عدد 44

6خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

ISSN 2458 - 5785

المملكة المغربية

نشرة مداوالت مجلس المستشارين
السنة التشريعية  : 2018 - 2017دورة أكتوبر.2017
تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس املستشا رين برمتها عمال بأحكام الفصل  68من الدستور

فهرست

 -1إستكمال املناقشة العامة من لدن الفرق واملجموعات البرملانية؛
 -2رد السيد وزيراالقتصاد واملالية.

.

دورة أكتوبر2017

.

محضر الجلسة السابعة والعشرين بعد املائة ليوم الجمعة  19من ربيع
األول  8( 1439ديسمبر.................................................................)2017
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 68.17
للسنة املالية :2018
 -1تقديم تقريرلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
 -2الشروع في املناقشة العامة من لدن الفرق واملجموعات البرملانية.

.

صفحة

صفحة

3650

محضرالجلسة الثامنة والعشرين بعد املائة ليوم الجمعة  19من ربيع األول
 8( 1439ديسمبر3667 ......................................................................... )2017
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 68.17
للسنة املالية :2018

محضر الجلسة التاسعة والعشرين بعد املائة ليوم اإلثنين  22من ربيع
األول  11(1439ديسمبر3698 ............................................................... )2017
جدول األعمال :التصويت على مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية
رقم  68.17للسنة املالية .2018

.م

محضر الجلسة الثالثين بعد املائة ليوم اإلثنين  22من ربيع األول 1439
( 11ديسمبر3710 ...................................................................................)2017
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع القانون املالية رقم 68.17
للسنة املالية :2018
 -1مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية؛
 -2التصويت على مواد الجزء الثاني؛
 -3التصويت على مشروع القانون املالي برمته؛
 -4تفسيرالتصويت.

3650

الجريدة الرسمية للبرملان
محضر الجلسة السابعة والعشرين بعد املائة

التاريخ :الجمعة  19ربيع األول  8( 1439ديسمبر 2017ه).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعة وأربعون دقيقة ،إبتداء من الساعة العاشرة والدقيقة
الثامنة والعشرين صباحا.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم
 68.17للسنة املالية :2018
 -1تقديم تقريرلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
 --2الشروع في املناقشة العامة من لدن الفرق واملجموعات البرملانية.

املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الدستور ،وبمقتضيات القانون التنظيمي للمالية،
وكذلك بالنظام الداخلي ملجلس املستشارين ،وبناء على مداوالت مكتب
مجلس املستشارين ،وكذلك ندوة الرؤساء ،نخصص هده الجلسة
للشروع وبداية دراسة مشروع القانون املالية لسنة .2018
وأود أن أذكركم أن مداوالت مكتب املجلس وندوة الرؤساء
خصصت لدراسة هذا املشروع أربع جلسات ،جلستان غادي يكونوا
اليوم الجلسة الصباحية وجلسة مسائية.
وسنخصص هذه الجلسة الصباحية إلعطاء الكلمة ملقرر وكذلك
لرؤساء الفرق.
وأن الجلسة املسائية غادي نتمو فيها متابعة النقاش للسادة رؤساء
الفرق واملجموعات ووكذلك الرد ديال الحكومة.
وقررت كذلك ندوة الرؤساء مكتب مجلس املستشارين أننا
سنخصص يوم اإلثنين جلستين ،جلسة صباحية وجلسة مسائية
ملتابعة النقاش والتصويت وتفسيرالتصويت.
وطبعا ،قبل أن نشرع في املناقشة أود باسمكم جميعا باش نشكر
كافة الرؤساء ديال اللجان وأعضائها على املجهودات الجبارة اللي بذلوها
في مختلف دراسة ومناقشة امليزانيات الفرعية ،وكذلك ميزانيات ديال
لجنة املالية.
كما أشكر كذلك كافة الوزراء وأطرهم الذين ساهموا في إغناء هذا
املشروع.

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

وقبل أن أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة ،أخبر املجلس املوقر
أن البرملان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم االثنين 11
دجنبر  2017على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر البرملان،
وستخصص للتنديد واستنكار البرملان املغربي لقرار اعتراف الواليات
املتحدة األمريكية بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وبهذه املناسبة ،نعرب عن إجماع كافة مكونات مجلس املستشارين
ومن خاللها الشعب املغربي عن الرفض التام واملطلق لهذه الخطوة
الخطيرة وغير املسبوقة التي أقدمت عليها اإلدارة األمريكية ،ونعبر عن
إدانتنا املطلقة لهذا القرار الغاشم الذي يتعارض مع قرارات الشرعية
الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الغيرقابل للتصرف.
واآلن إلى ابغيتو غادي نعطيو الكلمة مباشرة للسيد مقرر لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لتقديم التقرير ،فليتفضل
مشكورا.

املستشار السيد عبد الصمد مريمي ،مقرر  لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أعرض على أنظاركم نص التقرير الذي أعدته لجنة
املالية والتخطيط والتنمية اإلقتصادية ،بمناسبة انتهائها من دراسة
وتعديل مشروع قانون املالية للسنة املالية  ،2018املصادق عليه.
وللتذكير ،فإن اللجنة شرعت في دراسة مشروع قانون املالية ابتداء
من يوم الثالثاء  21نونبر  ،2017وعقدت بشأنه  10اجتماعات مطولة
وفق التواريخ التالـ ــية 21،22،23،27،29،30 :نونبر ،ويومي  6و11
دجنبر ،2017حيث استغرقت الدراسة والنقاش والتداول ما مجموعه
 37ساعة.
واسمحوا لي في البداية ،أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد محمد
بوسعيد وزير اإلقتصاد واملالية وجميع مدراء وأطر وزارة االقتصاد
واملالية على ما تقدموا به من معطيات اقتصادية واجتماعية متنوعة،
معززة بالعديد من األرقام والتوضيحات واإلحصائيات ،مما ساهم
وبشكل أسا�سي في تحسين ظروف مناقشة مشروع قانون املالية لهذه
السنة وقراءة مضامينه والوقوف على محتوياته ،حيث ساد نوع من
التوافق اإليجابي والتعاون املثمر أثناء مختلف مراحل دراسة هذا
املشروع.
وال تفوتني الفرصة لتقديم أخلص عبارات الشكر والتقدير للسيد
رحال املكاوي رئيس اللجنة على حسن تسييره وتدبيره ألشغالها،
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وللسيدات والسادة املستشارين املحترمين الذين أسهموا في مناقشة
مشروع القانون بكل جدية ومسؤولية رغم الضغط الزمني واإلكراهات
الناتجة عن تعدد الوثائق وكثرة التقارير املصاحبة لهذا املشروع والتي
يتطلب اإلطالع عليها مدة زمنية أطول ،وإلى جانبهم أشكر كذلك جميع
الطاقم اإلداري للجنة الدائمة على املجهودات التي بذلوها ويبذلونها من
أجل تسهيل عمل السيدات والسادة املستشارين في مثل هذه املحطات.
وتجدر اإلشارة إلى أن مناقشة مشروع قانون املالية أمام مجلسنا
املوقر ،تكت�سي طابعا متميزا بالنظر إلى تركيبة املجلس املتنوعة التي
تضم ذوي فئات مختلفة مهنية واقتصادية واجتماعية فضال عن
ممثلي أو منتخبي الغرف املهنية ومنتخبي الجماعات الترابية ،األمرالذي
شكل ويشكل دائما قيمة مضافة حقيقية في مجال توجيه السياسات
العمومية في مختلف ميادين التي يأتي بها قانون املالية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن اإلطار املرجعي ملشروع قانون املالية لسنة  2018املعروض على
أنظارنا يستمد مرجعيته من التوجيهات امللكية السامية الواردة في
خطابات جاللة امللك التي ألقاها بمناسبة الذكرى  18لعيد العرش
والذكرى  64لثورة امللك والشعب وبمناسبة افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية العاشرة ،وكذا من
البرنامج الحكومي املقدم أمام البرملان بغرفتيه ،فضال عن مقتضيات
القانون التنظيمي لقانون املالية الذي يتم تنزيله سنة بعد سنة.
وبعد تقديم مشروع قانون املالية لسنة  2018أمام مجل�سي البرملان
بتاريخ  24اكتوبر  ،2017واملصادقة عليه من طرف مجلس النواب،
تمت إحالته على مجلس املستشارين بتاريخ  20نونبر.2017
هذا ،وفي اجتماع اللجنة املنعقد يوم الثالثاء  21نونبر  ،2017قدم
السيد وزيراالقتصاد واملالية عرضا أبرز من خالله السياق العام إلعداد
مشروع قانون املالية لهذه السنة بما في ذلك السياق الدولي الذي تميز
باستمرار انتعاش االقتصاد العالمي وانخفاض البطالة وتحسن اآلفاق
االقتصادية ،لكن كل ذلك في ظل استمرار بعض املخاطر والتي تمثلت
أساسا في:
 التقلبات على مستوى األسواق املالية وتضييق ظروف التمويلنتيجة تشديد السياسات النقدية األمريكية؛
 مخاوف حول امليل نحو سياسات تجارية جديدة متجهة نحوالحمائية؛
 تزايد التوترات الجيوسياسية في بعض الجهات عبرالعالم.كما تميزت الظرفية الوطنية بتحسن نمو االقتصاد الوطني،
مستفيدا من التوجهات االيجابية بجل القطاعات باستثناء قطاع
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البناء واألشغال العمومية ،استمرار دينامية صادرات املهن الجديدة
للمغرب ،ارتفاع صافي االستثمارات األجنبية وتراجع في عجزامليزانية.
 9 9وبخصوص الفرضيات التي انبنى عليها مشروع القانون تتمثل
في:
 نسبة النمو تقدربـ .%3,2 نسبة عجزامليزانية املتوقعة في  %3من الناتج الداخلي الخام. متوسط سعرالغازالطبيعي 380 :دوالرللطن.معدل التضخم يصل إلى .%1,5املحصول الزراعي 70 :مليون قنطار.9 9أما فيما يتعلق بأولويات مشروع القانون املالي ،فإنها تستند إلى
أربع مرتكزات أساسية:
 دعم القطاعات االجتماعية :التعليم والصحة والتشغيل؛ تقليص الفوارق املجالية ،مع إيالء عناية خاصة بالعالم القروي.هذا ،وأكد السيد الوزيرفيما يتعلق باألولويات أنها تنصب حول؛
 تطويرالتصنيع وتحفيزاالستثمارالخاص ودعم املقاوالت الصغرىواملتوسطة؛
 وترسيخ الجهوية املتقدمة ،فضال عن إصالح اإلدارة وتحسينالحكامة وتسريع تنزيل اإلصالحات.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
شكلت املناقشة العامة ملضامين مشروع القانون املالي وكذا
املرجعيات والفرضيات التي بني على أساسها ،موضوع نقاشات
مستفيضة من طرف السيدات والسادة املستشارين الذين أبدوا عدة
مالحظات واستفسارات واقتراحات وطلبات حول املقتضيات التي
جاء بها هذا املشروع وتداعياته السياسية واإلقتصادية واالجتماعية
واملالية ،نوردها مختصرة ،فيما ستجدونها مفصلة في املحور املتعلق
باملناقشة العامة.
استعرض املتدخلون من السادة املستشارين واملستشارات مختلف
السياقات التي تم خاللها إعداد مشروع القانون املالي ،من سياق وطني
يتميزبتحقيق الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جاللة امللك ،مكاسب
سياسية هامة على املستوى القاري تمثلت في عودة املغرب ملوقعه
الطبيعي في أحضان االتحاد اإلفريقي ،وآفاق انخراطه ضمن املجموعة
االقتصادية لدول غرب افريقيا ،رغم املحاوالت اليائسة ألعداء الوحدة
الترابية لبالدنا ،مما يستدعي ضرورة تعبئة كل الجهود لنصرة قضيتنا
الوطنية املصيرية وتحصين مناعة جبهتنا الداخلية ،وتعزيزالتكامل بين
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الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية املوازية خاصة البرملانية منها.
كما يأتي مشروع قانون املالية لسنة  2018بعد خطاب العرش
لسنة  2017الذي أكد فيه جاللة امللك على ضرورة تفعيل مبدأ
املحاسبة واستبعاد الحسابات السياسوية الضيقة خدمة لقضايا
املواطنين األساسية ،ثم خطاب افتتاح الدورة البرملانية الذي أكد فيه
على عدم قدرة النموذج التنموي الوطني على االستجابة للحاجيات
املتزايدة للمواطنين وعلى الحد من الفوارق االجتماعية واملجالية ،وعلى
تحقيق العدالة االجتماعية ،ومن تم أصبح من الضروري مراجعة هذا
النموذج التنموي من خالل إشراك كل املؤسسات الوطنية في بلورته.
كما عبر املتدخلون عن تعازيهم الحارة ألسر ضحايا فاجعة سيدي
بولعالم بمدينة الصويرة ،وعن متابعتهم بقلق بالغ الحركات االحتجاجية
التي عرفتها بالدنا في اآلونة األخيرة ،وهو ما يساءل بشكل مباشرنموذجنا
التنموي الذي يعد أحد مظاهرفشله الصارخة عجزه عن ابتكارواعتماد
آليات لتوزيع الثروة بشكل عادل يوفرالكرامة للمواطن املحتاج.
وفضال عن ذلك ،تم استحضار الظرفية الدولية املتميزة بانتعاش
نمو االقتصاد العالمي الذي حقق نسبة ال تزيد عن %3.5سنة ،2017
ويتوقع أن تصل هذه النسبة الى %3.7سنة  ،2018وقد حققت منطقة
األورو نسبة نمو بلغت % 2.1سنة  2017مقابل  %1.9سنة .2018
وعن الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون املالية ،إن على
مستوى نسبة النمو ،أو نسبة عجز امليزانية ،أو نسبة التضخم أو
متوسط سعر الغاز املتوقع ثمنه ،اختلفت الرؤية بين اتجاه يعتبرها
فرضيات مقبولة ،وأن نسبة النمو املحددة في  %3,2هي نسبة واقعية
في ظل االوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة على املستوى الوطني
والجهوي ،واعتماد املنهجية املتعلقة بنجاعة األداء وفق مقتضيات
القانون التنظيمي لقانون املالية ،مما سيتيح تحسن وتيرة معدالت
النمو االقتصادي والرفع من قدرات اإلنجاز ،وبين اتجاه آخر ،يرى
أن هذه الفرضيات غير واقعية ومفرطة في التفاؤل أمام الواقع املرير
الذي يعرفه املجتمع من تف�شي مظاهرالبطالة والفقر ،بينما يرى اتجاه
ثالث أن نسبة النمو املتوقعة جد ضعيفة ال تضمن التنمية املنشودة
والقادرة على كسب رهان التشغيل ،معتبرا أن هذه النسبة تعد دليال
على إفالس النموذج التنموي املعتمد على اعتبار أنها لن تمكن املغرب
من إقالع اقتصادي.
وبخصوص نسبة عجز امليزانية املحددة في  ،%3فقد تمت اإلشارة
أن هذه النسبة روعي فيها تحدي التوازنات املاكرواقتصادية على حسب
االستثماروالتشغيل.
أما فيما يتعلق بنسبة التضخم فقد اعتبرت توجها طموحا باعتبار
أن الدرهم حقق استقرارا مقابل االورو خالل التسعة أألشهر من سنة
 ،2017وتبقى هذه الفرضية مرتبطة بشكل أسا�سي باستقرار مجموعة
من العوامل.
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هذا ،وقد اعتبر أن تحديد سعر غاز البوطان في  380دوالر للطن،
ال يمكن الجزم فيه ،ذلك أن املحيط الدولي في اآلونة األخيرة خصوصا
في منطقة الشرق األوسط يعرف مجموعة من التقلبات والتوترات
الجيوسياسية التي سوف تنعكس دون شك على االقتصاد املغربي.
كما تمت اإلشارة الى أن الحكومة لم تقم باعتماد فرضية سعر
الصرف عند وضعها لفرضيات مشروع قانون املالية.
وفيما يتعلق بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية،
فقد تم تسجيل التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات هذا القانون ،السيما
عرض وزير االقتصاد واملالية النصف سنوي في  31يوليوز ،وإيداع
تقارير نجاعة األداء باللجان البرملانية ،إال أن استعراض هذه املعطيات
لم يمنع من تقديم مجموعة من املالحظات منها غياب تقارير مرفقة
عن املؤسسات التي تم افتحاصها من طرف وزارة االقتصاد واملالية،
عدم احترام املقتضيات املتعلقة بعرض قانون التصفية أمام البرملان
في السنة التي تلي سنة تنفيذ قانون املالية ،وغياب تقرير يوضح توزيع
الضريبة على الدخل على الجماعات الترابية .
وبخصوص محور اإلصالح الضريبي ،أجمع املتدخلون على أهمية
القيام بإصالح ضريبي شمولي ،من خالل تفعيل توصيات املناظرة
الوطنية حول الجبايات التي انعقدت سنة  ،2013بما يتالءم مع
التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تعرفها بالدنا،
حيث بقيت العديد من اإلجراءات والتدابيرالتي جاءت بها معلقة.
هذا ،وقد تمت اإلشادة باملجهودات املبذولة على صعيد إدارة
الضرائب في تبسيط مدونة الضرائب وتجويد نصوصها وتقديمها
وتبويبها بما يضفي على املدونة مزيد من الوضوح والشفافية وتمكين
املواطنين املخاطبين بها من استيعاب املقتضيات الضريبية.
كما تمت اإلشارة الى أن األجراء واملوظفين يساهمون بنسبة %80
من حصيلة الضريبة على الدخل ،وأن النسبة املعتمدة بشأنها تعرف
ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول أخرى ،مما يمس بمبدأ العدالة الجبائية.
وعالوة على ذلك ،لوحظ أن النفقات الجبائية سواء كانت إعفاءات
جزئية أو كلية أو مؤقتة ملجموعة من القطاعات والهيئات والعمليات،
ال زالت تشكل نزيفا مليزانية الدولة في غياب تقييم حقيقي حول
مدى نجاعتها وتحقيق األهداف التي اتخذت من أجلها في غياب دفتر
للتحمالت.
كما طرحت إشكالية عدم أداء الدولة للمتأخرات املستحقة
للشركات برسم الضريبة على القيمة املضافة ،وهو ما يؤدي بالعديد
منها الى حافة اإلفالس.
وفيما يتعلق باملحور املالي ،فقد تمت اإلشارة الى أن منطق
االستمرارية هي امليزة األساسية التي طبعت مشروع القانون املالي لسنة
 2018من خالل تزايد النفقات مقابل تراجع على مستوى املداخيل،
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األمر الذي كان يقت�ضي من الحكومة اإلبداع في البحث عن حلول
ابتكارية لتنويع موارد الدولة ،كما سجل أن األرقام املتعلقة بحجم
املديونية العمومية سواء الداخلية أو الخارجية وفوائد الدين ،تبرز
املستوى املقلق الذي وصلت إليه ،ال�شيء الذي يرهن مستقبل األجيال
القادمة ويثير مخاوف مشروعة لدى املقاوالت املغربية من لجوء
الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدل ترشيدها للنفقات الى
التضريب املجحف.
وقد لوحظ أن الحصول على القروض من البنوك واملؤسسات
املالية ال زال يشكل عقبة رئيسية بالنسبة للمقاوالت ،إذ أن أنظمة
الضمانات مقيدة ،كما أن األبناك تتحكم في السوق دون أي احترام
لقواعد التنافسية الشفافة.
وفيما يخص املحور االقتصادي ،تمت اإلشارة الى أن اإلكراهات التي
يعيشها االقتصاد الوطني ناجمة عن غياب التوازن بين االستثمارات
املنتجة بشكل مباشرواالستثمارفي البنيات التحتية ،وهوما يقت�ضي من
الحكومة بلورة خطة محكمة لتجاوز أزمة عدم انتظام االستراتيجيات
القطاعية وفق تصور استراتيجي متكامل.
وفي هذا السياق ،اقترح إرساء منظومة اقتصادية كفيلة بخلق
نموذج تنموي يستجيب لتطلعات املجتمع ،مراجعة اتفاقيات التبادل
الحرفي اتجاه تحصين االقتصاد الوطني ،التسريع بإخراج ميثاق جديد
لالستثمار ،وإعادة النظر في كيفية اشتغال املراكز الجهوية لالستثمار،
وفرض آليات الحكامة ،فضال عن ضرورة وضع تدابيرجبائية وميزانياتية
لوقف نزيف اإلفالس الذي تعرفه املقاوالت.
هذا ،وقد تم التنويه بالنجاح الذي حققه مخطط املغرب األخضر
بفضل املجهود االستثماري ،إال أنه الزال يعاني إشكالية التسويق،
فضال عن مشكل محدودية املوارد املائية.
وقد تمت اإلشارة الى أن أهم اإلشكاالت الكبرى التي يجسدها
مشروع قانون املالية لسنة  2018هوتدني مردودية االستثمارالعمومي،
ال�شيء الذي يطرح سؤال مدى نجاعة كل هذه االستثمارات والسياسات
العمومية املتبعة ،إذ أن املجهود االستثماري للدولة على أهميته ال
يساهم بشكل كبير في خلق الثروة الالزمة وال يمكن من تعبئة االدخار
الفردي والوطني وخلق مناصب شغل بشكل يتما�شى مع تحديات البالد.
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والتحكم في نفقاته ،يجب أن يتم دون إحداث خلل على مستوى القدرة
الشرائية للمواطنين ،ودون إحداث تأثير سلبي على مستوى القطاعات
املنتجة ،مما يستلزم تنظيم مناظرة وطنية قبل اإلقدام على أي إجراء
لرفع الدعم عن باقي املواد األساسية خاصة غاز البوطان ،مع األخذ
بعين االعتبار ما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية سلبية
خاصة على الفئات ذات الدخل املحدود أو منعدمي الدخل.
وفيما يخص املحور االجتماعي ،سجلت مجموعة من املداخالت
بارتياح استمرار الحكومة في دعم القطاعات االجتماعية خاصة ما
يتعلق بفتح مناصب جديدة في قطاع التعليم ،فيما اعتبرت مداخالت
أخرى أن االرتفاع الذي عرفته القطاعات االجتماعية على مستوى
املوارد املالية املخصصة لها همت فقط ميزانيات التسيير أكثر مما هي
موجهة لالستثمار وملتطلبات التغيير الجذري لواقع هذه القطاعات
اإلجتماعية.
وتم التأكيد على أن الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم يدعو الى
التعجيل بمراجعة أسس النظام التعليمي ،وإلى رد االعتبار الى التكوين
املنهي ،كما اعتبر أن نهج نظام التعاقد في التوظيف في قطاع التعليم ال
يمكن أن يأتي بالنتائج املرجوة ،بدون تأهيل بيداغوجي وبدون أن تحظى
املوارد البشرية بعنصراالستقرارالنف�سي واالجتماعي.
كما تمت اإلشارة الى أن الشباب يحظى بعناية خاصة من طرف
جاللة امللك ،الذي ما فتئ يدعو الى ضرورة النهوض بأوضاعهم،
باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية ،مما يستدعي ضرورة مضاعفة الجهود
وتعبئة كل املوارد من أجل هده الفئة من املجتمع.
وفي ذات السياق ،واعتبارا لكون قطاع الصحة بدوره قطاعا
حيويا ،أكد املتدخلون أنه رغم عدد مناصب الشغل املخصصة له
واملجهودات الحكومية املبذولة ،فإن هذا القطاع ال زال يعاني من
العديد من االختالالت منها أساسا الخصاص املسجل في األطر الطبية
وشبه الطبية والتمريضية في مختلف الجهات خاصة في العالم القروي
واملناطق الجبلية ،وتدني جودة الخدمات الصحية وقلة املستشفيات
والتجهيزات واملعدات الضرورية في بعض املناطق ،وضعف طاقتها
االستيعابية.
أما فيما يتعلق بإصالح أنظمة التقاعد ،فقد تم التساؤل عن مآل
اإلصالح الشامل لهذه املنظومة الذي ينتظرأن يتم على أساسه إحداث
قطبين للتقاعد ،قطب عمومي وقطب خاص.

كما تم تثمين الطفرة التي يعرفها القطاع الصناعي املحدث لبنية
تحتية صناعية مركبة وواسعة ،خصوصا ما يعرفه قطاع صناعة
السيارات وصناعة الطيران ،إال أن هذا ال يمنع من مطالبة الحكومة
بإيالء مزيد من االهتمام لباقي القطاعات الصناعية األخرى ومنها قطاع
الصناعات املعدنية وامليكانيكية ،وضرورة إعداد برامج مندمجة تتعلق
بالتسويق واإلنعاش في أفق إرساء قواعد صناعة سياحية قائمة بذاتها
مع تنمية السياحة الداخلية.

هذا ،وقد تمت اإلشارة الى أن الحواراالجتماعي الثالثي األطراف يعد
آلية مؤسساتية إلرساء السلم االجتماعي ،وفي هذا الصدد تم تقديم
مجموعة من االقتراحات من قبيل تطوير وتعميم الحماية االجتماعية
وضمان الحقوق األساسية للعمل ،ودعم جهاز مفتشية الشغل وتعزيز
آليات املعالجة للحد من نزاعات الشغل.

وفي سياق آخر ،تمت اإلشارة الى أن إصالح صندوق املقاصة

وفيما يتعلق بالجهوية املتقدمة ،باعتبارها ورشا استراتيجيا يرمي
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الى إعادة توزيع األدوار بين الدولة والجهات في أفق تحقيق للعدالة
املجالية ،فقد سجل أن الحكومة حققت تقدما ملحوظا على مستوى
استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ،فضال عن االستمرارفي تعزيز
املوارد املالية للجهات من خالل الرفع من االعتمادات املخصصة لها.
وفي هذا السياق ،تمت الدعوة الى أن يأخذ هذا التوزيع بعين
االعتبار الفوارق الجهوية حتى تتم مواجهة االختالالت البنيوية التي
تعرفها بعض الجهات من خالل سوء توزيع االستثمارات العمومية.
وقد تم التأكيد على أن التنزيل الحقيقي للجهوية لن يتأتى إال
بالبدء في نقل االختصاصات الى الجهات ،ومصاحبتها بنقل االعتمادات
املرصودة لها.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في معرض جوابه على مداخالت السادة املستشارين ،أعرب السيد
وزير االقتصاد واملالية عن شكره الجزيل لهم على مداخالتهم القيمة
التي استغرقت ساعات طوال من النقاش الجاد واملثمر ،وذلك بطرحهم
لعدد من التساؤالت واملالحظات واالقتراحات الهامة.
وفي هذا اإلطار ،أكد السيد الوزير أن أهم التدابير التي جاء بها
مشروع قانون املالية لسنة  2018تتجلى في كونه مشروعا إراديا ،ذو
توجه اجتماعي واضح ،وفيه:
أوال ،إعطاء األولوية للقطاعات االجتماعية وخاصة التعليم،
الصحة ،السكن ،التشغيل؛
تقديم الدعم للفئات االجتماعية الهشة ،وتقليص الفوارق
االجتماعية واملجالية ،فضال عن مجموعة من التدابير الرامية لدعم
تشغيل الشباب منها على الخصوص إحداث  19.315منصبا ماليا،
باإلضافة الى  20.000في إطار التعاقد لفائدة قطاع التعليم ،وتحسين
شروط االستفادة من اإلعفاء لألجر الشهري اإلجمالي من الضريبة
على الدخل في حدود  10.000درهم ،ومن تحمل الدولة لالشتراكات
االجتماعية في إطاربرنامج "تحفيز".
هذا ،وقد جاء مشروع القانون املالي بمجموعة من التدابير الرامية
لتحفيز االستثمار الخاص ودعم املقاولة من خالل إحداث جدول
تصاعدي لألسعار في مجال الضريبة على الشركات عوض جدول
األسعارالنسبية.
كما اعتمد مشروع القانون تدابير تروم تسريع تنزيل الجهوية
املوسعة عبر تقوية املوارد املالية للجهات من خالل رفع حصة الضريبة
على الشركات والضريبة على الدخل املرصودة للجهات من  %3إلى
 ،%4مع إضافة اعتمادات من امليزانية العامة ( 2,5مليار درهم) ،أي ما
مجموعه  7ماليير.
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هذا ،وقد عرفت دراسة مشروع قانون املالية بمجلس النواب
إدخال مجموعة من التعديالت أهمها أضيفت على مشروع القانون
املالي منها.
 منح اإلعفاء من الضريبة على القيمة؛ اإلبقاء على رسم االستيراد؛ اإلبقاء على سعرالضريبة على الخدمات في حدود %14؛ عدم الزيادة في الضريبة على القيمة املضافة املطبقة علىاملحروقات؛
 إضافة نقل ملكية العقارات واملمتلكات بدون عوض؛ توسيع نطاق اإلعفاء من الذعائر والزيادات لتشمل الغرامات بمافي ذلك تلك املتعلقة بكل الضرائب والواجبات والرسوم املنصوص
عليها في املدونة العامة للضرائب.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة تحمل املسؤولية املشتركة بين
جميع املؤسسات الفاعلة في هذا املجال قصد بلورة نموذج تنموي
ناجع وفعال ،قادرعلى تجاوز النقائص بناء على دراسة تقييمية دقيقة،
تراعى فيها بدقة مجمل االختالالت واالكراهات التي حالت دون تنزيل
اوراش التنمية وفقا ملا سطرله على ضوء اإلمكانات واملوارد املتاحة.
كما استحضر السيد الوزير ما تنعم به بالدنا من استقرار
جيوسيا�سي ساهم في تكريس مقاومة االقتصاد الوطني للصدمات
املالية العاملية ،داعيا إلى األخذ بعين االعتبار تجارب الدول الرائدة في
املجاالت التنموية والتي جعلت التعليم في صلب التنمية باعتباره قاطرة
نحو تنمية العنصرالبشري وتأهيله وتقوية قدراته.
وبالنظر لضعف مساهمة االستثمارات العمومية ،فقد دعا السيد
الوزير تشجيع وتحفيز الرأسمال الخاص لينخرط في تنزيل املشاريع
االستثمارية بهدف خلق فرص الشغل واملساهمة في التنمية عبر إنتاج
الثروة ،فضال عن التركيز على تطوير وتنويع العرض التصديري في
إطار التنافسية وحماية االقتصاد الوطني ووقايته من مظاهر التهريب
واإلغراق.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن القضايا الكبرى املرتبطة بالجوانب اإلقتصادية واملالية
واإلجتماعية تم التداول بشأنها في إطار مناقشة مواد مشروع قانون
املالية تمت ترجمتها إلى مقترحات تعديالت..

السيد رئيس الجلسة:
السيد املقرر ،دازالوقت ،التقريرموزع عليكم كاملين ،راه في الفرق
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موزع عليكم كاملين.

السيد رئيس الجلسة:

املستشار السيد عبد الصمد مريمي:

شكرا للسيد املقرر ،واآلن غادي نفتحو باب املناقشة وسأعطي
الكلمة ألول متدخل للسيد رئيس فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
تفضل السيد الرئيس.

مناقشة مواد مشروع قانون املالية تمت ترجمتها إلى مقترحات
تعديالت قدمت من طرف الحكومة ومختلف الفرق واملجموعات
البرملانية والتي بلغ عددها  188تعديل نوردها كما يلي:
• تقدمت الحكومة فيها بـ  12تعديل؛
• فرق ومجموعة األغلبية 25 :تعديل؛
• الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 35 :تعديل؛
• فريق األصالة واملعاصرة 47 :تعديل؛
• فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 33 :تعديل؛
• فريق االتحاد املغربي للشغل 12 :تعديل؛
• مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 24 :تعديل.
وقد انصبت هذه التع ــديالت حول مجمــوعة من املواضيع،
استأثرت املادتان  3و 7املتعلقتان بمدونة الجمارك ،واملادة  8املتعلقة
بمدونة الضرائب بالنصيب األكبرمنها.
هذا ،وقد عقدت اللجنة يوم االربعاء  6دجنبر اجتماعا مطوال
خصص للبت في التعديالت والتصويت على مواد الجزء األول من
مشروع القانون املالي.
وبلغ عدد التعديالت املقبولة من طرف اللجنة بعد رفضها من طرف
الحكومة وتشبث أصحابها تعديال واحدا ،في حين بلغ عدد التعديالت
املقبولة من طرف اللجنة واملقدمة من طرف الفرق واملجموعات
البرملانية  41تعديال.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرحمان الرحيم ،والصالة والسالم على النبي املصطفى
الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء؛
أخواتي املستشارات ،إخواني املستشارين؛
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ومن خالله حزب االستقالل ،ملناقشة مشروع
قانون املالية لسنة  ،2018والذي يكت�سي أهمية كبرى باعتباره أول
مشروع قانون املالية لهذه الحكومة ،غير أنه من الواجب علينا في
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بما اخترناه من موقف مبدئي
بغض النظر عن موقعنا في املعارضة أو األغلبية ،أن نكون صادقين في
خطابنا ملا يمليه علينا واجبنا الوطني من إسداء النصح والنقد اإليجابي
املقرون باقتراح البدائل الكفيلة بإنارة الطريق وإيجاد الحلول التي من
شأنها التخفيف من معاناة االقتصاد الوطني من وطأة الخصاص الذي
تعرفه مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،معتمدا في ذلك
ملا راكمه من تجارب في خدمة الشعب إلى جانب القوى الوطنية الحية
ملواجهة كل املخاطراملحدقة بوطننا.

هذا ،وقد تم سحب عدة تعديالت من طرف مقدميها ،في حين
تم التصويت على مجموعة من املواد التي لم يرد بشأنها أي تعديل
باإلجماع.

ومن هذا املنطلق ،وبالرجوع إلى ما تعلمناه في املدرسة االستقاللية
أال نبخس الناس أشياءهم كي ال نحبط العزائم واالجتهادات ،إذ نسجل
بكل موضوعية وطنية استقاللية النقط اإليجابية التي تضمنها مشروع،
والتي تسير في اتجاه بلورة بعض األهداف والواردة في مشروع امليزانية،
حيث تجاوبت الحكومة إيجابيا مع بعض تعديالت الفريق االستقاللي
الهادفة إلى إغناء املشروع وتجويد بعض مقتضياته ،كما سنبقى
مترقبين كذلك لتعهداتها بتعميق الدراسة واالستنباط بخصوص
بعض املالحظات والتعديالت التي من شأنها تشجيع االستثمار وحماية
منتوجاتنا وتقوية منافستنا بين الدول.

املوافقـون8 :؛

السيد الرئيس،
نناقش مشروع قانون املالية اليوم وكلنا أمل أن يكون في مستوى
التوجهات امللكية السامية والنتظارات وتطلعات املغاربة وحاجياتهم
املجتمعية.

وقد صادقت اللجنة على التعديالت املقدمة وعلى مواد املشروع
وأبوابه وفق جدول التصويت املرفق بهذا التقرير.
هذا ،وعند عرض مواد الجزء األول من مشروع قانون املالى ،وافقت
عليه اللجنة معدال بالنتيجة التالية:
املعارضون1 :؛
املمتنـعون.3 :
شكرا السيد الرئيس ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

كنا نأمل أن يكون املشروع في حجم الرهانات املطروحة وأن ينجح
في رفع تحدي السترداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ
التزاماتها في التصريح الحكومي وتقديم ما يفيد بأن األفاق مطمئنة.
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كم كنا نأمل كذلك أال يغلب هاجس التوازن املالي على املشروع
على حساب العدل االجتماعي والعدالة االجتماعية .كنا نأمل أن يكون
املشروع يحمل على األقل بصيص األمل يرى فيه الفالح البسيط نفسه
والعاطل واملعطل والطالب والفقيرواملهمش واملحروم واملوظف وكل من
يئن تحت وطأة الحاجة في مجتمع كثرت فيه الحاجيات وتشرئب فيه
األعين إلى الكماليات ،الكمال هلل.
لكن األحداث والسياقات التي واكبت إعداد مشروع الحكومة،
تبين أن الحكومة الزالت بحاجة إلى الكثير من التمارين وتوضيح الرؤيا،
وأنها بعيدة عن توجهات الخطب امللكي في عدة مناسبات ،حيث لم يرق
املشروع إلى ما ينتظره الشعب املغربي ،إذ الزلنا في حزب االستقالل
ننتظراجتهادات إضافية للمواكبة االختالالت املجتمعية للتخفيف منها
أو الحد من تفاقمها.
ولي اليقين أن الحكومة بفضل اجتهادات والنية الحسن ستحظى
باألجرين.
السيد الرئيس،
إن مناقشة مشروع قانون املالية هي أيضا إحدى املحطات املناسبة
لتطوير التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وللتذكير
والنقاش الجاد والصريح حول امللفات الوطنية والقضايا الكبرى
املطروحة علينا اليوم في هذه املرحلة الدقيقة التي تمر منها بالدنا
أمام املتغيرات التي يعرفها محيطنا الجغرافي والعربي والدولي ،ومدى
االنعكاسات االقتصادية على االستقراراالجتماعي.
أولى هذه القضايا ،قضية وحدتنا الترابية حيث نؤكد املوقف الثابت
لحزب االستقالل بخصوص وحدتنا الترابية ،واختيار املغرب للحكم
الذاتي كحل ال مشروط للنزاع املفتعل في الصحراء املغربية ،الحل الذي
نال موافقة جل دول العالم ،وحتى من كانت باألمس تعاكسه أصبحت
تتراجع عن قرارها وسحب اعترافها باألطروحة الخرافية للخصوم،
يرجع ذلك لحنكة ومصداقية جاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
وما اللقاء األخير في القمة اإلفريقية األوروبية في أبيدجان ،العاصمة
االقتصادية للكوت ديفوار ،لدليل ينضاف للنجاحات الباهرة للسياسة
الرشيدة لجاللة امللك ومدى التقديرات الوازنة لجاللته بين رؤساء
الدول اإلفريقية واألوربية على حد سواء.
وإننا في حزب االستقالل إذ نثمن ونبارك الخطوات الجبارة الثابتة
لجاللته وشجاعته السياسية في الرسالة املوجهة مؤخرا إلى الرئيس
األمريكي دونالد ترامب إثر قراره الجائر واألرعن القا�ضي بنقل سفارة
بالده إلى القدس الشريف ،واعتباره عاصمة لدولة إسرائيل.
ونغتنمها فرصة كذلك للتنديد بهذا السلوك العدواني على الحرمة
العربية واملقدسات اإلسالمية ،وندعو األحزاب السياسية والنقابات
والجمعيات الحقوقية وجمعيات املجتمع املدني للخروج في املسيرة
املزمع تنظيمها بعد غد بكل كثافة وبكل وعي ومسؤولية للتعبير عن
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وحدة الصف املغربي والتزامنا وراء جاللة امللك رئيس لجنة القدس
الشريف في الدفاع عن املقدسات اإلسالمية والعربية.
كما ال تفوتنا املناسبة ،دون أن نقف وقفة إجالل واعتزاز بقواتنا
املسلحة امللكية بجميع تشكيالتها البرية والبحرية والجوية وقوات األمن
الوطني والدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية تحت القيادة
الرشيدة لصاحب الجاللة القائد األعلى ألركان الحرب العامة والضامن
لسيادة ووحدة البالد ،لنعبر لهم جميعا عن مدى امتنان املغاربة
لهم جميعا باملجهودات التي يبذلونها لينعم الوطن باألمن واألمان
واالستقرار.
السيد الرئيس،
إن واقع الحال يحبل بالكثير من املعضالت التي لم تعد تقبل
التأجيل وال االنتظارات والتي تتطلب تدابير سريعة يلمس املواطن
نتائجها املرجوة.
فعلى الرغم من املجهود التي تبذلها بلدنا للتقليص من حدة الفقر
والهشاشة بين املواطنين ،فإن اإلحصائيات الصادرة عن املؤسسات
الدولية والوطنية الرسمية ال زالت ترسم صورة غير مرضية عن
األوضاع االجتماعية ببالدنا ،مؤكدة أنه على الرغم من مختلف األوراش
واملبادرات التي انطلقت في السنوات األخيرة ،فإن الوضع االجتماعي في
املغرب ال زال مقلقا.
ذلك أن األزمة االجتماعية التي تعيشها بالدنا تعد جد معقدة
وبنيوية لدرجة كونها تهدد التماسك واالستقرار املجتمعي بفعل تفاقم
الفقر والتهميش ومظاهر الحيف االجتماعي الذي تعاني منه شرائح
واسعة من شعبنا ،سواء على املستوى املادي املتمثل في انعدام الدخل
الكافي لتلبية الحاجيات األساسية أو على املستوى املجالي املتمثل في
مأساوية الوضع املعي�شي وانسداد اآلفاق في العالم القروي على وجه
الخصوص اللذين تعتبرالهجرة املكثفة إحدى تجلياته.
وإن من تجليات الفقر والهشاشة وجود أوضاع وظروف معيشية
لفئات اجتماعية واسعة تتسم بالحرمان على مستوى الدخل (أو
انعدامه) والغذاء وامللبس والولوج إلى السكن الالئق والتعليم والصحة
بصفة عامة ،والولوج إلى الخدمات االجتماعية ،مما يجعل شرائح
واسعة من مواطنينا خاصة في العالم القروي غير قادرين على بلوغ
الحد األدنى من الشروط االقتصادية واالجتماعية التي تمكن الفرد من
أن يحيى حياة كريمة.
ويعود الفقر والهشاشة الذين تعاني منهما ماليين األسر املغربية،
بوجه الخصوص إلى ضعف االستثمار الجاد والنافع في الكفاءات
البشرية والشروط الرديئة للسكن ،وعدم تكافؤ الفرص ،واإلعاقات
الجسدية والعقلية ،وضعف التجهيزات األساسية السيما في العالم
القروي.

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

الجريدة الرسمية للبرملان

ويزداد الوضع استفحاال كذلك بشكل يشكل انشغاال سياسيا بالغا
بالنظر إلى أهميته الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ،إذ يغطي
العالم القروي  %90من املساحة اإلجمالية للمغرب ،ويمثل  %40من
ساكنة البالد ،ويضم  %85من الجماعات ب  1282جماعة قروية من
بين  1503جماعات ،كما تمثل الفالحة ما يصل إلى  %20من الناتج
املحلي اإلجمالي.
ورغم حجمه واإلقرار بتوالي وتعدد البرامج التي تستهدف تنمية
العالم القروي منذ االستقالل ،إال أن النتائج تظل جد محدودة ،إذ
أن آثار البرامج واملشاريع التنموية القروية تبقى دون مستوى تطلعات
وحاجيات السكان ،ال�شيء الذي يظهره استمرار التسجيل الضعف
للبنيات التحتية وانتشار املناطق املعزولة وضعف الخدمات األساسية
وقلة البنيات التحتية واالقتصادية واالجتماعية.
إن االنطباع األول الذي يمكن أن يتكون لدى كل مطلع على هذا
املشروع ،سيكشف على أنه يكرس االستمرارية ويقطع تماما مع
السياسة القديمة في مجال التنمية ،والتي في كثير من املناحي أفضت
إلى آفاق غيرمرضية.
فمشروع قانون املالية الحالي يظل وفيا للنهج واملقاربات القديمة
التي سارت عليها الحكومات املتعاقبة ،ولم يقدم تصورا واضحا
للنموذج التنموي إذ يحرر االقتصاد الوطني من اختالالته.
وقبل أن اختتم مداخلتي هاته ألفسح املجال لزميلي األخ ميارة النعم
الذي سيتولى مناقشتكم في الشق االقتصادي واالجتماعي ،ال يفوتني أن
أدعو الحكومة إلى إرساء برامج الحوار االجتماعي املسؤول ،حيث من
الحوار تنجلي العيوب ،ويمكننا أن نتغلب عليها آملين للحكومة النجاح
الكبير ،ألن في نجاحها تطور للمغرب وتنميته ،وكل هذا مصداقا لقوله
تعالى" :إن أريد إال إصالح ما استطعت ،وما توفيقي إال باهلل ،عليه
توكلت وإليه أنيب"صدق هللا العظيم.
والسالم عليكم ورحمة هللا.
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اعتبارا ملا سبق ،كنا ننتظر من مشروع قانون املالية الذي نناقشه
اليوم ،أن يقطع مع توجهات ومنطلقات قوانين املالية السابقة ،وأن
يؤسس ملرحلة تنموية جديدة تضع على األقل معالم النموذج التنموي
الجديد ،وذلك طبقا للتوجهات امللكية املتضمنة في الخطاب امللكي
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية ،حيث أكد جاللته حين قال
"أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم ،غير قادر على االستجابة
للمطالب امللحة ،والحاجيات املتزايدة للمواطنين ،وغير قادر على الحد
من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات املجالية ،وعلى تحقيق العدالة
االجتماعية" ،ويضيف جاللته" :إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا
النموذج ،كفيلة بإعطائه نفسا جديدا ،وتجاوز العراقيل التي تعيق
تطوره ،ومعالجة نقط الضعف واالختالالت ،التي أبانت عنها التجربة"
انتهى كالم جاللة امللك.
إن من بين التوجهات العامة ملشروع قانون مالية  2018نجد
ترسيخ الجهوية املتقدمة.
وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن التنزيل الحقيقي لهذا الورش لن يتم إال
بالبدء بنقل االختصاصات إلى الجهات ،ومصاحبتها بنقل االعتمادات
املرصودة في إطار امليزانية العامة إلى الجهات ،وليس فقط برفع حصة
الجهات من الضريبة على الشركات وعلى الدخل من  3إلى  .%4فالقانون
املتعلق بالجهوية املتقدمة يتأسس على ضرورة توسيع اختصاصات
الجهات ونقل اختصاصات لها.
حضرات السيدات والسادة،
إن هذا املشروع ينطلق من فرضيات غيرواقعية نناقشها كما يلي:
• التحسن الذي عرفه نمو االقتصاد الوطني من  %1.2سنة 2016
إلى  %4سنة ( 2017بفضل سنة فالحية جيدة) ،غير أن هذا التحسن
يتوقع تراجعه إلى  %2.9سنة ( 2018حسب املندوبية السامية
للتخطيط) ،بينما مشروع قانون املالية لسنة  2018يفترض تحقيق
نمو قدره .%3.2

السيد رئيس الجلسة:

• انتعاش طفيف لوثيرة نمو األنشطة غير الفالحية ،لتنتقل من
 %2.2سنة  2016إلى  %2.5سنة  2017ثم إلى  %2.9سنة ( 2018حسب
املندوبية السامية للتخطيط دائما) ،بينما مشروع قانون املالية لسنة
 2018يفترض تحقيق .%3.6

املستشار السيد النعم ميارة:

• تراجع عجز امليزانية ،منتقال من %4من الناتج الداخلي اإلجمالي
سنة  2016إلى  %3.8سنة  2017ثم إلى %3.5سنة  2018حسب
املندوبية السامية للتخطيط ،ويتوقع مشروع قانون املالية إلى حصره
في .%3

شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشرين املحترمين؛

• مواصلة ارتفاع دين الخزينة :على الرغم من أن الحكومة تعلن
قدرتها على التحكم في مديونة الخزينة واتخاذها التدابير الضرورية من
أجل تقليص نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي اإلجمالي ،نسجل
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أن دين الخزينة ،سواء الداخلي أو الخارجي ،يواصل ارتفاعه .وبالتالي
نسجل ما يلي:

الطبية "راميد" إلى أكثر من مليون مستفيد ،دون الرفع من االعتمادات
املخصصة لذلك؟

• ارتفاع دين الخزينة من  430.9مليار درهم سنة  2011الى 673.2
مليار درهم مع متم  6أشهر األولى من سنة  ،2017وبارتفاع يقدر ب
 %56.2ما بين  2011و.2017

ميزانية التسيير لوزارة الصحة أيضا ارتفعت من  4.8مليار درهم إلى
 5.8مليار درهم ( 1 +مليار درهم) ،في حين ارتفعت ميزانية التسيير من
 49إلى حوالي  53مليار درهم ( 4 +مليار درهم) ،وذلك راجع باألساس إلى
ارتفاع عدد األساتذة املتعاقدين ( 20000أستاذ متعاقد)

• نسبة ارتفاع دين الخزينة تفوق نسبة ارتفاع الناتج اإلجمالي
الداخلي ،وبالتالي يصعب التأكد على أن نسبة دين الخزينة من الناتج
اإلجمالي الداخلي في طريقها للتقليص ،علما أن هذه النسبة ترتفع من
سنة إلى أخرى ( %58.2في سنة 2012؛  %61.7في سنة 2013؛ %64.7
في سنة .)2016
• من املرتقب أن تصل نسبة دين الخزينة  %65.3مع متم ،2017
وذلك باالعتماد على تطور الناتج الداخلي اإلجمالي.
• تفاقم عجز امليزان التجاري في حدود %18.8من الناتج الداخلي
اإلجمالي سنتي  2017و 2018عوض %18.2سنة .2016
• بناء على تطور السكان النشيطين وتراجع عدد مناصب الشغل
الصافية ،سيعرف معدل البطالة ارتفاعا لينتقل من  %9.6سنة 2016
إلى  %10.7سنة  ،2017ومن املتوقع أن يصل إلى  %10.2سنة .2018
ارتفاع مستمر ومتزايد لعدد العاطلين والذي بلغ مليون و 200ألف
عاطل عن العمل.
في الوقت الذي ننادي فيه بالتحكم في عجز امليزانية العامة عبر
التقليص من نفقات التسيير ،خاصة نفقات املعدات والنفقات
املختلفة ،نجد أن هذه النفقات ترتفع بحوالي  6ملياردرهم ما بين 2017
و( 2018لتنتقل من حوالي  35.5مليار إلى  41مليار درهم) ،في الوقت
الذي كان فيه متوسط ارتفاع نفقات املعدات والنفقات ال يتجاوز 2
ملياردرهم.
وهنا البد أن نسجل أن نسبة نفقات املعدات والنفقات املختلفة
من الناتج الداخلي اإلجمالي ارتفعت من  %3.3إلى  ،%3.7في حين أن
هذه النسبة كانت قد انخفضت من  3.4سنة  2016إلى  3.3سنة .2017
على الحكومة السعي الجدي إلى التقليص من هذه النفقات.

غياب تقييم حقيقي للنفقات الجبائية من أجل معرفة وقعها على
النمو ،وعلى دعم املقاولة بالخصوص ،حيث يالحظ الرجوع إلى وثيرة
ارتفاعها ،حيث ارتفعت بأزيد من  1.7مليارما بين  2015و ،2017حيث
ناهزت حوالي  34ملياردرهم.
وهنا البد من أن نسجل أن قطاع البناء مازال يستفيد من إعفاءات
ضخمة تقدر ب  8.5مليار درهم (أزيد من  %25من مجموع اإلعفاءات)
في حين أن قطاع الصناعات الغذائية يستفيد فقط من  2.3ملياردرهم
(أي بنسبة  ،)%7وقطاع السيارات يستفيد فقط من نسبة ،%1.6
السياحة ال تستفيد إال من نسبة .%0.5
في إطار التوجه نحو وضع نموذج تنموي جديد ،كما دعا إلى ذلك
جاللة امللك ،يتعين إعادة النظر بشكل شامل في منظومة النفقات
الجبائية من أجل جعلها تساير النموذج التنموي الذي نطمح إليه
جميعا.
تخصيص امللك الخاص للدولة لالستثمارات بما ال يتما�شى مع
التوجهات العامة لقانون املالية من خالل استفادة قطاع البناء
والسكن من  %34من مجموع املساحات املخصصة في سنة ،2016
بينما تخصيص فقط  %5.6للقطاع الصناعي و %0.64لقطاع الصحة.
على مستوى التوزيع الجغرافي ،نسجل كذلك أن هذا التوزيع غير
منصف وال يساهم في تحقيق تنمية متوازنة بين جهات اململكة.
حضرات السيدات والسادة،
حري بنا أن نتساءل اليوم عن مدى تنفيذ استثمارات املؤسسات
واملقاوالت العمومية بالنسبة للسنوات السابقة ،حيث أن األرقام
املعلنة ضخمة ،وما مدى وقعها على النمو وعلى إحداث فرص الشغل،
حيث بلغت االستثمارات العمومية ما يناهز  195مليار درهم في سنة
 2018مقابل  190ملياردرهم في سنة .2017

من جهة أخرى ،فإن االرتفاعات التي يتم التحدث عنها في القطاعات
االجتماعية همت فقط ميزانيات التسيير ،نتيجة ارتفاع األجور من
جراء االرتفاع العادي والتوظيف بالتعاقد وميزانيات التسيير ،بينما
ميزانية االستثمار التي من شأنها تحسين الولوج للصحة والتعليم على
الخصوص لم تعرف زيادات مهمة:

ونطلب من الحكومة أن تمدنا بحجم االستثمارات املنجزة على أرض
الواقع وكذا انعكاساتها على مستوى النمو والتشغيل خصوصا ،ألنه أي
استثمارللدولة يجب أن ينعكس على فرص الشغل التي يتيحها.

ميزانية االستثمار لوزارة الصحة انتقلت من  2.4مليار إلى  2.5مليار
درهم (أي بزيادة فقط  100مليون درهم) ،أما ميزانية التسيير ارتفعت
بأزيد من  400مليون درهم (من  11.9ملياردرهم إلى  12.3ملياردرهم).

لكي نتمكن من تقييم حقيقي لالعتمادات التي تخصص سنويا
لالستثمار ،سواء املتعلق بامليزانية العامة أو املؤسسات أواملقاوالت
العمومية .املبالغ املعلن عنها سنويا ال تتعدى كونها توقعات.

كيف يمكن أن نرفع من عدد املستفيدين من نظام املساعدة
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أوال ،عدم انسجام التدابير الجبائية املقترحة مع التوجهات العامة
املعلنة للمشروع؛
ال يسعنا في هذا الباب ،وهذه إيجابية إال أن ننهئ إدارة الضرائب
النخراطها في تبسيط مدونة الضرائب وتجويد نصوصها وتقديمها
وتبويبها بما يضفي على مدونة الضرائب املزيد من الوضوح والشفافية
وتمكن املواطنين من التعرف بسالسة على التزاماتهم الضريبية.
كما ننهئ كذلك إدارة الضرائب على سعيها لتنفيذ مجموعة من
التدابير ،دأب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية على اقتراحها
بخصوص كتطبيق مثال مبدأ التصاعد فيما يتعلق بالضريبة على
الشركات.
على الرغم من تطبيق مبدأ التصاعد فيما يتعلق بالضريبة
على الشركات ،إال أن املعدالت املقترحة ال تراعي القدرات التمويلية
للمقاوالت املتوسطة .ويتعين إعادة النظرفي:
أوال ،املعدالت الضريبية بتخفيض املعدل األق�صى؛
ثانيا ،إحداث معدل رابط بأشطرتراعي املقاوالت املتوسطة؛
ثالثا ،مراجعة األشطروتوسعها.
غالبية التدابيرالجبائية املقترحة تهدف إلى تبسيط وتوضيح ومالئمة
املساطر الجبائية .وفي هذا اإلطار ،نحث إدارة الضرائب على تعميم
إجبارية اإلقرارااللكتروني واألداء االلكتروني للضرائب والرسوم.
يتعين وضع تدابير جبائية كذلك وميزانياتية لوقف نزيف إفالس
املقاوالت ( 7216مقاولة أعلنت إفالسها في سنة  ،2016ويرتقب كذلك
بزيادة  %21عن سنة  ،2015أزيد من  15ألف مقاولة أعلنت إفالسها
في .)2016
إفالس املقاوالت أصبح يهدد االقتصاد الوطني ،وعلى الحكومة أن
تتخذ إجراءات مستعجلة لتفادي أزمة اقتصادية وشيكة مثل:
أوال ،االحترام الصارم آلجاالت األداء ،مع تطبيق غرامات تراعي مدة
التأخيرالتي تصل إلى  10أشهرفي بعض األحيان؛
ثانيا ،تسريع أداء متأخرات الضريبة على القيمة املضافة التي تعد
مشكل حقيقي بالنسبة للمقاولة.
إننا ،في حزب االستقالل ،ال يسعنا في هذه الظرفية االنتقالية
والدقيقة التي يمر منها االقتصاد الوطني واالختالالت االجتماعية
املتراكمة ،إال أن نكون إيجابيين في كل املبادرات التي يمكن للحكومة أن
تسنها في مشروع قانون املالية ،والتي من شأنها أن تحرك عجلة النمو
وتوفرفرص الشغل.
إن التوجه الحقيقي لخلق دينامية جديدة لن يكتمل في نظرنا إال
بخلق هيئة للحكامة الجيدة تتكفل بتتبع تنفيذ املشاريع لدى السيد
رئيس الحكومة وليس لدى أجهزة أخرى.
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وباملناسبة ال يفوتنا إال أن نسجل املوقف املتأرجح للحكومة في اتخاذ
قرارإحداث هيئة دائمة للحكامة وتتبع البرامج واملشاريع قد تكون تحت
سلطة السيد رئيس الحكومة.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كانت كل املؤشرات املتعلقة بالنمو االقتصادي تبعث ،حسب
الحكومة ،على االرتياح والتفاؤل ،فإن توزيع خيراته وثماره ونموه يعاني
من اختالالت صارخة ،فالتقرير الذي أعد بأمر ملكي من طرف كل
من املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وبنك املغرب ليجيب عن
تساؤالت املغاربة ،أين هي ثروة املغرب؟ أين هي ثروة املغاربة؟
توصل إلى أن الثروة املوجودة باملغرب تقدر بما يناهز  13مليار
درهم ،أي مليار و 300مليار أورو %70 ،من هذه الثروة غير مادي ،وأن
هذه الثروة تضاعفت مرتين في عهد امللك محمد السادس خالل الفترة
املمتدة من  1999إلى  .2013لكن توزيع ثمارها يعاني من غياب العدالة
واإلنصاف ،فهناك نسبة  %10من أغنياء املغرب يستهلكون  %33من
ثروته .ويعني ذلك أن حصيلة النمو ال تصل إلى كل املغاربة.
إن هذه االختالالت االجتماعية لن تساعد على إرساء سياسة
تنموية متوازنة .والقراءة التقنوقراطية للوضع االقتصادي في البالد
ستظل ناقصة ،إذا لم تواكبها مقاربة سياسية وسوسيولوجية وثقافية
للمشكل.

إخفاقات املنظومة التعليمية
فقطاع التعليم كمثال حي ،يعتبر مفتاح صعود كثير من
االقتصاديات في آسيا مثال ،ويمكن أن يكون كذلك في بالدنا محفزا
ملضاعفة الرأسمال الالمادي الذي سيرتفع حسب بعض املختصين
بنسبة  ،%80لكنه يعاني من التأخر والشلل وبالتالي ضعف مردوديته
ومساهمته في تنمية البالد.
فمجرد نظرة شكلية بسيطة ال تنفذ إلى عمق أمراضه املتمثلة في
مناهجه وطرق تدبيره ومقارباته ،تظهر لكل مالحظين من هذه املشاكل.
ولعل أهمها يكمن في تدبيرالزمن املدر�سي ،وفي تجلياته الهدرواالكتظاظ
وضعف التأطير ،واملكررون في األسالك الذين يتجاوزون 400.000
تلميذ؛
 نسبة التخرج في اإلجازة%42 :؛ نسبة التخرج بعد  5سنوات%7.6 :؛ نسبة الطلبة الذين يحصلون على إجازة خالل ثالث سنوات%9 :؛ونسبة االنقطاع العالية في السلك االبتدائي في سلك اإلعدادي
وكذلك النسب املهولة ال لالكتظاظ ال في اإلعدادي وال في الثانوي ،وفي
بعض الكليات وكليات الحقوق مثال  260طالب لكل مائة مقعد.
وفي هذا الصدد ،نذكر باستنتاجات آخر تقرير صادر عن املنتدى
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الدولي االقتصادي حول األعمال والذي صنف املغرب في مجال التعليم
والتكوين سنة  2017في املرتبة  110فيما يخص تنافسية القطاع و120
فيما يخص جودة التعليم.
إن هذا الوضع غير السوي يسائلنا جميعا ،ونتمنى أن تثمر الجهود
التي تبذلها الحكومة الحالية وجهود كل املسؤولين التربويين في إصالحه.
فبرامج الوزارة املشرفة على قطاع التعليم االبتدائي واإلعدادي
والثانوي أكدت على تقليص نسبة االكتظاظ في هذه السنة إلى 30
تلميذ في السنة األولى ابتدائي وإلى  36تلميذ في باقي السنوات.

الخدمات الصحية
يعتبرقطاع الصحة قطاعا حيويا في جميع الدول ،فبدون صحة لن
يكون هناك عقل سليم ولن يكون هناك مواطن منتج ومطمئن ذهنيا،
غيرأن هذا القطاع بدوره يعاني منذ عقود من اختالالت وأعطاب.
فالتقرير الذي أنجزته هيئات مستقلة قدم صورة قاتمة عن
املستشفيات العمومية في خصاصها املهول في األطر الطبية وشبه
الطبية واملوارد البشرية ،وخصاصها الكبيرفيما يخص البنيات التحتية
والتي غالبية املستشفيات أصبحت غير صالحة للقيام باملهام املنوطة
بها.
إننا نستغرب كذلك لنسبة الوفيات في صفوف األشخاص الذين
يعانون من األمراض املزمنة ،والذين يلجأون كرها لهذه املرافق ،وكذا
في صفوف النساء الحوامل واألطفال الرضع ،وال نستغرب كذلك لعودة
أمراض الفقرفي بالدنا كالسل والجذام واللشمانيا.
إن هذا الوضع يمس بحقوق املواطنين في ولوج الخدمات الصحية
ويمس كذلك بحقوقهم اإلنسانية والدستورية في املساواة واملواطنة.
والغريب في كل هذا ،أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما ،فبقليل من
اإلرادة والعزيمة يمكن تغييره إلى ما هو أفضل .ولو كانت هناك إرادة
وتصميم على املستوى الوطني والجهوي لتم إعادة تكوين الفائض من
املوظفين وتعيينهم في هذه املرافق التي تعاني من الخصاص املذكور.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة أعضاء املجلس املحترمين،
ال يمكن الحديث عن مشروع ميزانية  2018دون الحديث كذلك عن
كيفية تطبيق هذه امليزانية دون الحديث كذلك عن األمور التشاورية
التشاركية ،البد للحكومة أن تقوم بها من أجل التطبيق السليم ومن
أجل كذلك الوصول لألهداف.
وأهمها ،السيدات والسادة ،هوالحواراالجتماعي ،وال يمكن الحديث
عن الحوار االجتماعي في ظل حكومة تواطأت مع نفسها ملدة  7سنوات
في إقصاء ممنهج لعقلية الحوار االجتماعي وفي عدم رغبة حقيقية في
الدخول في حواراجتماعي قادرأوال على استدامة السلم االجتماعي أوال،
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وقادركذلك على مساعدة الحكومة في تجاوز مجموعة من اإلشكاالت.
إننا اليوم ،وهنا أخاطب السيد رئيس الحكومة ،نعيش فترة فراغ
حقيقي بعد لقاء يتيم من الحوار االجتماعي ،والذي استبشرت فيه
النقابات األكثر تمثيلية خيرا ،إال أنها خرجت خاوية الوفاض ،خرجت
بدون أدنى أي �شيء ،ال في ميزانية  2018وال في التصور العام الذي
تعطيه الحكومة للحواراالجتماعي.
هل تجاوزنا فعال مرحلة تأسيس الحوار االجتماعي ،نحن ال نطالب
بمأسسة الحوار االجتماعي ،نحن نطالب فقط بأن تحقيق أشياء
حقيقية وبسيطة لطبقة الشغيلة املغربية ،وأولها ،وهذا التزام حكومي
هو تنفيذ ما تبقى من اتفاق  26أبريل  2011والتي إلتزمت حكومة عباس
الفا�سي بتطبيقه ،وبقيت بعض البنود العالقة لم تستطع الحكومتين
في ظرف  7سنوات تطبيقه.
إجراءات ال تتحمل فيها خزينة الدولة ولو فلسا واحدا ،ولم
يتم تطبيقها ،إجراءات أخرى يجب أن تكون للحكومة الجرأة على
تطبيقها ،ألنها تهم أيضا الرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة
وكذلك الرفع من كرامة الطبقة الشغيلة ،إال أنه والحقيقة هذه على
أن الحكومة تتماطل في إفقار الفقير وفي القضاء على طبقة متوسطة
تم تشكيلها بتوافق الجميع ،والتي كانت في كثير من األحيان هي صمام
للشعب املغربي ،وأصبحت حاليا تنجرإلى طبقات فقيرة مما يهدد السلم
االجتماعي قاطبة.
السيد الوزير،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في نهاية كالمي ،أنا سأختم كلمتي هذه بمقولة حسانية ،نقول في
مثل حساني بسيط جدا ،يقول على أنه( :اللي عشاك وعشاه في ماعون
واحد إلى ميلو كفيه) ،يعني من قوتك وقوته في إناء واحد إلى ميلو هو
كبو أنت.
شكرا.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة اآلن ألحد أعضاء فريق االصالة واملعاصرة.

املستشار السيد موالي عبد الرحيم الكامل:
بسم هللا الرحمان الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
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إخواني ،أخواتي املستشارين،
لي الشرف أن اتناول الكلمة باسم فريق االصالة واملعاصرة بمناسبة
مناقشة مشروع القانون املالي لسنة .2018
السيد الرئيس،
إن السياق العام الذي ينبغي أن يؤطرالنقاش حول مشروع القانون
املالي لسنة  2018هو الرهانات الذي أعلن عنها صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الخريفية
حين دعا جاللته إلى بلورة رؤية مندمجة تؤسس لنموذج تنموي جديد
وتسريع تنزيل ورش الجهوية ،وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب.
واستحضار لهذه الرهانات سأتطرق إلى محورين ،املحور األول
النموذج التنموي ،واملحور الثاني الجهوية املتقدمة وسيتوقف فريقنا
في الجزء املوالي عند الشق االجتماعي بمختلف أبعاده.
السيد الرئيس،
إن واقع االقتصاد الوطني ال يبشر بأننا على الدرب القويم لرفع
التحديات ،ومع ذلك فقد جيء بقانون املالية املعروض على أنظارنا
اليوم يركزفي مضامينه على املزيد من التحكم في التوازنات املالية ولكن
من خالل اعتماد اآلليات السهلة والتي تأتي على حساب القدرة الشرائية
للمواطنين في غياب تام إلجراءات نوعية ذكية تستجيب ملتطلبات
املغرب املعاصرالذي يتطلع إلى اللحاق بركب الدول الصاعدة.
وبالتالي فهو ال يعدو أن يكون استنساخا لقوانين املالية السابقة
في بنيته وهيكلته وأولوياته ،وال يتضمن أي نفس جديد يعكس تمثل
الحكومة للرهانات التي دعا إليها جاللة امللك.
فمنذ سنة  1990إلى يومنا هذا والبنية االقتصادية لالقتصاد
الوطني تعرف جمودا مزمنا ،ألن التركيبة الهيكلية للقطاعات املنتجة
لم تعرف أي تحسن وبالتالي يصعب على بالدنا ولوج نادي الدول
الصاعدة ،بل نالحظ أن هذه التركيبة االقتصادية ازدادت سوءا مع
مرورالسنين األخيرة.
السيد الرئيس،
هذه الوضعية االقتصادية الصعبة ،ال تساعد على تحقيق معدالت
نمو مرضية ،بحيث أن نسبة النمو إبان والية السيد إدريس جطو
ناهزت في املعدل السنوي نسبة  ،%5وانخفضت نسبيا مع حكومة
السيد عباس الفا�سي لتستقر في حدود  %4.5كمعدل سنوي لتنـهار مع
الحكومة السابقة وانخفضت إلى  %3.2كمعدل سنوي.
فالبنية والتركيبة الهيكلية لالقتصاد الوطني تتميز بمجموعة من
السلبيات وضعف نجاعة النموذج التنموي املعتمد ،ويتجلى ذلك
بوضوح على سبيل املثال ال الحصر ،في املؤشرات السلبية التالية:
 -1أننا بمجهود استثماري ضخم يضاهي  %36من الناتج الداخلي
الخام نحقق ،بالكاد ،نسب نمو تتراوح بين  %2و %4في الوقت الذي
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تحقق فيه دول أخرى نموا اقتصاديا سنويا أكبر بفضل مجهود
استثماري أقل.
 -2النمو اإلقتصادي باملغرب ،ال يحدث الشغل في الحد األدنى
املطلوب.
 -3النمو االقتصادي باملغرب يعمق الفوارق االجتماعية.
 -4النمو االقتصادي باملغرب يكرس الفوارق املجالية ،وال أدل على
ذلك التفاوتات املسجلة على مستوى التوزيع الجهوي لالستثمارات
العمومية.
 -5دعم الطلب الداخلي لم يواكبه ،بالقدر املأمول ،نمو وتطور على
مستوى النسيج االقتصادي الوطني ،الذي ظلت إنتاجيته محدودة.
 -6قطاعات الفالحة والبناء واألشغال العمومية والخدمات ،تبقى
القطاعات اإلنتاجية األساسية للنمو االقتصادي باملغرب بمساهمة
تقدر بحوالي  %80في القيمة املضافة اإلجمالية ،في الوقت الذي ال
تتعدى فيه مساهمة قطاع الصناعة  ،%14وذلك بسبب سياسة
استثمارية تفتقرملقومات النجاعة والفعالية ،أهم تجلياتها عدم انتظام
االستراتيجيات القطاعية ضمن تصور استراتيجي متكامل ومتناغم؛
 -7تنامي غير مسبوق للمديونية العمومية في عهد الحكومة
السابقة ،والذي الزال مستمرا في عهد هذه الحكومة.
 -8إشكالية الحسابات الخصوصية ،وهنا سأتوقف قليال لنقرأ
بعض املؤشرات السلبية حول هذه الحسابات.
السيد الرئيس املحترم،
لن ننكر أن للحسابات الخصوصية أهمية كبيرة جدا ،إذ تعتبر من
بين اآلليات التي تعتمدها الحكومة في تفعيل السياسات العمومية،
خاصة في مجاالت ذات البعد االجتماعي والتنموي.
لكن ما نسجله هو كثرة الصناديق ،وما يشوب تدبيرها من اختالالت
ونقائص كبيرة ،بحيث أن هناك حسابات تضم مبالغ مالية ال يتم
توظيفها أو يتم توظيف جزء ضعيف منها.
فمن غير املعقول أن يتم تجميد حوالي  127مليار درهم كرصيد
متراكم بهذه الصناديق ،دون أن يتم توظيفها لصالح البرامج االجتماعية
والتنموية تعود بالنفع على املواطنين ،في الوقت الذي تشتكي فيه جل
القطاعات الوزارية من ضعف اإلمكانيات املادية ،فإما أن يتم استغالل
املبالغ املالية املوجودة في هذه الصناديق ،وإما إغالقها وتحويل
اعتماداتها إلى امليزانية العامة ألجل استثمارها على النحو األمثل.
وقد كانت بعض هذه الصناديق نتيجة سوء تدبيرها ،موضوع تقارير
املجلس األعلى للحسابات ،آخرها تقرير املجلس لسنة  ،2015والذي
شخص وضعية أربع صناديق ،هي صندوق التجهيز الجماعي ،وصندوق
التنمية القروية واملناطق الجبلية ،وصندوق الخدمات األساسية
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للمواصالت ،إضافة إلى الصندوق الخاص بالطرق ،ينضاف إليها
التقرير األخير حول صندوق التماسك االجتماعي الذي شخص صورة
سوداء بخصوص هذا الصندوق.
وسأقتصرعلى تناول نموذجين من بين هذه الحسابات الخصوصية،
ألبرز املفارقات الصارخة بين حجم املوارد املخصصة لها وضعف
نفقاتها.
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دافعي الضرائب أموال املغاربة ،ويحق لهم معرفة سبب عدم توظيفها
في ما يخدم مصلحتهم.
السيد الرئيس،
من خالل كل ما سبق ،يتبين لنا أن مشروع قانون املالية املعروض
على أنظارنا ال يرقى إلى املستوى التعبيرعن اإلرادة السياسية للحكومة في
التجاوب مع الخطاب امللكي الداعي إلى إعادة النظرفي النموذج التنموي.

النموذج األول ،صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية:

املحور الثاني ،الجهوية املتقدمة:

فبالنسبة لهذا لصندوق ،فقد أوضح تقرير املجلس األعلى
للحسابات برسم سنة  ،2015أن نسبة استعمال صندوق التنمية
القروية واملناطق الجبلية ،بلغت حوالي  %50كمعدل خالل الفترة
املتراوحة ما بين  ،2015-2008وبالرغم من الزيادة امللموسة التي عرفتها
موارد الصندوق خالل هذه الفترة والتي بلغت أكثر من  2مليار درهم،
فإن توظيف هذه املوارد عرف انخفاضا ملموسا خاصة خالل السنوات
املالية املوالية ،حيث بلغت نسبة استعمال موارده سنة %37 ،2011
لتنخفض بعد ذلك إلى  %24سنة  2012ثم  %12سنة  2014واستقرت
في حدود  %17سنة .2015

نستشف من مشروع قانون املالية لسنة  ،2018أن الحكومة لم
تمتلك بعد األبعاد املؤسساتية العميقة واملؤطرة لورش الجهوية
املتقدمة ،بما يمكنها من االنخراط الفاعل في هذا الورش واالنسجام مع
غايات املشرع الدستوري ،على اعتبارأن الجهوية هي املدخل الجوهري
والرافعة الصلبة التي تنصب فوقها التنمية االقتصادية واالجتماعية
في مختلف أبعادها املجالية والترابية.

ملاذا إذن االستمرار في ضخ مبالغ مالية كل سنة بهذا صندوق؟ ملاذا
ال يتم بدل ذلك منحها لوزارة الفالحة باعتبارها املشرفة على الصندوق،
لتمويل املشاريع واملخططات التي أطلقتها؟
النموذج الثاني ،صندوق دعم التماسك االجتماعي:
فباالطالع على تطور املداخيل ونفقات صندوق دعم التماسك
االجتماعي خالل السنوات  ،2016 ،2015 ،2014يتضح أن مداخليه
ارتفعت بوثيرة عالية جدا ،حيث انتقلت سنة  2014من  7مليار و237
مليون درهم إلى  11مليار و 566مليون درهم سنة  ،2016في الوقت
الذي انتقلت نفقاته سنة  2014من  1مليار  839مليون درهم لتبلغ
سنة  2 ،2016مليار  620مليون درهم فقط ،مما يعني انه ال وجود ألي
تناسب بتاتا بين تطور مداخيله ونفقاته.
األمر الذي يجعلنا نتسائل باستغراب عن الجدوى من هذه
الصناديق إن كان ال يتم توظيف االعتمادات املرصودة بها؟ هذا في
الوقت الذي نجد مظاهر الفقر والهشاشة تستشري في املجتمع املغربى
ويعانون ويالتها.
هذا الواقع الذي رصدناه بهذين الصندوقين ،ينطبق على جل
الصناديق إن لم نقل كلها ،خاصة ذات البعد اإلجتماعي ،كصندوق
النهوض بتشغيل الشباب ،وصندوق التضامن للسكنى واالندماج
الحضري ،وصندوق تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ،وغيرها
من الصناديق األخرى.
لهذا ،يحق لنا أن نتسائل مع الحكومة عن السر ،وراء شبه
التجميد الذي يطال أرصدة هذه الصناديق ،فاألمر يتعلق بأموال

فمن بين األسئلة امللحة املطروحة اليوم ،والتي تتطلب من الحكومة
البحث عن إجابات واضحة وشافية لها ما يلي:
 هل فعال استطاعت ترسانة النصوص القانونية املتعلقة بهذاالورش تقديم إجابات حقيقية إلنجاح الجهوية وتحقيق اإلقالع
التنموي؟
 أال يشكل تعثر إخراج ميثاق الالتمركز تعطيال للديمقراطيةوالتنمية املحلية في مختلف أبعادها؟ وهدرا لقيمة الزمن السيا�سي؟
 ما هي اآلثار املترتبة عن تعثر سن هذا امليثاق على مشروع الجهويةاملتقدمة؟
 أية وسائل وضعت رهن إشارة مختلف الجهات لتمكينها من خلقدينامية تنموية مستدامة قادرة على مجابهة مختلف التحديات؟
 هل لدى الحكومة إرادة حقيقية لتمكين الجهات الفقيرة منالفرص التنموية بشكل منصف وعادل؟
 ماذا تم إعداده في مجال التكوين والتكوين املستمر ،للمواردالبشرية والكفاءات القادرة على تدبير الشأن الجهوي ،حتى ال تكون
الجهات مجرد هياكل فارغة؟
 بشكل أدق ،ماذا أنجزت الحكومة اليوم إلنجاح هذا الورشاملؤسساتي الواعد؟ وهل استثمرت في كل اإلمكانيات املتاحة لها لبناء
سياق وأرضية قادرين على تقديم إجابات حقيقية ملختلف االنتظارات؟
مع كامل األسف ،وعلى الرغم من الترسانة القانونية املواكبة لورش
الجهوية ،والتوجيهات املتكررة لصاحب الجاللة ،فإننا نسجل مع كامل
األسف أننا الزلنا نراوح مكاننا في هذا الورش البالغ األهمية ،مما يعكس
غياب اإلرادة الحقيقية للحكومة في تنزيل جهوية متقدمة طبقا ملا هو
منصوص عليه دستوريا.
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كيف يمكن لجهة أن تتكلف باالستثمار في إطار اختصاصاتها
الذاتية ،وهي أصال ليست عضوا في اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية
لالستثمار؟ وكيف يمكن للجهة أن تكون مكلفة باالستثمار وهي ال
تحظى حتى باستشارة الحكومة في املجال؟ وكيف يمكن لجهة أن تمارس
اختصاصاتها الذاتية وهي لحد الساعة على سبيل املثال لم تتمكن من
نقل واستالم مهامها الخاصة باملكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش
الكفاءات؟ وكمثال آخركيف لها أن تمارس اختصاصاتها الذاتية ووزارة
التجهيز ال زالت تمانع في نقل اختصاصات الجهة كما ينص على ذلك
القانون؟
لذلك نتوجه إليكم اليوم بالقول ،الجهة اليوم تشتغل بإمكانيات
أقل بكثير من الصيغة التي كانت عليها الجهة سابقا بفعل العرقلة
الواضحة من طرف الحكومة ذاتها ،إضافة إلى أن الجهة اليوم ال زالت
تشتغل بتبويب امليزانية التي يعود إلى سنة  ،1992وهو ما يدفعنا إلى
القول بأن الجهة اليوم مبنية على باطل وتعمل خارج اإلطار القانوني
املنظم للجهة اليوم ،خاصة إذا ما إستحضرنا أن الجهة تيهئ ميزانيتها
على مدى ثالث سنوات ،علما بأن الحكومة ال تتحدث وال تستشير مع
الجهات بالبات واملطلق ،فأين نحن من املقاربة التشاركية التي تتغنى
بها الحكومة في كل املناسبات؟
لم تقدموا بدوركم فيما يتعلق بجعل مختلف املسؤولين عن
القطاعات الحكومية متملكين لألسس الجهوية ومتشبعين بمبادئها
وقيمها ومطلعين بشكل دقيق على نطاق صالحيتها وتميزها على
صالحيات باقي مؤسسات الدولة والجماعات الترابية األخرى.
لم تبادروا إلى القيام بقيادات استراتيجية للجهوية بالتتبع وبالتقييم
وصياغة تقارير سنوية لعرض خالصتها ومقترحاتها وتتبع تطبيقها
وتوصياتها ،لم تقوموا بالتنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل
الدعم واملواكبة لإلجراءات على املستوى املركزي والجهوي.
لم تقوموا بأية مبادرات من أجل دعم قدرات ونجاعة أطر وزارة
الداخلية باعتبار دورها الريادي في تنشيط وتنظيم وضبط العالقات
بين املؤسسات واألطراف املعنية بتنزيل الجهوية.
لم تقوموا على تمكين الجهات باملوارد البشرية املؤهلة لالضطالع
بمهامها على الوجه األمثل واستحضار التفاوتات املجالية بين الجهات،
لم تصدروا ما تبقى من املراسيم خاصة املرسوم املتعلق بصندوق
التأهيل االجتماعي الذي سيمكن من تقليص العجزفي مجاالت حيوية،
املاء الصالح للشرب ،الكهرباء ،السكن ،الصحة ،التعليم ،الطرق إلخ،
والرسوم املتعلقة بصندوق التضامن بين الجهات.
لم تخرجوا ميثاق الالتمركز إلى حيز الوجود لحد الساعة والذي
بدونه يستحيل تحقيق النموذج التنموي الذي يطمح إليه الشعب
املغربي ودعا إليه جاللة امللك في خطابه األخير،
السيد الرئيس،
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وتبقى إحدى أكبر املعضالت الحقيقية التي تعاني منها الجهات وال
أعتقد السيد الوزير ،وزيراملالية واالقتصاد ،أنكم ستخالفوننا إن قلنا
أن ورش الجهوية املتقدمة برمته سيظل حبرا على ورق ومجرد متمنيات
من الصعب إن لم نقل من املستحيل إدراكها في ظل ضعف االعتمادات
املالية املرصودة للجهات وضعف مواردها ،بل نذرتها بالنسبة لبعض
الجهات.
صحيح السيد الوزيراملحترم ،أنكم بذلتم مجهودا حيث أن مشروع
قانون املالية الحالي قام بالرفع من النسبة التي ترصدها الدولة للجهات
من حصص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى  %4بدل
بعد أن كانت مستقرة في حدود  %3املطبقة حاليا ،لكن ال أعتقد السيد
الوزير املحترم أن هذا اإلجراء على الرغم من أهميته يكفي لتجاوز
إشكالية ضعف املوارد املالية خاصة بالنسبة لبعض الجهات الفقيرة.
أما فيما يخص التوزيع الجهوي لالستثمار فباالطالع على املذكرة
املتعلقة به املرافقة ملشروع قانون املالية لسنة  ،2018يتضح أن
الحكومة لم تقم بأي محاولة لتجاوز الفوارق املجالية ،بل تعمل على
تكريسها وتعميقها ،ومن خالل توزيع الغالف الجهوي املخصص
لالستثمار بشكل ال متكافئ ،إذ نسجل أن جهة الدار البيضاء-سطات
تأتي في صدارة الجهات املستفيدة بما مجموعه  29مليار و  931مليون
درهم ،تليها جهة الرباط-سال-القنيطرة بما مجموعه  24مليار و 402
مليون درهم ،ثم جهة مراكس-آسفي  11مليار درهم ،ثم جهة طنجة-
تطوان-الحسيمة ب  10مليون درهم ،مما يعني أن  4جهات تستحوذ
على ما مجموعه  75مليار درهم ،من أصل  109مليار درهم ،أي بنسبة
بلغت .%68.9
هل وفق هذه املنهجية ستواجه حكومتكم معظلة التفاوتات
املجالية؟
ال أعتقد السيد الوزير املحترم ،بل على عكس ذلك تماما أعتقد أن
قانون املالية يسير في اتجاه تكريس التفاوتات املجالية ال القطع معها،
لذلك فأنتم مدعوون لبذل مجهود أكبر من أجل اإلسراع بإنجاح هذا
الورش ،ونرى أن الجهات والجماعات الترابية ال زالت تحتاج إلى فاعل
سيا�سي مدرك ألسس الجهوية ومشبع بمبادئها وقيمها.
لذا ،فمسالة توفيرأطرمؤهلة من بين األمور امللحة امللقاة على عاتق
الحكومة.
وفي األخير ،نتمنى أن تنخرط الحكومة في الدينامية التي أطلقها
مجلس املستشارين بخصوص تفعيل الجيل الجديد من اختصاصاته،
وأن تتفاعل بالشكل املطلوب مع التوصيات الصادرة عن امللتقى
البرملاني الثاني للجهات املنعقد بمجلس املستشارين بتاريخ  16نوفمبر
 2017الذي كان من بين مخرجاته تقديم مجموعة من التوصيات تدعو
الحكومة إلى اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيقها ،وشكرا
لكم.

3664

الجريدة الرسمية للبرملان

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
وبهذا التدخل..مقولتيش غادي نعطيه احنا مخبرتيناش ،يااله
تفضل ما تبقى لك من الوقت ،تفضل األخت.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ال نريد في فريق األصالة واملعاصرة أن نكون حاملين كثيرا ،ونحن
نناقش مشروع قانون مالية  ،2018في بعده االجتماعي ،وسيكون
طموحنا جد متواضع ،تواضع أداء حكومتكم في عالقتها مع مأساة
ومعاناة وآالم العديد من املغاربة خاصة مغاربة املناطق املهمشة والعالم
القروي املحرومة من ثمار ثروة هذا الوطن ،وسنكتفي فقط بإثارة
بعض األسئلة ،التي استلهمنا أهمها من التوجيهات امللكية السامية التي
دعا إليها جاللته في أكثرمن مناسبة:
 فإلى أي حد استطاع مشروع قانون مالية  2018في بعده االجتماعيأن ُيشكل رجع صدى ،النتظارات املغاربة وترجمة فعلية للتوجيهات
امللكية ،التي َع َّبرعنها بوضوح بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية األخيرة؟
 ما هي التدابير املالية التي يقترحها مشروع قانون مالية 2018لإلجابة على التحديات االجتماعية امللحة ،والتي تزداد حرارتها وترتفع
يوما بعد يوم ،وتزيد من خطورة تداعياتها؟
 إلى أي حد استحضرهذا املشروع اإلمكانيات البشرية واالجتماعيةُ
واملؤسساتية التي تشكل أهم الرافعات األساسية للثروة االجتماعية
ْ
لبلدنا ،من أجل استثماره لبلوغ َمط َمح" الصعود املجتمعي " الذي يعتبر
مدخال أساسيا لتمكين بالدنا من تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة
ومندمجة ذات وقع أفضل على رخاء املواطنين وتسريع وثيرة التنمية
َ َ
وضمان توزيع منصف لثمار النمو ،كما ت َح َّدث عن ذلك "التقرير
األخير حول "الرأسمال غير املاديَ :ع ِام ٌل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها
املنصف"؟
 كيف سيساهم هذا املشروع كذلك في تعزيز التماسك االجتماعيوضمان فعلية الحقوق االجتماعية واالقتصادية واإلنصاف لجميع
املواطنين؟
 أية مقاربة يعتمدها هذا املشروع لتحقيق تجانس السياساتالعمومية االجتماعية وإلتقائيتها ونجاعة املؤسسات املعنية بها؟
 هل يتوفرمشروع قانون مالية  2018على التدابيرالكفيلة بتداركالفوارق وأشكال الحيف االجتماعي املتراكمة ،خاصة بالنسبة للفئات
واملناطق واملجاالت الفقيرة والهشة؟
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 إلى أي حد سيساهم هذا املشروع في تحقيق تنمية متوازنةومنصفة تضمن الكرامة للجميع ،وتوفر الدخل وفرص الشغل خاصة
للشباب؟
 إلى أي حد سيساهم هذا املشروع في تعزيز االطمئنان واالستقرارواندماج املغاربة خاصة الشباب منهم في الحياة املهنية والعائلية
واالجتماعية؟
السيد الوزير املحترم،
كنا نأمل في فريق األصالة واملعاصرة أن نجد أجوبة عن هذه األسئلة
أو على األقل مالمح أجوبة ملا يكتسيه البعد االجتماعي من أهمية ،لكن
لألسف الشديد ،وجدنا قانون مالية  2018غير مطمئن ،ليس فقط في
عالقاته مع انتظارات املغاربة االجتماعية واالقتصادية امللحة ،ولكن
باألساس مع التحديات الكبرى املطروحة على جدول أعمال بلدنا،
واملرتبطة أساسا بالرؤية التنموية البديلة التي دعا إليها صاحب الجاللة
في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية األخيرة.
السيد الرئيس،
من خالل دراستنا ملشروع قانون مالية  ،2018نكتشف منذ الوهلة
األولى ارتباك الحكومة وترددها على االنخراط في التغيير املنشود في
مختلف أبعاده املجالية والتنموية الذي يتطلع إليه املغرب ملكا وشعبا،
وأهم تجليات هذا االرتباك تتمثل في افتقاد هذا األخيرلرؤية واضحة في
املجال االجتماعي ،بحيث يتم اختزال املسألة االجتماعية فقط في تدابير
وإجراءات شكلية معزولة من جهة عن الرهانات والتحديات التي رفعها
الخطاب امللكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ  29يوليوز ،2017
وافتتاح الدورة الخريفية للبرملان األخيرة ،وبمناسبة كذلك ذكرى
ثورة امللك والشعب والتي ركز فيهم جاللته على العديد من األولويات،
ومتجاهلة ،من جهة أخرى ،لواقع االحتقان االجتماعي وارتفاع وثيرة
االحتجاج والتظاهر املنتشر على امتداد خريطة البلد ،والذي بات يهدد
استقرارنا االجتماعي.
السيد الرئيس
ما ورد في هذا املشروع في تقديرنا من آليات وأدوات هي مجرد
روتوشات غير قادرة على بعث األمل والثقة في نفوس املغاربة ،وتبقى
عاجزة عن تحقيق األهداف املعلنة ،ألنها غيرمتفاعلة بالشكل املطلوب
مع متطلبات اللحظة االجتماعية املوسومة بالجفاء والتوترواالحتقان.
السيد الرئيس،
دعونا نتوقف معكم في هذا الصدد...

السيد رئيس الجلسة:
في التسيير؟ تفضل ،سمحي لي األخت.
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املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس ،غير في الحقيقة كان واحد التأخير وقع في البداية
ديال الجلسة ،تعطلنا ما ابديناش في الوقت اللي كان محدد ،وبما أن
الساعة الثانية عشرتم االتفاق على أن البث ما غاديش يكون واالستاذة
دابا كتلقي الكلمة ديالها والبث يحبس دابا نيت ،فتنطلب تأجيل ديال
املداخلة ديال االستاذة من بعد املساء إن شاء هللا ما تبقي من الوقت
العشية إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
على أي الرئاسة كانت هنا في الساعة العاشرة تماما ،السيد
املستشارالرئاسة كانت في الساعة العاشرة تماما في القاعة ،كملي.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
السيد الرئيس،
دعونا نتوقف معكم في هذا الصدد عند التقرير األخير للمجلس
األعلى للحسابات بخصوص صندوق التماسك االجتماعي ،والذي
ُ
يشكل إحدى أهم هذه اآلليات التي أحدثت سنة  ،2012فقد أماط
هذا التقرير اللثام عن العشوائية التي يتخبط فيها هذا الصندوق،
واالرتجالية التي ُوضع بها والتي طالت التمويل والبرمجة والتنسيق بين
القطاعات ،وغيرها من االختالالت ،مما أدى إلى شبه عجز في أدائه
وغياب تصور واضح حول مستقبله وكيفية تمويله وآفاق عمله ونجاعة
أدواره.
وبذلك ،يكون هذا التقرير قد كشف َزْيف األرقام واإلدعاءات التي

يقدمها بعض أعضاء حكومتكم ،واللذين يصرحون بأنه ال وجود للفقر
في املغرب مع العلم أن ظاهرة التسول والتشرد وارتفاع عدد أطفال
الشوارع تتسع دائرتها باستمرار.
لهذا ،نتساءل معكم ،السيد الوزير ،عن ماذا تقدمون لحوالي 6
مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقراملدقع؟
كما نتساءل معكم عن ماذا تقدمون من برامج تنموية واقتصادية
لفائدة الفئات املعوزة والفقيرة ،التي َحددت خريطتها املندوبية السامية
للتخطيط في تقريرها األخيرالصادرفي  16ماي 2017؟
ومن جانب آخر ،يعاب على مشروع قانون املالية  ،2018مواصلة
تكريس ظاهرة الفقر عوض العمل على الحد من الفوارق االجتماعية
وتقليص الهوة بين الفئات امليسورة والشرائح االجتماعية املعوزة،
فعلى سبيل املثال ،وحسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط
لسنة  ،2017استفادت األسر امليسورة من  %30من دعم الدولة لغاز
البوتان واملواد الغذائية في حين استفاد الفقراء من  %13من هذا
الدعم العمومي فقط.
هذا التوزيع غير العادل للدعم العمومي يتفاقم أكثر بالنسبة
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للسكر ،حيث استفاد األغنياء من  %40من الدعم مقابل  %12من
الدعم العمومي لفائدة الفقراء ،يتفاقم أكثر بنسبة  %20من سكان
املغرب املتواجدين في أسفل السلم حسب الدخل الفردي ،أما بالنسبة
لدقيق القمح فقد استحوذت  %20من األسر ذات الدخل األعلى على
 %32من الدعم الحكومي مقابل  %13لفائدة  %20من األسرفي أسفل
الترتيب.
ُ
وهكذا ،يتبين أن كل برامج الدعم التي من املفروض أن توجه
للفقراء يستفيد منها األغنياء.
أما فيما يتعلق بواقع التشغيل في بالدنا ،نود في هذا الصدد،
مساءلتكم حول مدى تنزيل املقتضيات املتضمنة في برنامجكم
الحكومي املتعلق بملف التشغيل؟ وأين هو مداها داخل مشروع قانون
مالية 2018؟ وأين نحن كذلك من تخفيض نسبة البطالة إلى %8
وإعطاء األسبقية لقطاع الصناعة الوطنية؟
فحسب تقرير والي بنك املغرب ،عن واقع التشغيل باملغرب ،الذي
قدمه أمام جاللة امللك محمد السادس خالل التقرير السنوي للبنك
املركزي حول الوضعية االقتصادية والنقدية واملالية برسم سنة
 ،2016يتبين بامللموس ،السيد الوزيراملحترم ،أن وضعية سوق الشغل
ً
ً
عرفت تدهورا كبيرا خالل العام املا�ضي ،حيث بلغ العدد الصافي
ملناصب الشغل التي فقدها االقتصاد الوطني  37ألف منصب ،وهي
ً
الخسارة األولى منذ سنة  ،2001مسجال تراجعا على مستوى خلق
مناصب الشغل بحدة في القطاع الفالحي الذي فقد  119ألف منصب
شغل ،وهو أعلى مستوى ُيسجل على اإلطالق.
كما أفاد التقرير الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط بأن
معدل البطالة في ازدياد ،انتقل من  9.1إلى  %9.3على املستوى الوطني
بين الفصل الثاني من سنة  2016والفصل الثاني من سنة .2017
السيد الرئيس،
من خالل مشروع قانون املالية لسنة  2018يتضح أن اإلمكانيات
االقتصادية املتعلقة بخلق مناصب الشغل ال زالت "جد هشة"،
خصوصا أن معالجة معضلة اجتماعية كبرى كالتشغيل تتطلب
إستراتيجية بنيوية وليس فقط عبرإطالق مخططات مشتتة بين الفينة
واألخرى ،مع تصحيح الخلل الذي يطال االستراتيجية االستثمارية التي
ال تنتج مناصب شغل مقارنة مع االستراتيجية االستثمارية لدول أخرى.
وفي هذا الصدد ،نعتبر أن لجوء الحكومة إلى التعاقد بدل إحداث
مناصب شغل قارة يعزز واقع الهشاشة والتفقيرببالدنا.
السيد الرئيس،
مفارقة أخرى وجدنا أنفسنا أمامها عند دراسة مشروع قانون مالية
 ،2018تتعلق بواقع األشخاص في وضعية إعاقة ،فبالرغم من انخراط
اململكة في التوجيهات الدولية املتعلقة بهذه الفئة ،والتقدم الكبيرالذي

3666

الجريدة الرسمية للبرملان

عرفه دستور  ،2011فإنه باملقابل نجد التدابير واالعتمادات املالية
ال تستجيب النتظاراتها ،كما أنها لم ترقى إلى مستوى غايات املشرع
الدستوري ،وغيرمتناغمة مع التوجهات الدولية.
لذلك ،فإننا في فريق األصالة واملعاصرة ،نلح على ضرورة االنكباب
واالنكباب على إعداد رؤية مندمجة قائمة على مقاربة تشاركية حقيقية،
وتحيين اإلطار التشريعي باإلضافة إلى تعزيز املنظومة املؤسساتية ذات
العالقة باألشخاص في وضعية إعاقة.
السيد الرئيس،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة ،وانطالقا من مرجعيتنا الديمقراطية
الحداثية ،نغتنم فرصة مناقشة مشروع قانون مالية  ،2018لنثيرانتباه
الحكومة إلى إحدى امللفات التي تسجل إخفاقا واضحا ،ويتعلق األمر
باإلقصاء االجتماعي الذي تعاني منه املرأة املغربيـة ،وتهميش دورها،
فضال عن تنامي ظاهرة العنف في اآلونة األخيرة التي تتغذى من ضعف
َ َ
البيئة التشريعية واستمرار العديد من األعراف االجتماعية ال ُـمف ْر ِملة،
التي تعمق التمييز ضد املرأة وتشجع عدم تكافؤ الفرص وتحول دون
تحقيق املساواة بين الجنسين.
لألسف بالرغم من هذا الواقع الصادم الذي تعيشه املرأة املغربية،
وجدنا مشروع قانون مالية  ،2018ال يتضمن ما يكفي من التدابير
املالية الكفيلة بانتشالها من هذا الواقع ال ُـمر.
السيد الرئيس،
إن كنا نعي جيدا على أن األزمة البنيوية التي تتخبط فيها منظومة
التربية والتكوين ال يمكن أن يجيب عليها مشروع قانون املالية لسنة
واحدة ،فإننا نسجل باملقابل غياب أية إشارة في هذا املشروع تعبر عن
وجود إرادة حقيقية تهدف إلى وقف نزيف أزمة هذا القطاع الحيوي،
الذي يشهد تقهقرا غير مسبوق ،وإذا كان الوقت ال ُي ْس ِع ُفنا إلثارة كل
مظاهر أزمة هذا القطاع الحيوي ،فإنه باملقابل نسجل في إطار مساءلة
وتشريح مضامين مشروع قانون مالية  ،2018إصرار الحكومة تأجيل
إن لم نقل تجاهل التفاعل املطلوب مع الدعوة الصريحة التي وجهها
جاللة امللك في خطاب  20غشت  2013للحكومة وملختلف املسؤولين
والفاعلين واملتدخلين في قضايا التربية والتكوين للتعجيل بمعالجة
الوضعية التي توجد عليها املنظومة التعليمية ببالدنا.
وهونفس التجاهل الذي لقيته الرؤية االستراتيجية إلصالح املدرسة
املغربية التي أعدها املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
بدعوة من جاللة امللك بهدف وضع خارطة طريق كفيلة بإصالح
املدرسة العمومية والرفع من مردوديتها ،بحيث ال نجد في املشروع ما
يشيرإلى تفعيل هذه االستراتيجية.
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ويزداد هذا التجاهل مع توصيات املجلس األعلى للحسابات الذي
توقف من جهته عند العديد من األعطاب ال يتسع املجال لذكرها.
خالصة القول في هذا الباب ،أن مشروع قانون املالية لسنة ،2018
هو تجسيد عملي لتواضع حكومتكم وفشلها في رسم معالم استراتيجية
تربوية وتعليمية جديدة ،تعيد االعتبار للمدرسة العمومية كرافعة
قوية لبناء مغرب اليوم والغد.
السيد الرئيس،
تبقى اإلجراءات والتدابيراملحتشمة الواردة في مشروع قانون املالية
واملرتبطة بقطاع الصحة بعيدة عن تقديم الحلول التي ينتظرها الجميع
للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ عقود ،وتشهد على ذلك امليزانية
الهزيلة جدا املخصصة له والعاجزة عن تجاوز االختالالت التي يعيشها
القطاع واملتمثلة في األوضاع املزرية للمر�ضى داخل املستوصفات
واملستشفيات .باإلضافة إلى الخصاص املهول في املوارد البشرية،
والنقص الحاد على كل األصعدة ،وهو ما يهدد حق كل مغربي ومغربية
في الحياة.
ويزداد الوضع الصحي قتامة في العالم القروي ،حيث املستوصفات
تبقى مجرد بنايات شبه مهجورة بدون أطر طبية وال شبه طبية ،وال
نتحدث عن العديد من التخصصات املنعدمة بشكل مطلق في مجموعة
من املراكزالصحية.
السيد الرئيس،
بناء على ما سبق ،نرى في فريق األصالة واملعاصرة أن مشروع قانون
مالية  ،2018بقدرما جاء بعيدا عن كل التطلعات االجتماعية للمغاربة،
فإنه باملقابل ،كان قريبا من املقاربة التدبيرية للحكومة السابقة ووفيا
لحصيلتها الكارثية على مختلف املستويات التي تدفع في اتجاه تهديد
السلم االجتماعي.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيدة املستشارة.
وبهذا التدخل نكون قد أنهينا الفصل األول من املناقشة ديال
مشروع قانون املالية ،وسنستأنف أشغالنا إن شاء هللا على الساعة
الثالثة لهاذ املساء لإلستماع إلى باقي املناقشات والتدخالت وكذلك إلى
رد السيد وزيراملالية ،وشكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.
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محضر الجلسة الثامنة والعشرين بعد املائة
التاريخ :الجمعة  19ربيع األول 1439هـ ( 8ديسمبر2017م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وخمس وثالثون دقيقة ،إبتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة السابعة عشرة بعد الزوال.
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للتعاون في مجاالت النفط والغاز والكهرباء والطاقة املتجددة وكفاءة
استخدام الطاقة ،املوقعة بالدوحة في  5أبريل  2016بين وزارة الطاقة
واملعادن واملاء والبيئة في اململكة املغربية ووزارة الطاقة والصناعة في
دولة قطر؛
 -4مشروع قانون رقم  28.16يوافق بموجبه على االتفاقية في
ميدان تسليم املجرمين ،املوقعة بموسكو في  15مارس  2016بين
اململكة املغربية وروسيا االتحادية؛

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم
 68.17للسنة املالية :2018

 -5مشروع قانون رقم  31.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون
بشأن األمن الداخلي ،املوقع بلشبونة في  20أبريل  2015بين اململكة
املغربية والجمهورية البرتغالية؛

 -2رد السيد وزيراالقتصاد واملالية.

 -6مشروع قانون رقم  18.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في
ميدان البحث العلمي والتكنولوجي ،املوقع بالرباط في  8سبتمبر 2016
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛

املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:

 -7مشروع قانون رقم  44.17يوافق بموجبه على النظام األسا�سي
ألفريقيا  – 50تمويل املشاريع وأفريقيا  –50تنمية املشاريع ،املوقع
بالدارالبيضاء في  29يوليو 2015؛

 -1إستكمال املناقشة العامة من لدن الفرق واملجموعات البرملانية؛

بسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أعلن عن إفتتاح الجلسة املسائية.
سنخصص هذه الجلسة ملواصلة الدراسة والنقاش من لدن باقي
الفرق واملجموعات البرملانية ،وكذلك لالستماع إلى رد وزيراملالية.
وقبل الشروع في مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة ،أعطي الكلمة
للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات ،الكلمة
لكم السيد األمين.

املستشار السيد أحمد لخريف ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
توصل مكتب مجلس املستشارين من مجلس النواب بمشاريع
القوانين التالية:
 -1مشروع قانون رقم  45.17يوافق بموجبه على االتفاق بين
اململكة املغربية وأفريقيا ( 50أفريقيا  - 50تمويل املشاريع وأفريقيا
–50تنمية املشاريع) بشأن إنشاء املقراالجتماعي ألفريقيا  50فوق تراب
اململكة املغربية ،املوقع بالدارالبيضاء في  29يوليو 2015؛
 -2مشروع قانون رقم  43.16يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون
القانوني والقضائي املوقعة بالدوحة في  5أبريل  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة دولة قطر؛
 -3مشروع قانون رقم  46.16يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم

 -8مشروع قانون رقم  80.16يوافق بموجبه على االتفاق حول
املساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي ،املوقع ببروكسيل في 14
يوليو  2016بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة؛
 -9مشروع قانون رقم  42.17يوافق بموجبه على االتفاق املن�شئ
للمركز الدولي لتطبيق الحد من االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات
وتدهورها ،املوقع بباريس في  10ديسمبر2015؛
 -10مشروع قانون رقم  16.17يوافق بموجبه على االتفاق في مجال
النقل البحري ،املوقع بالرباط في  8سبتمبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة الجمهورية اليونانية؛
 -11مشروع قانون رقم  41.16يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية ،املوقع بموسكو في  15مارس  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة روسيا االتحادية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
إذن ،سنستمرفي مناقشة مشروع القانون املالي لسنة  2018وغادي
نعطي الكلمة ألول متدخل للسيد رئيس فريق العدالة والتنمية ،تفضل
مشكورا أو السيد املستشارتفضل.

املستشار السيد سعيد السعدوني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
وااله.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
باسم فريق العدالة والتنمية ،أتشرف بتناول الكلمة ملناقشة
مشروع قانون املالية رقم  68.17لسنة  ،2018بعدما قدمته الحكومة
أمام البرملان ،تفعيال للفصل  68من دستور اململكة ،بعد املصادقة
عليه في إطار القراءة األولى بمجلس النواب ،وهو أول مشروع خالص
للحكومة الحالية على اعتبار أن قانون مالية  2017جاء في ظرف
خاص ،حيث أعدته الحكومة السابقة وتبنته الحكومة الحالية في إطار
االستمرارية ،الستكمال اإلصالحات الكبرى ذات البعد االجتماعي ،وهو
األمرالذي نوهنا به في حينه.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تعيش القضية الفلسطينية اليوم مرحلة مفصيلة في إطار الصراع
مع الكيان الصهيوني ،فبعد  100سنة ( )2017-1917بالضبط على
وعد بلفور املشؤوم ،نجد أنفسنا اليوم أمام تنفيذ وعد آخر (وعد
ترامب) بجعل مدينة القدس الشريف عاصمة لهذا الكيان.
واعتبارا ملركزية القضية الفلسطينية واستئثارها باهتمام وتضامن
جميع املغاربة ،واستحضارا للمكانة الدينية للقدس الشريف ،كأولى
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .واستحضارا أيضا لالرتباط
التاريخي الذي يجمع بين الشعبين املغربي والفلسطيني ،والذي الزالت
بعض املعالم التاريخية شاهدة عليه من مثل "باب املغاربة" ،وإذ نعتز
باملوقف الرسمي للدولة املغربية كما عبر عنه جاللة امللك والحكومة،
وكذا مختلف املبادرات الرسمية ذات الصلة ،وأيضا قرار البرملان
بمجلسين عقد جلسة عمومية يوم االثنين املقبل للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ،وما عبر عنه الشعب املغربي بكافة قواه الحية( ،إذ نعبر
عن اعتزازنا بكل ما سبق) ندعو في فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين ،إلى اتخاذ اإلجراءات العملية التالية :
 -1اإلسراع في إتمام وتكريس الوحدة بين الفصائل الفلسطينية
ملواجهة تحديات املرحلة؛
 -2تقديم جميع أشكال الدعم املادي واملعنوي للشعب الفلسطيني؛
 -3سن تشريعات تجرم وتقطع مع كل أشكال التطبيع مع هذا
الكيان الصهيوني.
السيد الوزير املحترم،
نود أيضا أن نثير االنتباه إلى املأساة اإلنسانية التي تعيشها بعض
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الشعوب في ربوع العالم ،ومنها قضية مسلمي الروهينغيا بميانمار ،األمر
الذي يقت�ضي العمل على الساحة الدولية من أجل تعبئة الجهود لوقف
كل أشكال االنتهاكات التي يتعرضون لها ،والتي بلغت درجة الجرائم ضد
اإلنسانية والتطهيرالعرقي ،واإلسهام في إيجاد حل دائم لقضيتهم.
وإذ نثمن مبادرة صاحب الجاللة إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى
البنغالديش بغرض دعم جهود هذا البلد في مواجهة التدفق املكثف
لالجئين الوافدين من ميانمار ،فإننا نثمن كذلك تبني مقترح الشعبة
البرملانية املغربية من طرف االتحاد البرملاني الدولي في دورته الـ 137التي
استضافتها روسيا ما بين  14و 18من شهرأكتوبراملا�ضي ،والذي يدعو
إلى وضع حل نهائي لهذه األزمة.
وال يسعنا في فريق العدالة والتنمية ونحن نلمس في اآلونة األخيرة
ما أصبحت عليه الدبلوماسية املغربية التي يقودها جاللة امللك من
دينامية وحيوية ،سواء على مستوى القارة اإلفريقية أو املنطقة العربية
أو الدولية ،ال يسعنا إال أن نثمن أيضا منطق االستباقية واالستشراف
في العمل الدبلوما�سي ضد مناورات خصوم اململكة واملقاربة الحكيمة
والرشيدة في التعامل مع األزمات التي تعيشها عدد من املناطق في
استقاللية تامة لقرارنا السيادي ،ولعل املصداقية التي يتمتع بها املغرب
اليوم تؤهله للعب دور إيجابي وفعال في املساهمة في إيجاد حلول لها.
وندعو في هذا اإلطار إلى تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الرسمية
والدبلوماسية املوازية ،خاصة البرملانية منها ،قصد استثمار ما تتوفر
عليه من إمكانات يمكن توظيفها في اتجاه الدفاع عن القضايا العادلة
للمملكة وعلى رأسها قضيتنا األولى ،قضية الوحدة الترابية.
ونغتنم هذه املناسبة لنوجه تحية تقدير واعتزاز لقواتنا املسلحة
امللكية على ما تبذله من تضحيات جسام لحماية الحدود والذوذ عن
وحدتنا الترابية ،كما نوجه نفس التحية لكافة القوات األمنية من رجال
ونساء األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة األمنية والقوات
املساعدة والوقاية املدنية التي تسهر على أمن وسالمة بالدنا تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة حفظه هللا.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن االرتباك الذي عرفه مشهدنا السيا�سي والحزبي خالل املرحلة
األخيرة ،واملرتبط أساسا باالختالالت والتراجعات التي أعقبت
االستحقاقات االنتخابية لسنتي  2015و ،2016باإلضافة إلى املقاربات
القاصرة التي تم اعتمادها في التعامل مع االحتجاجات االجتماعية وعلى
رأسها احتجاجات الحسيمة تفرض علينا جميعا استخالص الدروس
والعبر من أجل تصحيح املسار وصيانة االختيار الديمقراطي واملسار
الحقوقي ببالدنا ،والذي يعد أهم مقومات التنمية والعدالة االجتماعية،
بما يقتضيه ذلك من ترسيخ مبادئ التعاون والتوافق والحواروالتفاعل
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بين القوى السياسية واملدنية والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين،
في إطاراملشروعية الدستورية واحترام مقتضيات االختيارالديمقراطي،
واالتجاه نحو بلورة صيغ جماعية لتقوية مسيرة اإلصالح وإسناده
سياسيا ومجتمعيا ،واالنضباط لقيم الشفافية والنزاهة ،وربط
املسؤولية باملحاسبة والقطع مع منطق املزايدة واالستقواء بالسلطة.
منطق الصدام والصراع على املواقع خارج املنطق الديمقراطي لم
ولن يجني منه املغرب سوى تأجيل ورش البناء الديمقراطي وتأخيرقطار
التنمية.
فباحترام قواعد املمارسة الديمقراطية ومبادئ الشفافية والنزاهة،
سنساهم بكل تأكيد في استرجاع ثقة املواطن في العملية الديمقراطية
وفي املؤسسات ،وهذا هو الرهان الحقيقي الذي يجب أن نعمل جميعا
على ترسيخه وتحقيقه باستمرار.
و في هذا السياق ،ندعو في فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين إلى مقاربة "أحداث الحسيمة" مقاربة وطنية يطبعها
التبصر والحكمة ،مع االستمرار في مواصلة أوراش التنمية واالستجابة
للمطالب االجتماعية العادلة للساكنة ،مؤكدين في هذا اإلطار أن
تجاوز وضعية االحتقان التي الزالت سائدة في املنطقة ،ال يمكن أن
تتم–في تقديرنا–إال من خالل إصدارعفو شامل عن املعتقلين على ذمة
هذه األحداث ،وإطالق مبادرة سياسية حقيقية تستجيب لتطلعات
الساكنة ،واملساهمة في طي صفحة اآلالم واألخطاء ،وحماية ملا راكمته
بالدنا من مكتسبات على املستوى الحقوقي ،وتكريسا لدولة الحق
والقانون واملؤسسات.
وأمام هذه األحداث والتطورات االجتماعية املتسارعة وبعض
املآ�سي التي تعيشها ساكنة بعض املناطق من الوطن ،على غرار ما وقع
بزاكورة على خلفية أزمة شح املياه ،وكذلك الفاجعة األليمة التي وقعت
بإقليم الصويرة والتي راح ضحيتها  15امرأة ،رحمهن هللا ،نتيجة التزاحم
من أجل مساعدات اجتماعية إحسانية ،ال تتجاوز قيمتها بضعة دراهم.
هذه الحادثة تسائل نجاعة عدد من املشاريع االجتماعية التي تبنتها
الدولة والحكومات املتعاقبة ،وعلى رأسها املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية التي انطلقت منذ  12سنة ،والتي كان من ضمن أهدافها
الرئيسة التقليص والحد من مظاهرالهشاشة واإلسهام في حفظ كرامة
املواطنين ،وفي هذا اإلطار ،الزلنا ننتظرإجراءات عملية ملموسة لتجاوز
اختالالتها.
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سياسوية ضيقة على عهد حكومة األستاذ عبد اإلله ابن كيران.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في هذا الصدد ،نثمن النقاش الدائر حول نموذجنا التنموي،
باعتبار النموذج الحالي "أصبح اليوم غير قادر على االستجابة للمطالب
امللحة والحاجيات املتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق
بين الفئات ومن التفاوتات املجالية وعلى تحقيق العدالة االجتماعية".
كما أكد على ذلك جاللة امللك في افتتاحه لهذه السنة التشريعية.
فإننا نرى في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين ،أن
أهم املقومات واملستلزمات التي يتطلبها نجاح املغرب في بناء نموذجه
التنموي ينبغي أن ترتكزعلى مايلي:
 -1بناء ديمقراطي راسخ وقوي؛
 -2بيئة سياسية واجتماعية يطبعها االستقرار؛
 -3الحكامة في التدبير ،بالحرص على محاربة الفساد وتعزيزالنزاهة
والشفافية؛
 -4حسن استثمار الرأسمال املادي والالمادي الذي تتوفر عليه
بالدنا؛
 -5تظافر الجهود من خالل االنخراط الجماعي والتعبئة الشاملة،
كل من موقعه ،دولة وحكومة وأحزابا ومؤسسات ومجتمع مدني.
واعتبارا لكون ورش الجهوية املتقدمة في صلب النموذج التنموي
املزمع اعتماده ،وإيمانا منا بأهمية وحيوية هذا الورش الذي انخرطت
بالدنا في تفعيله منذ سنتين ،واستحضارا للمقت�ضى الدستوري الذي
يعتبر املسألة الترابية من أولويات عمل مجلسنا املوقر ،وبعد االطالع
على اإلجراءات املبرمجة في مشروع قانون املالية لسنة  ،2018ندعو
إلى مواكبة ورش الجهوية املتقدمة بما يساهم بشكل فعال في تحسين
تنافسية وجاذبية الجهات والتخفيف من الفوارق فيما بينها ،تحقيقا
للعدالة املجالية.
والبد أن نذكر في هذا اإلطار أن التقرير االقتصادي واملالي املرفق
بمشروع قانون املالية يبرز بجالء وجود تفاوتات صارخة ،سواء على
مستوى دينامية الجهات والنمواالقتصادي والعدالة في الولوج للحقوق
األساسية أو على مستوى التوزيع الجهوي لالستثمار.

إننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت م�ضى ،أمام هذه األحداث
والتطورات االجتماعية املتسارعة ،إلى تقديم الجواب الصريح
والحقيقي واملستعجل عن سؤال محوري وحاسم ،وهو :ما السبيل إلى
أن ينال املواطن حظه من الثروة الوطنية بعدل وكرامة؟

إن ورش الجهوية املتقدمة املنشودة ،كما أكد على ذلك جاللة
امللك" ،ال تنحصر في كونها مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما
لتطويروتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية املندمجة".

لهذا ندعو أن يكون من بين مخرجات الجواب ،التسريع بالدعم
املباشر للفئات الهشة والفقيرة ،والذي تمت عرقلته لحسابات

ومن أجل ذلك ،البد أن نقف وبكل صرامة على جميع اإلشكاالت
التي ماتزال تعوق مسارتنزيل هذا الورش ،نذكرمن بينها:
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 -1غياب آلية للتشاور والتتبع والتنسيق في مسلسل تنزيل الجهوية
املتقدمة؛
 -2هيمنة الرؤيا القطاعية واملركزية بسيادة منطق التجزيء
والفصل بين السياسات العمومية التي يتم وضعها ،حيث تظل في أغلبها
حبيسة رؤية قطاعية معزولة؛
 -3ضعف االنخراط الفعال ملختلف القطاعات الوزارية املركزية في
مسلسل تنزيل الجهوية مما يترك الجهة في مواجهة قطاع وزاري واحد
مهيمن دون غيره (وزارة الداخلية)؛
 -4عدم مسايرة الالتركيز اإلداري ملشروع الجهوية املتقدمة ،حيث
مازالت بعض الجهات ال تتوفرفيها مصالح الممركزة لبعض القطاعات،
مما يزكي تبعيتها ملصالح جهوية أخرى .في هذا اإلطار ندعو إلى التسريع
بإخراج ميثاق الالتمركزاإلداري.
 -5ضعف املوارد الذاتية للجهات والجماعات الترابية ،مما يقت�ضي
في نظرنا التسريع بإصالح النظام الجبائي املحلي كرافعة لتنمية هذه
املوارد ،مع ضمان االنسجام والتجانس مع النظام الضريبي الوطني،
كما ندعو إلى إعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي ،بما يتالءم
واالختصاصات الذاتية واملنقولة الجديدة التي تضطلع بها الجهات
والجماعات الترابية.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
إن مناقشة قانون املالية ال يمكن أن تتم دون استحضار الظرفية
االقتصادية للمحيط اإلقليمي لبالدنا ،على أساس أنها متغيرات وعوامل
تؤثرفي النشاط االقتصادي لبالدنا ،ومن تم وجب أخذها بعين االعتبار
في التحليل للوقوف على التأثيرات املتوقعة واالحتماالت املمكنة دون
إغفال نقط اليقظة الواجب الحذرمنها.
وبإلقاء نظرة سريعة على املؤشرات االقتصادية للمحيط اإلقليمي
والدولي نجد ما يلي:
 -1النمواالقتصادي العالمي سجل هذه السنة  ،%3.6مع توقع نمو
بنسبة  %3.7سنة 2018؛
 -2منطقة اليورو سجلت سنة  %2.1 ،2017مقابل توقع %1.9
سنة 2018؛
إن هذه املؤشرات عند شركائنا االقتصاديين مكنت بالدنا من
تحقيق تحسن ملحوظ القتصادنا حتى متم شهر غشت  ،2017ال�شيء
الذي سيفتح أمامه فرص جديدة لتقوية أدائه والرفع من تنافسيته
وجاذبيته.
لكن باملقابل ،يجب االنتباه إلى مجموعة من املؤشرات السلبية
التي تؤدي إلى تباطؤ معدل نمو اقتصادنا الوطني نذكر من بينها حسب
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التقريراالقتصادي واملالي طبعا:
 -1ارتفاع معدل البطالة من  %10.4إلى %10.7؛
 -2ارتفاع الدين الخارجي العمومي ،وهو ما يبقي مشكل االحتياطي
من العملة الصعبة تحد قائم ،نظرا الرتباط األداء بالعملة الصعبة؛
 -3تزايد عجزامليزان التجاري بنسبة  %8.2بسبب تسجيل زيادة على
مستوى الواردات ب  ،%7.3خاصة مواد الطاقة بنسبة .%36.1
وفي إطار العمل بمقتضيات القانون التنظيمي ،نسجل بإيجابية
التزام الحكومة بتضمين العديد من اإلجراءات في مشروع القانون
املالي لسنة  ،2018والتي من شأنها تحسين نجاعة النفقات العمومية،
مما سيساهم في تعزيز االنضباط امليزانياتي العام وشفافية املالية
العمومية ،غيرأننا نلفت االنتباه إلى املالحظات التالية:
 -1غياب تقارير مرفقة عن املؤسسات التي تم افتحاصها من طرف
وزارة املالية؛
 -2غياب تقرير يوضح توزيع الضريبة على الدخل على الجماعات
الترابية ،ومعايير وكيفيات توزيع هذه الحصص على الجماعات
املستفيدة ،ضمن التقاريراملرفقة بقانون املالية؛
 -3عدم توضيح املداخيل غير الجبائية؛ وتقسيمها وفق ما نص
عليه القانون التنظيمي للمالية ،وأساسا :حصيلة الغرامات–األجور
عن الخدمات املقدمة – مداخيل أمالك الدولة–حصيلة االستغالالت
واألتاوات وحصص األرباح.
السيد الوزير املحترم،
في سبيل البحث عن فرص تجويد مشروع قانون املالية لسنة 2018
سنبدي مجموعة من املالحظات التي تخص الفرضيات ،سأحاول أن
أقفزعلى بعض األمور وأنتقل إلى الجانب االجتماعي.
إن االختصاصات الدستورية املوكولة ملجلس املستشارين تفرض
علينا إيالء اهتمام أكبربالقضايا ذات الطابع االجتماعي في مشروع قانون
مالية  ،2018خصوصا وقد ملسنا خالل تحليلنا للمعطيات املتضمنة في
مشروع القانون الذي بين أيدينا التوجه االجتماعي للحكومة كما سبق
وأن التزمت أمامنا بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي ،وقد سجلنا بكل
ارتياح استمراركم في دعم القطاعات االجتماعية ،كالصحة والتعليم
والشغل ،باإلضافة إلى اعتماد عدة إجراءات لتقليص الفوارق املجالية
واالجتماعية ،أبرزها الرفع من االعتمادات املالية املخصصة لصندوق
التنمية القروية واملناطق الجبلية ،والصندوق الخاص لحصيلة
الضرائب املرصودة للجهات ،وحصة الجماعات الترابية من حصيلة
الضريبة على القيمة املضافة ،منوهين في هذا اإلطاربالقرارالذي اتخذه
املجلس الحكومي بخصوص توسيع صندوق التكافل االجتماعي ليشمل
األمهات املهمالت.
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غيرأننا في هذا اإلطاروبهذه املناسبة ،نجدد التأكيد على إعمال مبدأ
الحكامة في صرف هذه االعتمادات لتحقيق األهداف املرجوة من هذه
الصناديق.
كما ننوه بقرار الحكومة الشجاع التجاوب مع مقترح زمالئنا
البرملانيين بمجلس النواب القا�ضي بالتراجع عن الرفع من الضريبة على
املحروقات من  %10إلى  ،%14مما كان سيكون له–في حال تفعيله–
انعكاس سلبي على القدرة الشرائية ،مع التأكيد على ضرورة مراقبة
مدى احترام شركات ومحطات توزيع املواد النفطية ملقتضيات قانون
املنافسة الضامنة لحقوق املستهلكين وعموم املواطنين.
أما على مستوقطاع التربية الوطنية ،فإنه ال تخفى عليكم االختالالت
البنيوية التي يتخبط فيها هذا القطاع رغم املوارد املالية والبشرية املهمة
املعبئة له ،والتي بلغت في مشروع قانون مالية الذي نحن بصدده 59
مليار درهم وإحداث أزيد من  20ألف منصب شغل ،وهي موارد تبقى
كبيرة ،مقارنة مع ما تنفقه دول أخرى على قطاع التعليم قياسا إلى
ناتجها الداخلي الخام ،إال أن النتائج املسجلة تبقى مخيبة لآلمال
مع األسف ودون تطلعاتنا وانتظاراتنا ،حيث يحتل املغرب مرتبة جد
متدينة في مؤشرات جودة التعليم.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،الوقت انتهى.

املستشار السيد سعيد السعدوني:
أستسمح.
بشكل عام ،السيد الوزير املحترم ،من طبيعة الحال ،نؤكد في
الجانب االجتماعي على جانب الصحة أيضا ،جانب الشغل ،جانب
الشباب ،مجاالت متعددة ال يسمح الوقت بإدراجها كاملة.
بشكل عام ،السيد الوزير املحترم ،نثمن في فريق العدالة والتنمية
بمجلس املستشارين بمكونيه مستشاري حزب العدالة والتنمية
ومستشاري نقابة االتحاد الوطني للشغل باملغرب ما جاء في قانون
مالية  2018من إيجابيات وجب تحصينها ،وننبه إلى جوانب القصور
الستدراكها.
"وهللا من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل".
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد رئيس الفريق الحركي.
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املستشار السيد مبارك السباعي:
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
السادة الوزراء،
السادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة ،ألعرض على أنظاركم
وجهة نظر الفريق الحركي بمجلسنا املوقر ،حول مضامين وتوجهات
مشروع القانون املالي لسنة  ،2018وكذا السياق السيا�سي واالقتصادي
واالجتماعي املؤطرألهدافه ومرجعياته.
واسمحوا لي في البداية ،حضرات السيدات والسادة ،أن أؤكد مرة
أخرى أن مقاربتنا لهذا املشروع هي نابعة من قناعة سياسية راسخة،
مستمدة من مرجعية حركية ،علمتنا الثبات على املبادئ واملواقف
بعيدا عن إغراء املواقع ،علمتنا كذلك أن مصلحة الوطن فوق كل
حساب ،وأن املغرب أسمى من كل املناورات واملصالح الضيقة.
وكعهدنا دوما ،وعلى مدى  60سنة سنظل حصنا متينا ضد كل
التيارات الهدامة ،التي تريد شرا بهذا البلد اآلمن واملستقر ،منتصرين
دائما ملغرب املؤسسات ،مغرب يوفر الكرامة لكل أبنائه ويبني مستقبال
يتقاسمه الجميع.
بهذه املرجعيات والقناعات اخترنا التواجد في األغلبية الحكومية
لنساهم في دعم الخيار الديمقراطي ،ومواصلة اإلصالحات الهيكلية
واملؤسساتية التي أسس لها الدستور ،جاعلين نصب أعيننا أن املواقع
ال تصنع املواقف ،وأن من يريد خدمة الوطن ال يشترط موقعا لفعل
ذلك.
السيد الرئيس املحترم،
بهذه الروح الوطنية الصادقة ،ال يمكننا في الفريق الحركي إال أن
نجدد اعتزازنا الكبير بالنجاحات الدبلوماسية لبالدنا ،تحت القيادة
الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في مختلف
املحافل القارية والدولية ،وكان آخرها املشاركة النوعية لجاللته في
القمة اإلفريقية األوروبية بأبيدجان ،والتي رسخت ريادة بالدنا في مجال
خدمة قضايا إفريقيا سياسيا واقتصاديا ،وجعلتها شريكا أساسيا في
صناعة القرارات في عالم مطبوع بالتحوالت.
بنفس الفخر واالعتزاز ،نسجل الدور الطالئعي لجاللة امللك
نصره هللا بصفته رئيسا للجنة القدس ،ومواقف اململكة الراسخة في
الدفاع عن الحق املشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف ،وإذ نسجل إدانتنا الشديدة لقرار اإلدارة
األمريكية املنافي للشرعية الدولية ،فإننا نتطلع إلى أن تنتصر الحكمة
وإرادة السالم بغية إيجاد حل نهائي للنزاع في الشرق األوسط ،بما
يضمن الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني.
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السيد الرئيس،
نحن اليوم في مرحلة تحول استراتيجي يعزز املسار الديمقراطي
لبالدنا ،بفضل حكمة وتبصر صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا الذي أسس لهذه النقلة النوعية بخطاباته التاريخية
وتوجيهاته السامية بمناسبة عيد العرش األخير ،وفي افتتاح السنة
التشريعية الحالية للبرملان ،هذه التوجيهات الهادفة إلى إرساء حكامة
مؤسساتية ناجعة عنوانها ربط املسؤولية باملحاسبة على جميع
املستويات :حكومية وبرملانية وإدارية وحزبية ومؤسسات عمومية
وجماعات ترابية .وهو ما يجعلنا اليوم جميعا ملزمين ،كل من موقعه،
بترجمة هذا التحول بغية االرتقاء بمهام وأدواراملؤسسات التي هي املكان
الطبيعي لكل إصالح وليست حلبة للتراشق واملزايدات السياسوية.
السيد الرئيس،
بنفس روح املسؤولية نحن أيضا مدعوون اليوم قبل الغد إلى
الشروع في استكمال بناء النموذج التنموي الجديد ،نموذج يقوم على
تقييم املنجزات وتقويم االختالالت ورسم خريطة طريق واضحة املعالم
تؤسس ملصالحة فعلية بين املواطن واملؤسسات ،من خالل مالمسة
انشغاالته والتجاوب مع تطلعاته ،وترجمتها عبر إصالحات عميقة
تمنح لالقتصاد الوطني مناعته ،وتعيد للسياسة نبلها ،وللمؤسسات
مصداقيتها وهيبتها.
نموذج تنموي يوفر آليات خلق الثروة بدل التنافس فقط في
توزيعها ،ويخلق التوازن املجالي والجهوي واالجتماعي بدل التمادي في
توسيع الفوارق واإلخالل بهذا التوازن املنشود ،وهو ما يستدعي صياغة
سياسات عمومية بديلة قائمة على اإلبداع والنقد الذاتي والجرأة
في صناعة القرار واتخاذه وجعل مصلحة الوطن واملواطن فوق كل
اعتبار ،واالستثمار األمثل ملؤهالت بلدنا بموارده البشرية واالقتصادية
والطبيعية ورصيده التاريخي والحضاري ،وبخياراته الثابتة املبنية على
التعددية والتنوع في إطارالوحدة ،وبرأسماله الرمزي الغني.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
منطلق هذا النموذج التنموي املنشود يظل هو القانون املالي
باعتباره محكا حقيقيا للسياسات العمومية ومقياسا للرؤية التنموية
التي تشكل الخيط الرابط لكل األوراش والبرامج املسطرة.
وعلى هذا األساس يأتي هذا املشروع الذي نناقشه في سياق القانون
التنظيمي للمالية املعتمد منذ ثالث سنوات ،مما يجعل التساؤل
مشروعا حول مدى انعكاس مضامينه وقواعده وأحكامه على بنية
وتوجهات مشروع املوازنة العامة املطروحة على أنظارنا ،متطلعين إلى
أن تعجل الحكومة بتقديم نموذج جديد للقانون املالي من أجل ميزانية
تربط اإلعتمادات باألهداف ،وتقوم على توطين املشاريع وتوزيعها
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بشكل محدد في الزمان واملكان ،قطاعيا ومجاليا وجهويا ،مما سيمكن
املؤسسة التشريعية من أداء دورها الرقابي ،ويسهل مقاربة امليزانية
وتقييم السياسات العمومية كاختصاص دستوري جديد للبرملان.
السيد الرئيس،
إننا ،في الفريق الحركي ،كنا والزلنا نتطلع إلى توزيع منصف لإلسثمار
العمومي مجاليا واجتماعيا بغية خلق التوازن الجهوي املنشود وكذلك
التوازن بين أقاليم نفس الجهة ،وتأسيسا على ما سبق ،فنحن اليوم
على مسافة ما يقرب من ثالث سنوات على اإلطالق الفعلي لورش
الجهوية املوسعة ،بما هو معروف طبعا عن مراحل التأسيس من تعثر
خاصة في سياق هذا الورش الذي يهدف إلى تطويربنية الدولة واملجتمع
وإعادة توزيع آليات التنمية بين املركز والجهات ،فتطلعنا اليوم أن
تكون امليزانية العامة سبيال لتفعيل هذا الخيار الجهوي ،من خالل
توزيع عادل ومنصف للثروة ،وتمكين الفاعل الجهوي واملحلي من آليات
قانونية وتنظيمية ليتفاعل مع الدينامية اإلجتماعية واإلقتصادية التي
تعرفها الجهات ،ونعتبر أن مدخل تحقيق هذا الهدف هو إقرار ميثاق
الالتركيز بغية نقل القرار اإلداري إلى مستعمليه جهويا ومحليا ،علما
أن هذا امليثاق ليس غاية في حد ذاته ،ورغم أهميته ،فمفعوله سيظل
محدودا ما لم تواكبه إرادة سياسية لدى الحكومة مركزيا ،وقدرتها على
التنازل عن ثقافة إدارة الشأن الجهوي واملحلي من املركز.
السيد الرئيس،
وفي هذا السياق كذلك ،وإذ ننوه بمجهودات وزارة الداخلية في
مواكبة الجماعات الترابية ،وفي إخراج مجمل النصوص التطبيقية
للقوانين التنظيمية املتعلقة بها ،فإننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة
مراجعة معايير تخصيص وتوزيع امليزانيات على املجالس الجهوية ،من
خالل اعتماد معايير التنمية البشرية ومؤشرات الخصاص التنموي
بغية االرتقاء بالجهات التي لم تستفيد من فرص التنمية منذ عقود.
نسجل أيضا في هذا اإلطار ضرورة التعجيل برصد االعتمادات
الالزمة لصندوق التضامن بين الجهات والتأهيل االجتماعي وفق معايير
موضوعية ،مع مراعاة التنسيق والتكامل مع صندوق تنمية املناطق
القروية والجبلية على مستوى التدخالت في برنامج الحد من الفوارق
املجالية واإلجتماعية.
وارتباطا بهذا املجال ،واستحضارا ملا يح�ضى به العالم القروي
في برامج الحركة الشعبية من أولوية ،نود التأكيد على ضرورة وضع
مخطط متكامل لتنمية هذا الوسط الحيوي ،يجمع شتات التدخالت
القطاعية ،بمقاربة تقوم على التمييز اإليجابي لهذا العالم الذي يمثل
املغرب العميق ،ومصدرا أساسيا للثروة الوطنية ،فحسب تقارير
املجلس االقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،فهو يوفر بجباله  %70من
املوارد املالية ،و  %62من الغابات ،ويغطي  %65من حاجة البالد إلى
الحبوب ،و  %96من حاجيات الحليب وباملقابل ،وفي غياب رد التحية
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بأحسن منها ،فما مجموعه  29ألف دوار تعاني نقصا في الخدمات
االجتماعية والبنيات األساسية ،وحوالي  %80من مجموع الفقراء
قرويين ،و %64منهم في وضع الهشاشة ،و %23منهم فقط يستفيدون
من التغطية الصحية ،دون وجود بنيات صحية للقرب ،هذا مجبناهش
احنا السيد الوزيروإنما التقريرديال...
كما أن الربط املنزلي للماء الصالح للشرب ال يتعدى  ،%40و1.5
مليون نسمة من الساكنة القروية ال تستفيد من الربط الكهربائي ،قس
على ذلك حجم بطالة الشباب خريجي الجامعات ،وهجرة أبناء القرى
للفالحة ،وما يترتب عن ذلك من دينامية إجتماعية وسياسية تخترق
هذا املغرب العميق ،وتنامي الهجرة نحو املدن وهوامشها جراء ضعف
السياسات العمومية املوجهة له .وهو ما يستوجب في منظورنا ،ضرورة
وضع ميثاق وطني تضامني لتنمية العالم القروي الذي يشكل أساسا
لالستقرار.
السيد الرئيس،
ال يمكن إال أن نثمن عزم الحكومة مواصلة تفعيل املحركات
األساسية لإلقتصاد الوطني واملتمثلة أساسا في اإلستثمار في البنيات
التحتية واألشغال العمومية واملهن العاملية ،ودعم املخططات القطاعية
الكبرى من قبيل اليوتيس واإلقالع الصناعي ،واملغرب الرقمي ،ومخطط
املغرب األخضر الذي نتطلع إلى تعزيز دعامته الثانية الخاصة بالفالحة
التضامنية ،وذلك بغية جعل الفالح في قلب السياسة الفالحية ،كما
نعتبرفي فريقنا أن الحاجة ملحة اليوم لتقييم هذه املخططات بعد مرور
عشرسنوات على إطالقها وذلك بهدف تجويدها.
ومن جانب آخروألن املقاولة هي رافعة أساسية للتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ،نسجل تركيز املشروع في أهدافه على دعمها بإجراءات
تحفيزية ،لكن من منظورنا فإن املجهوادت املبذولة إلنعاش عالم
املقاوالت بمختلف أصنافها ،يظل محدودا في ظل الضغط الضريبي
املفروض عليها ،وتعقد املساطر والقوانين املؤطرة للصفقات العمومية
وصعوبة الولوج إلى التمويل ،كما أن الحكومة واملؤسسات العمومية،
مدعوة وباستعجال ألداء املتأخرات املتراكمة لفائدة املقاوالت التي أنهت
أشغالها وأوفت بكل التزاماتها ،وذلك لتفادي املوت التدريجي للعديد
منها ،وإنقاذها من اإلفالس املحتوم ،وكذلك اإلسراع في تنفيذ األحكام
القضائية املعطلة ،والتعويض عن نزع امللكية.
السيد الرئيس،
من أجل خلق دينامية اقتصادية واجتماعية ،أصبح من املفروض
معالجة اإلشكاليات العقارية التي تلعب دورا مهما في تقييم مناخ
األعمال ،خاصة األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع التي نقترح في شأنها
ضرورة مراجعة القانون املنظم لها الذي يعود إلى سنة  ،1919بشكل
يضمن إدماجها في الدورة اإلستثمارية ،ويضمن أيضا مصالح ذوي
الحقوق ،إلى جانب مراجعة التشريعات الغابوية التي تعود إلى سنة
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 ،1917وحل إشكالية التحديد الغابوي وما أدراك ما التحديد الغبوي
ومشاكله.
وبخصوص مناخ األعمال وإنعاش اإلستثمار العمومي واألجنبي،
وإذ نسجل أهمية الجهود املبذولة في هذا اإلطار ،وهو ما جعل بالدنا
تحتل مكانة هامة في التقارير الدولية ذات الصلة ،فإننا كذلك نسجل
بعض املالحظات واإلقتراحات لتعزيزهذه الدينامية واملتمثلة في ضرورة
إصالح عميق لإلدارة العمومية واستكمال ورش إصالح القضاء،
ومراجعة مدونة الضرائب وتحصيل الديون العمومية والجمارك بشكل
شمولي وجوهري ،بدل تصريف هذه التعديالت بشكل تدريجي بمناسبة
كل قانون مالي.
السيد الرئيس،
في مجال السياسة اإلجتماعية ،ال يمكننا في الفريق الحركي إال
أن نتفاعل إيجابيا مع اإلجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز التكافل
والتماسك اإلجتماعيين ،مع اقتراح ربط توزيع اإلعتمادات املخصصة
ملختلف البرامج اإلجتماعية بدراسة دقيقة حول الفئات املستحقة،
وتحديد خريطة واضحة املعالم للفقر والهشاشة ،ضمانا ملبادئ
الشفافية واإلنصاف والعدالة اإلجتماعية وتكافؤ الفرص ،كما ننتظر
من الحكومة إبداع سياسة عمومية متكاملة ال تكتفي بإجراءات قطاعية
معزولة ،وفي هذا اإلطار نقترح إعادة النظر في البرامج اإلجتماعية مثل
الرميد وتيسيرفي أفق تعزيزها وتعميمها وإصالحها وضمان نجاعتها.
إلى جانب ضرورة تقييم هذه البرامج االجتماعية وغيرها حيث
أثبت الواقع محدودية آثارها ،بحجة ما كشفته فاجعة إقليم الصويرة
األليمة ،وما تعيشه اليوم ساكنة املناطق القروية والجبلية في مواجهتها
ملوجات البرد ،وكل طموحها هو الحصول على حطب التدفئة ،وهي
وضعية تقت�ضي مقاربة حكومية توفر الحلول البديلة بدل اإلكتفاء
ببرامج الدعم واملساعدة.
وبالنسبة إلصالح صندوق املقاصة ،نقترح تنظيم مناظرة وطنية
موسعة ،قبل اإلقدام على اتخاذ إجراءات من حجم رفع الدعم عن باقي
املواد األساسية التي ال محالة انعكاسات ستنعكس سلبا على الفئات
املعوزة واملحدودة الدخل ،ونذكر منها على سبيل املثال القرعة ديال
البوطة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
ال بد كذلك من اتخاذ إجراءات واضحة إلدماج األمازيغية إيجابيا في
مختلف مناحي الحياة العامة عبر إخراج القانون التنظيمي لألمازيغية
إلى حيز الوجود ،مع رصد اإلعتمادات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف،
إذ لم يعد مقبوال وال معقوال أن تظل القوانين التنظيمية ذات الصلة
في ذيل املخطط التشريعي للحكومة ،مؤكدين على ضرورة فتح حوار
موسع حولها داخل املؤسسة التشريعية قبل اعتمادها ،حتى تخضع
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للتجويد وتترجم أحكام الدستور بحق.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
ومسك الختام أغتنم هذه الفرصة ألجدد اإلشادة والتنويه
بالتضحيات الجسام والجهود الجبارة للقوات املسلحة امللكية ،ورجال
الدرك واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية ،ومختلف
مكونات اإلدارة الترابية ،في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته
وحفظ أمن وممتلكات املواطنين ،داعين الحكومة إلى مزيد من العناية
بأوضاعهم املهنية واالجتماعية.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير الوطن واملواطنين تحت القيادة
الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد رئيس الفريق الحركي.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار ،مشكورا.

املستشار السيد محمد البكوري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
الحضور الكريم،
إنه ملن دواعي السرور واالعتزاز أن أتدخل اليوم باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار ملناقشة الجزء األول من مشروع قانون املالية ،2018
كما وافق عليه مجلس النواب ،وهي مناسبة سنوية تجسد اليوم للحظة
مفصلية من تاريخنا السيا�سي ،لحظة سياسية تسائلنا جميعا وتفرض
علينا التعبئة الجماعية كمغاربة ،يدا في يد وراء جاللة امللك من أجل
االنخراط معه في مشروعه الرائد الهادف إلى بناء مغرب جديد يسير
في ركب الدول الصاعدة بتبني جيل جديد من اإلصالحات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،تمكننا من االرتقاء بمستوى الخدمات
املقدمة لشعبنا ،والتوجه رأسا نحو معالجة أوضاع أولئك املواطنين
واملواطنات الذين يعيشون في وضعية الهشاشة ،وهو ما يفرض علينا
االهتمام أكثر بالتنمية البشرية وفق نموذج تنموي نعيد فيه ترتيب
األولويات.
السيد الرئيس،
قبل الشروع في مناقشة مضمون هذا املشروع ،ال بد أن نستنكرفي
فريق التجمع الوطني لألحرارما قامت به اإلدارة األمريكية التي اعترفت في
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تحد سافر للقوانين الدولية ومواثيق األمم املتحدة ،ومن جانب أحادي
بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ،وإذ نندد بهذا السلوك األرعن ،نؤكد
بأن القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين ،القدس عاصمة
للديانات الثالث والقدس عاصمة للبشرية جمعاء ،منوهين بالتفاعل
السريع لجاللة امللك ،رئيس لجنة القدس وبتحركاته الدبلوماسية من
أجل احتواء هذه األزمة ،حيث طلبنا في فريقنا عقد جلسة عامة للبرملان
بمجلسيه للتضامن مع شعب فلسطين األعزل ونصرة قضيته ،التي كان
املغرب الحضن الدافئ لها.
وبالعودة إلى مناقشة هذا املشروع ال بد أن نقف بدورنا كبرملانيين
عند الخطب امللكية السامية األخيرة لعيد العرش املجيد وافتتاح
السنة التشريعية وخطاب املسيرة الخضراء التي رسم فيها جاللته
املعالم الكبرى للمرحلة ،وأعطى فيها توجيهات صارمة لكل الفاعلين
السياسيين ،علينا جميعا االلتزام بها.
في هذا اإلطار ،ال بد أن ننوه بالدبلوماسية املبادرة واملقدامة لجاللة
امللك وشجاعته في اختراقه للمحاور املعادية ملصالح املغرب في إفريقيا،
جسدتها لقاءاته التاريخية في أبيدجان مع رئيس جمهورية جنوب
إفريقيا ورئيس دولة أنغوال ،ال�شيء الذي يعزز العودة القوية للمملكة
في إفريقيا ويكرس نجاح منطق السياسة املغربية في هذه القارة ،واملبني
على مبدأ رابح رابح ،حيث جعلت هذه البلدان ذات الحمولة السياسية
واالقتصادية ترجع إلى جادة صوابها وتعترف بأهمية عودة اململكة إلى
الحضن اإلفريقي ،من خالل املكانة املرموقة التي يحتلها ملك املغرب
بين ملوك ورؤساء دول العالم وترافعه الدائم واملناصرللقضايا العادلة
للقارة ،الرافضة لكل أساليب التهميش االقتصادي واملطالبة بضرورة
رفع املعاناة عن املواطن اإلفريقي وتكريس الديمقراطية والتحرر
واالبتعاد على املزيد من تمزيق القارة ومحاربة كل مظاهر االستبداد
الجاثـمة على األنظمة السياسية في إفريقيا.
السيد الرئيس،
لقد سجلت هذه الخطب امللكية السامية كذلك النواقص التي
تعتري املشهد السيا�سي واالختالالت التي تعيشها اإلدارة املغربية،
والبطء الشديد الذي تسير به ،مما جعلها ال تواكب طموحات جاللته
في إنجازاملشاريع املبرمجة وال تستجيب ملتطلبات الساكنة ،ال�شيء الذي
جعل الجالس على العرش يأمر الحكومة والبرملان بتحمل مسؤوليتهما
واالشتغال على إعادة صياغة نموذج تنموي جديد ،يستطيع االستجابة
السريعة للحاجيات امللحة للمواطنات واملواطنين ،ويجعل من مختلف
السياسات العمومية آلية حقيقية لتحقيق هذه الحاجيات امللحة.
السيد الرئيس املحترم،
إن هذه الرؤية الثاقبة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا
تحصن مستقبل الوطن ،وتجعلنا نفتخر بمؤسستنا امللكية التي تعيش
نبض الشارع وتتفاعل مع قضاياه العادلة واملشروعة ،ليبقى جاللة
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امللك بالنسبة إلينا هو صمام أمان هذه الدولة ،وضامن دوامها ،يحترم
الدستور ومؤسساته ،ويفعل مقتضياته بتطبيقه للقانون عبر إصراره
على تطبيق مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،حيث يؤكد جاللته على
ضرورة الضرب على أيدي املفسدين وناهبي املال العام ومن يسيؤون
التدبيرويعملون على عرقلة املشاريع وإنجازها.
إن هذا القرار يعتبر قرارا سياسيا حكيما يذهب في اتجاه تنفيذ
السرعة النهائية للقطع مع الفساد والتماطل واالستهتاربمصالح الشعب
والتأسيس ملغرب جديد يكرس املفهوم الحقيقي لربط املسؤولية
باملحاسبة.
السيد الرئيس،
يواصل مشروع القانون املالي إمداد الجهات بتحويالت مالية من
ميزانية الدولة بما مجموعه  7ماليير درهم ومواكبة االعتماد السريع
مليثاق الالتمركز اإلداري والشروع في تفعيله ،ومواكبة كذلك،
للجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة
اختصاصاتها.
لذلك فإن تقسيم امليزانية مستقبال يجب أن ينبني أوال ،على حسب
حاجيات الساكنة ،وثانيا ،على اعتماد مبدأ النجاعة ،إذ ال يمكن أن
يكون هناك تدبيرمحكم وعقالني في غياب النجاعة واالستهداف املباشر
لحاجيات الساكنة.
لذلك ،فمهما أعطيتم السيد وزيراملالية من إمكانيات ،فإنها ال تفي
باملطلوب ولن يصل أثرها إلى املواطن إذا لم تعيدوا النظر في طريقة
التدبير ،فعقود النجاعة ما بين الحكومة ومجالس الجهات تبقى في نظر
فريقنا اآللية الضرورية لتسريع وتيرة إنجازاملشاريع في أفق الوصول إلى
تنمية جهوية شاملة ،مثمنين في هذا اإلطارإلغاء وكاالت التنمية بالشرق
والجنوب والشمال التي أصبحت غير ذات جدوى مع تنزيل الجهوية
ومخططاتها ،مع العمل على تعزيز الجهات بالكفاءات إلنجاح هذه
املخططات.
السيد الرئيس،
ال بد أن ننوه بعمل زمالئنا في مجلس النواب الذين قدموا ما يزيد
عن  215تعديال ،قبلت الحكومة منها حوالي  77تعديال ،كما نشكر
كذلك كافة الفرق واملجموعات بمجلسنا املوقرعلى مجهوداتهم الجبارة
لتجويد هذا املشروع وعلى مساهمتهم اإليجابية عبر إدخال  38تعديال
من أصل  188تعديال مقدما.
ففي سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ مناقشة قوانين املالية،
قبلت الحكومة أزيد من  115تعديال ،وهو ما يفرض علينا واجب
االحترام والتقدير للسيد وزير املالية على التعاطي اإليجابي مع تعديالت
البرملان بشكل عام ،تجسيدا ملقاربة تشاركية حقيقية ،معتبرينه إنجازا
تشريعيا غير مسبوق ،فمن حقكم السيد الوزير أن تزهو بهذا املشروع
وأن تفتخروا به ألنكم تشتغلون وتجدون من أجل إرجاع العافية للمالية
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العمومية وإعادة التوازنات املالية واملاكرو اقتصادية ،محافظين في
نفس الوقت ،على نفسه التصاعدي في دعم القطاعات االجتماعية
وخلق فرص الشغل وتعزيزاالستثمار.
فإذن ،أليس من الشجاعة السياسية أن نقول بأن قانون املالية
 2018هو قانون إرادي يزرع الثقة ويعيد األمل للدورة االقتصادية
الوطنية عبرمختلف اإلجراءات والتدابيرالتي وصلت إلى  66تدبيرا ،وهي
اإلجراءات الجريئة ذات نفس اقتصادي اجتماعي إصالحي ،استجابت
لكافة مطالب الفرقاء ،تطرقنا لها في فريقنا بالتفصيل أثناء املناقشة
العامة داخل اللجنة املختصة.
السيد الرئيس،
يواصل املشروع التنزيل التدريجي للقانون التنظيمي للمالية والذي
نعتبره ثورة على طريق تحسين أداء املالية العمومية ،عبر إقرار التبويب
الجديد للميزانية واعتماد عقدة البرنامج ونجاعة األداء وتحديد سقف
اإلعتمادات املرحلة في حدود  %30كسقف ال يمكن تجاوزه .وهو ما
سيعمل على عزل القطاعات التي تعاني ،كما سيواصل الرفع من القدرة
التحصيلية للجماعات الترابية ،وسيعمل على تحسين استغاللها
لالختصاصات الجديدة املنوطة بها.
أما على مستوى الحسابات الخصوصية ،فانه يتوجه بدوره إلى
مراجعتها والتقليص منها ،والعمل على الرفع من وثيرة إنجازها وتقييم
أداء باقي الصناديق ذات املردودية الضعيفة في أفق إلغائها أو إعادة
النظرفي مجاالت تدخالتها.
كان هذا إذن هو السياق العام الذي تم على أساسه إعداد مشروع
قانون املالية لسنة  ،2018سنعتمد على مناقشته من خالل التطرق إلى
املرتكزات األربع التي بني عليها ،وهي:
 .1دعم القطاعات االجتماعية؛
 .2أداء املخططات الوطنية االستراتيجية وتحفيزالقطاع الخاص؛
 .3ترسيخ الجهوية املوسعة؛
 .4إصالح اإلدارة وتحسين الحكامة.
يتأسس هذا املشروع على تحقيق نمو بنسبة  %3.2وتقليص
عجز امليزانية إلى  %3والتحكم في التضخم بنسبة  ،%1.5وذلك في
إطار محصول زراعي في حدود  70مليون قنطار ومتوسط سعر النفط
في حدود  60دوالرا أمريكيا ،وهي فرضيات واقعية وحذرة في ظل نمو
الطلب على املحروقات وارتهان اإلنتاج الفالحي للتقلبات املناخية،
إال أننا في التجمع الوطني لألحرار نأمل في ابتكار حلول للتحكم في
عوامل النمو ،وبإبقائه في معدالت ذات طابع مستدام ،حتى نتمكن
من االستجابة للحاجيات املتنامية للمواطنين ،وإتاحة فرصة أوسع
للهوامش لتوظيفها فيما يخص االقتصاد الوطني ورفاهية ساكنتنا.
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إن نسبة النمو  %3.2يبقى دون ما نأمل إليه ،على أن نسبة  %2من
النمو يدخل في عداد النمو التلقائي القتصادنا ،ويبقى من الضروري
العمل على رفع هذه النسبة ،وألجل ذلك جاءت الدعوة إلى ضرورة
استشراف نموذج تنموي جديد.
السيد الرئيس،
لنا الجرأة في فريق التجمع الوطني لألحرار أن نفتخر بهذا املشروع،
ألنه واعد واستثنائي ،وهو ما يجعلنا متفائلين باملستقبل عبر الزيادات
التي عرفتها جل امليزانيات القطاعية ذات األولوية وذات البعد
االجتماعي وذات البرامج وذات الدور االستراتيجي ،فهي تواصل تعزيز
هذه االستراتيجيات ،على سبيل املثال:
 التربية الوطنية والتعليم العالي :تخصيص  59,2ملياربزيادة %9؛ قطاع الداخلية بمجاالت تدخلها الواسعة التي تعزز القربالحقيقي من املواطن  24,9ملياردرهم بزيادة %4,4؛
 قطاع الصحة  14,7ملياربزيادة %3,47؛ الفالحة والصيد البحري واملياه الغابات والتنمية القروية 15,7ملياردرهم بزيادة .%5,2
رغم كل ذلك يظل قطاع الصحة يعاني ،فريق التجمع الوطني
لألحرار له مقاربة تعتمد على معالجة واقع القطاع الراجع باألساس إلى
غياب الحكامة في التدبير وسيطرة اللوبيات ،التي استطاعت أن تعيق
كل إصالح هادف.
نعم ،إننا نقر بأن هناك خصاصا في القطاع بفعل التراكمات،
فعلى مستوى املوارد البشرية ،ألول مرة في تاريخ امليزانية يخصص هذا
املشروع  4000منصب مالي لتغطية هذا الخصاص ،كما رفع من موارده
إلى ثالثة أضعاف ،فمهما أعطيتم السيد وزيراملالية من اعتمادات فإذا
لم يتم اعتماد الحكامة في تدبير هذا القطاع ،لن يتحقق حتى الحد
األدنى للولوج إلى هذا املرفق ،لذلك نقترح اعتماد التوجهات التالية:
 االنفتاح على القطاع الخاص بالتعاقد املرن لسد الخصاصالكمي والنوعي املجالي وإشراكه في برنامج راميد لضمان دوامه ونجاحه؛
 تعزيز الخدمة الصحية املتنقلة ،خصوصا في املناطق الجبليةوالنائية ،وهنا البد من التنويه بمبادرة جاللة امللك في إقامة مستشفيات
ميدانية في الجبال واملناطق النائية؛
 الرفع من مستوى حضور الضمير املنهي الذي يبقى هو الحلاألسا�سي لتحسين أداء هذا املرفق العمومي.
السيد الرئيس،
إن منظومة التعليم مهترئة ،وتعاني كثيرا رغم ضخامة الغالف
املخصص لها ،الذي يقارب الغالف املالي املخصص لالستثمار
العمومي ،ومع ذلك فإن املنظومة ال تؤدي دورها ولم تستطع إلى اليوم
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أن تالئم نتائجها مع سوق الشغل ،ولم تستطع أن تنفتح على محيطها
االقتصادي واالجتماعي ،وهي تواصل تفريخ العطالة.
ال نريد أن نزايد على بعضنا البعض في هذا املوضوع ،عبر املغاالة
في التشخيص ،فأعتقد أنه معروف واملجلس األعلى للتربية والتكوين
أصدر تقريرا مفصال على هذا الواقع املزري ،وأعطى حلوله املقترحة،
إال أننا في فريقنا نطرح سؤاال عريضا ،ماذا اقترح الفاعل السيا�سي من
حلول عملية؟ البد من تبني جرأة سياسية تتوجه نحو إصالح عميق،
مبرزين أن خطاب التشاؤم والتعاسة والبؤس خطاب املنابر املستهلك
الذي أصبح متجاوزا ،ال يجب أن يكون على حساب النقاش العمومي
الهادف ،واملتزن ،والباحث عن الحلول الواقعية املبنية على رد االعتبار
ملنظومة القيم واألخالق التي نفتقدها اليوم.
السيد الرئيس،
إن موضوع الشباب وإدماجه في املجتمع بات ورشا ملكيا بامتياز،
وهو موضوع يسائلنا جميعا عن مدى قدرتنا للتجاوب معه دون
تسييسه ،فعلينا كفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ،من
أي املواقع التي نتواجد فيها ،أن نساهم في إنجاح مشروع االستراتيجية
الوطنية املندمجة التي أعلن عنها السيد وزير الشباب والرياضة،
استراتيجية كشفت لنا أرقاما صادمة ومفزعة ،وهي مناسبة نشكر فيها
السيد الوزير على صراحته ،فألول مرة في تاريخ هذه الوزارة يقدم لنا
هذا التشخيص الدقيق والصريح والحقيقي ،ويطرح هذه السياسة
للنقاش العمومي من أجل أن يتحمل الجميع مسؤوليته في البحث عن
الحلول ،منوهين بعمله الذي استطاع في وقت وجيزأن يحرك فيه البرك
الراكدة.
نعم هو قانون مالي إرادي ،شجاع وطموح وتشاركي مع البرملان،
قانون مالي حافظ على نسبة االستثمار العمومي ورفع منه بحوالي 5
ماليير درهم ،قانون مالي يشجع املبادرة الحرة ،ويعبئ العقار العمومي
لدعم االستثمارالخاص ويحاول معالجة البنية العقارية غيراملتجانسة،
خصوصا وأن  %41فقط من هذا العقارال زال في طور التحفيظ.
السيد الرئيس،
إن إعادة الثقة للقطاع الخاص واملقاولة ،وتشجيعا على االنخراط
في الدينامية االقتصادية ،ما كان ليتأتى ،لوال النجاحات التي حققتها
املخططات االستراتيجية الوطنية ،كمخطط املغرب األخضر ،الذي
استطاع أن يحقق أهدافه بنسبة عالية ،ما أهله إلى تسريع وثيرة النمو
والحد من مظاهر الفقر في الوسط القروي والرفع من الناتج الداخلي
الخام ،الذي انتقل من  65ملياردرهم سنة  2007إلى أكثرمن  116مليار
درهم سنة  ،2015وسيصل إلى  120مليارسنة  2020إن شاء هللا تعالى.
كما مكنت سياسة توسيع املساحات املسقية من املساهمة بشكل
كبير ،في تقوية مناعة الناتج الداخلي الخام تجاه ندرة التساقطات
املطرية ،ولتبيان أهمية هذا املخطط بالنسبة للفالح للصغير
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واملتوسط ،فإن نسبة استفادته وتأطيره ناهزت  ،%44كما أن أداء
املقاولة املصدرة الغذائية ،عرفت تحسنا بنسبة  ،%34والفالحة
التضامنية ارتفعت نسبة استثماراتها إلى  7,4مليار درهم ،مما يفند
القول بعدم استفادة الفالح الصغير واملتوسط من هذا املخطط ،كما
حقق مخطط "أليوتيس" تقريبا كافة أهدافه ،مما أعطى قيمة مضافة
لثرواتنا البحرية.
كما تحققت االستراتيجية السياحية املبنية على تطور العرض
السياحي واالعتماد على االستدامة وعلى األصالة السوسيو -ثقافية
أهدافا باتجاه جعل بالدنا في أفق  2020ترتقي إلى مصاف العشرين
وجهة سياحية األولى في العالم ،ويكفي اإلقرار بأن مداخيل السياحة
حققت ما بين شهر يناير وشهر غشت  2017ما يناهز  46.8مليار درهم
بزيادة  %5مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية.
إن االستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي أخذت اتجاها
تصاعديا ،بوأت بالدنا مكانة مرموقة على صعيد قطاع صناعة
السيارات والطائرات والنسيج والصناعات التحويلية ،ومنحت قيمة
مضافة لصادراتنا ،بل وعززت مداخيل القطاعات غير الفالحية ،التي
ستنمو في حدود  %3.7مقابل  %3.2سنة .2017
وبنفس املنحى التصاعدي تواصل االستراتيجية الوطنية للطاقات
املتجددة أهدافها من رفع حصة القدرة الكهربائية من الطاقات
املتجددة إلى  %42في أفق سنة  2020و %52في أفق سنة  ،2030األمر
الذي سيمنح بالدنا إشعاعا دوليا في مجال الطاقات املتجددة ،واعترافا
كبيرا بانخراطه في االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة والحفاظ على
مقومات البيئة.
وأخيرا ،فريق التجمع الوطني لألحرار يقف وقفة إجالل وإكبار
لقواتنا امللكية الباسلة ولحراس الحدود ولرجال الدرك امللكي واألمن
الوطني والقوات املساعدة ولرجال الوقاية املدنية ومقاربتهم االستباقية
في التصدي للظاهرة اإلرهابية ومحاربتهم ألوكار الجريمة والرذيلة
واستتباب األمن ،مشيدين بعملهم الجبارفي سيادة الطمأنينة على اعتبار
أن األمن واألمان هما مصدر تعزيز الثقة في كياننا ،الثقة في مقوماتنا،
الثقة في قدراتنا وكفاءاتنا كمغاربة قادرون على صنع املعجزات وتجاوز
الصعاب.
شكرا لكم.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لرئيس فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب أو من ينوب عنه.
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املستشار السيد عبد الكريم مهدي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
البد في البداية أن نعبرفي االتحاد العام ملقاوالت املغرب عن استنكارنا
الشديد للقرارالصادرعن الواليات املتحدة األمريكية بنقل سفارتها من
تل أبيب إلى القدس املحتلة واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل ،وهو القرار
الذي من شأنه تقويض فرص السالم باملنطقة ،كما ندعو للحفاظ
على الوضع القانوني والسيا�سي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج
الصراعات واملس باالستقرارفي املنطقة.
وباملناسبة نثمن عاليا التفاعل السريع والقوي لجاللة امللك حفظه
هللا رئيس لجنة القدس مع هذا املوضوع.
السيد الرئيس،
َ
َ
أتشرف اليومِ ،بتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق
ُ َ
ناقشة ،وإ ْبداء َّ
الرأي ،في
االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،من أجل امل
ِ
مشروع القانون رقم  68.17برسم السنة املالية  ،2018كما ال يخفى
علينا جميعا ،فإن هذا املشروع قانون ،يتم َعرضه في ِسياق خاص،
يمكن تجسيد أهم مالمحه ،في النقط التالية:
أوال :على الصعيد اإلفريقي؛ نسجل العودة القوية للمغرب للحضن
املؤس�سي االفريقي ،وآفاق انخراطه ضمن املجموعة االقتصادية لدول
غرب افريقيا (سيداو).
وفي هذا الصدد ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،يشيد،
ويثمن ،الزيارة املولوية املتميزة ،إلى العاصمة اإليفوارية أبيدجان يومي
 29و 30نوفمبر  ،2017وذلك على هامش مشاركة جاللته حفظه هللا،
في أشغال القمة الخامسة لالتحاد اإلفريقي-االتحاد األوروبي؛ حيث
أضحى املغرب ،من بين أكبراملستثمرين األجانب في إفريقيا.
كما كانت الزيارة فرصة الستقبال جاللة امللك حفظه هللا ،لكل من
رئي�سي جمهوريتي جنوب إفريقيا وأنغوال ،وهي إشارة قوية ،على نجاعة
الدبلوماسية امللكية الناعمة والواسعة النطاق التي ينهجها جاللة
امللك ،بفضل رؤيته املتبصرة ،لتعزيزموقع املغرب على مستوى منظمة
االتحاد االفريقي.
ثانيا :على الصعيد الوطني؛ اإلشادة باإلرادة امللكية السامية التي
عبر عنها جاللة امللك حفظه هللا ،بمناسبات الذكرى  18لعيد العرش
املجيد والذكرى  64لثورة امللك والشعب ،والسيما ،خطاب افتتاح
الدورة التشريعية الحالية ،حيث أكد جاللته على ضرورة إعادة النظر
في نموذجنا التنموي ملواكبة التطورات التي تعرفها البالد.
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ثالثا :على الصعيد الدولي؛ فإن املؤسسات املالية الدولية تتابع
تطور منظومة االقتصاد الوطني ،لتقييم مدى تنافسيته؛ حيث صنف
البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة  2018حول مؤشر ممارسة
األعمال (دونغ بيزنس) ،الصادر مؤخرا ،املغرب في املرتبة  69من ضمن
 190دولة ،حيث استطاع الحفاظ على صدارة دول شمال إفريقيا،
متقدما على تونس (املرتبة  )88ومصر (املرتبة  )128والجزائر في املرتبة
 166عامليا ،والثالث افريقيا.
وعموما ،فإذا كانت التقارير الدولية تصنف املغرب في مراتب
متقدمة نسبيا فيما يتعلق بمؤشر تطور مناخ األعمال ،إال أنه يصنفه
على مستوى سوق الشغل متأخرا ،وهذا دليل على محدودية نموذجنا
التنموي املعتمد ببالدنا.
السيد الرئيس،
إن مشروع قانون املالية لسنة  2018هي مناسبة لفريق االتحاد
العام ملقاوالت املغرب لتثمين عمل الحكومة بصفة عامة في شتى
املجاالت وتثمين العمل الجاد والوثيق لوزارة املالية من خالل مديرية
الضرائب والجمارك ،كما نثمن التجاوب والتفاعل االيجابي في إرساء
عناصرالثقة بين اإلدارة وامللزمين؛ خصوصا املبادرات البناءة التي تقوم
بها مديرية الضرائب ومكتب الصرف ،كما ال يفوتنا اإلشادة باملجهودات
الجبارة التي تقوم بها وزارة املالية من أجل:
 مواصلة اإلصالح الضريبي؛ تثمين املالمح األولى لتنزيل القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13عبردعم الحكامة الجيدة لالستثمار؛
 تبسيط املساطرمن خالل تطويرالنظم املعلوماتية.وقد مكنت هذه الشراكة املتميزة من تنزيل العديد من اإلصالحات
الضريبية؛ تخص:
 إحداث جدول تصاعدي للضريبة على الشركات لتحقيق عدالةضريبية مثلى؛
 التقليص من املصدم؛ التقليص أو اإلعفاء من الضريبة على عمليات الرأسمال؛ تفعيل الضريبة على القيمة املضافة على الهامش؛ تفعيل الضريبة على القيمة املضافة غيرالظاهرة؛ التخفيض من الضريبة على إعادة تكوين املجموعات؛ التخلي عن الرسوم الشبه ضريبية؛ تأجيل التدبير املتعلق بوجوب اإلدالء ببيان للمبيعات عن كلزبون يتضمن رقم تعريفه املوحد للمقاولة إلى فاتح يناير 2019لصعوبة
تطبيق هذا اإلجراء؛
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 نظام االستشارة املسبقة في امليدان الضريبي()Rescrit؛ إجراءات تعزيز جاذبية القطب املالي للدار البيضاء casa finance cityوهيئات التوظيف الجماعي العقاري OPCI؛
 إعادة العمل بمنحة تجديد وتكسير املركبات املخصصة لخدماتالنقل الطرقي.
وهوما مكن من تحسين مداخيل الضرائب لفائدة الدولة ب  6مليار
درهم ما بين  2016و.2017
كيف قلتي ،السيد الوزير ،في املناقشة العامة إن هللا يحب العبد
امللحاح.
ولهذا ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،يسجل عزمه على
مواصلة التفاعل االيجابي من أجل تطبيق الضريبة على الشركات
على أربعة أشطر عوض ثالثة ،وللتذكير ،فإن بعض شركاء املغرب
االقتصاديين ،عرف فيها معدل الضريبة على الشركات تخفيضا هاما؛
إذ انتقل من  %31إلى  ،%20كما تتجه الواليات املتحدة األمريكية إلى
خفض معدل الضريبة على الشركات من  %35إلى .%15
وكذلك ،يبقى من أولويات االتحاد العام ملقاوالت املغرب في إطار
هذه الشراكة البناءة :
 تعميم الضريبة على القيمة املضافة غيرالظاهرة على جميع فروعالشركات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية؛
 إلتقائية نسب الضريبة على القيمة املضافة من أجل إرساءالشفافية واالنسجام؛
 تعميم استرجاع الضريبة على القيمة املضافة؛ دعم إنشاء املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ ودعم االستثمار.السيد الرئيس،
ال يختلف اثنان ،حول محدودية النموذج التنموي الوطني الحالي في
خلق مناصب شغل إضافية ،وفي تحسين مؤشرات التنمية ،إذ أن نسب
النمو خالل العقدين األخيرين لم تنعكس إيجابا على تقليص معدل
العطالة ،بسبب هيمنة حصة قطاع الخدمات من الناتج الداخلي
الخام ،وهو ما يحول دون تحقيق بالدنا طموح ولوجها نادي الدول
الصاعدة ،مما يستلزم تسجيل انعطاف حاسم ،من خالل تسريع
التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني ،في أفق إعادة هندسة مختلف
تكوينات الناتج الداخلي الخام ،عبر التركيز على التصنيع والتصدير،
وجعل االبتكاررافعة أساسية لتحسين إنتاجية املقاوالت.
وعليه ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،يدعو إلى نموذج تنموي
اقتصادي قادرعلى خلق شروط تنافسية شاملة.
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السيد الرئيس،
البد من اإلشادة ،بإنجازات الحكومات السابقة في إعداد
رؤية إستراتيجية لعدة قطاعات ،واملجهودات الجبارة التي بذلت،
واالستثمارات املهمة املبذولة ،والخبرات املتراكمة.
ومع تنامي الحاجيات وتراكم الهشاشة ،فإن نتائج تنفيذ
االستراتيجيات القطاعية لم يمكن بالدنا من تحقيق نسب نمو كافية،
قادرة على رفع التحديات املرتبطة بخلق الثروة وخلق مناصب شغل،
علما أن املجهود االستثماري الوطني يتجاوز نسبة  %30من الناتج
الداخلي الخام ،وهي نسبة تصنف من بين النسب األعلى عامليا ،مما
يسائلنا جميعا عن نجاعة السياسات العمومية.
وواقع الحال ،أن غياب التجانس والرؤية املوحدة وسيادة النظرة
القطاعية العمودية ،وتعدد املتدخلين ،واختالف األفق الزمني
لكل مخطط ،وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات ،سواء عند
التخطيط أو التنفيذ في إعداد املخططات واستحضار بعدها الجهوي،
مرده إلى غياب االلتقائية بين مختلف البرامج القطاعية ،وهوما يقت�ضي
من الحكومة ،التعجيل بإجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية
القطاعية ،وكذا السياسات الخاصة بدعم املقاوالت ومبادرات
التشغيل املتبعة ،ومدى نجاعتها في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل
الالئق.
وهو ما يستدعي إعادة النظر في الحكامة الشاملة للسياسات
العمومية ،وكذا حكامة السياسات االقتصادية القطاعية ،بهدف تعزيز
تكاملها وانسجامها وتنسيقها لتطويرها وتأمين جودتها في ظل غياب
سياسة أفقية مندمجة.
وفي هذا اإلطار ،وتفعيال ملقتضيات الفصل  101من الدستور الذي
يمنح للبرملان اختصاص دستوري جديد في مجال الرقابة البرملانية على
العمل الحكومي ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،نطمح إلى
االرتقاء باللجنة املوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية إلى لجنة
برملانية دائمة ،مع العمل على توفير جميع اإلمكانيات املادية والبشرية،
حتى يتسنى ملجلس املستشارين القيام بأدواره الدستورية كاملة.
السيد الرئيس،
يبقى أهم مدخل لتحسين مناخ األعمال ،تعزيزالشراكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص ،سواء على الصعيد املركزي أو الجهوي من
خالل تحسين أداء وحكامة الهيئة الجهوية لتحسين مناخ األعمال،
من خالل التوطين الترابي للسياسات العمومية ،مع مراعاة ،املؤهالت
وخصوصيات كل جهة على حدة ،حيث يشكل كل من البرنامج الجهوي
للتنمية والتصميم الجهوي إلعداد التراب بوصفهما وثيقتين للتخطيط
الجهوي على املديين املتوسط والبعيد ،فرصة ألجرأة اإلستراتيجيات
القطاعية على الصعيد الجهوي.
السيد الرئيس،
وعالقة بتنزيل الجهوية املتقدمة ،فإن االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،يؤكد على مبدأ التشاور مع القطاع الخاص ،وإشراكه فعليا في
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مسلسل إعداد البرامج التنموية الجهوية ،كما تق�ضي بذلك مقتضيات
املادة  83من القانون التنظيمي للجهات.
لذا ،فالحاجة أصبحت ملحة ،إلعداد ميثاق للتعاون االقتصادي
واالجتماعي الجهوي ،بين الجهة والقطاع الخاص وسائر الشركاء،
وإحداث هيئة استشارية لدى املجالس الجهوية ،لدعم امليثاق املذكور،
في أفق خلق آلية أو هيئة عليا ،على املستوى الوطني ،للقيادة والتتبع
والتقييم.
السيد الرئيس،
وجديربالذكر ،أنه عالوة على ضرورة توفيرضمانات تتعلق بشروط
النزاهة والشفافية في اإلجراءات اإلدارية والقانونية املعمول بها في
مجال االستثمار ،وكذا تعزيزالشفافية في الولوج إلى املعلومات املتعلقة
بالصفقات العمومية التي تتحكم في حركية االستثمارات ،فان نزاهة
منظومة القضاء والعدل ،تعد أيضا ،من الشروط األساسية التي يمكن
أن تؤثر على عملية التنمية عموما ،وعلى دينامية رؤوس األموال على
وجه الخصوص ،والتي قد تساهم في تحديد توجهات هذه االستثمارات،
وشروط تموقعها ضمن هذا املجال الترابي أو ذاك.
السيد الرئيس،
تظل إشكالية التكوين الذي ال يساير متطلبات سوق الشغل،
من أهم التحديات املطروحة ،وهو ما يفرض إعداد وتأهيل كفاءات
بمهارات تتناسب مع االحتياجات الحالية واملستقبلية للمقاولة ،على
ضوء التحوالت الهيكلية التي يعرفها االقتصاد الوطني ودعم البحث
العلمي واالبتكار الذي بدونهما ال يمكن للمقاولة أن تتطور وأن تحافظ
على تنافسيتها .كما يتعين في املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ،أن
يكون بمثابة ورش التقائي مندمج بين كل القطاعات الحكومية ،مع
تسريع إخراجه للنهوض بالشغل ووضع آليات تفعيله على أرض الواقع.
السيد الرئيس،
ومع تثمين كل املجهودات املبذولة ،فإن االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،يطالب الحكومة بمواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،من
خالل وضع إطار قانوني خاص ،يستجيب لرهاناتها في مبادرة واحدة
عامة وشاملة ،تأخذ بعين االعتبارالتعثرات ،وتجميع اإلمكانيات.
كما نحث الحكومة على ابتكار صيغة حكامة مشتركة بين القطاع
الخاص واإلدارة ،مع تيسير عمليات الولوج إلى التمويل خصوصا
بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،كذلك يفرض تجاوز إشكالية
تعبئة االقتراض التفكيرفي إحداث صناديق استثمار.
السيد الرئيس،
إن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،يعتبر أن عدم تحقيق املغرب
أهداف مخططاته السابقة في املجال الرقمي ،يتمثل في غياب
إستراتيجية وطنية موحدة في هذا املجال ،وذلك على ضوء خالصات
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التقريرالصادرعن املعهد امللكي للدراسات االستراتيجية ،حول موضوع:
ّ
"التحول الرقمي ونضج املقاوالت واإلدارات املغربية"؛ ونحن نعتبر أن
إحداث "وكالة التنمية الرقمية" ستساهم في خلق ظروف مالئمة لتطوير
اقتصاد املعرفة وتحسين جاذبية االستثمار من خالل إرساء الشفافية
وتبسيط املساطر اإلدارية ،وهنا نستحضر نجاح تجربة اعتماد منصة
( )PortNetإلنجاز مساطر التجارة الخارجية ،والتي يجب العمل على
تعميمها وتطويرالتكنولوجيا والذكاء االصطناعي ،خصوصا أن مكونات
بعض القطاعات بأكملها ،ستعرف اندحارا إن لم تساير التطورات
التكنولوجية ،كما يجب أن يكون هذا القطاع منظومة لتحفيزالشباب
على إحداث مقاوالت مبتكرة ،وتحسين التكوين واإلرشاد لتوجيه
الشباب إلى هذه القطاعات ،كما هو الحال في الدول املتقدمة.
السيد الرئيس،
وفي األخير ،وفي إطار استكمال تنفيذ باقي مقتضيات القانون
التنظيمي للمالية ،فإننا ننتظراعتماد البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات
ابتداء من قانون املالية املقبل كمدخل حقيقي ملسايرة متطلبات إصالح
التدبير العمومي في سياقه الدولي ،وتحديد أفق زمني موحد ملختلف
االستراتيجيات القطاعية ،فيمكن مثال تحديد أفق موحد في  2020أو
 2025في انسجام وتقاطع تام مع مبادئ القانون التنظيمي للمالية ،وهي
مدة بأهداف مرسومة مرقمة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
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املغاربة عن القلق و الغضب و االستياء من هذا القراراألخرق في مواجهة
ديموقراطيي العالم و كل الشعوب املحبة للسالم ،وضد قرارات األمم
املتحدة والقانون الدولي ،فهذا القراربقدرما سيفتح املنطقة على مزيد
من التوتر واالحتقان والالستقرار فانه سيمكن فكر التطرف من إيجاد
حوافزجديدة ملواصلة ترويع الشعوب اآلمنة وفي نفس اآلن سيعري هذا
القرارالواقع العربي الصعب والغارق في صراعات والحروب داخلية التي
أنهكت مقومات الدولة في عدد من األقطار العربية ،وأرجعت وضعية
شعوبها إلى الدرك األسفل في سلم اإلنسانية مما فتح املجال ألمريكا
وإسرائيل لالستفراد بالشعب الفلسطيني واالستمرارفي اغتصاب أرضه
و تشريد أبنائه .
وإذ نتوجه إلى شعوب العالم املحبة للسالم والى القوة الدولية
املؤثرة في القرار الدولي والى األمم املتحدة من اجل وقف تفعيل هذا
القرار الغير املحسوب ودعم العملية السلمية في الشرق األوسط من
اجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس املحترم،
إننا نناقش مشروع قانون املالية ضمن األغلبية الحكومية كمكون،
اختار بكل قناعة ومسؤولية املساهمة في النهوض بواقع بالدنا سياسيا
واقتصاديا واجتماعيا.
مساندة الفريق االشتراكي للحكومة اليوم ليست من باب الدفاع
األعمى ،لكنها مساندة مبنية على أرضية واضحة حددناها بمعية فرقائنا
السياسيين مند مناقشتنا للتصريح الحكومي.

شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للسيد رئيس الفريق االشتراكي ،تفضل.

ولقد أكدنا منذ بداية هذه التجربة أننا سنساهم من موقع الدعم
واملساندة ،لكن انطالقا أيضا من الدفاع عن املصالح املادية واملعنوية
للشعب املغربي من أجل تحصين املكتسبات واالنفتاح على تعزيز
مكتسبات جديدة يتطلع إليها املواطن املغربي وينتظرمنا تحقيقها.

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ال يسعني ،باسم الفريق االشتراكي ،ونحن نناقش مشروع القانون
املالي لسنة  ،2018إال أن أعبر ،السيد الرئيس املحترم ،عن بالغ الحسرة
وشديد الغضب إثر قرار الرئيس األمريكي بتحويل سفارة الواليات
املتحدة إلى مدينة القدس املحتلة.

كما نبهنا في حينه إلى ضرورة تدارك التراجعات عن املكاسب
االجتماعية ،واإلضرار بالفئات الهشة والتراجع عن الحريات واملكاسب
الديموقراطية التي سجلت في التجربة الحكومية السابقة ،وهو ما لم
نكن لنزكيه كحزب وطني ديموقراطي حداثي يؤمن بالعدالة االجتماعية.

املستشار السيد محمد علمي:

وهو القرار الذي نعتبره انتكاسة حقيقية ملسلسل السالم ،وضربة
موجعة لكل القوى املؤمنة بالسلم واالستقرار وببناء مستقبل البشرية
على أسس العدل والتعايش واالحترام.
ولقد كانت الرسالة امللكية السامية التي ننوه بها عاليا و املوجهة
للرئاسة األمريكية في هذا الشأن شافية من حيث التعبير باسم كافة

وعلية يحذونا اليوم أمر بالغ األهمية من داخل هذه التجربة
الحكومية أال وهو الدفاع عن العناية بالوضع االجتماعي للفئات
املحرومة واملهمشة ،وبإعادة النظر في املقاربة اإلحسانية عبر مأسستها
وتأطيرها قانونا تجنبا لكل ما ال يحمد عقباه كما وقع في فاجعة إقليم
الصويرة.
إن هذه املعطيات السيد الرئيس املحترم وغيرها من العوامل
املرتبطة بسياق دراستنا ملشروع القانون املالي لسنة  ،2018تبرز أيضا
أننا لم نتجاوز بعد إشكالية الحكامة في التدبيرالعمومي.
ولعل فشل النموذج التنموي الحالي املعتمد ببالدنا كما أعلنه جاللة

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

الجريدة الرسمية للبرملان

امللك ،بدليل أن هذا األمر كان وراء تفجير مجموعة من االحتجاجات
واالحتقانات االجتماعية حتى تالها ما تالها من إعفاء ملسؤولين
حكوميين وإداريين تنفيذا للمبدأ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية
باملحاسبة.
إننا نناقش اليوم هذا املشروع في ظل وضع اقتصادي عالمي متأزم
تجاوز العقد وال زال يؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني املنفتح على
محيطه الدولي ،الذي يعاني من ثقل الفالحة البورية ،املتأثرة بالتقلبات
املناخية ،على نمو الناتج الداخلي الخام لبالدنا ،في الوقت الذي جرت
األزمة االقتصادية العاملية الويالت على العديد من الدول ودفعت
بأخرى إلى تغييرات جوهرية في منظومتها االقتصادية تحسبا للقادم.
كما أننا ما زلنا نؤكد عدم وعي جيراننا بأهمية التجميع والتضامن
االقتصادي للتغلب على الظرفيات اإلقليمية املتقلبة ،بل إن تعنتهم بلغ
حد االستمرار في إغالق الحدود ضدا على التوجه العالمي املبني على
االنفتاح واالندماج والتكامل االقتصادي.
كل هذا بسبب اإلمعان في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة املغربية
وهي الحقيقة التاريخية والجغرافية والسياسية التي ال يمكن تغييرها أو
املساس بها مهما تكاثرت املناورات والدسائس التي أضحى العالم اليوم
يلمسها من خالل تصرفات املرتزقة وداعميهم من بقايا الحرب الباردة.
وإن ما يطمئننا في الفريق االشتراكي اليوم هو الرؤية االستباقية
لجاللة امللك التي فتحت آفاقا جديدة للتعاون والتكامل والتفاعل مع
الفضاء اإلفريقي الواسع والغني منذ القرار التاريخي بعودة اململكة
املغربية لبيتها اإلفريقي إلنهاء الفراغ الذي استغله الخصوم ومتصيدي
الفرص لعزل املغرب وطعنه في وحدته.
ولعل املشاركة املتميزة للمغرب في لقاء ابيدجان يومي  29و 30نونبر
املا�ضي والذي جمع االتحاد اإلفريقي–االتحاد األوربي حول قضايا
الشباب والهجرة ،مثال حي على خطئ حسابات أعداء وحدتنا الترابية
وجعلهم خارج أي اهتمام دولي ،بل وخارج التاريخ ،وأظهر للعالم مدى
صدقية املغرب وعدالة قضيته وسعيه الدائم إلى التعاون مع املنتظم
الدولي من أجل إيجاد حل عادل ينبني على قاعدة الحكم الذاتي كحل
واقعي نهائي لنزاع الصحراء املفتعل.
السيد الرئيس املحترم،
الكل يعرف أن وضع مشروع قانون للمالية ليس عملية تقنية
فحسب ،بل هي عملية تنزيل للتصورات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية عبر آلية تقنية ترتكز على األرقام والتقديرات التي
تتطلب حدا معينا من االنسجام والتطابق تحقيقا للبرنامج السيا�سي
واالجتماعي الذي يجمع عليه مكونات الحكومة الحالية.
كما ينبغي للقانون املالي عموما أن يعكس االلتزامات التي وقع
التعاقد عليها مع الشعب املغربي عبرالشرعية االنتخابية.
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ومن هنا فإننا في الفريق االشتراكي نؤكد على ضرورة وفاء بااللتزامات
الواردة في التصريح الحكومي أثناء صياغته الحكومة ملشاريع القانون
املالية خالل واليتها ،وكذا التركيز على األولويات في التنفيذ من أجل
تحقيق اإلنصاف والكرامة والعدالة االجتماعية .وهذا ما يتشبث به
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية كمبدأ ثابت حتى تبقى للسياسة
أخالقها ويبقى للعمل السيا�سي واالنتخابي مصداقيته.
السيد الرئيس املحترم،
اننا في الفريق االشتراكي انطالقا من التوجهات األربع املؤطرة ملشروع
القانون املالية ،كما ورد في املذكرة التقديمية للسيد وزير االقتصاد
واملالية املحترم ،والتي ال يمكن ألي أحد أن يختلف معها مبدئيا ،تفاعلنا
ايجابيا مع كل اللجن الدائمة املختصة داخل مجلس املستشارين،
من أجل الوصول إلى منتوج جيد يستجيب إلراداتنا الصادقة ويخدم
املواطن املغربي في كل مناحي حياته اليومية.
ومن خالل هذه املشاركة الفعالة وقفنا عند قراءتنا ملشروع القانون
املالي لسنة  ،2018على فرضيات يبدوأن الظروف الحالية قد ال تسعف
على تحققها ،وهوما كنا قد نبهنا له في القانون املالي لسنة  2017ونؤكده
اليوم ،ألننا أمام تحدي كبيريتطلب منا الدقة واملصداقية.
فنحن اليوم أمام تحدي الجواب العملي على السؤال الكبيراملتعلق
بفشل النموذج التنموي ،وحول عجز هذا النموذج عن االستجابة
للمطالب امللحة للمواطنين وعن تحقيق إقالع اقتصادي حقيقي.
وهو ما كان يتطلب منا جميعا االنكباب على تقييم هذا النموذج
التنموي الحالي وإخضاعه للمساءلة السياسية واالقتصادية من خالل
حواروطني قصد بناء نموذج جديد ناجع وناجح وعملي يقوم على تقييم
شامل لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية الوطنية واالستراتيجيات
التنافسية املحلية والعاملية يكون في صلبها املواطن املغربي وال �شيء غير
املواطن املغربي ألن الشعب هو عنصر من العناصر األساسية لقيام أية
دولة.
وهذا الحوار البناء ينبغي أن تساهم فيه املؤسسة التشريعية إلى
جانب كل املؤسسات الدستورية واملؤسسات الوطنية وهيآت الحكامة
من أجل مقاربة تشاركية في إعداد التصور االستراتيجي البديل.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ومن خالل فريقه
بمجلس املستشارين ال يمكننا إال أن نثمن كل النوايا واإلجراءات الهادفة
إلى دعم القطاعات االجتماعية والنهوض بها ،ألنه يشكل ركنا جوهريا في
وجودنا السيا�سي وفي قناعاتنا التاريخية ،هذا من ناحية.
ومن جهة ثانية ،فإننا نثمن التوجه االجتماعي ملشروع القانون املالي
ملا خصصه من إعتمادات مالية للقطاعات ذات العالقة والتي تصل إلى
نصف امليزانية العامة للبالد.
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ومن هنا نؤكد قناعتنا بأن االستثمار في الرأس املال البشري هو
املدخل الحقيقي لتحسين مناخ االستثمار وفي تجسيد واقع االستقرار،
حيث تم تخصيص إعتمادات مالية لقطاع التعليم بلغت  59مليار
درهم أي بزيادة  5مالييردرهم باملقارنة مع السنة املنصرمة.
كما نشيد كذلك بالدعم املالي والبشري الذي تقترحه الحكومة في
مشروعها املالي لفائدة قطاع الصحة.
هذا زيادة على كون الحكومة ستواصل تعميم التغطية الصحية
بالنسبة للمستقلين وأصحاب املهن الحرة والطلبة ،وآباء وأمهات
املؤمنين ،ووضع قاعدة بيانات ومعطيات موحدة خاصة بالفئات
الفقيرة والهشة من أجل ضمان العدالة والفعالية ،إال أنه الغالف املالي
غيركافي ملسايرة كل هذه الطموحات.
ورغم الجهد املبذول في رفع ميزانية قطاع الصحة إلى  %6من الناتج
الداخلي الخام ،فإن هده النسبة تظل بعيدة عن حجم الخصاص وعن
املعدل الذي تقدره املنظمة العاملية للصحة .علما أن قطاعنا الصحي
السيد الوزير املحترم ال زال يشكو من خصاصات متعددة سواء فيما
يتعلق بالعنصرالبشري والبنيات االستشفائية.
السيد الرئيس املحترم،
على الرغم من املجهودات التي قامت بها بالدنا فيما يخص محاربة
الفقر والهشاشة والخصاص االجتماعي وتخصيص ما يناهز  12حسابا
خصوصيا للتنمية البشرية واالجتماعية ،فال زال الخصاص على
املستوى االجتماعي مهوال.
وبالتالي فإن مشروع قانون املالية ،جاء أيضا من أجل التفعيل
العملي واألمثل لورش الجهوية وهو ما يدعم املسار الذي سلكته بالدنا
من أجل ترسيخ الجهوية املتقدمة.
فقد رصد مشروع القانون موارد مالية مهمة من أجل دعم الجهات
في ممارسة اختصاصاتها ،وذلك بالرفع من حصتها من الضريبة على
الدخل والضريبة على الشركات.
لكن مع كل أسف فإن هذا املشروع مازال يكرس التفاوت املجالي
والهشاشة ولم يخرج عن النمطية في توزيع املوارد.
ولهذه األسباب فإننا ندعو الحكومة من هذا املنبر من أجل ،تفعيل
صندوقي التأهيل والتضامن بين الجهات ،ندعو الحكومة إلى تمتيع
الجهات باستقالل مالي حقيقي مع تشديد الرقابة البعدية وليس
القبلية ،الجهة السيد وزير اإلقتصاد واملالية بحاجة إلى كفاءات وأطر
متخصصة ،والجهة ينبغي أن تكون وحدة قائمة الذات تتولى تطبيق
السياسات العمومية بشكل مندمج والتقائي في مختلف املجاالت ،وهذا
األمرلن يكتمل إال باإلسراع بإخراج ميثاق الالتمركزمن طرف الحكومة.
السيد الرئيس املحترم،
إن مواصلة الحكومة من خالل مشروع قانون املالية ،دعم املقاولة
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املغربية خاصة عبر النفقات الجبائية ،يفترض أن يكون هذا التوجه
قادرا على خدمة االقتصاد الوطني ودعم بنياته الصناعية وتوفير
مناصب الشغل للفئات الشابة من املواطنين.
إننا ،في الفريق االشتراكي ،إذ نعتبرمشروع القانون املالي  2018بنفسه
االجتماعي ،يجيب جزئيا على األعطاب املتعددة التي تعتري املسالة
االجتماعية ،ويعطي أفقا ملواصلة اإلصالحات املالية واالقتصادية ،في
أفق التحضيرملقاربات جديدة للنموذج التنموي الجديد.
ندعو الحكومة إلى االشتغال منذ اآلن على مشروع القانون املالي
لسنة  2019إن شاء هللا والذي نتوخى منه أن يلتفت باألساس إلى الفئات
االجتماعية الهشة والفئات ذات الدخل املحدود ،ويعطي نفسا للقدرة
الشرائية للمأجورين عبر حوار اجتماعي منتج ،قادر على الوصول إلى
تعاقد اجتماعي يضمن السلم االجتماعي ويعزز قدرات الفعل النقابي
الجاد واملسؤول ببالدنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لرئيسة اإلتحاد املغربي للشغل ،تفضلي.

املستشارة السيدة أمال العمري:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن اإلتحاد املغربي للشغل يشجب ويستنكر القرار الجائر للرئيس
األمريكي القا�ضي بنقل السفارة األمريكية إلى القدس الشريف ،ويعلن
تضامنه الالمشروط مع الشعب الفلسطيني في استرجاع حقه املشروع
بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس،
تأتي مناقشة مشروع القانون املالي لسنة  2018وفي إطار وطني
حافل باملتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تشهدها
بالدنا ،فقد جاء مشروع القانون بعد عدة أشهرمن االنسداد السيا�سي
بسبب فشل وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع ما خلفه ذلك من
تأخيرفي إنجازاملشاريع التنموية الحيوية للمواطنين ،ومتزامنا مع مظاهر
االحتقان االجتماعي الذي تغديه األحداث املأساوية التي تشهدها بالدنا
بين الفينة واألخرى ،ولعل آخرها الفاجعة التي أملت بنساء سيدي
بولعالم بالصويرة ،والتي ستبقى وصمة عار على بالدنا ،حيث أصبح
من الضروري على الدولة أن تقوم اليوم بتصحيح الوضع االجتماعي
للفئات الشعبية والذي ينذربأوخم العواقب.
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كما أن مشروع قانون املالية هذا يأتي في أعقاب صدور التقرير
الرسمي للبنك الدولي ،والذي بالرغم من تقاسمنا معه لجزء من
تشخيصات الخلل املتعارف عليها في القاموس االقتصادي ،فإننا
نختلف مع مخرجاته ،ونتساءل عن خلفيات تصنيفه الجديد الذي
وضع املغرب في خانة تأخر ،يصل إلى حوالي نصف قرن مقارنة مع
أوروبا ،مع ما يمثله ذلك اإلعالن من زعزعة لثقة في السيادة التنموية
ببالدنا ،والحال أن هذه املؤسسة ظلت منذ  1964تملي توجهاتها
ووصفاتها على الحكومات املتعاقبة.
وإذا كنا قد تعودنا على عقيدة هذه املؤسسة (البنك الدولي)
في لعبها على وتر التوازنات املاكرو اقتصادية ضدا على التوازنات
االجتماعية ،فإن ما استوقفنا كثيرا في هذا التقرير هو ما تضمنه من
توصيات تراجعية تستهدف التماسك االجتماعي لبالدنا ،عبر ضرب
املكاسب االجتماعية التاريخية للطبقة العاملة املغربية من خالل
الترويج ملشروع قانون اإلضراب ،وترسيخ الهشاشة عبراملرونة املفرطة
وتفكيك املنظومة الحمائية ملدونة الشغل ،وما لذلك من انعكاس سلبي
خطير على الشغيلة وعلى التماسك االجتماعي ،ومهما كانت التجاذبات
حول هذا التقرير ،فهنالك إقرار رسمي من أعلى هيأة في الدولة بفشل
النموذج التنموي وضرورة السعي نحو تطويره وتجديده بشكل شمولي
يستجيب للحاجيات امللحة واملتزايدة للمواطنين ،ويحد من الفوارق
االجتماعية واملجالية.
فهل استطاع مشروع قانون املالية أن يستجيب للمتطلبات
الجديدة؟
في رأينا ،املشروع ال يترجم تنزيل التوجهات اإلستراتيجية للدولة:
إذ نسجل على أنه ال ينسجم مع التوجهات الخطب امللكية األخيرة،
ّ
وفي مقدمتها ضرورة إعادة النظرفي النموذج التنموي ببالدنا ،بما ُي َم ِكن
من معالجة األعطاب االقتصادية واالجتماعية ،حيث جاءت منطلقات
هذا املشروع محكومة بنفس املبادئ االقتصادية التقليديةُ ،م ْحبطة
للتطلعات واألهداف املنشودة في تبني خيارات تنموية واقعية تستجيب
للحاجيات امللحة للمواطنين.
بخصوص الحكامة اإلدارية ،وربط املسؤولية باملحاسبة ،فاملشروع
لم يتضمن بشكل صريح ،اآلليات والوسائل املادية والبشرية التي
تناسب الوزن الحقيقي لتنزيله في إطار سياسات عمومية ذات األثر
اإليجابي على الواقع اليومي للمواطن ،في إطارتدبيرالشأن العام املحلي
والجهوي الذي أصبح من أهم تحديات املغرب الحديث ،للحد من
الفوارق االجتماعية واملجالية.
املشروع كذلك ال يترجم البعد االجتماعي ملضامين التصريح
الحكومي:
فلقد جاءت منطلقاته غير منسجمة حتى مع املضامين املعلنة في
التصريح الحكومي ،فلم نسجل في الصدد تدابير شجاعة في مجال

3683

ّ
محاربة الفوارق االجتماعية واملجالية ،بما ُي َمكن من بلوغ املؤشرات
االجتماعية املعلنة في هذا التصريح ،بل إننا نعتبره غير منسجم حتى
َُ
مع املذكرة التوجيهية إلعداده ،واملؤ ِطرة بأولوية العناية بالقطاعات
االجتماعية وبالعالم القروي.
كذلك املشروع ال يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وال يشجع
على مأسسة حواراجتماعي جدي.
إن فريق االتحاد املغربي للشغل ،يسجل بامتعاض كبير عدم
استجابة هذا املشروع ملطالب الطبقة العاملة ،التي بقيت مجمدة
على مدى سبع سنوات عجاف ،اكتوى فيها األجراء بلهيب ارتفاع
األسعار ،بما فيها أسعار املواد األساسية نتيجة الرفع من الضريبة على
القيمة املضافة لبعض املواد االستهالكية األساسية وخدمات املرافق
العمومية ،كمثال على ذلك الشاي املواصالت في السنة السابقة ،في
الوقت الذي تم الرفع من مساهمات املوظفين في إطارما سمي باإلصالح
املقيا�سي للصندوق املغربي للتقاعد ،بدل إصالح شمولي منصف
ملنظومة التقاعد ،إصالح مقيا�سي اعتمدته الحكومة خارج أي حوار
اجتماعي ،وخالفا للمعايير الدولية واملبادئ التعاقدية ومبدأ صيانة
الحقوق املكتسبة.
لم يأت هذا املشروع بأي مجهود جديد للرفع من أجور العمال،
ودعم قدرتهم الشرائية عبر التخفيض من الضغط الضريبي على
األجور ،كما ما فتئ االتحاد املغربي للشغل يقترح ذلك كل سنة.
وكما أوصت املناظرة الوطنية للضرائب ،ولم يتضمن أي إجراء
بخصوص تنفيذ اتفاق  26أبريل  ،2011علما أن الحكومة منكبة على
إصالح إداري كان من املفروض أن يكون تتويجا للحوارات الوطنية
والقطاعية على قاعدة النهوض والرقي بالعنصر البشري الذي يعتبر
قطب الرحى في مسلسل اإلصالح.
بدل ذلك ،فاملشروع يكرس ملنطق الالمساواة بين املوظفين ،بعد
إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية وتبني التشغيل بالعقدة في
ضرب صارخ لنظام الترقي والتحفيز ،وإضراربجودة الخدمات العمومية،
وفي مقدمتها التعليم الذي هو من أهم رهانات األمم املتحضرة.
فكيف ملثل مشروع قانون املالية هذا أن يشجع على خلق أجواء
الثقة ملأسسة حواراجتماعي حقيقي؟
إن خلو املشروع من أي مؤشرات إيجابية تجاه الطبقة العاملة،
رسالة سلبية مسبقة للحواراالجتماعي ،إذ ال معنى لحواراجتماعي دون
ترجمته في القانون املالي ،وانعكاس نتائجه بشكل ملموس على األوضاع
املادية لألجراء وعموم املواطنين.
املشروع كذلك ال يستجيب لتطلعات الفئات الشعبية:
في الوقت الذي تزايدت فيه املطالب االجتماعية بما لم يعد يقبل
لغة الخشب أو التسويف جاء هذا املشروع مخيبا آلمال عموم الفئات
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الشعبية ،ومتضمنا لتدابيرترقيعية تبقى في معظمها معزولة عن إحداث
تغيير جوهري في بنيته االجتماعية بما يمكن من مالمسة استجابة
ُ
حقيقية لالنتظارات امللحة للمواطنات واملواطنين ،وبما يتما�شى مع
خارطة الطريق االقتصادية واإلدارية املعلنة من طرف الدولة.

اجترار النفقات الجبائية بطريقة آلية وبنفس املبالغ تقريبا بالنسبة
ل  34 ،2018مليار التي تشكل كلفة بالنسبة ملالية الدولة املمولة من
جيوب املواطنين ،دون تقييم حقيقي لوقعها على االستثمار وعلى
التشغيل ،وغيرها من اآلثاراإليجابية على عيش املواطنين.

فبخصوص التعليم ،لم يأتي هذا املشروع بمؤشرات إصالح شمولي
يرقى باملدرسة العمومية إلى مستوى الريادة في تربية وتكوين األجيال
القادرة على حمل مشعل التنمية والقيم ببالدنا ،وخوض غمارالعوملة،
بل يؤسس الستمرار نفس االختالالت البنيوية واإلدخال املمنهج
للهشاشة ،بإحداث  700منصب شغل قارعوض  7000محدثة سنويا،
واإلعالن عن التوظيف بالعقدة ل  20.000إطارتربوي ،دون األخذ بعين
االعتبار لالستقرار املنهي والنف�سي ملكوني األجيال ،والتكوين البيداغوجي
الناجع ،ما سينعكس ال محالة على أدائهم ،باإلضافة إلى عدم التقريب
الحقيقي للمدرسة العمومية من املواطن في إطار تكافؤ الفرص مجاليا
واجتماعيا.

وعلى مستوى القدرة الشرائية ،فإن هذا املشروع يكرس اإلقصاء
االجتماعي عبر الزيادة في تعريفة الرسوم الجمركية ،كما هو وارد
في املادتين  4و 5املؤديتان حتما إلى غالء املعيشة على اعتبار أن ثلثي
الضريبة على القيمة املضافة متأتية من العائدات املستوردة ،كما
أن التحفيز الجبائي لفائدة الشركات الواردة في املادتين  6و ،10يكرس
أيضا منطق االمتيازات والريع عبرإقرارنظام جبائي تفضيلي لهم ،وإلغاء
الدعائروالغرامات والزيادات وصوائرالتحصيل.

كل هذه مؤشرات تدل على عدم امتالك الحكومة لرؤية شمولية
مندمجة ،إلنقاذ التعليم وتحصين هوية االستاذ واملكون ،والرقي بجودة
التعليم.
أما على مستوى الشأن الصحي ،فهذا املشروع ال يستجيب في
جوهره للعدالة الصحية ،أخذا بعين االعتبار خصوصية القطاع
كقطاع اجتماعي بامتياز ،إذ الزال الخصاص في األطر الطبية وشبه
الطبية والصحية عموما املحدد في  30ألف ،يؤشر لضعف التغطية
الصحية ،فكيف يعقل أن يتم رفع عدد منخرطي نظام الرميد من 4
اإلبقاء على نفس امليزانية املحددة
ماليين إلى  11مليون مستفيد ،مع ِ
في مليار درهم؟ ماعدا إذا كان اللهم الهدف ال يتجاوز ()Marketing
االجتماعي لتأثيث الحصيلة الصحية ،وكذلك في اتجاه املؤسسات
ُ
ُ
الدولية ،هذا مع العلم أن القطاع يعرف مشاكل ال ت َعد وال تح�صى من
إزدحامات الطوابيرالبشرية وطول اآلجال وقلة األدوية واملعدات ،وعدم
تأهيل البنيات التحتية الصحية.
وفيما يتعلق بالتشغيل ،كنا نأمل من هذه الحكومة ،أن تعطي
دفعة قوية في هذا املشروع لتشغيل الشباب خاصة حاملي الشواهد
العليا ،للتخفيف من البطالة والفقر ،لكن املالحظ هو التقليص
املستمر سنة بعد سنة ملناصب الشغل القارة بإيجاد فقط والنص
على  19000منصب شغل بدل  23.718منصب سنة  ،2017في مقابل
شغور مناصب املتقاعدين تصل سنويا إلى  14ألف منصب ،ما يشكل
ذرا للرماد في العيون في ظل تزايد فئة الشباب العاطلين عن العمل.
إن سياسة التشغيل ظلت دوما ،وكما جاء في هذا املشروع ،مجاال
خصبا للمزايدات السياسية ،وذريعة ملسلسل من االمتيازات الضريبية
لفائدة اللوبيات االقتصادية في غياب آليات التتبع واملواكبة وإعداد
تقاريردورية وسنوية لتقييم الحصيلة التطبيقية ،فكيف يمكن تفسير

فهل من باب العدالة الجبائية ،كمدخل للعدالة االجتماعية أن
تساهم األجور بنسبة  %73من مجموع الضريبة على الدخل ،مقابل
نسبة  %27تهم باقي الدخول بما فيها كبار املهنيين املستقلين وكبار
التجار؟
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نعتبر أن منتوج الضريبة
على الدخل باملغرب املطبق على أجور العمال ،شجرة تخفي غابة من
الدخوالت األخرى الحقيقية ،واالمتيازات والثروات التي تقدر بماليير
الدراهم ،والتي يتم تهريبها بسبب عدم إقرار عدالة ضريبية ،وعدم
تفعيل القانون والنزاهة والشفافية وقضاء مستقل ومحترف يدشن
لطابع الزجراالقتصادي.
املشروع ال يستجيب لتحسين مناخ األعمال وتحفيزاالستثماراملنتج
خاصة وأن في خضم تراجع نسبة مردود اإلستثمارات ب  ،%5مقارنة
ُ
مع أواخر التسعينيات ،وأنها لم تحقق األهداف املرجوة منها في مجال
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
بالنسبة كذلك إلستثمارات املؤسسات العمومية تظل في تدهور
مستمر ،بسبب السياسة املمنهجة في تفكيكها وخوصصتها االرتجالية،
التي أبانت عن فشلها الذريع ،كما هو حال بالنسبة للعديد من هذه
املؤسسات.
املشروع ال يستجيب ملقومات البعد الديموقراطي والتشاركي
ُ
والجهوية املتقدمة ،وأهم ما نسجله هو أنه ال يعكس تنسيقا ِبنيويا،
والتقائية حقيقية بين السياسات العمومية التي تدفع بالجهوية إلى
مستوى تحقيق التنمية الشمولية ،فعلى مستوى تأهيل ودعم الجهات،
يخلو املشروع من تنزيل االجراءات املالية والقانونية والتدبيرية لتجويد
خدمة الشأن العام الجهوي ،بحيث لم تتم اإلشارة إلى صندوق التأهيل
االجتماعي املُصرح به في الدستور ،وكذلك األمر بالنسبة لصندوق
التضامن بين الجهات ،من أجل تقليص الفوارق ومحاربة الفقر.
وختاما ،وكخالصة نعتقد من وجهة نظرنا في فريق االتحاد املغربي
للشغل ،أننا أمام مشروع قانون مالية محافظ يكرس ما سبق ،ولم ولن
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يغير من الوضع شيئا ،ويعاكس السياق والتوجه املعلن ،ففي الوقت
الذي تم االعتراف الرسمي فيه بفشل النموذج التنموي املتبع منذ
االستقالل ونطالب بالتعبئة الشاملة إلبداع نموذج تنموي جديد ،نرى
تشبث الحكومة بنهج سابقاتها وتكرس نفس نموذج التبعية العمياء
للمؤسسات املالية الدولية.

وباملناسبة ،نتذكر معكم أولئك الذين كانو يعارضون هذا التوجه،
حيث أثبت وسيثبت الزمن والوقائع أنهم ال يملكون رؤية مستقبلية
ال على املدى املتوسط وال على املدى البعيد ،وأثبت وسيثبت الزمن
أيضا أن التوجه اإلفريقي هو عين البصيرة والحكمة ،والتاريخ هو من
سينصف أصحاب هذا التوجه.

ونطالب بوقفة نقدية صادقة الستشراف معالم الديموقراطية
الحقيقية والقطع مع سلسلة املهازل االنتخابية ،والسياسات العمومية
الفاشلة وإشراك كل القوى الحية من أجل طبعا بما فيها الحركة
النقابية وإشراك اإلتحاد املغربي للشغل في إبداع نموذج تنموي يرقى
إلى تطلعات الطبقة العاملة وكل فئات الشعب املغربي.

بهذه املناسبة ،نعبر عن اعتزازنا الكبير باإلنجازات امللكية الرائدة
في هذا املجال وبالرؤية الحكيمة لجاللته في تدبير كل امللفات الكبرى
املتعلقة بعالقات املغرب الخارجية ،سواء تعلق األمربجذوره اإلفريقية
أو العربية أو بامتداداته في أوربا وآسيا وأمريكا.

وشكرا السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيدة الرئيسة.
الكلمة لفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،تفضل السيد
الرئيس.

املستشار السيد إدريس الرا�ضي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
في مناقشة مشروع قانون املالية ل  ،2018ونسجل الدور الطالئعي
الذي يلعبه جاللة امللك بصفته رئيسا للجنة القدس ،وندين ونستنكر
قراراإلدارة األمريكية املنافي للشرعية الدولية.
أما بخصوص مشروع قانون املالية الحالي ،جاء في سياق خاص
يتميز بعودة املغرب للمجتمع اإلفريقي ،وبفتح آفاق انخراطه ضمن
املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا وإعطاء االنطالقة ملشاريع
مهيكلة مع مجموعة من الدول اإلفريقية ،وهذا إنجاز ملكي كبير سيأتي
بالخيرللمغاربة عموما على املدى املتوسط أو البعيد.
والسيما أن األبناك املغربية والتأمينات واملقاوالت املغربية الكبرى،
سواء في اإلسمنت أو في اتصاالت املغرب ،وغيرها من االستثمارات
املتوسطة والكبيرة ،ستجد املجال الواسع لتعزيز استثماراتها بالدول
اإلفريقية ،وهذا ما سيستفيد منه االقتصاد املغربي ،بفتح هذه السواق
التاريخية للمغرب من جديد أمام االستثماراملغربي ،باملقابل وفي سياق
منطق رابح -رابح سيعود بالخيرأيضا على الشعوب اإلفريقية.

يندرج مشروع قانون املالية  2018ضمن مناخ اجتماعي متوتر،
حيث تعرف العديد من األقاليم والجهات احتجاجات اجتماعية لو
يسبق لها مثيل ،نظرا لألوضاع االجتماعية واالقتصادية الصعبة،
احتجاجات الحسيمة وتنغير ،ثم الحدث املأساوي الذي وقع بالصويرة
وخلف ضحايا أبرياء ،هذا املناخ االجتماعي املتوتر وبرؤية الحكيم
املتبصر دائما ،شخص جاللة امللك نصره هللا وأيده الوضع في خطاب
العرش في يوليوز  ،2017حيث ركزجاللته على التدابيرواإلجراءات التي
يتعين تنفيذها ،والتي يجب أن تشكل أساس تدبير الشأن العام ،بهدف
ضمان التنمية البشرية واالجتماعية واملساواة والعدالة االجتماعية
لفائدة عموم املغاربة وبمختلف ربوع اململكة.
تلكم هي املرتكزات األساسية للنموذج املغربي التي تمده بقوة
التماسك واإلشعاع وقت الرخاء وبقوة الثبات وقت الشدة في ظل ثوابت
األمة ومقدساتها وفي ظل نظامها كملكية دستورية ديمقراطية برملانية
واجتماعية.
من باب املسؤولية الوطنية والحرص على مستقبل النموذج
املغربي ،يجب أن تعطى األولوية للشباب ،وأركز على أن تعطى األولوية
للشباب ،السيد الوزير املحترم ،فهم أبناؤنا وفلذات أكبادنا ومستقبل
بالدنا ،سواء حاملي الشهادات أو غيرهم ،وخاصة من أبناء العالم
القروي واألحياء الهامشية للمدن.
علينا أن نعلم وان نعي بأن هناك من أراد أن يستثمر في قطعة
أرضية أو البناء أو شراء منزل ،وهناك من فضل التضحية بالرأسمال
املادي في مقابل تكوين أبنائه للحصول على شواهد عليا تمكنهم من
العيش الكريم ،فما هو ذنب هؤالء الشباب؟
من رمى بنفسه في إلى الهجرة السرية ومواجهة موت في البحر؟
الشباب.
من غرر بهم وجندوا ملواجهة املوت باإلرهاب والتطرف؟ الشباب.
من هم ضحايا العنف والعنف املضاد والجريمة؟ إنهم الشباب.
دائما هناك جرائم ضد األصول كثيرة ومتعددة كذلك أولئك
املغلوبين على أمرهم الباعة املتجولون الذين يبيعون لتوفير لقمة
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العيش؟
إن معظمهم الشباب.
أولئك الذين وجدوا ضالتهم ومتنفسهم ،السيد الوزير ،لتفريغ
همومهم وإسماع صوتهم والتعبير عن طموحهم في الغد األفضل في
مواقع التواصل االجتماعي؟ إنهم الشباب.
إن التطور العميق الذي عرفه املجتمع املغربي ،خاصة بعد الربيع
العربي هو ظهور ظواهر اجتماعية وسياسية ال يمكن التنبؤ بمخاطرها
ونتائجها على املستوى السيا�سي واالجتماعي ،خصوصا في أوساط
الشباب الذين يشكلون أغلبية كبيرة في املجتمع املغربي سواء باملدن
أو بالقرى.
يجب علينا أن نقف وقفة تأمل لهذه الحقائق املرة ،وأمام هذا
الواقع القا�سي ،هناك سوء فهم متف�شي وسط شبابنا ملفهوم الحرية
والديمقراطية .هناك نظرة محتقرة للمؤسسات.
وهذا هو الورم الخطير الذي يهدم ويهدد وينخر مستقبل الشعب
املغربي ،وهذا ما ال يقبله أي عقل سليم متبصرمدرك للعواقب الوخيمة
ومستفيد من العبر والدروس ملا وقع من أحداث مؤملة ومؤسفة في
سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول املتوترة.
والكل عليه أن يعلم أن هذه الفئة العزيزة علينا من واجبنا
أن نحصنها ونحتضنها من االستقطاب لفائدة اإلرهاب والتطرف
واالستغالل من طرف خصوم الوطن بالداخل والخارج.
فأبناؤنا اللذين هم مستقبل املغرب يعيش معظمهم في البطالة،
سواء كان من الطبقة املتوسطة أو الفقيرة.
ال بد من إيجاد الحلول الفورية والعاجلة ملشاكل الشباب بالتأطير
والتكوين والتشغيل.
فال يمكن ألي أحد أن ينكرالنتائج اإليجابية في التربية على املواطنة
والتي كانت تتحقق عبر عملية التجنيد اإلجباري العسكري ،إن هذا
التجنيد اإلجباري كانت له مزايا كثيرة وكثيرة جدا في التربية على
االنضباط وحب الوطن والشجاعة والعمل واإلتقان والتفاني والصبر.
كم من األسر سهرت على تربية أبنائها لكن نالحظ أنه كم من األسر
ربت أبناءها والشارع بشكل أقوى يذهب بهم إلى االنحراف.
إن األجيال الحالية تميل إلى الفو�ضى ،كراهية اآلخر بدون سبب،
عامل نف�سي ال غير ،ليس له مبرر موضوعي مثل املالعب ،الودادي
يعنف الرجاوي ،الطلبة في الجامعات ،تعنيف بين الفصائل ،كما أن
هذا الجو العام خلق حالة من عدم االنضباط للقانون وعدم الثقة في
النظام العام وانتقال ذلك إلى السياسة والسياسيين ،وكأننا في عهد
السيبة.
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حضرات السيدات والسادة،
حينما أكد جاللة امللك في خطاب العرش لهذه السنة أن بناء
مشروع كبير مثل سد أو غيره ومشروع صغير بحي هام�شي أو قرية ،هما
بالنسبة لجاللة امللك في نفس األولوية وبنفس األهمية.
هو ما نؤكد عليه اليوم ،فعلى الحكومة تفعيل مضمون الخطاب
السامي والعناية باملشاريع ،وإن كانت صغيرة ،تستهدف الشباب في
األحياء الهامشية والفقيرة ،وهنا أطلب من السيد وزير املالية املحترم
أن ال تذهب السياسة االقتصادية املغربية بوتيرتين:
 املشاريع الكبرى كاملوانئ واملدن والطرق الكبرى و( )TGVمع أهميتهاالكبرى؛
 ومغرب آخر نهمل فيه الفقير واملهمش والصحة والتعليم والبطالةاملقنعة ،وتسود فيه كل الظواهرالسلبية.
إننا نريد التوازن ،فبالقدر الذي ننهض فيه بالبنيات التحتية
للمشاريع املهيكلة يجب أن نعطي األهمية أكثر لإلنسان املواطن،
فالبنيات التحتية ،السيد الوزير ،مهمة يمكن استدراكها إذا لم نهمل
اإلنسان الذي هو هدف التنمية ومصدرها ،والدليل التاريخي على
هذه الحقيقة هو الدول التي هدمت بنياتها في الحرب العاملية ،فقد
استدركتها بقوة اإلنسان.
إن سياسة الحكومة في تحسين املداخيل قد أنهكت االستثمار
واالدخار باملقاوالت ،والسيما بعض اإلجراءات التي استهدفت الحجز
على أموال الشركات ،وطالبنا دائما بمصالحة ضريبية وإبراء ضريبي
الستخالص املداخيل املتعثرة وإعطاء الفرصة للمقاوالت الستعادة
توازناتها املالية وتعزيزمدخراتها عوض الحجزعلى الحسابات والضغط
على مالية املقاوالت.
وباملناسبة ،نثمن إيجابيا قرار الحكومة بإعفاء امللزمين من الذعائر
وفوائد التأخير ،وهو ما سيعزز ..ما بقا والو.

السيد رئيس الجلسة:
غيرزد ،زد ،عندك دقيقة ديال الحركة.

املستشار السيد إدريس الرا�ضي:
هللا غالب.
احنا كنطلبوكم باش تديروا هللا يكثرخيركم �شي حاجة اللي غتحمي
املواطن ،إما �شي وزارة وال �شي مندوبية ألن كاين شركات كتديرما بغات،
ونعطيك بعض املغطيات أمعالي الوزير.
كاين شركة كتاخذ من عندها مثال واحد الفاكتورة وواحد كياخذها
بواحد  21مليون وواحد ب  22مليون وواحد ب  23في نهار واحد .إذن
إلى كانت واحد املندوبية لحماية املستهلك وحتى انتوما إلى زدتوا �شي
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شوية ديال الضرائب هاذي راكم حتى انتوما باش تتبقاوا عاوتاني حتى
انتوما يكون عندكم ذاك ( )régulateurأمعالي الوزير ،إلى كانت هاذي
غتكونو انتوما مرتاحين ،واملواطن مرتاح وكل�شي مرتاح.
أنا غادي ..نتمنى التوفيق للسيد الوزيرألن ما بقى والو؟
نحتم .ألن انتوما شفتوا خطاب امللك في افتتاح الدورة التشريعية
الحالية ديال أكتوبر ديال الدعوة لكل النخب واملؤسسات والهيئات
الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعية لنقاش مجتمعي عن املغرب
املمكن عن النموذج التنموي املغربي.
الهدف األول واألخير فيه مستدامة تراعي الحقوق االقتصادية
واالجتماعية لإلنسان املغربي والعيش الكريم في وطن آمن منذ اليوم
على الحكومة أن تفكر في مشروع قانون للمالية ديال  2019وبغيناكم
تاخذوا بعين االعتبار فهاذ القانون الشباب ،ألن غنديرو  1500ديال
الطرق ،معالي الوزير ،يمكن لنا نديرو .600
إلى سمحتي نص دقيقة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،راه زدت لك دقيقة و 30ثانية .تفضل.

املستشار السيد إدريس الرا�ضي:
إلى اسمحتي ،معالي الوزير املحترم ،ألن اليوم عندنا واحد املعضلة
كبيرة في الشباب ،ابغيناكم هللا يكثر خيركم في املستقبل في البوادي وفي
هوامش املدن مشاكل كبيرة ولكن انتوما إن شاء هللا ،أنا تنقول األمل
األذن الصاغية عندكم نتمنى لكم التوفيق باش تمشيو فهاذ التوجه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد الرئيس.
الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون واملستشارات،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،في هذه الجلسة املخصصة ملناقشة مشروع قانون املالية
لسنة .2018
في البداية ،البد أن نقف عند حدث اعتراف الرئيس األمريكي
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وعزمه نقل السفارة األمريكية من تل أبيب
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إلى القدس في خرق واضح للقانون الدولي وتعدي سافر على حقوق
الشعب الفلسطيني ،اختيرلها الذكرى املئوية لوعد بلفور املشؤوم.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدين وتشجب بشدة هذا
اإلرجاء ،وتطالب كل الدول العربية واإلسالمية وكل املنتظم الدولي
بتحمل كامل مسؤوليته في الدفاع عن الشرعية الدولية والحفاظ على
حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحضارته.
ونحن إذ نسجل بإيجابية رسالة امللك محمد السادس رئيس لجنة
القدس إلى الرئيس األمريكي ،وكذا استدعاء مجلس األمن الدولي،
فإننا نخبر الرأي العام أن املسيرة التي كانت الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل تنوي تنظيمها بعد غد األحد  10ديسمبر  ،2017لالحتجاج على
األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،قد تم تحويلها إلى مسيرة داعمة
للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه
التاريخية ،تحت شعار"القدس أوال".
أيها السيدات والسادة،
إن مناقشة مشروع قانون املالية تعتبر بالنسبة لنا مناسبة للتعبير
عن رأي الطبقة العاملة والشعب املغربي في االختيارات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية التي انتهجتها وتنهجها الدولة املغربية.
إن مشروع قانون املالية لسنة  2018جاء بعد إعالن رئيس الدولة
ُ
لفشل النموذج التنموي ،لكن الحكومة لم تدخل أي تغييرعليه ،حيث
جاء كسابقيه ،مكرسا للفقر والهشاشة والتهميش ،خالفا ملا روجتم
له السيد الوزير ،كونه مشروع مالية اجتماعي ،فأين هو الجانب
االجتماعي في هذا املشروع؟ وملاذا رفضتم  24تعديال تقدمنا بها في
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جملة وتفصيال .أذكر على
سبيل املثال:
 -1إعفاء األدوية من الضريبة على القيمة املضافة؛
ُ
 -2تخفيف العبء الضريبي على األجراء؛
 -3احتفاظ قطاعي الصحة والتعليم بمناصبي متقاعديها وإعادة
استعمالها؛
 -4تحويل مناصب التعاقد إلى مناصب قارة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد جاء هذا املشروع مليئا باإلعفاءات لصالح الباطرونا والقطاع
الخاص الذي راهنت عليه الدولة منذ االستقالل لتنشيط االقتصاد
الوطني ،وقدمت له االمتيازات ،ودعمته بكل الطرق ،بتفويت األرا�ضي
الفالحية ومنح االمتيازات في الصيد في أعالي البحار وإعطاء االحتكار في
بعض القطاعات ،وأغدقت عليه أيضا باقتصاد الريع ،لكن النتيجة
كانت هي تفقيرالفقراء وإغناء األغنياء.
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ولو بذلتم ،السيد الوزير ،كل الجهود ،ونمقتم كل التسميات
وأوجدتم التبريرات ،فاألحداث تفضح كل �شيء ،وما حادثة سيدي
بولعالم واحتجاجات الريف وزاكورة وتازة ،ومناطق أخرى إال تمظهرات
لالختيارات املذكورة ،وقد واجهت الدولة مطالب اجتماعية واقتصادية
بالقمع واالعتقال الذي لم يسلم منه حتى األطفال.

سنويا دون انعكاس على مجال التشغيل ،وقد كاد االتحاد األوروبي
أن يضع املغرب ضمن املالذات الضريبية ،وأدرجه في آخر لحظة في
املنطقة الرمادية ،واليوم  %69من الشركات تعلن أنها تراكم الخسارات
لسنوات ،دون أن يتم تفعيل قانون زجر الغش الضريبي ،ناهيك عن
التملص والتهرب الضريبي نحو الجنات الضريبية املوجودة.

إن سوء استغالل ثروات املغرب ،وغياب التوزيع العادل لهذه
الثروات ،واملراهنة على التوازنات املاكرو اقتصادية على حساب
التوازنات االجتماعية لم يجن منه املغرب إال الويالت ،فكيف يمكن
أن نفهم بأن مداخيل الضريبة على االستهالك على السجائر أهم من
مداخيل أهم ثروة في املغرب ،أال وهي الفوسفاط ،فالضريبة على
االستهالك بالنسبة للسجائرتدرعلى الخزينة  9مالييردرهم ،في حين أن
نصيب الخزينة من ثروة الفوسفاط هي فقط  3مالييردرهم.

أيها السيدات والسادة،
السيد الوزير،
إن القطاع الخاص الذي تراهن عليه يساهم اليوم فقط بثلث
االستثمارات ،بما فيها االستثمارات األجنبية ،والزال االستثمار العمومي
يمثل الثلثين ،فأين هي مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي،
والناتج الداخلي الخام؟ وبالتالي فعجزامليزانية أصبح هيكليا ،واملديونية
صارت تهدد بفقدان السيادة على القرار املالي ،وما خط االئتمان إال
وجه جديد لسياسة التقويم الهيكلي سيئة الذكر.

وما هوأثرالثروات البحرية على ميزانية الدولة؟ وأين هوحق املواطن
املغربي من هذه الثروة السمكية؟ وما هو حجم الثروات املنجمية في
املغرب؟ وأين تذهب هذه الثروات؟ وما هو نصيب املواطن منها؟
أيها السيدات والسادة،
إذا كان املواطن املغربي يؤدي الضرائب ،فيجب أن يتلقى خدمات في
املقابل .فما هو حال هذه الخدمات؟ وما حال القطاعات االجتماعية؟
التعليم يعاني من عدة اختالالت ،وال يمكن إصالحه بفرض
الهشاشة ،وتغييب االستقرار ألبرز فاعل في القطاع ،نساء ورجال
التعليم.
فكيف يمكن أن نقبل أن توظيف  55ألف منصب بالتعاقد في
سنتين يندرج في إطار اإلصالح؟ والصحة مريضة في املغرب ،ومن هو
املغربي اليوم الذي الزال يتوجه إلى املستشفيات العمومية؟ إنهم فقراء
املغرب ومعدموه الذين ال يجدون بديال عليها ،والذين يتزاحمون يوميا
أمام أبواب املستشفيات ،وفي النهاية يطلب منهم شراء كل املتطلبات.
وما هو أثر اإلعفاءات الضريبية والتحفيزات على عالم الشغل؟
فاليوم ال تخلو أسرة من عاطل أو أكثر ،يتحمل مسؤولية اإلنفاق عليهم
ذووهم في إطار خصلة التضامن التي يتميز بها الشعب املغربي ،فال أنتم
شغلتم العاطلين ،وال أنتهم خففتم التحمالت االجتماعية على أسرهم،
وال أنتم دعمتم القدرة الشرائية للمواطن املغربي الذي يعاني في صبر
وأناة.
لكن ال يمكن أن تستمر األمور على ما هي عليه إلى ما النهاية ،وقد
أكثرتم اللغط السيد الوزير حول التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني
والتوجه نحو التصنيع في السيارات والطائرات ،لكن الزالت حفنة دقيق
تزهق من أجلها أرواح النساء.
وبذلتم جهودا كبيرة إلقناعنا بجدوى اإلعفاءات والتحفيزات،
والحصيلة فقدان الخزينة جراء  418إجراء حوالي  34مليار درهم

ونحن تتحدث عن املديونية ،البد أن نذكر الحكومة أن للطبقة
العاملة دينا عليها منذ  26أبريل  ،2011والحكومة التي تحرص أن تؤدي
الدين وخدمة الدين لفائدة املؤسسات املالية الدولية ،عليها أن تؤدي
في املقابل دين أجرائها عليها.
وفي هذا اإلطار ،نطالب بحوار اجتماعي يكون شامال ،ممأسسا
وجادا يف�ضي إلى تعاقد اجتماعي ملا فيه مصلحة للبالد.
والطبقة العاملة وعموم الشعب املغربي لن يضل مكتوف األيدي،
وخذوا العبرة مما وقع في الريف ،حيث انتفض الشعب احتجاجا على
التهميش واإلقصاء وعدم االستفادة من ثروات البالد.
وبهذه املناسبة أيضا نطالب بإطالق سراح كافة معتقلي
االحتجاجات ومحاميهم ،واملتعاطفين معهم ،الذين أصبحوا يعتقلون
بسبب تدوينات فيسبوكية.
السيد الوزير،
آن األوان أن تعطوا االهتمام للطبقة العاملة وملسحوقي الشعب
املغربي.
آن األوان أن تغيروا طريقة إعدادكم لقوانين املالية.
آن األوان لكي يتم تغييرالنموذج التنموي ،وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
آخر مداخلة في هذا الشق املتعلق باملناقشة ،الكلمة للسيد رئيس
مجموعة العمل التقدمي.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين واملستشارات،
بدوري أريد أن أقدم بعض املالحظات وبعض األفكار حول قانون
املالية الذي تدارسناه معكم بعمق في مختلف اللجان باسم مجموعتنا،
مجموعة العمل الديمقراطي التقدمي ،من خالل رؤيتنا لهاته امليزانية
واملجهود الذي بذلتموه البد أن أحييكم وأن أقدر فيكم العمل املضني
والجاد الذي قدمتموه وظهر من خالل املشاريع التي ظهرت بشكل أو
بآخرمن خالل القانون املالي.
كذلك البد أن أشكركم على تفاعلكم اإليجابي مع عدد كبير من
التعديالت وبالخصوص التي قدمت من طرف البرملان وعلى األخص
مجلس املستشارين في عالقتها مع اإلصالح االجتماعي ،أذكر مثال إعفاء
الجبائي املتعلق باآلالت الكهربائية للمعاقين املستوردة ،أذكر كذلك
توسيع صندوق التكافل االجتماعي ،أذكركذلك عدد كبيرمن هذا النوع
من هذه التعديالت اللي غادي توصل بشكل مباشرإلى تحسين أو حماية
القدرة الشرائية للمواطنين.
ولكن القانون املالي رغم ذلك نريده أن يكون مؤشرا قويا باتجاه
تغيير هذا النموذج الذي أصبح يشتكي منه الجميع ،فنريد أن يكون
هناك مجهودا أكبر ألننا واثقون بأن املغرب يتوفر على طاقات كبرى
وعلى إمكانيات بشرية هائلة قادرة على التغلب على كل اإلكراهات ،إذا
ما تم استعمالها استعماال رشيدا واستعماال ديمقراطيا ،واستعماال
بعيدا عن كل املحاسبات واملحسوبيات وكل ما يعيق هذا التطور.
أملنا إذا أن تبذلوا مجهود في املستقبل من أجل التغلب على ما هو
اآلن أصبح يهدد استقرار البالد وأعز وأحسن ما نملكه علينا مسؤولية
الحفاظ عليه والدفاع عن هذا االستقرار ،وأن نقوي هذا الترابط
القوي وهذا الرضا الكبير الذي حصل بين الشرعية والقوى السياسية
واملجتمع ،هذا التقارب بين الدولة واملجتمع من أجل أن يعطي
أكثر ويحقق أكثر من خالل التناغم ورفع املستوى وتحقيق العدالة
االجتماعية.
فنظن أن هذا ممكن إذا ما تمت مراجعة على األقل في املنهجية لذلك
حجم هذه املداخلة لن يسع لها الزمن الذي خصص لها ،سأعطيها لكم
كتابة ،وسأقدم بعض مالحظات مختصرة حول املنهاج فيما يخص هذا
القانون املالي.
فعلى مستوى معالجة إشكالية الحكامة هذه هي في نظرنا الطامة
الكبرى الكل يتحدث عن الحكامة ولكن ال نرى إلى حد اآلن مشارف أو
بداية مشروع إصالحي على جعل اإلدارة ،وجعل كل مكونات الدولة
تشتغل مشروعا مجتمعيا متكامال يشرك فيه الجميع ،بسبب توفر
عدد كبير من العراقيل فكذلك ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف
القطاعات ال نريد أن نشتغل بشكل عام ،نريد أن ندقق األشياء من
خالل ،حتى نتمكن من محاسبة الحكومة ،اعتماد مبدأ الصدقية في
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الحسابات وفي االلتزامات ،كذلك هذا ناقص على مستوى قطاعات
اإلجتماعية نتحدث عن التعليم ولكن أؤكد على مركزية الشباب
 %51من ساكنة املغرب يقل عمرها عن  25سنة ،مركزية قوية جدا،
مدخل أسا�سي وإصالح جدي للتعليم كذلك مرتبط باألوضاع املتعلقة
بالصحة ال يمكن أن تفجير الطاقة البشرية إذا لم تكن تتوفر على
مقومات الصحة الكاملة عقالنيا وجسديا وخلقيا وتربويا وعلميا من
خالل اكتساب املعرفة وهي ورش تعليمي قوي.
االستثمارات وإنعاش الشغل ،كذلك يمكن تشكيل اقتصاد املغرب
من استيعاب عدد الوافدين ،عدد الوافدين ال يمكن أن تستجيب له
نسبة  %6البد من التغلب على إشكالية وإعادة النظر في ميكانيزمات
الدقيقة املتعلقة بامليكرو اقتصادي حتى نبقى عبيدين لنظام ال
يستجيب لحاجياتنا الحقيقية.
العديد من التقارير الصادرة دوليا توجهنا نحو هذا التوجه البد
من االنتباه إليها ،الحكومة البد أن يكون لدينا مرصد وطني لتشغيل
وإنشاء منظومة معلوماتية لم نتوفرعليها كيف تريدنا أن تعبئ الطاقات
الوطنية التي لم تتوفر على إمكانية االشتغال ،االستثمارات العمومية
تبقى غيركافية في مجالها الحادي ،التقيم والتقويم شيئان أساسيان في
كل نهضة اقتصادي واجتماعية في خالل الدولة الحالية.
اآلن نشتغل بشكل اعتباطي ال محاسبة وال متابعة ألن ميكانيزمات
التقييم والتقويم غيرموجودة تماما ،صعوبة تحديد األولويات نتحدث
اليوم عن األولويات ،غدا سنتحدث عن أوليات أخرى فما هو معيار
الوضع األوليات كيف سنلتزم بها ،نحقق ماذا ستنتج لنا؟ الرأسمال
الذي نستغله اليوم ،تحديد األولوية والتضحيات املجالية التي نقدمها،
ما هي مآلها بالنسبة ملا ستضيفه إلينا غدا أو بعد غدا ،ليس لنا أدوات
للتقييم.
إذن القانون املالي ال يمكن أن نبقى نستمر ونقدمه كأغلفة مالية
ونوزعها على هذا القطاع أو ذاك أو على هذا الجهات أو تلك أو على ..إذا
لم تكن لدينا سياسة مضبوطة في إطار شمولي قادر على تحكمها ،أن
االستمرار الالتوازن في توزيع الغالف املالي خصوصا في املجال الجهوي
 4جهات  %70من استثمارات الدولة ،التمييز اإليجابي لصالح الجهات
�شيء مشروع لنا جهات فقيرة وفقيرة جدا البد أن نلتفت إليها البد أن
يكون لدينا الشجاعة من اجل أن نقف بين أن نضع الحد للمغرب
النافع واملغرب الغيرنافع.
سيدي الوزير،
ال أريد أن  ..كثيرا ألنه سأعطيكم وثيقة تدخل مكتوب ،هذه بعض
املالحظات بخصوص مشروع قانون املالي نتوخى أن يكون مناسبة
النبثاق منظومة جديدة عقلية جديدة تتناسب مع الطموح شباب ومع
طموح هذا الجيل الجديد الذي أنتم في قيادته اليوم ألن لديكم ولدى
هذه الطاقة الشبابية ،ما يمكن بها أن تقود بهاد البلد إلى مستوى أكثر
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مما هو عليه إلى رفع التحدي الحقيقي للخروج من محيط االقتصاد
املتخلف وان تلعب دورها املطلوب من األمم الراقية وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
واآلن الكلمة للسيد وزير االقتصاد واملالية للرد على تدخالت
السيدات والسادة ممثلي الفروق واملجموعات في املجلس ،تفضل
السيد الوزير.

السيد محمد بوسعيد ،وزير االقتصاد واملالية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير املرسلين وآله
وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
"ألجلك يا بهية املساكن ،يا زهرة املدائن ،يا قدس ،يا مدينة الصالة
أصلي ،عيوننا إليك ترحل كل يوم ،كل يوم ،وحين هوت مدينة القدس
تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب ،حين هوت مدينة
القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب".
في هذه اللحظة التي تمس فيها مشاعر املسلمين بالتطاول على
رمز من رموز التسامح الديني القدس الشريف ،مدينة الوحي الرباني
وأرض األنبياء وطريق اإلسراء ،مدينة املسجد األق�صى أولى القبلتين
وثالث الحرمين ،ال يسعنا جميعا ،وأضم صوتي ألصواتكم ،إال أن
نستنكر القرارات األخيرة التي تصب في دعم تهويد هذه املدينة من
طرف االستعمار الغاشم وتقويض كل الفرص واملبادرات للحل السلمي
والتعايش وخطة السالم ،التي يراهن عليها العالم من ذوي الحكمة
وذوي األلباب وأصحاب النية الحسنة ،حتى تنطفئ هذه الشرارة التي
يحدثها هذا املشكل الكبير والعويص ،هذه الشرارة التي تغذي اإلرهاب
والتطرف والالستقرارفي منطقة الشرق األوسط ،بل ربما في العالم كله.
إن املغرب بقيادة جاللة امللك حفظه هللا ،رئيس لجنة القدس ،كان
دوما وفيا ملبادئه وقيمه ،في نصرة إخواننا الفلسطينيين والدفاع عن
حقوقهم في الحرية واالستقالل والعيش الكريم في وطنهم ،دولة فلسطين
وعاصمتها األبدية القدس الشريف ،ومن هنا فإن رسالة جاللة امللك
حفظه هللا ،رسالتيه إلى األمين العام لألمم املتحدة وإلى رئيس الواليات
املتحدة كانت كافية وشافية وتعبر عن لسان كل املغاربة ،وإنني معكم
أيضا أدعو إلى أن نخرج جميعا يوم األحد ،وهذا أقل ما يمكن أن نقوم
به ،ألن نستنكروأن نرفض هذا القراراملستفز.
إخواني ،أخواتي،
لقد استمعت إليكم بإمعان وعودة إلى مشروع قانون املالية ،قد
استمعت إليكم بإمعان وأود أن أتوجه إليكم بالشكرجميعا ،مستشارين
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ومستشارات ،أغلبية ومعارضة ،على تعبئتكم في كل اللجان ،وطبعا
خاصة بلجنة املالية ،وهذه فرصة لكي أشكر رئيسها املحترم ،السيد
رئيس اللجنة على ما بذله من جهد وبسعة صدر لتدبير هذا النقاش
ومجرياته داخل هذه اللجنة ،كما ال يفوتني أن أنوه عموما باألجواء
اإليجابية التي ميزت النقاش حول السياسات االقتصادية واالجتماعية
لبالدنا بشكل عام ،وحول مقتضيات قانون املالية لسنة  2018بشكل
خاص ،وما من شك بأننا نتقاسم جميعا هاجس الحرص على تقديم ما
هو أفضل لوطننا وملواطنينا.
ومن هذا املنظور ،فقد عملنا على التفاعل بكل إيجابية وبكل
موضوعية وبكل هدوء وبكل ،كما قلت ،إيجابية ونفس إيجابي
مع املالحظات والتساؤالت واالنتقادات ،من خالل تقديم األجوبة
الشفوية داخل هذه اللجنة وأجوبة أيضا مكتوبة ،ويحز في نف�سي أن
هاذ النقاشات التي كانت مثمرة وكبيرة وطويلة داخل اللجنة ،مع كامل
األسف ،ال يطلع عليها املواطنون ،ألننا قضينا معكم وقضيت معكم
ساعات طويلة من العمل لكي يبدي كل آراؤه ،طبعا اآلراء مختلفة،
وهذا �شيء طبيعي ،ولكي تقوم الحكومة أيضا بإبداء وجهة نظرها حول
الخيارات ،األولويات ،حول اإلجراءات وحول فلسفة وروح هاذ املشروع
ديال القانون املالية الذي نعتبره على كل حال مشروع استثنائي في
سياق استثنائي ،ونتمنى أن يصيب في حلحلة وفي الوقوف على بعض
اإلجراءات التي تمس اإلشكاليات التي تطرقت إليها ،وسوف أتطرق إليها
في هاذ الجواب.
كما حرصنا أيضا في نفس الوقت على التجاوب مع التعديالت بكل
موضوعية وبكل أريحية ،ليس من منطقية األغلبية ولكن من منطق
املعقولية في التعديالت ،سواء كانت من األغلبية أو من املعارضة،
بما ينبغي من الجدية واملوضوعية كما ذكرت ،مع تقديم التبريرات
والتوضيحات الالزمة ،فمن بين  188تعديل تم تقديمها في املجموع
تم سحب  134تعديل وقبول  41تعديل ،إذا أضفنا إلى  77تعديل التي
كانت في مجلس النواب ،عندنا  118تعديل.
أليس هذا كافيا بأن على األقل نشهد بأن هاته الحكومة تتفاعل
باإليجابية الالزمة وبالعقالنية الالزمة وبالتواضع الالزم في العالقات مع
املؤسسة البرملانية؟
أعتقد أن الجواب واضح ،طبعا ،هناك بعض التعديالت التي
رفضنها وقدمنا التعديالت ،وبعض التعديالت التزمنا أن نقوم بدراستها
وبتعميقها وبالتمحيص فيها إن شاء هللا لكي تكون هناك أجوبة في
املستقبل.
ومن بين هذه ملي كنقولو  118تعديل بين الغرفتين 41 ،في هاذ
الغرفة ،لم تكن تعديالت شكلية ،كانت تعديالت عميقة وتعديالت
جوهرية ،أنا نعطيكم غير التعديالت التي أدخلت على هذا املشروع في
هذه الغرفة ،ولكم أن تحكموا.
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أوال ،هناك تعديل هام فيما يتعلق ،هذه بعض التعديالت الهامة،
تعديل فيما يتعلق بالشركات التي تستفيد من عوائد األسهم املتأتية
من األرباح املوزعة من طرف هيئات التوظيف العقاري ،هذاك املشروع
ديال ( )OPCI) (Organisme de placement collectif immobilierاللي
إن شاء هللا غادي يكون أداة لتفعيل أو تشجيع االستثمار في العقارات
املهنية ،أكانت مصانع أوفنادق ،أعطينا واحد التفضيل واحد التشجيع
في الخمس السنوات املقبلة بتخفيض  %80من الضريبة على الدخل
والضريبة على الشركات ،و %40ابتداء من فاتح يناير.2013
التنصيص على منح اإلعفاء على رسم االستيراد الذي تستفيد منه
املشاريع الكبرى التي تكون موضوع اتفاقية مع الدولة  36شهر ،حددنا
فوقاش كتبدا ،كتبدا من أول االستيراد ،أول استيراد بالنسبة لهاذ
االستثمارات الكبرى.
ثالثا ،توضيح الشروط املتعلقة بإعفاء التعاونيات والوداديات
والجمعيات السكنية ،بالتنصيص على بعض املقتضيات ،حتى تكون
هناك ليونة وتليين من أجل االستفادة من هذه اإلعفاءات الضريبية
بالنسبة لهاته الجمعيات السكنية.
هناك أيضا تعديل يتعلق بإحداث منحة أو تجديد أو تمديد وتوسيع
إحداث ذيك املنحة لتجديد وتكسيراملركبات املخصصة للنقل العمومي
الجماعي للمسافرين ،كل �شي كيعرف الكيران ديالنا والكاميونات ديالنا
املهترئة ،والتي تسبب في حوادث السير ،هناك مجهود غادي تقوم
به الدولة عبر هذا اإلجراء باش تساعد في تجديد الحظيرة ديال هاذ
املركبات املعطلة أو املصابة ،يعني هاذ املركبات على كل حال القديمة،
أكانت للمسافرين أم كانت لنقل البضائع ،دخلنا فيها حتى ذاك سيارة
التعليم واألجرة حتى هي غادي تستفد.
تمكين املدينين الذين تمت مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في
حقهم ،لالستفادة من إلغاء الغرامات وفوائد التأخير ،هذا مقت�ضى
جاء في مشروع قانون املالية ،حسناه وهنا كنقول دعوة إلى كل امللزمين
أكانوا أشخاصا أوكانوا مقاوالت ،اللي عندومتأخرات ضريبية راه غنديرو
هاذ املبادرات ابتداء من فاتح ينايرالسنة املقبلة على طول السنة ،باش
يخلصوا كل املتأخرات ديالهم ،وهاذي تنقولها لهم وأمامكم هاذي أخر
فرصة بالنسبة لهاذ امللزمين باش أنهم يسويوا الوضعية ديالهم مع
مديرية الضرائب هذه مبادرة درناها  2013جابت �شي بركة وهاذ املرة
آخرة مرة اللي غادي نديروها ولهذا تندعي جميع امللزمين باش أنهم
يسويوا هذه الوضعية ،باش يكونوا حتى هما أيضا يستغلوا الفرصة
للتعاون في إطار الصفقات العمومية وعلى كل حال يخلصوا دينهم
وتنطلبوا منهم يخلصوا غيراألصل من الدين.
تطبيق سعر  %20خالل  10سنوات بالنسبة لألجراء العاملين
بالشركات املكتسبة لصفة القطب املالي عوض  5سنوات ،اإلعفاء
عند االستيراد لفائدة األدوية املضادة ،السؤال تتقولوا لنا أودي هاذ
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قانون املالية آش جاب للمواطنين من كل الفئات؟ يمكن لنا نصنفو
دبا هاذوك الناس اللي مراض أمراض مزمنة عندهم إعفاء من بعض
األدوية تتعرفوها ،داء السرطان ،السيدا ،الربو ،إلى آخره ،دبا زدنا كل
املر�ضى اللي عندهم التهاب السحايا حتى هما غادي يكون عندهم إعفاء
فيما يتعلق باألدوية املتعلقة بهم.
اإلبقاء على رسم االستيراد في حدود  %25املطبق على السلع
واملنتجات املستوردة بدل ما جاء في املشروع اللي كان يهدف إلى رفع
الفائدة إلى  ،%30تخفيض مقدار رسم االستيراد من  %17.5إلى %2.5
على األدوات الحديدية للخطوط الكهربائية املستعملة كمدخالت
في صناعة العازالت الكهربائية ،وهذه أيضا سياسة اشتغلت عليها
الحكومة السابقة وسوف نزيد في االشتغال عليها أنه لتشجيع الصناعة
ولتشجيع فرص الشغل ،ولتشجيع االستثمار ،كل املدخالت كننقصوا
من رسم االستيراد ،وكل املنتجات إذا أمكن ذلك ألنه كاينة اتفاقية
التبادل الحر كما تعلمون ،أننا كنرفعو من رسم االستيراد باش نشجعو
التصنيع في بالدنا ونشجعو كما قلت االستثمار الخاص وفرص العمل،
إذن هبطنا هاذ سعررسم الضريبة أو رسم االستيراد على هذه املواد.
تمكين التعاونيات من االستفادة من برنامج تحفيز باإلضافة إلى
املقاوالت والجمعيات ،وهذا أيضا مبادرة كبيرة في هذا املشروع أنه
ابتداء ،هو في الحقيقة ابتداء من فاتح يناير  2015كل مقاولة أنشئت
عندها الحق تدخل  10ديال األجراء وعندها إعفاء في حدود 10000
درهم كأجر شهري من الضريبة على الدخل ،وأيضا أداء التحمالت
االجتماعية ،هذا كفيل بتشجيع التشغيل وكفيل بدفع الشباب ،ودفع
املستثمرين إلى خلق شركات جديدة ومقاوالت جديدة ،ألنه هذه غادي
نرجعو لها من أولويات هذا املشروع.
تمكين الخبراء املحاسبين واملحاسبين املعتمدين من القيام
بإجراءات التسجيل بالطريقة اإللكترونية ،هذه بعض التعديالت كما
قلت مهمة اللي دخلت فهذا املشروع وكان فيها التفاعل تفاعال إيجابيا
كبيرا وإلى أق�صى املستويات.
طبعا في النقاش جاء أكثر من مرة ،موضوع النموذج التنموي،
وأسئلة هل هذا القانون يجيب على النموذج التنموي الجديد ،ما هو
هذا النموذج التنموي الذي نهدف إليه؟ يعني هذا النموذج التنموي
جاء في العديد من املرات ،أوال خاصنا نعرفو عالش تنهدرو؟
النموذج التنموي الذي دعا جاللة امللك حفظه هللا في خطابه
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية إلى إعادة النظر فيه هو النموذج
التنموي بمفهومه الشامل)modèle de développement( ،
مـ ـ ــا�شي ( )modèle de croissanceنموذج النموmodèle de(،
 )développementهو بمفهومه الشامل إذن يحيل على الجانب
االقتصادي ،على الجانب االجتماعي ،على الجانب الثقافي ،على الجانب
الهوياتي ،يحيل على اإلنسان ،هذا يحيل على بناء اإلنسان ،وبناء
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اإلنسان أو خلق مجتمع متماسك ما كيكونش فيه فقط الجانب ديال
خلق الثروة ،وإن كان هذا جانب من هذا النموذج ،كيف تحفيز لخلق
الثورة؟ يحيل أيضا على توزيع هذه الثورة ،هنا هذا هو الهدف ،ألنه
السؤال الذي نتساءل كاملين عليه هو كيف يمكن لكل املواطنين في
بالدنا أن يستفيدوا من ثمار النمو أينما كانوا ،واش في القرى أو ال في
املدن؟ واش أغنياء وال فقراء؟ واش كبار وال صغار؟ واش معاقين وال
أصحاء؟ هذا هو كيف يمكن للجميع أن يستفيد من ثمار النمو هو
مشكلة التوزيع ،وقلناها داخل اللجنة وأؤكدها أن من إحدى املفاتيح
لتوزيع العادل للثروة هو أن يكون هناك مرفق اجتماعي ذو جودة في
جميع مناطق بالدنا ،املرفق االجتماعي أشنو هو؟ هو الصحة والتعليم
والتشغيل ،هاذو هما األولويات ألن بعض املرات تنضيعو تنمشيو
تنهدرو في النقاش وال تيصبح كل �شي أولوية في بالدنا ،نعتقد اآلن أن
أولى األولويات ،وقد ذكرتم بعض املطالب امللحة في بعض الجهات هي
أن يتوفر هناك منظومة للتعليم بالجودة الكافية ،تعليم الئق ،تعليم
يمكن من االرتقاء االجتماعي ،تعليم يمكن شبابنا من أن يكون لهم نفس
الفرص في اإلدماج داخل سوق الشغل ،هذا ألنه إذا لم يكن كذلك،
فأنتم وأنا معكم نتأسف أن يعني في مواجهة هذه املنظومة ،مع كامل
األسف ،الفاشلة في التعليم لم يبقىلألسرمن حيلة إال أن تضع أطفالها
وأبناءها في التعليم الخاص ،وهذا مكلف.
ثانيا ،وقلتما أيضا وأنا متفق معكم ،كيف نجود من قطاع الصحة؟
كيف يكون هناك ولوج إلى العالجات االستشفائية بالجودة الكافية وأن
يكون هناك أطباء وممرضين وأن يكون هناك طبعا أدوية ،هذا ملي
تنحلوا هاذ املشكلتين ماذا يقع؟
أوال ،تنقويو صحيح من التماسك االجتماعي؛
ثانيا ،تيكون هناك تعديل وإن كانت هاذي مسؤولية الدولة ،هذان
القطاعين صحيح ،مسؤولية الدولة تنقويو أيضا كيف ما قلت التوزيع
العادل للثروة.
ثالثا ،تنخففو من التكاليف ديال األسر ،تنهضر على القدرة
الشرائية ،القدرة الشرائية إما تتزيد في األجور أو كتخفف من الضريبة
أو كتخفف بعض األعباء ،راه هاذ السيد اللي تيمشيو هو للطبيب
الخاص واملصحة الخاصة وتيخلص األثمنة وذاك ال�شي بالثمن ،راه
واخا تعطيه اللي تعطيه ربما ما يكفيهش ،ولكن إلى كان هناك منطق
ديال أنه يكون منظومة ديال الصحة بالجودة الكافية ،هذا ما اشتغلنا
عليه في هذا املشروع.
بداية األجوبة ،ألنه منظومة التعليم ومنظومة الصحة ،فيها
صحيح إمكانيات اللي خاصها توظف ،ما يمكنش تدير تعليم بجودة إلى
كان عندك  60ديال التالميذ في القسم ،ما يمكنش ،قولنا أودي كاين
خصاص ،وكنتم أيضا تشتكون منه في نقاشاتكم السابقة ،جينا هاذ
السنة بدينا في  2017وغادي نكملو في  2018بتوظيف  55000مدرس،
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غادي نرجعو هاذ العقود إلى آخره ،واش العقود وال ما�شي العقود،
غادي نرجعوا لو ،وأنا غير متفق معكم ،هاذي ما فيها ال هشاشة وال
والو ،بعدا نحلو هاذ املشكل.
وأيضا بالنسبة لقطاع الصحة ،هناك خصاص في األطر الطبية
وشبه الطبية ،ألن ما يمكنلكش ،هاذو بعدا هاذو جوج ديال القطاعات
اللي ما يمكن لكش ،خاصك بنادم ،خاصك اإلنسان ،ما يمكنش تدير
( )ordinateurاللي غادي يداوي عباد هللا وال ( )ordinateurخاصك
اإلنسان ،إذن هناك إرادة وتحملنا داخل هذا املشروع بقرار جريء أننا
فتحنا  55000منصب في قطاع التعليم في سنتين ،و 4000زائد 1500
السنة املاضية بالنسبة لقطاع الصحة وزدنا في اإلمكانيات تبقى واش
هذا كافي وضامن ألن تكون لنا الجودة؟ الجواب ال.
الجواب هو ما قاله أحد املستشارين املحترمين يجب أيضا أن يكون
هناك حكامة جيدة داخلنا ،راه ما�شي اإلمكانيات بالدنا في تقدم ،راه
ما ابقاتش اإلمكانيات العائق ،الحمد هلل كنستطعو وإن كانت إمكانيتنا
محدودة ،ولكن تنلقاو يعني حلول من أجل إيجاد اإلمكانيات املادية،
اآلن اللي خاصنا اشوية ديال املعقول واشوية ديال الجدية واشوية ديال
الروح الوطنية واشوية ديال الصدق في العمل ،باش هاذ اإلمكانيات
التي نوفرأن تكون هناك تدبيرلها تدبيرالئق ،هذا هوإذن ،راه وخا تعطي
اإلمكانيات ،ألن إلى اخدينا التعليم ما�شي أول مرة ،راه كانت محاوالت في
املا�ضي وكانت مكلفة وتيخلصها الشعب املغربي من الضرائب ،ولكن ما
وصلناش للهدف.
أنا أتمنى ،إن شاء هللا ،معكم كاملين وداخل املجتمع املغربي أن
نلتف ،ألن إلى كان �شي أولوية بعد القضية الوطنية هي التعليم ،هاذ
التعليم هو املفتاح ديال النموذج التنموي مستقبال ،ألنك إلى ابنيتي
مواطن صالح وعندو األدوات وعندو اإلمكانيات وعندو الروح والقيم
وعندو املواطنة راه هو غادي يحل لك من بعض املشاكل ،هذا هو
األساس ،إذن هذا هو اللي ابدينا فيه.
ملي تنقولو هاذ املشروع آش جاب؟ جاب بعدا على األقل أن يكون
هناك واحد الحماس من أجل إصالح هذا القطاع اللي هو حيوي ،وأنا
نقول لكم مرة أخرى راه بالنسبة لبالدنا محدودية النمو (la seule
 )limite de développementهو التعليم ،إلى ما طورناهش راه احنا
غادي نوصلو دغية للمستوى اللي يمكن لنا نوصلو لو ،إلى طورنا
التعليم وخلقنا املوارد البشرية الكفأة اللي غادي تكون أيضا في خدمة
إنتاج الثروة ،راه يمكن إن شاء هللا نموذج النمو ديالنا غادي يزيد ،إن
شاء هللا ،للقدام.
أعتقد أن هذا هما األولويات اللي جاو في هاذ ،هللا يخليكم
النقاشات واش العقود ليست هشاشة ،العقود درناها ،ألنه 280000
مدرس ما يمكنلوش يدبر من الرباط ،واش أعباد هللا كاين �شي شركة،
إلى اخذينا شركة كتدبر  280000موظف من واحد املركز ال يمكن،
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ياك ابغينا نمشيو للجهوية ،إذن خلقنا األكاديميات ،وكان في اإلصالح،
في فكرة اإلصالح ديال ذاك امليثاق الوطني أن هاذيك األكاديميات
الجهوية هي اللي غادي تدبر الحاجيات ،ياك قلنا الجهوية إيوا ننخرطو
في الجهوية ،الجهوية ننخرطو فيها عبر تمكين هذه األكاديميات من
إحصاء الحاجيات فيما يتعلق باملوارد البشرية في قطاع التعليم وهي
التي سوف تدبرها ،تدبر التوظيف ،وتدبير ( )le congéوتدبر هاذيك
( ،)l’affectationياك كل سنة تنوحلو غير في مشكل ،وأنتما تتعرفوه،
غير هاذيك ( )les mutationsتيجي �شي واحد كتدخلو من ..تتقول لو
وا سير خدم في الراشيدية ،تيقول لك ال أنا عندي التحاق بالزوجة،
وعندو حق ،ابغيت نم�شي للرباط ،إيو كل�شي غيخدم في هاذ الرباط
والدار البيضاء ،وهاذ املواطنين اللي في الراشيدية ،وهاذ املواطنين اللي
في تنغير ،وهاذ املواطنين اللي في فكيك إلى أخره ما عندهومش الحق
حتى هما في الصحة والتعليم.

الحمد هلل بلدنا يتطور ويتقوى ،هذه السنة واش حلينا اإلشكاليات
كلها؟ ال ،واش غادي نحققو الطموح لجميع املواطنين؟ ال ،ولكن هناك
تقدم ،وهناك رأس مال كبيريجب أن نحافظ عليه ،وهو ما قاله السيد
املستشار قبايلة ،هو نعمة االستقرار ونعمة أمن بالدنا ،وهذه النعمة
ديال التماسك ،األمور الحمد هلل كتم�شي ،يمكن لنا نحسنو؟ صحيح
يمكن لنا نحسنو ،يمكن لنا نطورو؟ صحيح يمكن لنا نطورو ،يمكن
لنا نعدلو؟ صحيح يمكن لنا نعدلو ،ولكن ما نقولوش أنه حتى حاجة ما
كاينة وأنه كل�شي خايب ،وأنه ،على كل حال هذا في النقاش دائما حيث
واحد استفزني في النقاش ،قال لك أسيدي أنت جيتي تتقول لنا كل�شي
مزيان ،وتزهو بقانون املالية ،وكاين اللي قال ،من منكم يجرأ أن يقول
أن االقتصاد بخير ،االقتصاد الحمد هلل راه مزيان ،قلنا لنا واش يمكن
لنا نحسنوه؟ ممكن طبعا نحسنوه ولكن هذه مبادرة أيضا كما قلت
ديال الجميع ،في قدراإلمكان ،نن�سى.

إلى اخذينا هاذ الجهوية وهاذ التوظيف داخل هذه الجهة ،بعدا على
األقل تنقصومن هذاك الضغط فيما يتعلق بهاذ ( )les mutationsوهاذ
التحويالت ،أنا أعتقد هاذي مبادرة أوال احتفظنا على الحقوق الكاملة
لكل املتعاقدين ،ابحالهم بحال إخوانهم في الوظيفة العمومية ،ولكن
خاص هاذ املتعاقدين يعرفوا أنهم راه ما ابقاش الوظيفة العمومية
غادي تدخل باش تنعس لي ،الوظيفة العمومية تدخل باش تخدم،
حقك ،ولكن باش أيضا يعني تدير الواجبات ديالك وتاخذ حقك ،هاذ
املنطق ما فيهش هشاشة ،هاذ املنطق فيه الروح ديال املسؤولية،
ألنه كما قلت ،هاذو راهم فلوس ديال املواطنين وخاص الناس اللي
تيتخلصوا بالفلوس املواطنين أنهم يقوموا بمسؤوليتهم كاملة.

وأنا ابغيت نقول لكم ما قاله جاللة امللك حفظه هللا في خطابه
األخير ،ألن هذه مهمة بزاف ،جاللة امللك حفظه هللا في خطاب العرش
هذه السنة قال ،صحيح أن اإلمكانات التي تتوفر عليها بالدنا محدودة،
وصحيح أيضا أن العديد من املناطق تحتاج إلى املزيد من الخدمات
األساسية االجتماعية ،إال أن املغرب والحمد هلل يتطور باستمرار
وهذا التقدم واضح وملموس ،إمكانياتنا محدودة ،خاصنا كيفاش
نستعملوها في أحسن ،بطريقة معقلنة ،وأن يكون هناك استهداف
لألولويات حتى ال تضيع جهودنا سدى.

على كل حال هذا موضوع نتمنى أن نزيد في دعمه ،ألنه ربما يكون
أيضا من بين املفاتيح ومن بين اآلليات لحل هذه اإلشكاليات الكبيرة.
إذن إذا كانت االختيارات االقتصادية التي مكنت بالدنا من تجنيب
أخطار األزمة العاملية ،فإن ما حققته من مكاسب هامة في مسار البناء
الديمقراطي تحت القيادة املتبصرة لجاللة امللك حفظه هللا ،وما
واكب ذلك من مسار للمصالحة التاريخية مرورا بإخراج مدونة األسرة
إلى دستور  2011وما تاله من استحقاقات انتخابية شفافة ،هو الذي
جنب بالدنا اليوم والحمد هلل املنزلقات الخطيرة التي وقعت فيها العديد
من الدول ،وال يمكن أن نقدر قيمة ما تحقق إال من خالل املقارنة مع
املا�ضي ومع باقي الدول.
أتفهم أن يكون لكل وجهة نظرها ،بحال هاذ الكأس د املاء ،دابا ملي
تنجيو في النقاش معكم كاين اللي كيشوف ذاك النصف اللي خاوي،
وكاين اللي كيشوف هذاك النصف اللي عامر ،خاصنا نشوفوهم
بجوج ،ما يمكنش نقولو حتى حاجة ما خدامة ونبخس كل �شيء ،أنا
جاتني واحد الفكرة ولكن ما غاديش نقولها لكم ،راه واحد مسؤول
في بلد (غني) وقف قال لهم راه في نوفمبر ما غاديش تخلصوا السادة
البرملانيين ما عندناش الفلوس ،آه.

هذا ال يعني أننا نقول بأن كل �شيء على ما يرام ،وأننا بلغنا املراد،
بل الهدف هو أن نبين بأن استشراف املستقبل وبلورة نموذج تنموي
يجيب على التحديات املطروحة على بالدنا ،على مستوى تقليص
الفوارق وتحسين الخدمات االجتماعية وتوفير الشغل الكريم لشبابنا
يقت�ضي أن نشخص وضعية نموذجنا الحالي بكل موضوعية وأن نعرف
أين مكامن القوة وأين هي مكامن الضعف.
فبالدنا حققت مكاسب ومنجزات يجب الحفاظ عليها وتثمينها،
ويجب علينا أيضا أخذها كمنطلق لتطوير نموذجنا التنموي وتقوية
قدرته على إدماج كل فئات ومناطق املجتمع من خالل خلق وتوزيع
الثورة ،ولعل من أهم مكتسبات بالدنا هو هذا اإلجماع والتعبئة
الوطنية الجماعية حول الوحدة الترابية لبالدنا ومغربية صحرائنا،
والتي ينبغي مواصلتها بالتصدي بكل حزم لكل املتربصين والحاقدين
الذين يعادون املغرب في وحدته الترابية ،ولكن كذلك الذين يحاولون
املس بمصالحه االقتصادية وتبخيس النجاحات التي حققها بفضل
القيادة النيرة والحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا.
والبد هنا من التنويه بالجهود والتضحيات التي تبذلها كل القوة
األمنية بمختلف تشكيالتها وبتجندها الدائم تحت القيادة الرشيدة
لجاللة امللك حفظه هللا ،للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وصيانة
أمنه واستقراره ،ولعل خير جواب على كل هاته املناورات الخائبة
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لخصوم وحدتنا الترابية ،هي الدبلوماسية اإلستباقية والجريئة لجاللة
امللك حفظه هللا من خالل انفتاحه على كل البلدان اإلفريقية بما فيها
تلك التي تدعم األطروحة املضللة واملضللة ألعداء وحدتنا الترابية عبر
فتح جسور الحوارالسيا�سي والتعاون االقتصادي الذي يخدم القضايا
املشتركة لقارة يعتبر أساس قوتها واندماجها ووحدة مواقفها وإرادة
بلدنا لالندماج في هذه القارة وفي االندماج في املجموعة االقتصادية
لغرب إفريقيا.
الحصول كيظهر أن هؤالء الذين هم من وراء الجدار ما بقات
لهم غير �شي حاجة وحدة اللي خاصهم يديروا ،خاصهم يرجعوا ألرض
الوطن ،ألن يستفيدوا من نموه وتنميته ومن يعني االستقراربه.
وما االهتمام الكبير الذي حظيت به مشاركة جاللة امللك حفظه
هللا في القمة الخامسة لالتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي والرسالة التي
وجهها جاللته لهذه القمة ،إال دليل من جهة على املكانة التي أضحى
يحظى بها املغرب بفضل السياسة الحكيمة واملتبصرة لجاللة امللك
حفظه هللا ،ومن جهة أخرى على اندحارخصوم وحدتنا الترابية.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا اليوم أمام تحدي تحصين مكتسبات نموذجنا التنموي
وتشخيص التحديات الكبرى وامللحة التي تساءل هذا النموذج ،وقدرته
على خلق الثروة وإدماج مختلف الفئات واألجيال والجهات في الدورة
التنموية ،هذا السؤال اللي طبعا خطاب جاللة امللك جاء في  13أكتوبر،
تقدم مشروع قانون املالية في  20أكتوبر ،وفي خطاب جاللة امللك دعا
الحكومة والبرملان والخبراء وكل القوى الحية من مجتمع مدني ونقابات،
ألن ننكب جميعا على التفكير في هذا النموذج ،راه النموذج راه ما�شي
�شي حاجة تنتج بين عشية وضحاها ،يجب أن يكون هناك تشارك بين.
طبعا قلنا في مشروع قانون املالية هذا الذي سوف تصادقون عليه
إن شاء هللا ،أن هناك بعض األجوبة أو بداية األجوبة ملا يمكن أن يكون
أن هناك يعني للتساؤالت أو للتطلعات أو للحاجيات ديال املواطنين،
هي دعم القطاعات االجتماعية ودعم املنظومة االجتماعية كاملة ،ألن
ما فيهش غير القطاعات االجتماعية في املنظومة االجتماعية من حماية
اجتماعية طبعا من تعزيز القدرة الشرائية ،هذا هو املفتاح للتماسك
االجتماعي ولتطويرالنموذج التنموي الذي تطمح إليه بالدنا.
لكن في املقابل ما ال يمكن أن نتفق عليه هو تبخيس املجهود
االستثنائي وغيرمسبوق الذي قامت به الحكومة على مستوى املناصب
املالية واالعتمادات املخصصة لهذه القطاعات االجتماعية ،خاصة
قطاع التعليم ،وكما ذكرت نجاحنا مستقبال هو نجاحنا في إصالح
املدرسة العمومية الوطنية املغربية.
ثانيا ،كما قلت نجاحنا قي قطاع الصحة هو توفير الولوج املتساوي
للعالجات االستشفائية بشكل جيد.
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اإلخوان هضروا على الراميد ،راه ذاك ،صحيح الراميد وصلنا ل11
مليون مستفيد ،وصحيح أن ميزانية ديال الراميد انتقلت من مليار إلى
مليار و 200مليون درهم ،ولكن امليزانية ديال الراميد راه هي امليزانية
ديال قطاع الصحة كلو ،امليزانية ديال الراميد ما�شي هي ذاك مليار
و 200مليون درهم فقط ديال األدوية ،ولكن امليزانية ديال الراميد هو
ما تم دعمه في قطاع الصحة كلو ،ألن أشنو هو الراميد؟ هو الولوج إلى
االستشفاء وإلى العالج ،إذن ما تقارنوش ارتفاع العدد ديال املستفيدين
من الراميد مع فقط امليزانية املخصصة لجزء بسيط ،وخا هو مهم
بالنسبة لقطاع الصحة اللي هو األدوية ،إذن خاصنا نقارنو هاذ االرتفاع
ديال املستفيدين مع ارتفاع االعتمادات املوجهة لهذا القطاع ،لقطاع
الصحة.
وثالث األولويات وليس أقلها أهمية هو قطاع التشغيل ،ذكرتم
الشباب ،ذكرتم العيش الكريم ،ذكرتم تكافؤ الفرص ،راه هاذ األولوية
ديال تشغيل الشباب هي التي سوف تمكننا من تحقيق كل هذه
األهداف.
ولكن دبا اآلن غير باش نتفقو ،من يخلق فرص الشغل؟ أنا بغيت
هنا وأمام الكاميرات نذكرواحد األخ مستشارقال واحد الشهادة لحياته
هوالشخصية ،قال أنه كان في الصحراء وجاب  100درهم ،ياك تتعقلوا
على هاذ األخ الكريم وخلق شركة ودبا اآلن كيخدم تقريبا  2000ديال
الناس ،هاذ السيد هذا هو اللي عندو األجرالكبير ،ألنه خدم وأنه خذا،
يعني ( )il a risquéومخدم  2000ديال الناس ،ألن اللي مخدم 2000
ديال الناس ربما عندو  8000ديال الناس اللي كيعيشو ،هذا النوع
من املواطنين هو الذي تحتاجهم البلد ،الذي يشتغل ويشغل عوض
الذي يتكلم وال تكون لكالمه نتيجة ،أنا أشكر هذا املواطن ،هاذ األخ
املستشار.
اعالش قلت لكم هاذ الكالم ألنه اللي كيخدم عباد هللا هواللي غادي
يساعدنا في التشغيل ،واللي كيخدم ما�شي القطاع العام ،صحيح حلينا
 100000منصب مالي في سنيتين ،وصحيح أن  100000منصب مالي
هو ما فتحته الحكومتين يعني ما�شي هاذي اللي قبل ،هاذوك  2الجوج
اللي قبل منها ،صحيح ،ولكن راه ما عمرو ما غادي يحل مشكل الشغل
ومشكل البطالة ،اللي غادي يحل مشكل البطالة هو القطاع الخاص،
وهذا راه في العالم كلو ،ما يمكنش نعاود نرجعو اللور ،العالم القطاع
الخاص ،القطاع الخاص باش يستثمر خاصو بزاف ديال الحوايج ،أوال
خاصو الثقة ،هذه وحدة حيدناها ،ثانيا خاصو تحل لو املشاكل ديالو
مع اإلدارة ،تحل لو املشاكل ديالو مع الرشوة ،تحل لو املشاكل ديالو مع
الضرائب ،تحل لو املشاكل ديالو مع البنيات التحتية باش يكون الكلفة
أقل ،باش يكون هناك تنافسية.
هنا احنا جبنا واحد الجانب في هذا املشروع اللي ال يمكن أن
ينكره أحد ،وأنا ضد أننا نقولوا أننا وزعنا هدايا ضريبية ،ما كاينش
هدايا ضريبية ،هناك إجراءات جبائية موجهة للمستثمرين ،ألنه باش
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نساعدوهم أن يكون هناك ،أن تستعيد املقاولة قدرتها في التشغيل لو
كان قدينا نزيدو ،ياك شفتو أمريكا أشنو دارت ،صافي ،ياك أمريكا راه
هبطات النسبة ديال الضريبة على الشركات من  %30ل  ،%20احنا
ما عايشين بوحدنا في هذا الكون ،خاصنا نشوفوا أشنو كيديرو الناس
اآلخرين ألن في تنافس معهم ،إذا قدينا ،ألن ما�شي ديما تنقدوا ،ألن
خاصنا عاود ثاني أيضا ندبرو إمكانياتنا بالطريقة التي يمكن أن تداربها.
القطاع الخاص هو املشغل ،وخاصنا القطاع الخاص الناجح
املواطن ،نشجعوه وندعموه ،ونكونوا كلنا صوته في الدفاع عنه ،ألنه
راه ما كندافعوش ذيك الساعات على شخص كندافعو على مجموعة
ديال الناس تشتغل وكتعيش وكتاكل وكتشرب بفضل هذاك املستثمر
وبفضل قدرته على خلق املقاولة وعلى تدبيرها.
فمرة أخرى باش ما نضيعوش ،هاذ املشروع ديال قانون املالية له
إرادة قوية في حلحلة وإيجاد بعض اإلجابات على املشاكل االجتماعية في
القطاعات االجتماعية ،وأيضا له توجه بأن نشجع االستثمار الخاص
وأن نشجع املقاولة ،وخا ذاك العام  7000مقاولة صحيح أفلست،
ولكن هاذ املرة دائما تتقولوا لي هذا الرقم تنجيبوا لكم رقم آخر أنه
كان  24000مقاولة التي أنشئت في السنة املاضية ،ما نخافوش إلى �شي
مقاولة فلست غيرنعرفوا كما قلت عالش فلست ،واش فلست ألسباب
تخصها هي أو ال أفلست ألسباب خارجة عن إرادتها وتهم جوانب أخرى،
ولكن راه فلست  7000مقاولة صحيح في السنة املاضية ،ولكن تخلقت
 24000مقاولة.
وأنا نبغي نقول لكم ألن كان اهضرتو على التقارير ديال ممارسة
العمل ،أن هناك تقرير خرج في هاذي بضعة أسابيع ،اللي هو تقرير
تديروا ذاك ( )Global Entrepreneurship Indexاللي املغرب تم تحقيق
تقدم في تصنيفه بخمس مراتب وترتبنا في املرتبة  65عوض املرتبة 70
في السنة املاضية ،هذا اللي تيعطي من غير ممارسة العمل ،تيعطي ما
هي قدرة املبادرة املقاوالتية داخل بالدنا ،هناك ،الحمد هلل ،طاقات،
وهناك شباب ،درنا هاذ املبادرة كما قلت ديال التشغيل ،ولكن هناك
مبادرات من أجل مواكبة هاذ املقاوالت الناشئة ( )Les Startupsهناك
مبادرات اللي غادي نجيبوها ،إن شاء هللا في القريب العاجل من أجل
تأدية املتأخرات اللي على الدولة فيما يتعلق بالقيمة املضافة ،همنا إلى
بغينا ،شوف ،كل ما هو في صالح املقاولة الوطنية املواطنة هو في صالح
االقتصاد الوطني وهو في صالح البالد ،باش هاذ املوضوع ننساوه.
إذن قلت املستشغل مرتبط باملقاولة واالستثمارالخاص ،وجات هنا
إجراءات متعددة في دفع هذه املقاولة وجات أيضا إجراءات مواكبة في
دعم االستثمارالعمومي ،تنهضرو على هاذ املشروع ،ودبا قولوا ليا باهلل
عليكم ،هاذ املشروع اللي جاب  11مليار درهم في الزيادة في النفقات
منها  5د املليارزيادة في االستثمارالعمومي ،وفيها  6د املليارديال النفقات
االجتماعية ،وزاد من دعم الجهات ،حولنا  7د املاليير للجهات ،وزاد
في التكلفة ديال أو األخذ بعين االعتبار التكلفة اإلصالحات ،خصوصا
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يكون نقص في املنح وذاك ال�شي ديال املنح ديال دول الخليج ،وخدينا
وبقينا مالئمين مع التوجه ديالنا في أن يكون هناك توازنات مالية.
أنا تيظهر اللي هاذ املعادلة ديال الزيادة في النفقات وهناك مخاطر
حول املداخل ،ولكن في نفس الوقت كتحافظ على العجز ،أنا تنعتقد
أن هذه املعادلة الصعبة ألقى هاذ املشروع للقانون املالية ألقى
لها الجواب ،ألنه جاء باش يجيب على كل هذه اإلكراهات وكل هذه
التساؤالت.
أهم التحديات أيضا التي تواجه نموذجنا التنموي هو قدرته على
إدماج كل الفئات وكل املناطق في خلق الثروة واالستفادة املتوازنة من
آثرها ،طبعا هذا يحيلنا على أكبرعائق في بالدنا اللي هو من بعد الصحة
والتعليم والشغل ،اللي هو التقليص من الفوارق االجتماعية ،وهاذ
التقليص من الفوارق االجتماعية هو التقليص من الفوارق بين العالم
القروي والعالم الحضري بصفة عامة أو بين هوامش املدن والعالم
الحضري ،وهاذ التقليص تيجي باستهداف عبر برامج الستهداف هاته
املناطق الهشة وهاته املناطق الفقيرة واالستهداف عبرالدعم املباشر.
الدعم املباشر كانت هناك مبادرات ،وهنا سؤال باش نجاوب على
هذاك الصندوق ديال التماسك االجتماعي ،كانت هناك مبادرات
عبر دعم األرامل ،دبا  77000أرملة وما يزيد على مليار درهم أنفقت
في هذه الدعم ،البارح كان هناك مشروع ملرسوم لتوسيع االستفادة
من هذا الصندوق التكافل العائلي من أجل أن تستفيد منه النساء
(املهمالت) وأنا كنت ال أحب هذا الكالم ،أو النساء اللواتي هن في طور
الطالق واملعوزات والالتي أهملن من طرف أزواجهن ،والحاضنات
والكافالت ألبناء هذا النوع من املنظومة ديال ،زائد ألن ما يمكناش نحلو
املشاكل االجتماعية فقط عبر الدعم املباشر ،خاصنا نحلوا املشاكل
االجتماعية عبر سياسة اجتماعية عندها الديمومة ،وهاذ السياسة
االجتماعية خاصها تكون عبر برامج ،والبرامج هناك السنة املقبلة
طبعا خصص  3.5مليار اعتمادات األداء بالنسبة لهذاك البرنامج ديال
تقليص الفوارق املجالية ديال برنامج  50مليار زائد حوالي  5مليار ديال
اعتمادات االلتزام.
أعتقد وتعتقد الحكومة أن هذا البرنامج هواللي غادي يجيب اإلجابة
الصحيحة للتسريع من تقليص الفوارق املجالية ألن فعوض ما نبقاو
نمشيوللعالم القروي وكل قطاع يديرشغالوولكن ما كاينش تنسيق بين
القطاعات ،اآلن هناك واحد اآللية اللي هي هذا الصندوق ديال التنمية
القروية اللي كل �شي كيتكب فيه وملي كيمشيو لواحد الرقعة أرضية
أو واحد الدوار الكل يشتغل في نفس الوقت من أجل إخراج البرامج
املتعلقة بالطرق ،باملاء الصالح للشرب ،بالكهربة ،بالصحة ،بالتعليم
في نفس الوقت ويكون له أثرإيجابي طبعا على التنمية بهاته املناطق.
الجهوية هناك طبعا دعم من العديد من الجوانب ،أوال دعم فيما
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يتعلق بإخراج كل النصوص التطبيقية وهذا قد تم ،دعم فيما يتعلق
باحترام ما اتفقنا عليه في التحويالت املالية كل سنة باش نوصلوإن شاء
هللا في أفق  2021إلى  10ماليير درهم ،هذا يتم تدريجيا وغادي نوصلو
لهذا الهدف ،ولكن الزم يكون هناك نقاش ،أوال خاص هذه الجهات
أيضا تنمي املوارد ديالها الخاصة ،ما تبقاش معتمدة على امليزانية،
دبا ملي غادي نوصلو ل  10مليار إذا بقات الجهات عندهم مليار درهم
كعائدات ذاتية اللي طبعا مهام ذاتي ،ألنه االختصاصات ذاتية هذا غير
كافي ،وما غاديش نمشيو بعيد ،هاذي النقطة األولى.

أنه باستثناء االعتمادات املخصصة لبرنامج املساعدة الطبية "راميد"
و برنامج "تيسير" والتي كانت تمول سابقا في إطار امليزانية ،فإن باقي
البرامج األخرى كبرنامج "دعم األرامل واألشخاص في وضعية إعاقة" لم
تنطلق سوى سنة  ،2015ومن جهة أخرى إلى أن التدابير االستثنائية
والهامة التي قامت بها الحكومة من أجل توفير املداخيل لهاذ الصندوق
الذي استفاد من املساهمة التضامنية برسم الضريبة على الدخل
وبرسم الضريبة على الشركات واملساهمة اإلبرائية برسم املمتلكات
واملوجودات املنشأة بالخارج والرسم الجوي للتضامن.

النقطة الثانية ،أننا نفكر وهذا جاء في خاطب جاللة امللك حفظه
هللا في املرحلة املقبلة نقل االختصاصات الجديدة مع نقل املوارد ،باش
هاذ الجهات اللي اآلن هي في البداية ديالها واللي اآلن تتوفر على كل
اآلليات من أجل االشتغال بكل فعالية يكون عندها األدوات واإلمكانيات
إلنجاحها ،وكلنا طبعا معبؤون لكي تنجح هذه التجربة ،ألنها سوف
تمكن بالدنا في إطار هذه الجهوية وعبر الصناديق ،ال الصندوق ديال
التضامن بين الجهات والذي تم تفعيله أو سيتم تفعيله ابتداء من فاتح
ينايروال الصندوق ديال التأهيل االجتماعي أن يكون هناك فعل تضامن
حقيقي بين الجهات الغنية والجهات الفقيرة ،وسوف يمكن من سد
هذه التفاوتات والتي جاءت في تدخالتكم ،التفاوتات في االستثمارات
العمومية بين الجهات ،ألن صحيح أربع جهات هي التي تستأثر بالقسط
األكبرفي هذه االستثمارات.

املشكل اليوم ما�شي هو في الرصيد ،املشكل أن هاذ الصندوق
أصبح اليوم يسجل رصيدا سنويا سالبا فإلى غاية أكتوبر ،2017
لم تبلغ مداخيل الصندوق سوى مليار و 240مليون درهم ،في حين
بلغت نفقاته  2.8مليار درهم وهذا يسائلنا جميعا حول كيفية ضرورة
استدامة موارد هذا الصندوق.

النفقات ديال الحسابات الخصوصية هللا يخليكم آإلخوان،
هذاك الرصيد  127مليارخاصكم ملي ذكروه خاصكم تقولوا أشنو هو
االلتزامات اللي عندو؟ إذا كان هناك رصيد ب  127مليارهناك التزامات
توافق هذا الرصيد ،ألن أشنو هو الحساب الخصو�صي ما�شي بحال
امليزانية في آخر السنة ما كطيحش االعتمادات ،تتبقى السنة املقبلة،
ولكن خاصنا ما نشوفوش غير الرصيد نشوفوا دبا إذا خذينا يعني بال
ما ندخلوا بعض األمثلة ،راه كل هذه الحسابات اللي فيها األرصدة ديالها
خاصنا نشوفوا ما هي التزامات ،إما التي التزمت بها هذه الصناديق أوالتي
هي في طور االلتزام ،ولكن هنا البد أن أذكر بعض املالحظات التي أثيرت
بخصوص صندوق التماسك االجتماعي ،ألؤكد أوال أن إحداث صندوق
التماسك االجتماعي ليس من أجل تنفيذ إستراتجية معينة ،ألنه ربما
في بعض املالحظات كيقولوا خاص إستراتيجية لصندوق التماسك
االجتماعي ،صندوق التماسك االجتماعي ما عندو إستراتجية هو آلية
للتمويل ،اإلستراتجية كديرها الحكومة ،إستراتجية معينة أو وضع
إستراتجية اجتماعية مسبقة ،وإنما تم إحداثه كآلية لتوفير تمويالت
إضافية ملجموعة من اإلجراءات تشكل اللبنة األساسية لإلستراتجية
االجتماعية التي يقودها صاحب الجاللة حفظه هللا ،وتعمل الحكومة
على ترجمتها ضمن برامجها السنوية.
ثانيا ،فيما يخص رصيد هذا الحساب الذي بلغ  8مليار درهم شهر
أكتوبر  ،2017فالبد أن أؤكد بأن ارتفاع هذا الرصيد راجع من جهة إلى

السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
واقيلة إلى طولت اشوي عليكم ،ولكن غادي نقول غير بعض
النقيطات.
النقطة األولى فيما يتعلق بالحواراالجتماعي ،الحكومة صحيح جاءت
بتعديالت متعددة ،ولكن الحكومة جادة في فتح الحواراالجتماعي ،وهاذ
الجدية إن شاء هللا غادي نشوفوها إن شاء هللا في املراحل املقبلة ،لكي
يكون حوارا اجتماعيا شامال وليس مجزئا وأن يكون هناك تفاعل بين
الحكومة وبين طبعا شركائنا االجتماعيين ملا يعود بالنفع على طبعا
املواطنين األجراء ،سواء كانوا في القطاع الخاص أوالقطاع العام ،ولكن
في نفس الوقت هللا يخليكم خاصكم تستحضروا واحد القضية معايا،
راه األولوية صحيح خاصنا ذاك األجيرواملوظف ،ولكن األولوية خاصها
تكون لهذاك اللي ما عندوش الخدمة ،هذاك نقلبو لو كيفاش يخدم،
غير باش نكونو اللي عندو الخدمة خاصنا نحفظو لو الكرامة ديالو باش
يكون هناك قدرة ،باش القدرة الشرائية ديالو ،وهاذ القضية ديال
القدرة الشرائية دائما كتجي ،أنا كنعطيكم دائما هاذ نفس الجواب،
بلدنا فهاذ السنة غادي دير نسبة ديال التضخم اللي هي املؤشر الذي
اللي مقياس لألسعار ،باختصار %0.6هو نسبة التضخم في بالدنا ،هذا
من بين األشياء األساسية التي تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية،
لهذا كما قلت الحوار االجتماعي اللي الحكومة جادة طبعا في إخراجه في
مخرجاته.
نرجع لواحد النقطة اللي تقالت ،ألن واحد األخ قال خاص من دابا
نبداو نديرو نوجدو امليزانية ديال  ،2019هاذ السنة راه عاد سالينا
بعدا واحد قانون املالية ساليناه في ماي ،ودابا عاود ثاني (le mois
 )décembreكنديرو قانون املالية الجديد ،إن شاء هللا السنة املقبلة
غادي نبداو في أقرب وقت ،ودوزنا في مجلس الحكومة البارح واحد
املرسوم املتعلق بهاذيك البرمجة الثالثية في إطار التنزيل السليم ديال
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القانون التنظيمي لقوانين املالية ،وغادي نبداو بكري ،إلى كان خاصنا
ألن كانت دعوة من طرف بعض اإلخوان أن يكون هناك إعادة النظر في
إعداد قانون املالية.

إيجابية من خالل النقاش الجاد والصريح واملسؤول حول كل جوانبه
ومضامينه ،وكلنا أمل أن تنعكس هذه األجواء على كل القضايا الكبرى
املطروحة علينا في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ بالدنا.

حتى أنا ابغيت نقول لكم أودي خاصنا إعادة النظر في مناقشته،
حتى هو في مناقشته حتى هو نعيدو فيه النظر اشوي باش يكون هناك
نوع من اإليجابية.

فما ينتظرنا جميعا من رهانات كبرى حددها جاللة امللك حفظه
هللا في بلورة نموذج تنموي جديد وسياسة مندمجة للشباب وجهوية
فعالة ،يتطلب منا تغليب منطق العمل املشترك والقيم الوطنية
الصادقة والوفاء ملقدسات األمة والتضحية في سبيل الوطن ،وكسب
هذه الرهانات ينطلق من تثمين وتحصين التراكمات التي حققتها بالدنا
تحت القيادة املتبصرة والحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا والعمل على
تطويرها بما يمكنها من االستجابة لالنتظارات امللحة للمواطنين وتوفير
سبل اندماج شبابنا في املسيرة التنموية لوطنهم.

ال داعي إلعادة فتح النقاش في الفرضيات ،الفرضيات تبقى
فرضيات ،والفرضيات ال تنزل في مشروع قانون املالية اعتباطا ،ويعني
غيرعلى حسب كانتنا ،ال ،ملي تناخدو الفرضيات املتعلقة بسعرالبرميل
أو الفرضيات املتعلقة بسعر البوتان أو الفرضيات املتعلقة بسعر
الصرف ،هاذي كلها تتكون منبثقة ومبنية على تقارير علمية من ذوي
االختصاص.
فيما يتعلق بنسبة النمو ونسبة العجز ،نسبة النمو تتبقى أيضا
فرضية متعلقة بفرضيات أخرى ،اللي مهم وأسا�سي أن إن شاء هللا
 %3.2ديال السنة املقبلة مبنية على محصول املتوسط ديال 70
مليون قنطار ،وهاذي فرصة لكي ندعو هللا سبحانه وتعالى باش يغيثنا
باألمطار ،ومبنية على تطور إيجابي فيما يتعلق بالناتج الداخلي أو
تطور الناتج الداخلي غير الفالحي ،ألن هاذي هي اللي مهمة ،إن شاء
هللا ،السنة املقبلة  2018من املنتظر أن يتطور نسبة النمو ديال الناتج
الداخلي الغير الفالحي ب  %3.7واللي هي غادي تعطي النتيجة ديال
نسبة النمو ديال  3.2في السنة املقبلة.
السيدات والسادة،
لقد حرصنا جميعا حكومة وأغلبية ومعارضة على أن تمر ظروف
مناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية  2018في أجواء

وأختم بقوله تعالى "لئن شكرتم ألزيدنكم" .صدق هللا العظيم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وقبل رفع الجلسة ،ابغيت نذكراملجلس املحترم على أنه يوم االثنين
نحن على موعد مع جلستين ،جلسة صباحية ستبتدئ في الساعة
العاشرة صباحا لدراسة ومناقشة املشروع القانون املالي والتصويت
عليه على الجزء األول ،وفي املساء على الساعة الثالثة غادي يكون
الدراسة ديال الجزء الثاني والتصويت عليه والتصويت على القانون
املالي برمته.
رفعت الجلسة ،وشكرا للجميع.
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التاريخ :اإلثنين  22ربيع األول 1439هـ ( 11ديسمبر2017م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعة وسبع دقائق ،إبتداء من الساعة الثالثة والدقيقة
الرابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :التصويت على مواد الجزء األول من مشروع قانون
املالية رقم  68.17للسنة املالية .2018

املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا
وآله وصحبه.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
بناء على طلب الحكومة الرامي إلى تأجيل الجلسة الصباحية إلى هذه
الجلسة املسائية ،وذلك الرتباط السيد وزير االقتصاد واملالية بنشاط
ملكي في هذا الصباح ،إال أن السيد وزيراالقتصاد واملالية مازال إلى حد
الساعة مرتبط بنشاط ملكي.
وبما أن األجل الدستوري ينتهي هذا اليوم للتصويت على مشروع
القانون املالي ،لذا فنحن مضطرين لعقد هذه الجلسة في غياب السيد
وزير االقتصاد واملالية ،والسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني حاضر معنا لينوب عن السيد وزير االقتصاد واملالية
في إطارالتضامن الحكومي.
وبناء على هذا الطارئ ،اجتمع مكتب مجلس املستشارين ثم ندوة
الرؤساء صبيحة هذا اليوم ،وتداوال في كيفية ترتيب الوقت الزمني لهذه
الجلسة ،وقد توصل املكتب وندوة الرؤساء إلى مقترحين ،املجلس اللي
غادي يختارأحد من هاذين املقترحين:
املقترح األول ،إمكانية الدراسة والتصويت وتفسير التصويت في
جلسة واحدة من اآلن حتى الساعة السادسة والنصف ،وذلك إعطاء
للجزء األول ساعة ونصف ثم نرفعوالجلسة باش نعطيوالفرصة للجان
الدائمة باش يصوتوا على امليزانيات الفرعية في حدود نصف ساعة،
ثم نلتحقو هنا في الساعة الخامسة بالضبط للدراسة والتصويت على
الجزء الثاني.
وأعتقد–وهذا رأي ديال املكتب وكذلك ندوة الرؤساء–أن ساعة
ونصف كافية للدراسة والتصويت ،فكذلك اتفقت ندوة الرؤساء على
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أن تفسير التصويت ،األغلبية غادي ينوب عليهم واحد املنسق ديال
األغلبية هو الوحيد الذي سيتكلم ربحا للوقت؛
أما إلى ما درناش هاذ السيناريو وما درناش االقتصاد في الوقت،
فسنكون مضطرين لعقد جلستين ،جلسة دبا ونرفعوها في السادسة
والنصف ،كاين جلسة مشتركة بيننا وبين مجلس النواب ،حتى تنتهي
الجلسة ديال مجلس النواب نرجعو مرة أخرى لعقد جلسة ليلية،
وللمجلس املوقر له كامل الصالحية لالختيار بين هذا االقتراح واالقتراح
الثاني.
وإلى امشينا اقتصدنا في الوقت ربحا للوقت فإننا سنكتفي بجلسة
واحدة ،اللي غادي نكملها في الساعة السادسة والربع ،إن شاء هللا.
إذن ،نستأنف عملنا في هذه الجلسة للدراسة والتصويت على
مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية :2018
الجزء األول :املعطيات العامة للتوازن املالي.
الباب األول :األحكام املتعلقة قبل املوارد العمومية.
املادة  ،1ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،وقبل الشروع في مناقشة التعديل ،أذكر بقرار املكتب واتفاق
ندوة الرؤساء على تخصيص دقيقتين كحد أق�صى لتقديم كل تعديل
في هذا مشروع القانون املالي.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم التعديل ،تفضل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
التعديل يروم إلى أن تشرك الحكومة البرملان في كل ما يتعلق باملالية،
أي أنه يتم إخبارالبرملان ،لجنتي املالية في كل من مجلس النواب ومجلس
املستشارين ،بإقدامها على االستدانة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الكلمة للحكومة.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة ،نيابة عن السيد محمد بوسعيد ،وزير االقتصاد 
واملالية:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
التعديل غيرمقبول ،غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:
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املوافقون على التعديل= 19؛
املعارضون للتعديل= 40؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن ،التعديل مرفوض.
أنا األول ،أنا اللي درت هكذاك األول ،إذن التعديل مرفوض.
غادي نعرض املادة األولى للتصويت:
املوافقون= 41؛
املعارضون= 19؛
املمتنعون :ال أحد.
املادة  ،2ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم التعديل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
دائما في نفس االتجاه إشراك لجنتي البرملان بكل اإلجراءات اللي
كتقوم بها الحكومة ،ألنه البرملان يجب أن تكون له الكلمة فيما يتعلق
بالتسييراملالي للدولة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من التعديل.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
املوافقون على التعديل= 19؛
املعارضون للتعديل= 41؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن ،املجلس يعارض التعديل.
غادي نعرض املادة  2للتصويت.
املوافقون :ال ،أكثرمن  ،41االستقالل كيصوت.
املوافقون= 40؛
املعارضون= 19؛
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املمتنعون = ال أحد.
املادة  ،3كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،4كما عدلتها ووافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،5كما جاءت ووافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،6كما وافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،7كما وافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،8غادي نعرض للتصويت مواد املدونة العامة للضرائب
املضمنة باملادة  8في مشروع القانون املالي والتعديالت الواردة عليها
حسب البنود الثالثة التي تتألف منها ،في هذه املادة كاين بزاف ديال
التعديالت ،غادي نبداو ،باألول روماني ،والذي يتضمن املواد التالية:
املادة  IIروماني ،من املدونة العامة للضرائب:
املوافقون:
املادة  8ولكن فيها ..إيه كما عدلتها اللجنة ،إيه األول روماني فيه II
روماني وفيه  IIIرماني ،غادي نبداو باألول روماني:
املادة  II -4روماني من املدونة الضرائب:
املوافقون :أنا كنقول لك املادة  4-IIروماني ،راه عندكم املحاضر،
عندكم القانون املالي ،عندكم مشروع القانون املالي:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  6كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  7كما وافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  8كما عما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :11
املوافقون :باإلجماع.
املادة :14

3700

الجريدة الرسمية للبرملان

املوافقون :باإلجماع.
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املادة  19ورد بشأنها تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل الكلمة ألحد أعضاء الفريق.

التعديل يخص املادة ديال املعاشات .نظرا لضعف املعاشات
وحفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين ،نطلب حذف املعاشات من
تحديد األجور والدخل املعتبرة في حكمها.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
املادة  19تعديل يروم إلى اإلبقاء على املادة كما هي حاليا في مدونة
الضرائب ،وذلك باألسعارالنسبية عوض األسعارالتصاعدية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،الكلمة للحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
اآلن غادي نعرض التعديل على املجلس للتصويت:
املوافقون على التعديل= 22؛
املعارضون للتعديل=44؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن ،التعديل مرفوض.
املادة  20من املدونة العامة للضرائب كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  28-IIIمن املدونة العامة للضرائب:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  31كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  47من املدونة العامة للضرائب:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  56من املدونة العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل من فريق
اإلتحاد املغربي للشغل ،الكلمة ألحد أعضاء الفريق لتقديم التعديل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.

الكلمة للحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
غير مقبول ألن االشتراكات املدفوعة لصناديق التقاعد لم تكن
تخضع للضريبة على الدخل خالل فترة مزاولة امللزم لحياته املهنية،
املعاش الخاضع للضريبي يستفيد من خصم  %40أو  %55قبل فرض
الضريبة عليه ،واملعاشات تخضع للضريبة على الدخل في جميع
األنظمة الجبائية الدولية.
التعليل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
إذن استمعتم إلى موقف الحكومة من هذا التعديل ،غادي نعرض
اآلن التعديل على املجلس للتصويت:
املوافقون على التعديل= 29؛
املعارضون= 32؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن املجلس يعارض التعديل ،ال يوافق على التعديل.
املادة  57من املدونة العامة للضرائب ورد بشأنها تعديل من فريق
االتحاد املغربي للشغل ،الكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق ،فليتفضل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا.
تعديل املادة  57يدخل في إطاراإلعفاءات في ظل ارتفاع أثمنة املواد
الغذائية ،نطلب رفع الحد األدنى من  20درهم إلى  50درهم لإلعفاء في
ما يخص كل املأجورين أو القفة عن كل يوم عمل.

السيد رئيس الجلسة:
إذن هذا التعديل األول ،غادي نعرضو ،أوال غادي نسمع رأي
الحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.
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السيد رئيس الجلسة:
التعديل غيرمقبول.
غاديين على رد التعديل األول هذا–ألن عندهم جوج تعديالت–
التعديل األول للتصويت:
املوافقون على التعديل:
احنا دخلنا .حتى نكملو التصويت عاد نعطيك نقطة نظام .ال ،ال
شوف نكملو التصويت ونعطيك التعديل .نقطة نظام ما نعطهاش لك
حتى نكملو التصويت على هاذ املادة:
املوافقون= 31؛
املعارضون للتعديل= 35؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن التعديل ترفض ،غيرمقبول.
دابا اآلن نقطة نظام.

املستشار السيد عز الدين زكري:
املادة  57عندنا فيها جوج تعديالت :تعديل يخص املعاشات وتعديل
يخص منحة القفة.

السيد رئيس الجلسة:
وهذاك ال�شي اللي قلت ،قلت التعديل األول ،ودابا نعطيكم الكلمة
للتعديل الثاني ،ذاك ال�شي اللي قلت في البداية.
إذن غادي نستمعو إلى تقديم التعديل ،تفضل السيد املستشار
املحترم ،تقديم التعديل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
هذا تعديل أيضا يخص املعاشات ،في إطار املساواة بين املعاشات
املدنية والعسكرية وحفاظا على القدرة الشرائية للمتقاعدين ،نطالب
باملساواة في معاشات العجزبين املعاشات املدنية واملعاشات العسكرية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الكلمة للحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.
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السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض التعديل هذا للتصويت:
املوافقون على التعديل=31؛
املعارضون= 35؛
املمتنعون :ألحد.
إذن كذلك التعديل مرفوض.
املادة  62كما جاءت ووافقت عليها اللجنة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  63-IIIكما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  65-IIكما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  66كما جاءت في اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  67كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  68من املدونة العامة للضرائب كما جاءت ووافقت عليها
اللجنة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  69كما جاءت ووافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  73ورد بشأنها تعديل من فريق االتحاد املغربي للشغل،
الكلمة لكم لتقديم التعديل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
التعديل يهدف إلى تخفيض سعر الضريبة على الدخل بنقطتين
بالنسبة لكل شريحة ،وأيضا الرفع من  30.000إلى  36.000درهم
وذلك من أجل عدالة جبائية بين الضريبة على الدخل والضريبة على
الشركات ،وبالخصوص بأن املوظفين واألجراء تقتطع لهم هذه الضريبة
من املنبع ،وبما أن األجور ظلت جامدة سيساعد هذا التخفيض
الضريبي ولو بنسبة ضئيلة للحفاظ على القدرة الشرائية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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غيرهناك تعديل ..السيد الوزيرمازال ،غيركاين تعديل ديال اللجنة.
من ناحية النظام الداخلي هو عندو األولوية قبل ،إذن غادي نعرض
التعديل ديال اللجنة هو األول وعاد نمشيو للتعديل ديال اللجنة.
كاين التعديل الذي أدخلته اللجنة ،في هذا السيد املستشار ،أنا
امللف عندي هنا وحافظو بجوج ،حافظو ،التعديل هنا.
غادي نعرض التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.
املادة :73
املوافقون :باإلجماع على التعديل الذي درسته وصادقت عليه
باإلجماع اللجنة.
شوف ،هللا ير�ضي عليك كاين التعديل ديال اللجنة ،وكاين التعديل
ديالكم.
التعديل  73اللي بتت فيه اللجنة ..شوف هللا ير�ضي عليك ،أنا اللي
تنسيروتعرف أشنو تنقول.
أوال املادة  73وقع فيها تعديل من طرف اللجنة .شوف هللا ير�ضي
عليك ،راه عندك كل�شي الوثائق ،كاين تعديل أدخلته اللجنة ،هاذ
التعديل غادي نعرضو للتصويت ،التعديل ديال اللجنة ،راه عندكم.
الكلمة لرئيس اللجنة واملقرر.73 ،

املستشار السيد رحال املكاوي:
عندنا التعديل ديال ..ما�شي ..خاص نشوفو واش  73وال .74

السيد رئيس الجلسة:
.73

املستشار السيد رحال املكاوي:
هاذيك الضريبة اللي كانت على اللي تيشتغلوا في البورصة الشركات
اللي تشتغل في البورصة كان تعديل اللي مدة  5سنوات يتعفاوا
من الضريبة على الدخل ،زادت فيها الحكومة طلبت باش تمر إلى 10
سنوات ،غيرهو التعديل واش في  74أنا ما عنديش قدامي األوراق.

السيد رئيس الجلسة:
ال .73
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السيد رئيس الجلسة:
إذن هاذ التعديل الذي وافقت عليه اللجنة هو اللي تنعرض ،ثم
غادي يأتي التعديل ديالكم.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
املستشاراملحترم قدم التعديل ،التعديل في املادة  73خاصنا نكملو
املسطرة بالنسبة لهاذ التعديل ،أما التعديل اللي تتكلموا عليه في ،73
املادة  73ما جاتش كاع من ضمن قانون املالية ديال  ،2018اللي جا فيها
هوتعديالت الفرق ،والتعديل الوحيد الذي قدم في هذه املادة هوتعديل
االتحاد املغربي للشغل ،بمعنى أننا نستكملو بعدا املسطرة ونصوتو على
التعديل ديال االتحاد املغربي للشغل ،وآنذاك نشوفو التعديل اللي
عندكم السيد الرئيس ،أما  73راه ما كيناش في قانون املالية.

السيد رئيس الجلسة:
شوف ،شوف ،شوف ،أنا قلت لكم في البداية السيد املستشار
املحترم ملا دخلنا باش ندرسو املادة  73بدال نسبقو بالتعديل ديال
اللجنة ،أنا أعطيت الكلمة وسهوا أعطيت الكلمة للتعديل ديال الفريق،
فتراجعت وقلت لكم بأنه التعديل اللي كاين ديال اللجنة ،نعرفواملوقف
ديال املجلس وعاد نمشيو للتعديل.
إذن هذا التعديل كما وافقت عليه الجنة:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن إذا بغيتي تكرر التعديل ديالك وراك قلتيه ،دبا بغيتي تكرر
التعديل ديالك وال نعطيو الكلمة للحكومة.
السيد الوزير ،لك الكلمة للرد على التعديل ،موقف الحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
غيرمقبول .غادي نعرض هاذ التعديل ديال االتحاد املغربي للشغل
للتصويت:
املوافقون= 32؛

املستشار السيد رحال املكاوي:

املعارضون للتعديل= 38؛

إلى كان في  73راه هو هذاك التعديل اللي اتفقنا عليه كاملين في
اللجنة وزدناه ،هو هذاك.

املمتنعون :أعتقد ال أحد.
إذن التعديل رفض ،غيرمقبول.
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املادة  82من املدونة العامة للضرائب كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  90كما جاءت وعدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  91كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  92كما وافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  96كما وافقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
أما املادة  98ورد بشأنها تعديل من فريق االتحاد املغربي للشغل،
الكلمة لكم لتقديم التعديل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
هاذ التعديل تيخص السعر العادي على الضريبة على القيمة
املضافة ،نطلب الرفع من  %20إلى  %25فيما يخص الكماليات ذات
الترف الفاحش.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الكلمة للحكومة.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
غيرمقبول ،دابا غادي نعرض التعديل للتصويت:
املوافقون على هذا التعديل :نفس العدد؛
املوافقون على هذا التعديل= 23؛

3703

املادة :103
املوافقون :باإلجماع.
املادة  105ما فيهاش تعديل كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  106ما فيهاش تعديل كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :اإلجماع.
املادة  123ما فيهاش تعديل كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،124كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  125ما فيهاش تعديل كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :اإلجماع.
املادة  129ما فيهاش تعديل كما جاءت من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  130املادة كما جاءت:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  :131باإلجماع.
املادة  ،133كما جاءت من طرف اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  135كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  136كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  138كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  139كما جاءت بها اللجنة:

املعارضون للتعديل= 40؛

املوافقون :باإلجماع.

املمتنعون= .12
إذن ،املجلس غيرموافق على التعديل.

املادة  1- 144-جيم :من املدونة العامة للضريبة كيف جات من
طرف اللجنة:

املادة  99كما جاءت من اللجنة:

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :اإلجماع.

املادة  145كيف جات من طرف اللجنة:
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املوافقون :باإلجماع.
املادة  149كيف جات من طرف اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،II-150من املدونة العامة للضريبة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  153كيف جات:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  155كيف جات من طرف اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  159كيف جاءت:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  161املكررة ،II-من املدونة العامة للضريبة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  162املكررة ،II-من املدونة العامة للضرائب كيف جات:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :164
املوافقون :باإلجماع.
املادة :166
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املادة :175
املوافقون :كذلك باإلجماع.
املادة :177
املوافقون :كذلك باإلجماع.
املادة :179
املوافقون :كذلك باإلجماع.
املادة :180
املوافقون :باإلجماع.
املادة :183
املوافقون :باإلجماع.
املادة :185
املوافقون :باإلجماع.
املادة :192
املوافقون :باإلجماع.
املادة  210كذلك كما جاءت بها اللجنة وعدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  211كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

املادة  212عدلتها اللجنة وكما جاءت في اللجنة وصادقت عليها
اللجنة:

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

املادة :169
املادة :171
املوافقون :باإلجماع.
كل هذه مواد جات باللجنة كما صادقت هذه اللجنة ،احنا نصادق
عليها.
املادة  172كما جاءت من طرف اللجنة:

املادة :213
املوافقون :باإلجماع.
املادة :214
املوافقون :باإلجماع.
املادة :219

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

املادة :173

املادة :220

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

املادة :174

املادة :221

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.
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املادة :222
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السيد رئيس الجلسة:

املوافقون :باإلجماع.

شكرا السيد الرئيس.
مخزني ،شوف هاذيك السيدة .آه؟

املوافقون :باإلجماع.

شكرا السيد الرئيس ،ال�سي الحلوطي ،شكرا على املالحظة ،في
محلها.

املوافقون :باإلجماع.

السيد املستشار ،وقع للرئاسة سهو نفس السهو الذي وقع مع
االتحاد املغربي للشغل ،بدال أن نبت في تعديل اللجنة هو األول وعاد
نشوفو التعديل ديالكم ،هذا خطأ ديالي غتسمحوا لي .شكرا ،شكرا.

املادة :232
املادة :247
املادة :249
املوافقون :باإلجماع.
املادة :VI-250
املوافقون :باإلجماع.
املادة :251

إذن املادة  252عدلتها اللجنة ،غادي نعرض التعديل ديال اللجنة
للتصويت.
املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

اآلن التعديل ،اسمعتو التعديل ديال الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،رأي الحكومة.

املادة  252ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،تفضل لتقديم التعديل.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:

املستشار السيد عبد الحق حيسان:

واجب التنبر املحدد في  300درهم املطبق حاليا لم يطرأ عليه أي
تغيير منذ قانون املالية لسنة  1984أي ما يناهز  33سنة ،والرفع من
هذا الواجب يقابله من جهة أخرى التخلي عن بعض واجبات التنبر
بالنظرالرتفاع كلفة تسييرها ،ولهذا التعديل غيرمقبول.

شكرا السيد الرئيس.
تعديل املجموعة يرمي إلبقاء على  300درهم كرسوم بالنسبة
لجوازالسفر ،الحكومة جابت بالزيادة  200درهم في التنبرعلى جوازات
السفر ،ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقترح اإلبقاء على
 300درهم على اعتبار أن هناك بعض األسر املتوسطة اللي فيها 5 ،4
ديال األفراد ويبغيوا يديروا جوازات السفر وهي فوق الطاقة ديالهم،
لذلك نقترح في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اإلبقاء على
 300عوض  500درهم.

املوافقون على التعديل= 37؛

السيد رئيس الجلسة:

املعارضون للتعديل= 42؛

شكرا.
غير هذا التعديل وقع سهو ..حتى نكمل التصويت عاد نعطيك
الكلمة السيد الرئيس.
يااله ،تفضل.

املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي:
شكرا السيد الرئيس.
ألن تنتساءل كاين واحد السيدة تتصور هنا بكاميرة فيديو غير
نسولو واش عندها اعتماد صحفي مرحبا .إلى ما عندهاش اعتماد
صحفي خاصنا نعرفو ،غيرمن باب املعرفة.

السيد رئيس الجلسة:
إذن ،سمعتم لرأي الحكومة.
اآلن غادي نعرض التعديل ديال الكونفدرالية للتصويت:

املمتنعون= ال أحد.
إذن التعديل غيرمقبول.
غادي ندوزو للمادة  254من املدونة العامة للضرائب ،كما عدلتها
اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  260كما جاءت بها اللجنة ووافقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع.
املادة  262كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
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غادي ننتقلو ،طبعا احنا في املادة الثامنة ،غادي ننتقل إلى البند
الثاني روماني.
املادة  14كما جاءت ووافقت وصادقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  113املكررة واملمتدة للمدونة العامة املتممة:
املوافقون :باإلجماع.

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

املادة :10
املوافقون :كذلك باإلجماع،
املادة  10مكررة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :11
املوافقون :باإلجماع.

املادة  150كما وافقت عليها اللجنة:

املادة  11مكررة ،ولكن هذه املادة أضافتها اللجنة وصادقت عليها
اللجنة ،غادي نعرضها للتصويت:

املادة :169

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  191املكررة املتممة للمدونة العامة للضريبة كما عدلتها
اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  198املكررة مرتين واملتممة للمدونة العامة للضريبة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  230مكررة ثالث مرات واملتممة للمدونة العامة للضرائب
كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  234مكررة ثالث مرات املتممة للمدونة العامة للضرائب:
املوافقون :باإلجماع.
البند الثالث روماني ،من املادة  8من مشروع قانون املالية كما
عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي نصوتو على املادة  8برمتها بهذه التعديالت اللي وقعت:
املوافقون= 42؛
املعارضون لهذه املادة = 24؛
املمتنعون= .13
إذن املجلس يصادق باألغلبية على املادة  8من مشروع قانون
املالية.
اآلن غادي ننتقلو إلى املادة  9من مشروع قانون املالية كما وردت
علينا وصادقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.

املادة  ،12هذه عدلتها اللجنة وصادقت عليها اللجنة وأعرضها
للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  12مكررة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  13من القانون كما جاءت من طرف اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :14
املوافقون :باإلجماع.
املادة :15
املوافقون :باإلجماع.
املادة :16
املوافقون :باإلجماع.
املادة :17
املوافقون :باإلجماع.
املادة  17مكرر:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  17مكررة مرتين كما جاءت بها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :18
املوافقون :باإلجماع.
املادة :19
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املوافقون :باإلجماع.
املادة :20

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:

املوافقون :باإلجماع.

التعديل غيرمقبول.

املادة  20مكررة:

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون :باإلجماع.
املادة  20مكررة مرتين:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  20مكررة  3مرات:
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كلمة أخيرة للمجلس ،وغادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:
املوافقون على التعديل= 37؛
املعارضون للتعديل= 42؛
املمتنعون :ال أحد.

املوافقون :باإلجماع.

إذن التعديل مرفوض من طرف..

الباب األول من الجزء األول للتصويت ،غادي نصوتو على الجزء
األول كامل للتصويت:

اآلن غادي نعرض املادة  22من مدونة قانون املالية للتصويت:

املوافقون= 42؛
املعارضون= 24؛
املمتنعون= .13
إذن ،وافق املجلس باألغلبية على الباب األول من الجزء األول.
دابا الباب الثاني ،أحكام تتعلق بالتكاليف.
املادة  21من مشروع قانون املالية ،كما جاءت بها وصادقت عليها
اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  22من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل من مجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الكلمة ألحد السادة املستشارين
من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم التعديل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
التعديل الذي جاءت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل يروم إدراج املناصب املبرمجة بالعقود إلى مناصب قارة ضمن
املناصب املالية ،وإضافة  20ألف منصب للمناصب املحدثة برسم
سنة .2018
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،الكلمة للحكومة.

املوافقون على املادة ككل ،ما�شي على التعديل ،على املادة ،ربما
يصوتوا املجلس كله= .37
إذن وافقت اللجنة على املادة .22
املادة  23ورد بشأنها تعديل ..األمين كيقول لي وأنا كنقول للمجلس،
ربما أنت ما اسمعتيش ،آه؟ ال ،ال ،ال ،ال.
املوافقون=  ،42املعارضون=  ،37وسولني السيد الرئيس السيد
املستشارعلى تعديل العكس .املوافقون سولني  37موافق على التعديل،
 42معارض للتعديل ،وقلت بأن املجلس عارض التعديل ،وهذا مسجل.
إذن املادة  23من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل من
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الكلمة لكم السيد
الرئيس لتقديم التعديل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
التعديل يروم إلى تمتيع وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة
بمناصب متقاعديها ،وأن يسمح لهم باستعمال هذه املناصب أسوة
بالدفاع الوطني وبوزارة العدل وبوزارة الداخلية واملديرية العامة ل..
بمعنى أنه قطاعي الصحة والتعليم ،نظرا ألهميتهما يحتفظوا باملناصب
ديال املتقاعدين ديالها ويعاودوا يستعملوهم في السنة املقبلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
رأي الحكومة في هاذ التعديل الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ،في املادة .23
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
التعديل غيرمقبول.
غادي نعرض التعديل للتصويت:
املوافقون على التعديل= 36؛
أنا أكرر الكالم ديال األمين.
املوافقون على التعديل= 22؛
املعارضون للتعديل= 39؛
املمتنعون= .13
إذن ،املجلس عارض هذا التعديل.
غادي نعرض املادة  23من مشروع قانون املالية:
املوافقون= 44؛
املعارضون لهذه املادة= 23؛
املمتنعون= .13
إذن صادق املجلس على املادة  23باألغلبية.
غادي نعرض املادة  24من مشروع قانون املالية كما جاءت بها
اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :25
املوافقون :باإلجماع.
املادة :26
املوافقون :باإلجماع.
املادة :27
املوافقون :باإلجماع.
املادة :28
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املوافقون :باإلجماع.
املادة :31
املوافقون :باإلجماع.
املادة :32
املوافقون :باإلجماع.
املادة :33
املوافقون :باإلجماع.
املادة :34
املوافقون :باإلجماع.
املادة :35
املوافقون :باإلجماع.
املادة :36
املوافقون :باإلجماع.
املادة :37
املوافقون :باإلجماع.
املادة :38
املوافقون :باإلجماع.
املادة :39
املوافقون :باإلجماع.
اآلن ،غادي نعرض الباب الثاني من الجزء األول للتصويت:
املوافقون= 44؛
املعارضون= 23؛
املمتنعون=.13
إذن ،وافق املجلس على الباب الثاني من الجزء األول باألغلبية.
الباب الثالث :أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة:
املادة  40وضمنها الجدول (أ) غادي نعرض هذه املادة للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

غادي نعرض للتصويت موارد  مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة:

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.

املادة :29
املادة :30

غادي نعرض للتصويت اآلن موارد الحسابات الخصوصية
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للخزينة:
 -1موارد الحسابات املرصدة ألمور خصوصية:

للسنة املالية  ،2018غادي نعرضو للتصويت ،الجزء األول:
املوافقون= 45؛

املوافقون :باإلجماع.

املعارضون= 17؛

 -2موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية ،إيوا كيقول لي
األمين أسيدي ،ما فيش تعديل وكما جاءت:

املمتنعون= .19

املوافقون :باإلجماع.
 -3موارد  حسابات العمليات النقدية ،كما جاءت بها اللجنة
ووافقت عليه اللجنة وصادقت عليه اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
 -4موارد حسابات التمويل ،كما جاءت به اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
 -5موارد حسابات النفقات من املخصصات:
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض اآلن املادة  40برمتها للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  41كما جاءت من طرف اللجنة وصادقت عليها:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :42
املوافقون :باإلجماع.
املادة :43
املوافقون :باإلجماع.
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إذن وافق املجلس على الجزء األول من مشروع القانون املالي
 2018باألغلبية.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على الجزء األول.
اآلن راه ربحنا تقريبا نصف ساعة اللي ربحنا ،غادي ناخذو نصف
ساعة للذهاب إلى اللجن الدائمة للتصويت على امليزانيات الفرعية،
وراه تتعرفوا الالئحة فين كل لجنة فين غادي تم�شي.
نقطة نظام هللا ير�ضي عليكم قبل رفع الجلسة.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الرئيس،
غير في الحقــيقة احنا دابا هاذ ال�شي درنــاه ()Cocotte minute
اعالش؟ ألن كان من املفروض نبداو مع  10وكان في العلم ديالنا بأن
السيد وزيراملالية عندو نشاط ملكي ،يعني العذرمعقول ومقبول ،وكان
من املفروض أن السيد وزير العالقات مع البرملان يواكب هذه الجلسة
في العاشرة صباحا ،وتأجلت هاذ الجلسة حتى ل  3باش نديروها بهاذ
الشكل وبهاذ الطريقة اللي هي باهتة وتت�سيء لهاذ املجلس ،مع العلم أن
أي وزير من الوزراء اللي في هذه الحكومة كان ممكن نبداو في ساعات
من قبل باش

الباب الثالث من الجزء األول للتصويت ،كما جاءت به اللجنة:

يمكن يكون نقاش وما نمشيوش في هاذ االتجاه اللي اتفق عليه
املكتب واتفقت عليه ندوة الرؤساء واتفق عليه الجميع.

غادي نعرض الباب الثالث ،ما كاينش تعديل.

هذا يسمى العبث في هاذ العملية كلها اللي درنا اليوم ،تتسجل في
الجبين ديال هاذ املؤسسة بأنها وصمة عار في الجبين ديالنا كاملين ،ألن
حتى الطريقة واألجوبة ديال الحكومة والنقاش بان ما عمرو كان في هاذ
املؤسسة.

املوافقون :باإلجماع.
غادي نعاود مرة أخرى نقرا الباب ونسول املجلس ،الباب الثالث
من الجزء األول للتصويت:
املوافقون ..ما فيه حتى تعديل ولكن ما عندك ما تدير.
املوافقون= 57؛

السيد رئيس الجلسة:

إذن املجلس صادق على الباب الثالث من الجزء األول باألغلبية.

غيرالسيد الرئيس ،راه في بداية الجلسة قلنا هاذ ال�شي ،وزيراملالية
كان يعتقد أنه في الساعة الثالثة غادي يكون حاضر ،إال أن النشاط
امللكي مازال ما كملش في ذيك الساعة ،دابا مازال راه ..وبالتالي املجلس
أحيط علما بهذه الحيثيات.

اآلن غادي نعرض الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 68.17

ورفعت الجلسة.

املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون= .23
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دفعة واحدة.
الجزء الثاني ،وسائل املصالح:

التاريخ :اإلثنين  22ربيع األول 1439هـ ( 11ديسمبر2017م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.

النفقات من امليزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة املسيرة
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة:

التوقيت :ساعة وإحدى عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الرابعة
والدقيقة السابعة والخمسين مساء.

 -امليزانية العامة -

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع القانون املالية رقم
 68.17للسنة املالية :2018
 -1مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية؛
 -2التصويت على مواد الجزء الثاني؛
 -3التصويت على مشروع القانون املالي برمته؛
 -4تفسيرالتصويت.

املستشار السيد عبد القادر سالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة املسائية.
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
هللا ير�ضي عليكم ،السيد الرئيس املحترم.
غادي نخصص هذه الجلسة لدراسة ومناقشة والتصويت على
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية .2018
كان من الالزم غادي نبداو باملناقشة ،ولكن كيف تتعرفوا جميعا
أن في ندوة الرؤساء اتفق رؤساء الفرق واملجموعات على أن يسلموا
مداخالتهم للرئاسة قصد إدماجها في محضر الجلسة ،فإذا كان كذلك
اإلخوان الرؤساء يعطيونا املداخالت ديالهم .خذ عليهم املداخالت.
وإذا لم يكن هنالك متدخل كذلك الحكومة ما غادي نعطيهاش
الكلمة للرد على مداخالت السادة املستشارين ،إذن غادي ندخلو
مباشرة للجزء الثاني.
وقبل ما ندخلوا للتصويت للجزء الثاني بغيت نذكراملجلس املحترم
أن مشروع قانون املالية  ،68.17يمكن قانون التنظيمي للمالية رقم
 130.13يمكن نصوتو جملة وتفصيال على مجموعة من الوزارات أو
على مجموعة من الفصول واملواد دفعة واحدة.
إذن هذا كمبدأ ،أعطيها ،أذكر املجلس املحترم فقط ليكون على
علم ألننا سنصوت في أثناء دراستنا لهذا املشروع على عدة وزارات

املادة :44
الجدول "ب"
نستهل للتصويت على الجزء الثاني بالتصويت على الفصول املتعلقة
بمشروع ميزانية جاللة امللك والبالط امللكي وإدارة الدفاع الوطني من
الجدول "ب" املتعلقة بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة
:2018
املوافقون :باإلجماع.
وننتقل اآلن للتصويت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيير
املرصودة لكل من :مجلس النواب ،مجلس املستشارين ،املحاكم املالية،
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واملجلس األعلى للسلطة
القضائية من الجدول "ب" املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية
العامة لسنة  ،2018هاذو دفعة واحدة:
املوافقون :باإلجماع.
ننتقل اآلن للتصويت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيير
املرصودة للقطاعات الحكومية املختلفة بالنسبة للفصول املتعلقة
باملوظفين واألعوان واملعدات والنفقات املختلفة ،ويتعلق األمر
بالوزارات التالية:
 -1رئيس الحكومة؛
 -2وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان؛
 -3وزارة العدل؛
 -4وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
 -5وزارة الداخلية؛
 -6وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي؛
 -7وزارة الصحة؛
 -8وزارة االقتصاد واملالية؛
 -9وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي؛
 -10األمانة العامة للحكومة؛
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 -11وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء؛
 -12وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات؛
 -13وزارة الشباب والرياضة؛
 -14وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
 -15الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة
والحكامة؛
 -16وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛
 -17وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي؛
 -18وزارة الثقافة واالتصال؛
 -19وزارة الشغل واإلدماج املنهي؛
 -20الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني؛
 -21الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة
وبالوظيفة العمومية؛
 -22وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواالسكان وسياسة املدينة؛
 -23وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛
غادي نعرض هذه الوزارات دفعة واحدة للتصويت كما ينص عليها
القانون التنظيمي للمالية:
املوافقون= 45؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .20
إذن ،وافق املجلس باألغلبية على ميزانية هذه الوزارة.
غادي نعرض للتصويت الفصل املتعلق بالتكاليف املشتركة
والفصل املتعلق بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية من
الجدول "باء" املتعلقة بنفقات التسيير الخاصة بمشروع ميزانية وزارة
االقتصاد واملالية .نفس العدد.
املوافقون= 45؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .20
شكرا.
اآلن أعرض للتصويت الفصول املتعلقة باملندوبية السامية
لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير واملندوبية السامية للتخطيط
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واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج من الجدول "باء"
املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة لسنة ،2018
كنعرضها كذلك دفعة واحدة:
املوافقون :اإلجماع.
غادي نعرض للتصويت الفصول املتعلقة باملندوبية السامية
لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،املندوبية السامية للتخطيط
واملندوبية العامة إلدراة السجون وإعادة اإلدماج من الجدول "باء"
املتعلق بنفقات التسييرالخاصة بامليزانية العامة ،طبعا لهذه السنة.
املوافقون :باإلجماع.
األمين ال�سي العربي كيقول لك ال.
املوافقون..

املستشار السيد العربي املحر�شي:
في التصويت ألن هاذ الخلطة اللي درتو خلطات كل�شي ،احنا ما
مصوتينش على كل�شي ،مصوتين على بعض الوزارات اللي درتي وما
مصوتينش على وحدة املندوبيات.
أنتم جمعتو لنا وخلقتو واحد في الحقيقة يصاعب الحال باش...
يعاود القطاعات ،السيد الرئيس ،وغنصوتو مع اللي مصوتين معها
وغادي نصوتو ضد مع اللي مقتنعين نصوت ضد منها.

السيد رئيس الجلسة:
ال ،غير ال�سي العربي ابغيت نذكرك بأن مكتب املجلس قرر ،إيوا
اسمح لي غير بالتي ،مكتب املجلس قرر غادي يكون هناك تصويت
لبعض القطاعات دفعة واحدة ،تماشيا مع القانون التنظيمي للمالية،
اللي كينص على هذا واللي كيسمح بهاذ ال�شي وتعرض على ندوة الرؤساء،
وندوة الرؤساء وافقت على هاذ ال�شي ودابا تعطات لنا الوزارات اللي...
وأنا ما علي إال أن أطبق هاذ ال�شي ،وكنعرض هاذ املندوبيات التي ..نعم؟

املستشار السيد العربي املحر�شي:
املندوبية ديال املقاومة والتخطيط .ال ،راه كاين ثالثة تماك.

السيد رئيس الجلسة:
دابا الرئاسة درتيها في واحد اإلحراج ،نقسم هاذ ال�شي؟ وخا.
غادي نعرض أسيدي للتصويت املندوبية السامية لقدماء املقاومين
وأعضاء جيش التحرير:
املوافقون :هاذو باإلجماع.
املندوبية السامية للتخطيط:
املوافقون :حتى هي باإلجماع.
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املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،التصويت:
املوافقون على املندوبية العامة إلدارة السجون= 60؛
املعارضون= 12؛
املمتنعون= .10
إذن وافق املجلس على هذه املندوبيات وكذلك على املندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،باألغلبية.
سادسا ،غادي نعرض للتصويت الفصل املتعلق بالنفقات الطارئة
واملخصصات االحتياطية من الجدول" باء" املتعلق بنفقات التسيير
الخاصة بامليزانية العامة لسنة :2018
املوافقون ،هذا كيف جاء من اللجنة :باإلجماع.
غادي نعرض الجدول "باء" برمته للتصويت كما جاء من اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
نصوتو يااله.
املوافقون= 60؛
املعارضون..
ما اسمعتوش ،الجدول "باء" اللي درسنا برمته ،اللي فيه هاذ
الوزارات وهاذ ال�شي اللي قلت ،وعادة السيد الرئيس..
املعارضون= 17؛
املمتنعون= .21
إذن وافق املجلس على الجدول "باء" باألغلبية.
اآلن غادي نعرض املادة  44للتصويت كما جاءت من طرف اللجنة
التي صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
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الدفاع الوطني ،من الجدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمار الخاصة
بامليزانية العامة لـ :2018
املوافقون :أنا سمعت باإلجماع ودرت باإلجماع.
واآلن غادي نعرض للتصويت الفصل املتعلق بمشاريع ميزانية
مجلس النواب ومجلس املستشارين واملحاكم املالية واملجلس
االقتصادي واالجتماعي البيئي واملجلس األعلى للسلطة القضائية ،من
جدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمارالخاصة بامليزانية العامة لسنة
.2018
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي ندخلو في التصويت في الفصول املتعلقة بالقطاعات
الوزارية من الجدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمارالخاصة بامليزانية
العامة لسنة :2018
رئيس الحكومة ،وزارة التربية املكلفة بحقوق اإلنسان ،وزارة
العدل ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،وزارة الداخلية،
وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،
وزارة الصحة ،وزارة االقتصاد واملالية ،وزارة السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،األمانة العامة للحكومة،
وزارة التجهيزالنقل واللوجيستيك واملاء ،وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،وزارة الشباب الرياضة ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،وزارة الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة ،وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،
وزارة الثقافة واالتصال ،وزارة الشغل واإلدماج املنهي ،الوزارة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني،
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية ،وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة ،وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.

أنا كنسمع اإلجماع ،قلت اإلجماع ،يااله أسيدي.

هاذو غادي نصوتو عليهم كذلك دفعة واحدة.

املوافقون= 45؛

املوافقون= 46؛

املعارضون= 17؛

املعارضون= 16؛

املمتنعون= .21

املمتنعون= .21

إذن وافق املجلس على املادة  44باألغلبية 45 ،راه سمعتوها و17
معارض و 21ممتنع ،واحنا ما قلناش مطلقة وال نسبية.
الجدول "ج" املادة .45
واآلن غادي ننتقلو للتصويت على الفصول املتعلقة بنفقات
االستثماراملرصودة ملختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات.
غادي نعرض للتصويت الفصول املتعلقة بالبالط امللكي ،ميزانية

إذن وافق املجلس بأغلبية  16 ،46معارض 21 ،ممتنع.
غادي ننتقلو اآلن للتصويت على الفصل املتعلق بالتكاليف
املشتركة من جدول "جيم"املتعلق بنفقات االستثمار الخاصة بامليزانية
العامة لسنة .2018
املوافقون :نفس العدد 46؛
املعارضون=16؛
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املمتنعون= .21
إذن وافق املجلس باألغلبية على التكاليف املشتركة من الجدول
"جيم".
اآلن غادي نعرض للتصويت الفصول املتعلقة باملندوبية السامية
لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير واملندوبية السامية للتخطيط
واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعداد اإلدماج.
بغيتوا بحال األول وال نفصلهم وال نجمعهم ،نفصلهم.
إذن املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير:
املوافقون :باإلجماع.
هذا في نفقات االستثمار ،األولى ديال التسيير هذه في نفقات
االستثمارباإلجماع:
ثانيا ،املندوبية السامية للتخطيط:
املوافقون :باإلجماع.
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:
املوافقون :نفس العدد األول؟ خاصني نرجع ،ال كان:
املوافقون= .60
املعارضون= 12
املمتنعون= 10
هاذ ال�شي اللي كان.

.22

إذن املجلس يوافق على املادة  45باألغلبية ،45 ،ضد  ،16وممتنع
املادة :46
الجدول "د"

غادي نعرض اآلن للتصويت االعتمادات املفتوحة للنفقات املتعلقة
بخدمة الدين العمومي من امليزانية العامة لسنة  ،2018وهاذ املادة 46
تضم:
الفصل األول املتعلق "بفوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي"،
وكذلك الفصل املتعلق باستهالك الدين العمومي املتوسط والطويل
األجل ،إذن غادي نعرض هاذ املادة للتصويت:
املوافقون= 62؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .6
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،62ضد  ،16ممتنع .6
اآلن غادي نعرض املادة  46للتصويت كما جاءت من اللجنة:
املوافقون= 62؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .6
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،62ضد  ،16ممتنع .6
املادة :47

أنا تنحرص باش يكون هذا بالتدقيق ألنه في املحاضر وفي الجريدة
الرسمية وتتعرفوا هاذ ال�شي كل�شي.
إذن وافق املجلس على حسب هاذ ال�شي اللي راه مسجل.
غادي نعرض اآلن الجدول"ج" برمته.
املوافقون= 46؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .21
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،46معارض  ،16ممتنع 21على الجدول
"جيم".
غادي نعرض اآلن املادة  45للتصويت كما جاءت من اللجنة:
املوافقون= 46؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .22
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جدول "هـ"
غادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة تابعة إلدارة الدفاع الوطني لسنة :2018
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة لسنة  ،2018التابعة للقطاعات الوزارية
التالية ،غادي نقرا عليكم عاو ثاني  20وزارة:
رئيس الحكومة ،وزارة العدل ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي ،وزارة الصحة ،وزارة االقتصاد واملالية ،وزارة
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
األمانة العامة للحكومة ،وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،وزارة
الشباب والرياضة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وزارة الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة ،وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة
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واالقتصاد الرقمي ،وزارة الثقافة واالتصال ،وزارة الشغل واإلدماج
املنهي ،وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
غادي نعرض للتصويت جملة واحدة على املجلس.
املوافقون :يقول األمين 47؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون=.22
إذن وافق املجلس باألغلبية ،47 :ضد  ،16وممتنع .22
وغادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة لسنة  2018التابعة للمندوبية للتخطيط
واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،غادي نفرقهم؟
نفرقهم.
مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية
للتخطيط:
املوافقون :باإلجماع .متفقين اإلخوان ديال .CDT
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:
املوافقون=62؛
املعارضون=12؛
املمتنعون=.10

 16معارض 22 ،ممتنع.
املادة 48
الجدول "و"
غادي نعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني.
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض اآلن للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة لباقي القطاعات الوزارية التالية،
وغادي نقرا عليكم كاملين الوزارات:
رئيس الحكومة ،وزارة العدل ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي ،وزارة الصحة ،وزارة االقتصاد واملالية ،وزارة
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
األمانة العامة للحكومة ،وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،وزارة
الشباب والرياضة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وزارة الطاقة
واملعادن واملاء والتنمية املستدامة ،وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة
واالقتصاد الرقمي ،وزارة الثقافة واالتصال ،وزارة الشغل واإلدماج
املنهي ،وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
غادي نعرض هاذ الوزارات دفعة واحدة للتصويت:

إذن املجلس صادق على نفقات االستغالل الخاصة بمرافق الدولة
املسيرة سواء للمندوبية السامية وكذلك للتخطيط واملندوبية العامة
إلدارة السجون باألغلبية.

املوافقون= 47؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .22

اآلن غادي نعرض الجدول "هـاء" برمته للتصويت.
املوافقون :راه عندي جوج تصويتات47 ،؛
املعارضون=16؛
املمتنعون=.22
إذنا صادق املجلس على الجدول"هـاء" باألغلبية  ،47ضد
16معارضون ،ممتنع.22 :
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إذن ،وافق املجلس باألغلبية  47موافق ،ضد  16معارض ،ممتنع

اآلن غادي نعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
وللمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج .السيد الرئيس
غادي نفرق هاذ ال�شي كل�شي عاود ،مرة أخرى ،يااله.

اآلن غادي نعرض املادة  47للتصويت برمتها:

بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط:

املوافقون :نفس العدد هي 47؛

املوافقون :اإلجماع.

املعارضون= 16؛

املندوبية السامية إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

املمتنعون= .22

املوافقون= 47؛

إذن صادق كذلك املجلس باألغلبية على املادة  47ب 47 ،موافق،

املعارضون= 16؛
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املوافقون 47؛

املمتنعون= .22
إذن وافق املجلس سواء على نفقات االستثمار الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط،
وكذلك املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج باألغلبية.
األولى باإلجماع والثانية باألغلبية 47.ضد .16
غادي نعرض الجدول "و"برمته:
املوافقون= 47؛

املعارضون= 16؛
املمتنعون= .22
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،47ضد  ،16ممتنع  ،22على الفصل
برمته.
غادي نعرض املادة  49كاملة:
املوافقون 47؛

املعارضون=16؛

املعارضون= 16؛

املمتنعون= .22

املمتنعون= .22

إذن ،وافق املجلس باألغلبية  47ضد  16معارض و 22ممتنع ،على
الجدول "واو".
غادي نعرض املادة  48للتصويت:
املوافقون :نفس العدد 47؛

إذن وفق املجلس باألغلبية  ،47ضد  16ممتنع 12على املادة .49
اآلن غادي نعرض للتصويت الجزء الثاني من مشروع قانون املالية
رقم  68.17للسنة املالية :2018
املوافقون 47؛

املعارضون= 16؛

املعارضون= 16؛

املمتنعون= .22

املمتنعون= .22

إذن ،وافق املجلس باألغلبية  47ضد  ،16ممتنع  ،22يعني باألغلبية.

إذن ،وافق املجلس بالتصويت باألغلبية على الجزء الثاني من
مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية .2018

الجدول "ز"

اآلن غادي نعرض مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية
 2018نعرضه برمته:

املادة :49
غادي نعرض للتصويت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
العامة لسنة  2018والتي تضم:

املوافقون= 47؛

 -نفقات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية؛

املعارضون= 22؛

 -ثانيا ،نفقات حسابات االنخراط في الهيآت الدولية؛

املمتنعون= .16

 ثالثا ،نفقات حسابات العمليات النقدية؛ رابعا ،نفقات حسابات التمويل؛ خامسا ،نفقات حسابات من املخصصات.غادي نعرض هذه النفقات جملة وتفصيال على التصويت:
املوافقون 47؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .22
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،47ضد  ،16ممتنع  22على الجدول
"زاي".
أنا غادي نعرض جدول "زاى" برمته:

إذن وافق املجلس باألغلبية  ،47ضد  22معارض 16 ،ممتنع ،على
مشروع قانون املالية رقم  68.17للسنة املالية .2018
غادي نعاود أسيدي العملية ،ألن كل �شي كيتسجل.
وافق املجلس بأغلبية  ،47ضد  ،22ممتنع  16على مشروع قانون
املالية رقم  68.17للسنة املالية .2018
إذن وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون املالية.
اآلن غادي نفتحو الباب أمام اإلخوان الراغبين لتفسير التصويت،
ولقد اتفق في ندوة الرؤساء على أن الفرق ديال األغلبية غادي يتدخل
واحد فقط اللي هو السيد رئيس الفريق الحركي ،واتفقنا ربحا للوقت
كذلك املداخالت غادي يكونوا من املقاعد باش ما نضيعوش الوقت
ام�شي وجي ،ام�شي وجي.
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املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم األغلبية بمجلسنا املوقر املشكلة
من ،فريق العدالة والتنمية ،الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني
لألحرار والفريق االشتراكي والفريق الدستوري الديمقراطي ومجموعة
العمل التقدمي ،ألعرض على أنظاركم دوافع ومبررات تفاعل إيجابي
مع مضامين وتوجيهات قانون املالي لسنة .2018
موقف أسسناه على ما ملسناه من تجاوب فعال للحكومة في شخص
السيد وزير االقتصاد واملالية املحترم مع مالحظات وتعديالت مختلف
مكونات املجلس على مستوى الدراسة واملناقشة للمشروع في إطار
اللجنة ،وهو ما توج بالتوافق مع  41تعديل من شأنها تجويد املشروع
وإغناء مضامينه.
السيد الرئيس،
تفاعل ايجابي كذلك مع هذا القانون نابع من قناعتنا بأهمية
اإلجراءات التي حملها لصالح املقاولة الوطنية ولتعزيزالتوازنات املاكرو
اقتصادية ودعم االستثمار املشغل واملخططات القطاعية الكبرى،
فضال على مواصلة القانون لتعزيز ورش الجهوية املتقدمة ،من خالل
الرفع التدريجي لإلعتمادات املخصصة للجهات لتصل إلى  7مالييردرهم
برسم سنة  ،2018متطلعين إلى أن يواكب هذا املجهود املالي تعجيل
الحكومة بإخراج ميثاق الالتركيز.
مساندتنا كذلك لهذا القانون تستند إلى طبيعته االجتماعية املتمثلة
في عدة مقتضيات تهم التكافل والتماسك االجتماعي ،إضافة إلى ما
حمله من تدابيرلتنمية العالم القروي من خالل صندوق تنمية املناطق
القروية والجبلية وبرنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية.
على هذا األساس ،واعتبارا لترجمة هذا القانون مثل سابقه
لاللتزامات البرنامج الحكومي كتعاقد بين املؤسسات التنفيذية
والتشريعية ،فإنه من الطبيعي أن نؤكد مساندتنا لهذا القانون ودعمنا
للتجربة الحكومية الحالية باملواكبة والنقد البناء ،كلما اقت�ضى الحال
ذلك ،وهدفنا األسمى هو خدمة املصالح العليا للوطن.
وختاما أتقدم بالشكرالجزيل لكافة مكونات املجلس ،رئيسا ومكتبا
وفرقا ومجموعات ولجان وأطر ،وكذا السيدات والسادة الوزراء ،على
التعبئة الجماعية التي توجت باملصادقة على هذا القانون الهام في
اآلجال القانونية املحددة.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير الوطن واملواطنين تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين املحترمين،
األخوات املستشارات،
إخواني املستشارين،
فعال تابع أعضاء الفريق االستقاللي بكل جدية وحماس مشروع
القانون في مختلف اللجان ،وأبدى رأيه انطالقا من غيرته الوطنية،
مراعيا في ذلك املصلحة العليا للوطن ،وفعال تجاوب -مشكورة–
الحكومة مع بعض املقتضيات وبعض التعديالت ،ال�شيء الذي تجاوبنا
معه إيجابا في تصويتنا ،غيرأننا الزلنا نطالب الحكومة باالجتهادات أكثر
نظرا ألن املجتمع املغربي تتخلله عدة مطالب ،يجب أن نجتهد جميعا في
إرضاء مختلف الشرائح التي الزالت تئن تحت وطأة معاناة البرد القارس،
والحمد هلل على هاذ الشتاء.
كذلك العزلة القروية ،البطالة ضاربة أطنابها ،املقاوالت تعاني
األمرين مع ارتفاع الضريبة وتسريح العمال ومطالب الحكومة باسترداد
بعض الديون الخاصة بالضريبة على الشركات.
كل هذا جعلنا نتحفظ لكي ال نصوت إيجابا وامتنعنا عن التصويت،
إيمانا منا بأن الحكومة ستراعي هذا التدخل وهذا التصويت لتزيد في
حماسها وفي اجتهاداتها ،ألن نجاحها يعتبر نجاحا للمغرب ككل ،نجاح
هذه الحكومة هو نجاحنا جميعا ،ألن في ذلك خيرا لوطننا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد أحمد تويزي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي األمين.

السيد رئيس الجلسة.
السيد الرئيس،
واخا ،على أي ،كنا اتفقنا كل �شي ياخذ الكلمة من هناك ،ما عليش،
ما عليش ،ما عليش ،ما عليش ،ما عليش.
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املستشار السيد أحمد تويزي:
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين املحترمين،
نحن في حزب األصالة واملعاصرة صوتنا ضد هذا املشروع قانون
املالية ،ملاذا؟
ألنه في نظرنا لم يلب االنتظارات الكبيرة للمواطنين في الشغل،
في الصحة وكذلك لم يلب انتظارات الجهات فيما يخص التوازنات
املجالية اللي هي أساسية ،هذا النقطة األولى اللي جعلتنا نصوت ضده.
كذلك هاذ القانون ديال املالية ارتكز على–ما�شي عيب–ارتكز على
ضمان التوازنات املاكرو اقتصادية ،هاذي مسألة مزيانة ضمان العمل
على التوازنات االقتصادية ،ولكن اللي ما مزيانش هو أنه نعمل على هاذ
التوازنات على حساب املواطن الضعيف ،على حساب الزيادة في عدد
كبيرجدا من املواد االستهالكية ،إذن فهاذ املحافظة على التوازنات يأتي
على حساب الطبقات الضعيفة من املغاربة.
كذلك هاذ مشروع قانون املالية لم يلب ما جاء به جاللة امللك فيما
يخص النموذج التنموي لبالدنا ،ألن النموذج اآلن أن هاذ امليزانية لها
نفس البنية اللي في امليزانيات األخرى املرتكزة أساسا على دعم االستهالك
لجعل العجلة االقتصادية تدور ،ولكن هاذ النموذج االقتصادي الذي
زاولناه منذ االستقالل وصل مداه ،وبالتالي ال بد–كما جاء في خطاب
جاللة امللك–أن نعيد النظر في هاذ النموذج االقتصادي الذي ،هاذ
قانون املالية لم يعطنا إشارات على أن هناك فعال توجه في اتجاه أن
نعطي وأن نعمل على خلق وعلى بلورة هاذ النموذج التنموي الخاص،
هاذي نقطة أساسية ال بد أن تعمل الحكومة على التدارك.
كذلك هاذ اآلليات املعتمدة كذلك في الجهوية املوسعة ،الجهوية
املوسعة كإطار كتدبير إداري جديد في اململكة ،اتفقنا عليه وهناك
إرادة سياسية لجاللة امللك ،وهناك إرادة ديال األحزاب وهناك إرادة
البرملان ،إذن هذا متفقين عليه على أن هنا املستقبل ديال املغرب ،وهاذ
الجهوية املوسعة ،ولكن ما ننتظر من الحكومة أن تعطي اإلمكانيات
الالزمة ملا أعطت القانون  111.14القانون التظيمي الذي أعطى
اختصاصات كبيرة جدا ،منها املحولة ومنها الذاتية ومنها املشتركة بين
الحكومة ،أعطى اختصاصات كبيرة جدا لهاذ الجهات ،ولكن لم نر في
هذا القانون ما يعطي إشارة على أن الحكومة ماضية في تطويرالجهوية
وإعطاء اإلمكانيات الالزمة لهذه الجهات لكي تقوم بمهامها األساسية،
ألن الجهات هي التي تقوم بهذا العمل األسا�سي ديال القرب على مشكل
الجهات.
حل مشكل التشغيل ال يمكن أن يكون حله على املستوى املركزي،
يجب أن يكون حله على املستوى الجهوي ،وما تعطاوش اإلمكانيات
الالزمة للجهات لكي تشتغل في هذا املوضوع ديال التشغيل.
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في موضوع االستثمار كذلك ،االستثمارات يجب أن تكون على
الجهات ،ما تعطاوش اآلليات املادية واآلليات القانونية كذلك إلعطاء
هذا الزخم الذي نريده جميعا أن يكون أن نعطيه لهاذ الجهوية التي
أردناها وأرادها جاللة امللك أن تكون نظاما أساسيا في بلورة كذلك.
كذلك فيما يخص البنية ،البنية ديال هاذ امليزانية ،بنية امليزانية فيها
االستمرارية ،أي إذا قارنا هاذ امليزانية ببنيات امليزانيات السابقة فنفس
الشكل تعتمد نفس املسائل وتعتمد على التوازنات املاكرو اقتصادية
وتعتمد على الضرائب املباشرة التي تصل إلى املواطنين الكبار ،إلى عامة
املواطنين.
إذن نفس البنية ولو أننا املغرب خدم ووصلنا في واحد املرحلة
أساسية على أنه صوتنا على قانون تنظيمي للمالية جديد ،هاذ القانون
التنظيمي للمالية الجديد اللي هو تيجي باقتراحات ومضامين جديدة
تمكن من مقروئية أكبر ومقروئية أساسية بالنسبة للميزانية ،لم نر
داخل هاذ امليزانية إشارات توضح على أن الحكومة أرادت فعال أن تم�شي
في إطارتطبيق املواد التي أتى بها ،مثال تتخدموا على برامج في املخططات
الحكومية غيرواضحة فيما يخص القانون ديال املالية.
كذلك امليزانية على  3سنوات أصبحت غير واضحة ،إذن هناك
إشكاليات كبيرة جدا لكي نكون نتوازى مع املضامين الجديدة التي أتى
بها القانون التنظيمي للمالية.
لكل هذه املسائل ،السيد الرئيس ،السادة الوزراء ،فإننا كحزب
األصالة واملعاصرة سوف نصوت ضد هذه امليزانية.
كذلك صوتنا ،رأيتم أننا صوتنا ضد امليزانية املرصودة للمندوبية
العامة إلدارة للسجون ،ملاذا صوتنا؟ ألن داخل اللجنة الحظنا أن هناك
إجماع على أن اإلمكانيات التي رصدتها الحكومة لهذه اإلدارة إمكانيات
بسيطة جدا ،وكان املأمول على أن الحكومة أن تمد هذه املندوبية
باإلمكانات الالزمة حتى تصبح سجوننا تمتاز باإلنسية تمتاز ،نعطي
للمساجين فضاء يمكن أن نسميه في الواقع سجون ،بالتالي فصوتنا
ضد هذه امليزانية لهذا السبب.
وشكرا الرئيس ،وأعتذرإن أطلت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار على مداخلتكم.
الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد يوسف محيي:
السالم عليكم ورحمة هللا.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لقد انخرط فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب منذ تاريخ إحالة
مشروع قانون املالية برسم السنة  2018بجدية وبكل مسؤولية في
مناقشة امليزانيات الفرعية في املناقشات العامة ملشروع القانون الحالي،
كما تم اإلنصات بإمعان وتبصر لعرض وأجوبة ودفوعات السيد وزير
االقتصاد واملالية ،كما اغتنمت الحكومة هذه الفرصة إلرسال رسائل
طمأنة للمقاولة املغربية باعتبارها الخلية األساسية إلنتاج الشغل
والثروة.
وفي هذا الصدد ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب يثمن عمل
الحكومة بصفة عامة في شتى املجاالت ،ويثمن العمل الجاد والوثيق
لوزارة املالية من خالل مديرية الضرائب والجمارك ،كما نثمن التجاوب
والتفاعل اإليجابي في إرساء عناصرالثقة بين اإلدارة وامللزمين ،خصوصا
املبادرات البناءة التي تقوم بها املديرية العامة للضرائب مكتب الصرف.
وقد مكنت هذه الشراكة املتميزة من تنزيل العديد من اإلصالحات
الضريبية ،من أبرزها:
 إحداث جدول تصاعدي للضريبة على الشركات لتحقيق عدالةضريبية مثلى؛
 تفعيل الضريبة على القيمة املضافة غيرالظاهرة؛ التقليص من املصدم؛ التخلي عن الرسوم شبه الضريبية؛ تأجيل التدبير املتعلق بوجوب اإلدالء ببيان للمبيعات عن كلزبون يتضمن رقم تعريفه املوحد للمقاولة إلى فاتح يناير 2019لصعوبة
تطبيق هذا اإلجراء؛
 نظام االستشارة املسبقة في امليدان الضريبي Le rescrit؛ إجراءات تعزيز جاذبية القطب املالي للدار البيضاء(Casablanca )finance cityوهيئات التوظيف الجماعي العقاري()OPCI؛
 إعادة العمل بمنحة تجديد وتكسير املركبات املخصصة لخدماتالنقل الطرقي.
وهو ما مكن من تحسين مداخيل الضرائب لفائدة الدولة ب 6
مالييردرهم ما بين .2017-2016
ونحن إذ نستحضر تجاوب الحكومة والتفاعل اإليجابي والبناء
لوزارة االقتصاد واملالية واملديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك
ومكتب الصرف ،فإننا نثمن قبول الحكومة ل  7تعديالت هامة ،بعضها
بصيغة اللجنة تقدم بها فريقنا على مستوى لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية من أصل  33مقترح تعديل ،وكذا أخذها الوقت
لتعميق الدراسة حول مجموعة أخرى من التعديالت التي ال تقل
أهمية على أن يتم إدراجها في مشروع القانون املالي لسنة  ،2019من
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بينها على سبيل املثال ال الحصرمقترح تعديل يرمي إلى حصرالحجزمن
املنبع على الفوائد برسم الحاصالت من التوظيفات املالية ذات الدخل
الثابت بالنسبة للمستفيدين من اإلعفاء من الضريبة على الشركات
واألشخاص الذاتيين ،دون الشركات الخاضعة للضريبة.
وكذلك آخر يتعلق بإعفاء املنشآت املنجمية املصدرة من الضريبة
مدة  5سنوات وفرض الضريبة بالسعراملنخفض فيما بعد ،إضافة إلى
مقترح تعديل يتعلق بتوسيع دائرة إرجاع الضريبة على القيمة املضافة
غير الظاهرة ليشمل اللحوم ومنتجات الصيد غير املحولة ،خاصة وأننا
ممثلي االتحاد العام ملقاوالت املغرب داخل لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية كنا خير سند للحكومة خالل مختلف أطوار
عملية التصويت على مختلف التعديالت املقترح إدخالها على مشروع
قانون املالية لسنة .2018
فإننا ارتأينا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب بأن نصوت باإليجاب
على مشروع قانون املالية برسم سنة  ،2018دعما لإلصالحات التي
تعتزم الحكومة مباشرتها وااللتزامات التي تعهدت بها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للسيدة رئيسة االتحاد املغربي للشغل.

املستشارة السيدة أمال العمري:
شكرا السيد الرئيس.
في الواقع احنا تنعرفو بأن هامش مجلس املستشارين هو هامش
ضئيل بالنسبة لإلمكانية ديال تغيير مقتضيات قانون املالية وبأن
إضافة إلى األغلبية العددية كتبقى بأن الهامش تيكون ضئيل جدا ،ثم
مجلس النواب هو اللي عندو الكلمة األخيرة ،إذن هذا بالنسبة للهامش
اللي عندنا.
التصويت احنا ضد مشروع قانون املالية هو تصويت سيا�سي
بالتالي ،ألننا نعتبر بأن هاذ القانون الحكومة من خالله ما التقطاتش
اإلشارة اللي جات على يد أعلى سلطة دستورية في البالد اللي هي سلطة
امللك ،ما التقطاتش اإلشارة فيما يتعلق بضرورة مراجعة النموذج
التنموي للبالد.
وبالتالي كنا تنتظرو باش غادي تكون قفزة نوعية في هذا املجال وبأن
يكون توجه صريح نحوالربط مع العدالة االجتماعية والعدالة املجالية،
واحنا تنعرفو بأن من املداخل األساسية ديال العدالة االجتماعية هي
العدالة الجبائية ،في حين أن املشروع يكرس ما سبق ،يعني ما كاين
حتى �شي تغييرتماما على الهيكلة ديال قانون املالية في مجال الضرائب،
تيبقى الضغط الجبائي على الطبقات املستضعفة طبعا عبر ((TVA
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املستهلك هو اللي تيأدي في نهاية املطاف الضرائب الغيرمباشرة.
ثم بالنسبة للضرائب املباشرة تيبقى الضغط الضريبي على األجراء،
على األجراء  %73ويمكن أكثرحسب اإلحصائيات الرسمية من الضريبة
على الدخل تيأديوها املأجورين ،في حين أن واحد العدد ديال الدخول
ديال كبار املهنين املستقلين دايرين لهم إما ( )Le forfaitوإما ..وكاين
التهرب و( )Le système déclaratifالتصريح بالدخول ديالهم ،وبالتالي
هذا بالنسبة للدخول.
كاين مسائل مقتضيات جديدة اللي جات في هاذ القانون ديال املالية
وهي ترسيخ الهشاشة بمقتضيات دخيلة على الوظيفة العمومية ،من
حيث مناصب الشغل املحدثة ،يعني كل مناصب الشغل اللي 20.000
مثالبالنسبة لقطاع التعليم هي مناصب غير قارة بالعقدة ،وكذلك
مناصب أخرى في الوظيفة العمومية بصفة عامة ،وكنعتبرو هذا شأن
دخيل وغادي يزيد من هشاشة املأجورين ومن هشاشة املوظفين
وسيقرالالمساواة بين املوظفين.
كذلك بالنسبة للجحافل ديال البطالة ومنهم على رأسهم (Les
 ،)diplômés chômeursما شفناش حتى �شي إجراء اللي يمكن لنا نقولو
بأن هنالك راه احنا في السكة الصحيحة ،وغادي يمكن لنا ندمجو هاذ
الجحافل ديال املعطلين.
كذلك بالنسبة لواحد العدد ديال ما يسمى ب"النفقات الجبائية"
كل عام تتجرها الحكومة ،هاذ السنة  34مليار بدون تقييم ،كيقولوا
غادي يكون عندها آثار على االستثمار وآثار ما تيكون حتى �شي تقييم،
وبالتالي دائما وهي كلها وفي غالبها هبات لرأس املال على حساب طبعا
التوازنات املجتمعية والتوازنات االجتماعية.
إذن بالنسبة لنا هذا قانون هو يكرس االستتمارية ،قانون مجحف
تجاه الطبقات الشعبية وتجاه املأجورين ،قانون ما فيه حتى �شي حاجة
اللي هي جديدة ،وفوق من هاذ ال�شي كله ما فيه حتى �شي مؤشر على
الحواراالجتماعي ،ما كاين حتى �شي حاجة تجاه..
طالبنا مثال باش ينقصوا الضغط الضريبي على األجور مثال ،ما كاين
حتى �شي حاجة ليس هنالك استجابة ،ليس هنالك مؤشر إيجابي اتجاه
الطبقة العاملة وعبر الحوارات القطاعية أوال عبر الحوار االجتماعي
الوطني ،ومن تم هذوا كلهم أسباب تتجعلنا كتصويت سيا�سي ديال
االتحاد املغربي للشغل ،فنحن صوتنا ضد هذا القانون ،ألنه نعتبره أنه
ال يستجيب لتطلعات الفئات الشعبية في مجال العدالة االجتماعية
والعدالة املجالية ،وكذلك ال يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة اللي
هي طبعا جزء ال يتجزأ من الفئات الشعبية فيما يخص ال األجور وال
( )Le statutوال الوضعية املهنية والوضعية املعنوية ديال املوظفين و
ديال األجراء ،كما أنه ال يبشربحواراجتماعي مسؤول وبناء واللي غادي
يستاجب للحد األدنى من املطالب ديالنا ،وبالتالي صوتنا ضد هاذ
قانون املالية.
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شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة.
آخر متدخل ،الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
السيدة الرئيسة أو من ينوب عليها.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين،
السيدات املستشارات،
السيدين الوزيرين،
في الحقيقة نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،مجموعة
الكونفدرالية ننهئ جميع املستشارين واملستشارات ،ألنهم صوتوا في رقم
قيا�سي ،درسوا وناقشوا وصوتوا في رقم قيا�سي على ميزانية .2018
أوال ،هناك عيب في طريقة تقديم هذه امليزانية ،والذي يجب أن
نتداركه ،ألنه ال يمكننا نحن كمستشارين نمثل ال بالنسبة لنا الطبقة
العاملة وبالنسبة اللذين يمثلون ممثلو األمة ،أن يناقشوا بهذه الطريقة
الغير معقولة امليزانية ،كيجيوا الوزراء دفعة واحدة كل واحد فيهم
كيعطينا واحد املجموعة ديال الكتب ،ال�شيء الذي يعني أنه ليس هناك
معقول وهناك عمل اللي يمكن لنا نعتمدوعليه بالنسبة لتقييم امليزانية
وبالنسبة لنقاشها وكذلك بالنسبة للتصويت عليها ،ولهذا نحن نطالب
بأنه يجب أن نغيرهاته الطريقة.
بالنسبة لنا كذلك هاته امليزانية فهي جاءت تكرس التوجهات
الليبرالية للحكومة الحالية ،وبالنسبة لنا في الوقت اللي كنقولوا
التوجهات الليبرالية فهي جاءت لتضرب كل الحقوق االجتماعية وكل
القطاعات االجتماعية التي هي املدخل األسا�سي–كما سلف وقيل–
للعدالة االجتماعية.
فكيف يمكننا عندما نراهن على التنمية في هذا الوطن وفي هذا
البالد ،ونحن ال نعطي ميزانية كافية للتعليم؟ أين نحن من أهداف
 ،2030ونحن ال نكرس ميزانية للصحة؟ وكل املؤشرات الدولية عارفة
بأنه لحد اآلن بالنسبة للمغرب هناك مجموعة من املعضالت بالنسبة
للصحة وعلى رأسها الوفيات عند الوالدة بالنسبة للنساء.
كيف يمكننا أن نتكلم عن العدالة االجتماعية وعن الوصول إلى
أهداف التنمية املستدامة ونحن ال نوفرالعمل الالئق للموظفين؟ ولكن
نكرس الهشاشة عبر العمل بالعقدة الذي ال يضمن االستقرار بالنسبة
لهم.
وهناك كذلك تسريحات ،تسريحات للعمال لسبب بسيط هو ألنهم
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يمارسون حقهم في التنظيم النقابي ،ويمارسون حقهم كذلك بالنسبة
للحريات ،ليس هناك حريات نقابية.
بالنسبة لنا كذلك ،بالنسبة لنا لم نرولن نلمس في هذا القانون فك
العزلة عن العالم القروي وكذلك االستمرار بالنسبة للفقر والهشاشة،
ونحن بالنسبة لنا السيد الرئيس والسادة الوزراء ليس هناك أي إجراء
بالنسبة لتطبيق اتفاق  26أبريل  ،2011و"وعد الحر دين عليه"،
فما حد هاذ الوعد ما لباتوش الحكومة سنصوت ب"ال" على ميزانية
الحكومة.
بال ما تتقلق ال�سي البكوري ،ساليت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة.
شكرا السيدين الوزيرين،
وشكرا لألخوات واإلخوان املستشارين.
ورفعت الجلسة.
امللحـ ــق :املداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة في إطار مناقشة
مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن مشروع القانون املالي
رقم  68.17للسنة املالية .2018

أوال :مداخالت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
 -Iلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
 امليزانية الفرعية لوزارة العدل وامليزانية الخاصة باملجلس األعلىللسلطة القضائية،
 امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان؛ امليزانية الفرعية للمحاكم املالية؛ امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛ الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني؛ امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية؛ امليزانية الفرعية للوزارة لألمانة العامة للحكومة.السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
ملناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية املندرجة ضمن لجنة
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العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،برسم السنة املالية  ،2018وذلك
إلبداء وجهة نظر الفريق بخصوص التوجهات واالختيارات التي رسمتها
الحكومة بخصوص القطاعات الحكومية املعنية من خالل ميزانياتها
الفرعية ،على اعتبار أنها قطاعات تلتقي في كونها تهم بناء دولة الحق
والقانون والحريات ،ومحاربة الفساد ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
وتثبيت وترسيخ أسس الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
السيد الرئيس املحترم،
إن مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل وامليزانية الخاصة
باملجلس األعلى للسلطة القضائية ،تحيلنا إلى الحديث عن مفهوم
القضاء الذي لم يعد يرتبط بدوره التقليدي املتمثل في الحسم في
النزاعات الناشئة بين األشخاص فقط ،بل أصبح في املجتمعات
املعاصرة يضطلع بأدوار جديدة ،تتجسد في ترسيخ الديمقراطية
وصون حقوق اإلنسان ،وفي تحقيق العدالة واألمن القضائي واستقرار
املعامالت ،كما أنه يعد ضمانة للتشجيع على االستثمار ،ودعامة
أساسية لتعزيزاملكانة الحقوقية للدول على الصعيد العالمي.
ومن هذا املنطلق ،فإننا في الفريق االستقاللي ،نؤكد دائما على أن
اإلصالح العميق ملنظومة العدالة كان يتصدر برامج حزب االستقالل،
باعتباره الضمانة الفعلية والحقيقية لتدعيم أسس دولة الحق
والقانون ،وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا،
وتحقيق األمن القضائي ،ناهيك عن كونها تعد محورا مهما في مجال
التعاون بين املغرب واالتحاد األوروبي في إطار تعزيز السياسة األوروبية
للجوار وحصول املغرب على وضع متقدم في عالقاته مع االتحاد
األوروبي.
إال أن السؤال الذي يواجهنا ونحن بصدد مناقشة ميزانية وزارة
العدل حول مدى التزام توجهات هذه األخيرة مع مضامين البرنامج
الحكومي ،ضمن املسار العام للخط اإلصالحي ببالدنا ،ومع مراعاة
ملقتضيات الدستور الجديد ،التي تنص على استقالل القضاء كسلطة
قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وإحداث املجلس
األعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ،ونقل اختصاصات
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة بطريقة سلسة وضمانات قوية.
ولعل تفعيل هذه املقتضيات من شأنه تدعيم استقالل السلطة
القضائية ،وترسيخ مقومات املنظومة القضائية الوطنية لحماية
حقوق األشخاص والجماعات ،بما يعزز احترام الحريات األساسية،
وتحقيق األمن القانوني والقضائي.
وإننا باملناسبة ال بد أن نسجل بأن هذا القطاع قد فتح عدة أوراش
كبرى إلصالح قطاع العدل وال يسعنا إال ننوه بهذه املبادرة والتي تروم
باألساس تحديث اإلدارة القضائية على جميع املستويات ،بيد أن ذلك
ال يمنع من إثارة بعض اإلشكاليات املرتبطة بالتأخير واالرتباك الحاصل
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اليوم في تنفيذ أغلب برامج إصالح منظومة العدالة ،واستمرار وجود
بعض االختالالت التي تعوق تحقيقها من قبيل:
 عدم مواكبة الخريطة القضائية للمملكة للتحوالت املجاليةواالجتماعية واالقتصادية التي يعرفها املغرب في ظل تنزيل الجهوية
املوسعة ببالدنا؛
 غياب الحكامة في تدبير املوارد البشرية للقطاع ،يستلزم إعادةانتشاراملوارد البشرية؛
 التأخرفي تنفيذ األحكام القضائية ضد الدولة والجماعات املحلية.وعليه ،فإننا في الفريق االستقاللي ومن منطلق إيماننا العميق
بحاجة بالدنا إلى سلطة قضائية مستقلة ،سلطة تحمي الحقوق
وتصون الحريات الفردية والجماعية .سلطة تقيم العدل في املجتمع في
ظل املساواة وسيادة القانون ،فإننا ندعو الحكومة إلى:
 العمل على تسريع تنفيذ بعض األوراش املفتوحة واإلسراع باتخاذالتدابير الكفيلة بالتنزيل الحقيقي ملضامين الدستور من قبيل القانون
الجنائي ،قانون املسطرة الجنائية ،قانون املسطرة املدنية باإلضافة إلى
القانون املتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي هو قيد الدرس
بمجلسنا؛
 ترجمة توصيات الحوارالوطني لهيئة إصالح منظومة العدالة علىمستوى املنظومة القانونية؛
 إعادة النظر في القوانين املنظمة للمهن القانونية ،نظرا للدوراألسا�سي الذي تلعبه في إقرارقضاء قوي ومؤهل لفض النزاعات ،قضاء
يعزز ثقة املواطنين في مؤسساتهم القضائية؛
 االهتمام بالتكوين من خالل مراجعة املناهج واملواد املعتمدة فيبرامج التكوين باملعهد العالي للقضاء ،واالهتمام بالتطور الذي يعرفه
الحقل املعلوماتي ،الذي يستلزم املواكبة املستمرة نظرا لوتيرة التطور
السريعة في هذا املجال؛
 مراجعة األوضاع املادية للعاملين في كتابة الضبط ،وكذا النهوضبقطاع األعمال االجتماعية للموظفين واملستخدمين بما يخدم هذه
الفئة ويوفر لها مختلف حوافز العمل من اصطياف وسكن ونقل في
املستوى املطلوب؛
 تفعيل الالتمركز اإلداري واملالي لضمان فعالية اإلدارة القضائيةعلى الصعيد الجهوي؛
 اتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية واإلداريةللتعجيل بتنفيذ األحكام القضائية حتى ال تبقى مجرد قرارات وتضيع
بالتالي حقوق املتقاضين؛
 العمل على معالجة االكتظاظ في السجون من خالل التخفيفمن االعتقال االحتياطي (الذي يقارب  %42من ساكنة السجون) الذي
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يعرف اختالالت متعددة الجوانب في غياب تفعيل مقتضيات املراقبة
القضائية ،وإقرار عقوبات بديلة مع االستفادة من تجارب الدول
األخرى ،مادام يثقل كاهل الدولة باملصاريف الزائدة ،ويسهم في الرفع
من مستوى تكدس السجناء وما يترتب عنه من مشاكل؛
 معالجة الخصاص املهول من األطباء املتخصصين في الطبالشرعي؛
 ايالء العناية باملحاكم التي توجد بنايتها في وضعية مزرية عنطريق تجديدها وتوسعة فضاءاتها واقتناء العقارات الالزمة لها؛
 االهتمام بمجال إجراءات التبليغ في القضايا املعروضة أمااملحاكم ،نظرا ملا تعرفه من بطء مما يؤثرعلى آجال البت في القضايا؛
 إعادة النظرفي موضوع صندوق التكافل العائلي ،عن طريق توسيعنطاق االستفادة منه ليشمل فئات أخرى تعيش في نفس الظروف
وتحتاج للحماية القانونية؛
 ضرورة االنفتاح على البرملان وعلى كل الفاعلين وإشراكهم في إعدادالقوانين خاصة القانون الجنائي وقانون املسطرتين الجنائية واملدنية؛
 ضرورة جمع النصوص املتفرقة على شكل مدونات لتسهيل عمليةالبحث والدراسة على املختصين؛
 اإلسراع بتنزيل النصوص التطبيقية املتعلقة بالقانونينالتنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام
األسا�سي للقضاة.
السيد الرئيس املحترم،
إن دراسة امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان،
هي مناسبة لطرح موضوع حقوق اإلنسان ببالدنا ،وهو موضوع تتنازعه
العديد من املؤسسات في إعداده وإقراره وتدبيره.
في البداية ،ال بد أن نؤكد أن موضوع حقوق اإلنسان ال يمكن أن
يكون سياسة عمومية بل هو مجموعة قيم كونية تعمل املجتمعات
والدول بكل مكوناتها على تكريسها وحمايتها والدفاع عنها.
ومن هذا املنطلق ،فإننا في الفريق االستقاللي نعبر عن اعتزازنا
باألشواط املهمة التي قطعتها بالدنا في سبيل تعزيز حقوق اإلنسان
وحماية الحريات الفردية والجماعية ،كما هي متعارف عليها دوليا ،سواء
تعلق األمر منها بالحقوق املدنية والسياسية أو الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مثمنين التطور امللموس املسجل على صعيد
إدماج ثقافة حقوق اإلنسان ضمن املنظومة التعليمية كمادة أساسية
في املؤسسات التعليمية والجامعات واملعاهد العليا.
كما نستشف عبر استقراء مراحل التجربة املغربية في مجال حقوق
اإلنسان والحقوق االقتصادية واالجتماعية والوساطة ،أنها تجربة
متميزة وتستخلص منها التجارب ملمارسات ناجعة ومؤثرة في السياسات
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العمومية ،إن توفرت إرادة سياسية قوية وشروط تفتح باب قنوات
التفاعل بين مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع.
بيد أننا نود إثارة بعض املالحظات في الشأن الحقوقي ببالدنا،
وباملناسبة فإننا نؤكد على أهمية اإلطار املؤسساتي الجديد واالرتقاء
باملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان إلى وزارة الدولة املكلفة بحقوق
اإلنسان آملين أن يسهم في املزيد من تكريس وحماية الحقوق ال أن
يكون مجرد تحول سيا�سي ليس إال.
وفي نفس السياق ،نؤكد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للعمل
على تحقيق املساواة للجميع وضمان حقوقهم وكرامتهم مع إيالء املزيد
من العناية واالهتمام بحقوق املرأة والطفل وذلك بتجريم تشغيل
األطفال واالعتداء الجن�سي والجسدي ،طبقا للمواثيق الدولية.
إن التجربة املغربية في مجال حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادية
واالجتماعية بدون شك ،هي تجربة متميزة وتستخلص منها تجارب
للممارسات الفضلى ،ذات أهمية ونجاعة التأثيرفي السياسات العمومية
شريطة توفر إرادة سياسة وشروط تفتح باب قنوات التفاعل بين
مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع ،وفي هذا االتجاه نود العمل على
توفيراآلليات الالزمة ملد الجسور للمزيد من التعاون البناء بين السلطة
التشريعية والوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان ،لتطوير العمل الحقوقي
وتكريس مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان.
في إطار القطع مع ممارسات املا�ضي ،وبما يضمن تعزيز وتثبيت
األمن القانوني والقضائي ،البد أن نشدد في هذا السياق على الخطوات
الجبارة التي قطعتها بالدنا بإحداث املصالحة الوطنية ،من خالل خلق
هيأة اإلنصاف واملصالحة ،وجبر الضرر ،وهو إقدام جريء نال ثقة
املجتمع الدولي بمختلف منظماته وهيئاته ،سيما الحقوقية منها.
وفي هذا السياق ال بد أن نثمن مواقف الدول  92من بين  105التي
أشادت باإلنجازات املهمة التي حققها املغرب على املستوى الحقوقي
ضمن االستعراض الدوري الشامل بتاريخ  2ماي  2017بجنيف.
ال شك أن ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يتطلب عامة انخراط
الجميع من مؤسسات الدولة واملجتمع بمختلف تشكالت القوى
الحية السياسية منها واالجتماعية ،لبذل الجهود لرصد وتتبع مختلف
الخروقات املرتبطة بمجاالت حقوق اإلنسان ،كيفما كان نوعها
ومصدرها ،وذلك عن طريق ربط جسور التعاون مع الوزارة املكلفة
بحقوق اإلنسان ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملجتمع املدني
ومختلف الفعاليات الحقوقية واالجتماعية.
وفي هذا اإلطار ،نود التأكيد على ضرورة الدعوة لحوار وطني بشأن
"الحكامة األمنية" تشارك فيه مختلف الفعاليات وتتمخض عنه
توصيات تصب في إطار تحصين املكتسبات في مجال حقوق اإلنسان،
وتبرز فيه نجاعة وحكامة املنظومة الحقوقية وتحدد فيه املسؤوليات.
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وباملناسبة ونحن بصدد مناقشة ميزانية وزارة الدولة املكلفة
بحقوق اإلنسان فإننا في الفريق االستقاللي وفي نفس السياق ،نود
االستمرار في سياسة التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
مع التأكيد على ضرورة إشراك املؤسسة البرملانية في هذه املبادرات
الدبلوماسية الفاعلة لدعم مكتسبات املغرب ،واالنخراط في منظومة
حقوق اإلنسان على مستوى القارة اإلفريقية ،خاصة بعد عودة بالدنا
إلى املنظمة اإلفريقية تأكيدا لروابطه وجذوره اإلفريقية.
السيد الرئيس املحترم،
وال تفوتني هذه املناسبة ،دون أن أسجل باسم الفريق االستقاللي
بكل فخر واعتزاز ،املجهودات التي يبذلها املجلس األعلى للحسابات،
وكذا املجالس الجهوية للحسابات ،كما نتوجه بالشكر والتقدير للسيد
الرئيس األول وقضاة وأطر هذه املؤسسة الدستورية على العمل الجاد
الذي يضطلعون به في أدائهم ملهامهم النبيلة ،في الفحص والتدقيق
والدراسة.
كما أود بهذه املناسبة التنويه بالدور الذي يضطلع به املجلس
األعلى للحسابات كمؤسسة دستورية يأتي في إطار تنزيل املقتضيات
الدستورية املتعلقة بربط املسؤولية باملحاسبة على اعتبارأن الدستور
الجديد قد أفرد حيزا هاما لهذه املؤسسة التي تعتبر هيئة عليا للرقابة
على املال العام ،وخصها بمقتضيات تمنحها اختصاصات ذات طبيعة
رقابية وقضائية حقيقية (الفصول من  147إلى  150من دستور )2011
وضمن استقالليته وخوله مهام جسيمة تتعلق أساسا بمراقبة تنفيذ
امليزانية وبكيفية تدبير املالية العمومية في مجاالتها املتعددة ،خاصة
املتعلقة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية ذات األثراملالي وامليزانياتي.
وال بد أن نسجل أن هذه املؤسسة أصبحت تكت�سي أهمية بالغة
على اعتبار أن املحاكم املالية هي هيآت عليا للرقابة على املال العام
تناط بها مهام مراقبة تنفيذ امليزانية العامة وميزانيات الجماعات
املحلية بمراحلها املختلفة وأجهزتها املتعددة ،على الرغم من اإلشكاالت
التي تطبع عملها ومهامها ،من غموض الوضعية القانونية ومحدودية
اإلمكانات املادية والبشرية.
فهل استطاعت فعال هذه املؤسسة محاربة الجرائم املالية وردع
العبث بالسياسات العمومية؟
وهل تملك من اآلليات القانونية والعملية لحماية املال العام؟ مادام
أن حماية املال العام تعتبراليوم في صلب التدبيرالعمومي وأحد الركائز
األساسية في سياق إقرارمبادئ الحكامة السياسية واملالية والتدبيرية.
وعلى هذا األساس فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
نؤكد وكما سبق وأن أثرناه في عدة مناسبات ،أن البعد الدستوري الذي
يتسم به املجلس األعلى للحسابات يجب أن يعطي مدلوله الحقيقي من
خالل التقارير الصادرة عنه ،التي يجب أن تكون متسمة باملوضوعية
والحيادية بما يضمن تخليق الحياة العامة ،كما يتطلب األمر من كافة
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الفرقاء التجاوب والتعاون مع كل مبادرات املجلس األعلى واملجالس
الجهوية للحسابات حتى تتمكن هذه املؤسسة من القيام بالدور املنوط
بها على أكمل وجه ،والعمل على تفعيل التقارير التي يصدرها املجلس،
لتتم إحالتها على القضاء ،مادام األمر يتعلق بمراقبة وتقييم تدبير
الشأن العام وحمايته وتحصينه من أي تالعب.
وفي هذا اإلطار نورد بعض املالحظات التي نود من إثارتها إغناء
النقاش والتي تنصب أساسا حول:
 ضرورة توسيع مجاالت تدخل املجلس وتمكينه من آليات االشتغالالضرورية بالنظرإلى كونه أحد أهم آليات الرصد واملساءلة في ما يتعلق
بأوجه صرف املال العام ومحاربة الفساد ،والتفاعل مع تقاريره بالشكل
املطلوب؛
 ضرورة نشراملجلس لكل التقاريروالقرارات القضائية التي يصدرهاطبقا للفصل  248من الدستور ،وكذا البرنامج السنوي ألشغال الرقابة
التي يتوالها أو التي يعتزم القيام بها؛
 ضرورة تفاعل املؤسسات العمومية ،البرملان واملؤسساتالحكومية ،بالشكل املطلوب ،مع التقارير التي يصدرها املجلس وتعزيز
موارده البشرية واملالية ،مع التأكيد على فتح نقاش قانوني وطني حول
إمكانية تحويل املجلس األعلى للحسابات إلى قضاء متخصص في
الجرائم املالية مع منحه جميع صالحيات السلطة القضائية؛
 التأكيد على ضرورة دراسة التوصيات التي يسهر املجلس علىتضمينها في تقاريره عن طريق عمليات املراقبة التي يقوم بها ملجموعة
من املرافق اإلدارية واملؤسسات العمومية من طرف رئاسة الحكومة،
وذلك قصد متابعة تطبيقها من طرف الهيئات املعنية ،باعتبار أن
تلك التوصيات تهم في جانب مهم منها ترشيد النفقات وعقلنة البرامج
والصفقات ،وتوزيع املوارد البشرية واالختصاصات ،وحسن تدبير
األمالك العمومية والجماعية ،فكل هذا العمل الجبارال يمكن أن يبقى
رهين اإلدارات املعنية ،بل يجب مراقبة تتبع تنفيذه من رئاسة الحكومة
وإنشاء خلية خاصة بها؛
 ضرورة االهتمام بقطاع التعليم ضمن عمليات االفتحاص نظراملا يعرفه هذا القطاع من إشكاالت كبيرة وفي هذا الصدد نورد ما جاء
في آخرتقريرصادرعن املنتدى الدولي االقتصادي ( )WEFحول األعمال
والذي صنف املغرب في مجال التعليم والتكوين سنة  2017في املرتبة
 110فيما يخص تنافسية القطاع و 120فيما يخص جودة التعليم،
بالرغم مما تتوفرعليه بالدنا من خبرة وكفاءة؛
 وفي نفس السياق نتساءل عن مصير عملية االفتحاص املرتبطةبالبرنامج االستعجالي الذي جاء من اجل معالجة منظومة التعليم
وتفعيل امليثاق الوطني للتربية والتكوين؛
 -نتساءل عن املعايير التي يعتمدها املجلس للقيام بعمليات
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االفتحاص ملالية القطاعات واملؤسسات؛
 ضرورة تدعيم املجلس األعلى للحسابات في مهامه الرقابية الجبارةوالتي تتطلب موارد بشرية ومالية كافية للقيام بمهامه بشكل فعال
لضمان الشفافية والحكامة الجيدة ،في هذه املرحلة الدقيقة التي
تعرفها بالدنا ،ومن هذا املنبر نطالب بالرفع من قيمة امليزانية املرصودة
له في السنة املالية املقبلة ،على اعتبار أنها غير كافية برسم هذه السنة
.2018
السيد الرئيس املحترم،
ال شك أنه في إطار مناقشة امليزانية الفرعية للمندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،نسجل في الفريق االستقاللي أن قطاع
السجون عرف تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ،وهو ورش
إصالحي أعطت انطالقته الحكومات السابقة ،عمال بالتوجيهات امللكية
السامية املضمنة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ
 29يناير" :2003إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد االجتماعي في مجال
العدالة ،ال يستكمل إال بما نوفره من الكرامة اإلنسانية للمواطنين
السجناء التي ال تجردهم منها األحكام القضائية السالبة للحرية".
ومن هذا املنطلق ،فإننا ننوه باملجهودات التي بذلت خالل السنوات
األخيرة في اتجاه االرتقاء بمستوى املؤسسة السجنية ،وبغرض
االستجابة للمعايير الدولية في جعلها فضاء إلصالح وتهذيب السجناء
وتقويم سلوكهم ،والسهر على تأهيلهم مهنيا واجتماعيا ،مساهمة
منها في إعادة إدماجهم داخل املجتمع ،عبر التربية والتكوين واكتساب
مهارات في املهن ذات الصلة بسوق الشغل ،عوض االستمرار في اعتماد
املقاربة األمنية ،القائمة على العقوبات الزجرية وسلب حرية األشخاص
وإيداعهم الحبس .فإلى أي حد استطاعت هذه املؤسسة االضطالع
بدورها وتحقيق األهداف املرجوة؟
إال أن هذا املخطط ال زال يعرف بعض التعثرات ،حيث نستشف
ذلك من خالل التقريرالذي أعده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بعد
زيارته لسجون اململكة ،والذي تضمن في طياته عدة اختالالت ،مؤكدا
أن أهم املعيقات التي تعرفها املؤسسة السجنية هو االكتظاظ ،حيث
يتعدى في بعض السجون طاقاتها االستيعابية بكثير وتختلف نسبة
االكتظاظ من سجن إلى آخر.
تشكل ظاهرة االكتظاظ ،داخل السجون املغربية ،معضلة حقيقية
تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي؛ نظرا لتداعياته الخطيرة على
املعتقلين ،وعلى وظائف املؤسسات السجنية بشكل عام؛ فهو يؤدي
إلى خلق ظروف اعتقال من شأنها إضعاف قدرة املنظومة السجنية
على االستجابة لحاجيات األشخاص النزالء؛ سواء فيما يتعلق بالعناية
الطبية ،والتغذية واإليواء ،والتكوين والترفيه.
وغير خاف على الجميع أن هذا االكتظاظ هو نتاج طبيعي للمقاربة
األمنية التي تعمل بها املؤسسة القضائية ومختلف املؤسسات املعنية مع
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الظاهرة اإلجرامية .حيث تشيراملعطيات اإلحصائية إلى أن السجناء ،في
ّ
يشكلون نسبة ما بين  40و %60من مجموع
إطار االعتقال االحتياطيِ ،
املعتقلين.
ُ
رغم املبررات التي تطرح بصدد االعتقال االحتياطي ،من حيث
حفظ أمن املجتمع ،وضمان سير التحقيقات ،وتنفيذ األحكام ،ومنع
املتهم من العودة إلى ارتكاب الفعل اإلجرامي ،فإن الحكومة مدعوة إلى
التسريع بتنزيل النصوص القانونية املرتبطة باملسطرة الجنائية ،بما
يسمح باللجوء إلى التدابير والعقوبات البديلة للحد نسبيا من ظاهرة
االكتظاظ في تدارك إعمال مسطرة االعتقال االحتياطي خاصة في
الحاالت العادية.
ولعل هذه املعضلة أصبحت تتفرع عنها عدة ظواهر سلبية
ومشاكل ،فاملؤسسات السجنية وما تعرفه من أحداث شغب وتمرد
وهروب جماعي ،واعتداء على املوظفين تصل لحد القتل (كما وقع
في سجن توالل بمكناس) ومختلف مظاهر العنف واليأس واإلحباط
والعود ،كل هذه العوامل ساهمت في تحويلها إلى أماكن تفرخ املنحرفين
وتسهم في ارتفاع نسبة الجريمة وتطورها ،وتكشف عن فشل السياسة
العقابية التي أفقدتها دورها اإلصالحي .إذ يعاني السجين من ظروف
اعتقال مهينة وال إنسانية على مستويات متعددة كالحرمان من املرافق
األساسية وسوء التغذية وانتفاء شروط النظافة واالستطباب ،مما
يؤثرسلبا على سلوكه وطباعه ،ويحوله إلى شخص عدواني ،مع العلم أن
املؤسسة أخذت تستفيد بكل ما يلزم من وسائل بشرية ولوجستيكية
وبرامج ومشاريع واعتمادات مالية ،تصرفها مؤسسة محمد السادس
في محاولة إعادة إدماج السجناء وتأهيلهم أخالقيا ومعرفيا ومهنيا،
وتيسيرسبل التكيف مع املجتمع بعد إطالق سراحهم ،وفي هذا الصدد
نتساءل عن مدى تعاون هذه املؤسسة مع املندوبية العامة إلدارة
السجون باعتبارها تجربة نموذجية في مجال الرعاية الالحقة ومواكبة
السجناء السابقين.
كل هذه املشاكل يتوقف حلها على توفير ميزانية كافية لتدبير
وتفعيل البرامج والتدابير واآلليات الكفيلة لتحسين أوضاع النزالء وكذا
املؤسسات السجنية ،إذ نسجل في هذا الصدد أن امليزانية املرصودة
لهذا القطاع برسم هذه السنة غيركافية.
وفي نفس السياق ،نود االستفسارعن جدوى البرامج واملشاريع التي
ترصد إلعادة إدماج وتأهيل السجناء في ظل االرتفاع املضطرد لحاالت
العود ،ولعل هذه الظاهرة توضح بعض القصور في اإلصالح وإعادة
اإلدماج فهي تخلق مع املدة مخلوقا سجنيا ال يعرف إال العيش بين
الجدران ،غير قادر على العيش والتواصل مع اآلخرين داخل مجتمع
واحد ،ناهيك عن مهانة بالسجن ومهانة تنتظرخارج السجن...
من هذا املنطلق ،ال بد من بذل املزيد من الجهود من طرف كل
املعنيين وحتى املجتمع املدني من أجل خلق منظومة سجنية ذات
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شمولية عامة ،وذات أبعاد نموذجية مستشعرة بإنسانية النزالء ،مع
تفعيل روح اإلصالح والتهذيب واإلدماج في حقهم .فالكل مدعو إلى
توحيد الرؤى في خضم الحوارات الوطنية من أجل تخليق الشفافية
لتدبير معضلة السجون ،والذي يمكن تفعيله على أرض الواقع وفق
املقاربات التشاورية والتشاركية في إطار:
 تعزيزالرقابة القضائية على املؤسسات السجنية؛ الحد من العقوبات القصيرة واستبدالها باملوقوفة أو الغرامة؛ ترشيد االعتقال االحتياطي؛ تنفيذ وتتبع العقوبات؛ تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان اإلقليمية لتحسين أوضاعالنزالء؛
 توسيع املجاالت التي يمكن أن تشتغل عليها منظمات املجتمعاملدني وتقوية أدائه من داخل أسوار السجون وتسهيل املأمورية له
ألجل ولوج املؤسسة وتوسيع الشراكة معهم؛
 تنظيم دورات تكوينية ألطر وموظفي املؤسسة في امليادين التي هيحساسة وقريبة من السجين؛
 توفيرالتطبيب واألدوية والتغذية الصحية والنظافة الالزمة.وفي إطار الحديث عن التغذية ،نقف عند القرار الذي اتخذته
املندوبية العامة بمنع "القفة" وقد أكدنا غير ما مرة على ضرورة منعها
على اعتبار أنها تعد مصدرا رئيسيا لدخول املمنوعات املؤسسات
السجنية ،كما أن عملية تفتيشها وتتطلب وقتا وجهدا من املوارد
البشرية.
وفي هذا اإلطار نتساءل عن اإلجراءات البديلة التي اتخذتموها
لتغطية النقص الذي يمكن أن يحدثه هذا املنع؟ كما نود توضيحا
حول عملية تفويت تغذية السجناء إلى شركات خاصة ،وعن ظروف
ومالبسات هذه العملية؟ وما هي نسبة االعتمادات املرصودة لها ضمن
امليزانية املخصصة للمندوبية العامة؟
كل هذا يبقى من أهم اآلليات التي من شأنها تحسين وضعية
املؤسسة السجنية في إطارأنسنتها وإدماج السجناء في محيطهم السوي
الذين كانوا يعيشون فيه من قبل.
ومما سبق نستشف أن املؤسسة السجنية تعلب ً
دورا جوهريا في
املجتمع ،فهي بالغة األهمية بالنسبة لألمن اإلنساني والعام ،لذلك فإن
بناء السجون يجب أن تراعي فيه مبادئ العدالة واإلنسانية والفعالية.

كما أن الوظيفة الردعية التي تباشرها هذه املؤسسات كآليات
ً
مترددا قبل
لتنفيذ العقوبات التي يصدرها القضاء ،وجعل املجرم
اقتراف جريمته ،يجب أن تتناغم مع الجانب الوقائي بشكل أسا�سي،
وتستهدف تقويم سلوك الجناة وإدماجهم داخل املجتمع وترسيخ تنشئة
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اجتماعية تدعم تحصينهم من السقوط في براثن الجريمة من جديد.
السيد الرئيس املحترم،
إن الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة املكلفة بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني يتمثل أساسا في فتح جسور التواصل مع
البرملان بمجلسيه من أجل تطوير العمل البرملاني على مستوى التشريع
واملراقبة في أفق إقامة عالقة تعاون مثمروبناء بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
فإلى أي حد تلتزم الوزارة بهذه االختصاصات مع السلطة التشريعية؟
وما هو مستوى تعاون هذه الوزارة مع البرملان وتنسيقها مع الحكومة ،في
إطاراملساءلة الرقابية سواء تعلق األمرباألسئلة الشفوية أم الكتابية أو
بالسياسات العمومية؟
ومن هذا املنطلق ،فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
نؤكد على أن هذا التعاون يجب أن يتأسس على:
 ضرورة تبني الحكومة ملقاربة ايجابية في تعاطيها مع مقترحاتالقوانين املقدمة إلغناء العمل التشريعي؛
 احترام القطاعات الوزارية لآلجال املحددة في اإلجابة عن كافةاألسئلة الكتابية للسادة املستشارين ،حتى ال تفقد راهنيتها وذلك من
أجل تقوية الرقابة البرملانية ،كما أن طبيعة األجوبة عليها ومضامينها
غالبا ما تكون أجوبة من أجل اإلجابة ليس إال ،وال تتضمن أية إجراءات
عملية؛
 تعزيز دور املستشار البرملاني من خالل االستجابة لطلباتاجتماعات اللجان النيابية الدائمة لتدارس القضايا الطارئة التي
تستأثرباهتمام الرأي العام الوطني؛
 التساؤل عن مآل الكثير من املقترحات القوانين التي تتقدم بهااملؤسسة البرملانية وتمرمدة على وضعها دون اتخاذ اي إجراء بشأنها؛
 االستفسار عن التباين الحاصل في إطار املدة الزمنية التي تتطلبهادراسة املشاريع قوانين التي تأخذ وقتا طويال قبل وصولها إلى املؤسسة
التشريعية في حين أن دراستها ومناقشتها لدى البرملان ال تأخذ وقتا
كافيا ،مما يؤثرعلى جودة هذه النصوص.
املجتمع املدني ،ثروة وطنية هائلة وقوة اقتراحية فاعلة ،بالرغم
من التغيير الذي حصل على املستوى املؤسساتي من خالل الوثيقة
الدستورية التي مفادها جعل من املجتمع املدني كشريك مساهم في
التنمية البشرية والتنشئة االجتماعية ،إال أن سياسة الحكومة في هذا
اإلطارجد محدودة ويغلب عليه طابع االنتماء الحزبي.
أما فيما يتعلق باملجتمع املدني ،فإنه قطاع بحاجة ماسة للحكامة
والتأهيل إجماال نظرا لكونه مجال غير واضح ،وتتقاطع عنده عدة
مقاربات ،فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات.
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كما نالحظ تنامي عدد الجمعيات بشكل كبير أكثر من 130.000
جمعي ــة (حسب احصائيات  )2015مما يثير العديد من التخوفات
ونقاط االستفهام حول جدية العمل ضمن النسيج الجمعوي كمكون
أساس للمجتمع املدني أم أن األمريتعلق فقط بالجمعيات.
وفي هذا السياق ،نؤكد على أن الدعم الذي يمنح للجمعيات يجب
أن يكون على أساس تعاقدي مع توضيح كيفية تلقيه وإرساء مبدأ ربط
املسؤولية باملحاسبة وتفعيل مساطر مراقبة الجمعيات التي تتلقى
الدعم العمومي.
ونظرا للمكانة الهامة التي أصبح يتمتع بها قطاع املجتمع املدني بعد
دستور  ،2011فإن الحكومة مدعوة إلى االهتمام به أكثروتشديد عملية
التدقيق واالفتحاص في طرق صرف االعتمادات املمنوحة للجمعيات
حتى تحقق مختلف البرامج أهدافها املرجوة.
السيد الرئيس املحترم،
ففي إطار مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية لهذه السنة ،ال بد أن نشيد باالستراتيجية الجديدة
للوزارة الهادفة إلى إصالح اإلدارة وتحديثها وإرساء مبادئ وقيم الحكامة
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة في التدبير العمومي ،حتى تكون
في خدمة املواطنين وانتظاراتهم وفي خدمة املقاولة املغربية وتقوية
تنافسيتها.
لقد كان خطاب جاللة امللك نصره هللا في افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة للبرملان 14
أكتوبر  ،2016خطابا قويا معلنا في طياته عن "ثورة إصالحية كبرى "
على مستوى إحدى أهم القطاعات اإلستراتيجية املعول عليها للوصول
إلى مدارج الدول الصاعدة ،أال وهو القطاع اإلداري ،والذي ما فتئت
منظومته تعاني من اختالالت جمة ،جعلته قطاعا "معطوبا" ومهددا
بالسكتة القلبية في كل وقت وحين ،بالنظر إلى كونها اختالالت عميقة
تقف عقبة أمام التنمية في شتى تجلياتها وتمس في الصميم وتحول دون
تفعيل اإلجراءات التحديثية للبنيات اإلدارية القائمة؛ مما استوجب
بالضرورة لتجاوزها القيام بإصالحات جوهرية وهيكلية .وذلك من
منظور ،كما يؤكد خطاب جاللة امللك نصره هللا "أن النجاعة اإلدارية
معيارلتقدم األمم" .ال�شيء الذي يفرض التفكيرامللي في تبني نمط جديد
للتدبيراإلداري ،نمط يجعل من اإلدارة رافعة حقيقية للتنمية الشاملة
واملستدامة.
إن جوهرالخطاب امللكي التاريخي هوالدعوة الصريحة إلى بناء صرح
الحكامة اإلدارية وضمان انتقالها السلس من حكامة إدارية "سيئة" إلى
حكامة إدارية "جيدة".
ومن هذا املنطلق ،فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
نؤكد على أن مطلب إصالح اإلدارة العمومية املغربية أصبح ملحا في ظل
الظروف الحالية التي يعيشها العالم من تطور ملحوظ ،وفي ظل املبادئ
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الجديدة املنصوص عليها في دستور اململكة املغربية لسنة ،2011
الناظم لتدبير الشأن اإلداري ،والتي من أهمها مبدأ الحكامة الجيدة،
بحيث تصبح اإلدارة في ظل هذه املقاربة الجديدة ،إدارة استراتيجية
ومبادرة وفعالة ،وإدارة مشاركة وفاعلة في رسم السياسات وتصميم
البرامج ،وإدارة مرنة ومتعاونة بين كل من القطاع العام والخاص.

كما نؤكد في الفريق االستقاللي على االلتزام بشرط " التخصص " في
ما يتعلق بالتوظيف في اإلدارات العمومية ،نظرا لسوء توزيع املوظفات
واملوظفين واشتغال الكثير منهم في مناصب ال تتناسب وشواهدهم
العلمية والتكوينية ،مما يطرح عدة إشكاالت على مستوى العمل
واإلنتاج.

إن إصالح الشأن اإلداري ،يستوجب تعزيز قيم الشفافية ،وترسيخ
الحكامة اإلدارية وتخليق املرفق العمومي ،وفي هذا اإلطار فإننا في
الفريق االستقاللي ندعو الحكومة إلى الرجوع لطاولة الحوار والنقاش
املسؤول ،وتفعيل مأسسة الحوار االجتماعي ،من خالل االنكباب على
دراسة امللفات املطلبية ملختلف هيئات املوظفين واألجراء ،بما يضمن
اعتماد األجر املتساوي من أجل العمل ذي القيمة املتساوية ،وإقرار
املساواة بين تعويضات أطر الدولة من نفس التكوين ونفس املؤهالت،
وإحداث نظام ترقي منصف للموظفين ورد االعتبارإليهم.

وعالقة بما سبق ،نود أن نثير موضوعا غاية في األهمية وهو ملف
التوظيف عن طريق التعاقد الذي نتساءل عن مدى تلبيته لحاجيات
بعض القطاعات التي تعاني من خصاص كبير في املوارد البشرية
كما نتساءل عن مدى نجاعة هذه املنظومة الجديدة ومدى تمكين
املتعاقدين من تكوين أسا�سي وتكوين مستمر من أجل الولوج إلى
الوظائف؟

تعتبراملوارد البشرية الرأسمال ال مادي أهم محرك لإلنتاج والعامل
األساس في تطوير وتحديث اإلدارة املغربية ،وعلى هذا األساس ،فإن
إشكالية تدبير هاته املوارد من األمور التي تشكل حاجزا أمام تحقيق
حكامة جيدة ،فحسن التدبير ال يمكن أن يتم إال إذا وكلت إدارة أقسام
ومصالح املوارد البشرية ملن لهم رصيد مهم من التجارب ولهم دراية
وتكوين في هذا التخصص.
لذا فإن اإلدارة ملزمة بإشراك موظفيها في أي تحديث تريد القيام
به ،وذلك عن طريق التواصل ،التعبئة والتكوين والتكوين املستمر،
وأيضا ملزمة بتأهيل هذا العنصر البشري على مستوى تكنولوجيا
املعلوميات الستخدامها في عالقته باملواطنين.
إال أن واقع حال القطاع العام باملغرب ال يزال بعيدا عن التدبير
الجيد للموارد البشرية ،والسبب يعود باألساس إلى أن القانون األسا�سي
للوظيفة العمومية الذي يجب مراجعته ال يتما�شى مع املستجدات
الدستورية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية الوطنية والدولية،
باإلضافة إلى معيقات أخرى داخلية من قبيل طرق التوظيف والترقيات
وكذا نظام تقييم أداء املوظفين ،إضافة إلى غياب التوازن بين اإلدارات
واملرافق العمومية فيما يخص عدد املوظفين ،فالبعض منها يعاني
من نقص في املوارد البشرية في حين أن البعض اآلخر ،عدد موظفيها
يفوق عدد الكرا�سي املوجودة باملكاتب .ودون أن نغفل مسألة التكوين،
فأغلب الجامعات املغربية تفتقرإلى تخصص املوارد البشرية.
في هذا السياق يرى الخطاب امللكي أمام البرملان لـ  14أكتوبر 2016
ضرورة إيالء االهتمام الالزم لحكامة املوارد البشرية" ،فالوضع الحالي
يتطلب إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل املوظفين ،الحلقة
األساسية في عالقة املواطن باإلدارة ،وتمكينهم من فضاء مالئم
للعمل ،مع استعمال آليات التحفيزواملحاسبة والعقاب" .انتهى كالم
جاللة امللك.

ففي قطاع التعليم يعتبر التشغيل بالتعاقد ،آفة خطيرة تهدد
املدرسة العمومية ،وتمس في العمق املجتمع املغربي بصفة عامة،
عندما يضرب تكوين األجيال القادمة ،ويجعل املدرسة العمومية تفرخ
جيل التعاقد جيل األمية ،الجيل التائه بين املتعلم والشبه متعلم
واألمي.
وال يفوتني وفي نفس السياق أن أشير إلى مسألة غاية في األهمية
تتعلق بوضعية املوظفين في إطار مرسوم إعادة االنتشار وما يترتب
عنه من تداعيات وأثار على مستوى حياتهم االجتماعية واالقتصادية،
فاملرجو مراعاة هذه االعتبارات عند تنفيذه دون إغفال متطلبات
الجهوية املتقدمة.
كما أن ورش إصالح اإلدارة املغربية يفرض السهرعلى تجويد التدبير
العمومي ،والعمل على تطبيق البوابات السبع التي لم تطبق لحد اآلن
وهي منبثقة عن املناظرة الوطنية األولى حول اإلصالح اإلداري ،املنعقدة
بتاريخ  8-7ماي  ،2002والتي كان من بين توصياتها:
 دعم الالتركيزاإلداري وإعادة تحديد مهام اإلدارة؛ دعم األخالقيات باملرفق العام؛ تأهيل املوارد البشرية وتطويرأساليب تدبيرها؛ إصالح منظومة األجور في الوظيفة العمومية؛ تحسين عالقة اإلدارة باملتعاملين معها؛ تبسيط املساطرواإلجراءات اإلدارية؛ تنمية استعمال تكنولوجيا املعلوميات واالتصال.كما نؤكد على أن إصالح اإلدارة يجب أن يتما�شى بشكل متناسق مع
الالتمركز اإلداري على اعتبار أنه أحد الرهانات الكبرى وأحد الخيارات
االستراتيجية لتأهيل بالدنا ملواجهة التحديات التي تفرضها إكراهات
الظرفية االقتصادية واالجتماعية ،واالستجابة ملتطلبات وتطلعات
املواطنات واملواطنين ،لذا نتساءل متى سيتم إخراج ميثاق الالتمركز
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اإلداري إلى حيز الوجود؟ لكي يعطي دفعة قوية للجهوية املوسعة التي
يسعى املغرب لتفعيلها .لذلك سيكون على االطراف الوزارية املعنية
على املستوى الجهوي العمل على تجميع عدد من املصالح الوزارية في
إطار مديرية جهوية تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير املعقلن
وتبيسط وتسهيل املساطر اإلدارية أمام املرتفقين واملستثمرين بهدف
تطوير التنمية الشاملة ،واالرتقاء االقتصادي ،عبر جلب االستثمارات
األجنبية ،تحسين مناخ األعمال ،وإرساء عالقة ثقة بين الجهاز اإلداري
واملواطنين وتخليق الحياة العامة.
عصر يتميز بعوملة األسواق ،والتنافس الحاد بين الدول
ففي
ٍ
واملؤسسات االقتصادية ،وانتشار وسائل اإلعالم وتكنولوجيا
االتصاالت ،وضرورة السرعة في اتخاذ القرار ،وتحدي املخاطر ،تمثل
ً
ً
اإلدارة ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية من خالل محاربة الريع
والفساد ،ضمان النزاهة والشفافية وتحقيق العدالة االجتماعية،
عبر سيادة القانون وربط املسؤولية باملحاسبة ،ومن هذا املنطلق
فإننا نسائل الحكومة عن ميثاق املرافق العمومية الذي نص عليه
دستور  2011باعتباره آلية فعالة لتحديد قواعد الحكامة الجيدة
املتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية ،متى
سيرى النور هذا املشروع؟ وهل يتقاطع مع باقي املواثيق املوجودة
كامليثاق الوطني إلعداد التراب ،وامليثاق االجتماعي ،وهل سيتكامل مع
ميثاق الالتمركز املنتظر إعداده قريبا مواكبة لتفعيل أسس الجهوية
املتقدمة؟
وفي نفس السياق ،نؤكد في الفريق االستقاللي وتأسيسا على ما سبق
ذكره على مطلبنا القا�ضي بضرورة تفعيل الدستور فيما يخص الولوج
إلى املرافق العمومية واالستفادة من خدماتها على أساس املساواة
والشفافية والنزاهة واحترام القانون بعيدا عن ممارسات املا�ضي
املتمثلة في تف�شي الزبونية واملحسوبية وتجاوز املعيقات التي تعرقل
السير العادي واملنتظم لإلدارة العمومية ،وفي هذا اإلطار نؤكد على
ضرورة عمل الوزارة على تبسيط املساطراإلدارية للمواطنين.
كما نؤكد على التطبيق السليم للقانون التنظيمي املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا ،وكذا االلتزام بمعايير الكفاءة ألن تلك التعيينات
اتسمت في بعض األحيان باالنتقائية وال ترقى إلى مستوى طموحات
دستور .2011
لقد تضمن املخطط التشريعي عدة مشاريع قوانين ضمن جدولة
زمنية محددة ،ونتساءل اليوم وكما وسبق وأن أثرناه في عدة مناسبات،
عن تأخر صدور مشروع قانون بتغيير النظام األسا�سي للوظيفة
العمومية ،ومشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط كيفية ممارسة
حق اإلضراب ،باإلضافة إلى القانون املتعلق بالنقابات.
وفي األخير ،نختم أن تحديث اإلدارة املغربية يحتاج فعال إلى جرأة
سياسية أكبر ،فالخطاب الرسمي ودستور اململكة يؤكدان على أن
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إصالح اإلدارة أصبح ضرورة ال محيد عنها ،إال أن االنتقال إلى الفعل
الزال يعاني من مجموعة من املعيقات وهذا األمر لن يتحقق إال إذا
تضافرت جهود كل الفاعلينً ،
بدءا باملواطن ،املوظف ،املنتخب،
هيئات املجتمع املدني الحقيقي ،األحزاب السياسية.
السيد الرئيس املحترم،
ال شك أن الدور الكبير الذي تضطلع به األمانة العامة للحكومة
يستحق كل التنويه واإلشادة ،يتميز بالخبرة والدقة في مجال صناعة
التشريع عبر صياغة القوانين وتجويدها ومراجعة الترسانة القانونية
الوطنية .كما يتميز بالدينامية أساسا في تدبير وتنسيق العمل التشريعي
والتنظيمي للحكومة والعمل على مواكبة األوراش اإلصالحية الكبرى
والسياسات العمومية األفقية والقطاعية التي تعمل الحكومة على
إعدادها وتنفيذها في ظل الدستور الجديد.
فباإلضافة إلى هذه املهام الكبيرة التي تقوم بها األمانة العام للحكومة،
فإننا نثمن انخراطها في مشروع التحيين والتحديث الكلي للمنظومة
القانونية لبالدنا والتي أضحت متجاوزة ال تتالءم مع الدستور الجديد
ومستجدات املجتمع املغربي ومضامين االتفاقيات واملعاهدات الدولية
التي صادق عليها املغرب ،في إطاراللجنة العليا لتدوين وتحيين التشريع.
كما ننوه بإعداد األمانة العامة للحكومة ملشروع مرسوم يتعلق
بدراسة أثر بعض النصوص التشريعية ،والذي كان من بين ما أوصينا
به في عدة مناسبات ،على اعتبار أن ضمان التنفيذ السليم للقوانين
يفرض تفعيل آلية الدراسة القبلية لألثر والجدوى ،حيث إن بعض
النصوص القانونية تعرف بعض الصعوبات عند تنفيذها على مستوى
جودة التشريع وهو أمر يمكن التغلب عليه عبر تتبع األثر الفعلي لهذه
النصوص ومدى استيفائها للغاية التي شرعت من أجلها.
إننا ،في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،نشيد باإلنجازات
التي حققتها األمانة العامة خالل هذه السنوات والتي تتجلى أساسا في
رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث البوابة اإللكترونية على اعتبار أن
هذه املبادرة تشكل قيمة مضافة للمشرعين والباحثين واملهتمين ،مع
التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود للحماية من االختراقات ،غير أنها
الزالت مطالبة اليوم بمزيد من بذل الجهود لتحسين آليات التواصل مع
املواطنين من خالل وضع جميع مشاريع القوانين في موقعها اإللكتروني
بشكل مبسط وسهل الولوج حتى تصبح في متناول جميع املواطنين
انسجاما مع ما نص عليه الفصل  27من الدستور فيما يتعلق بالحق في
الوصول إلى املعلومة.
وفي نفس السياق ،نؤكد مرة أخرى على كون األمانة العامة للحكومة
غير منفتحة بالقدر الكافي على محيطها السيا�سي وعلى الجامعات لكي
تتمكن من تشكيل نخب كفيلة بالصناعة التشريعية ،وفي هذا االتجاه
نود أن تضع نظاما معلوماتيا يجمع ما بينها وبين مختلف القطاعات
الوزارية املعنية ،وباقي املؤسسات الدستورية مع توسيع املشاركة

3728

الجريدة الرسمية للبرملان

العمومية بطريقة إلكترونية في إطار االنفتاح على املواطنين وتعزيز
الديمقراطية التشاركية.
كما نؤكد على ضرورة اشتغال األمانة العامة على رأب الهوة
الحاصلة بينها وبين البرملان بالتواصل والتعاون وأحقيته في املبادرة
التشريعية ،مع التساؤل عن مآل الكثير من املقترحات القوانين التي
تتقدم بها املؤسسة البرملانية التي تمر مدة على وضعها دون اتخاذ أي
إجراء بشأنها.
كما نطرح تساؤال هل هناك تصور محدد لتنفيذ املخطط التشريعي
وبلوغ األهداف املسطرة له ،في ظل الضغوطات واإلكراهات الزمنية
والدستورية ومدى تالؤمها مع وتيرة عمل األمانة العامة للحكومة؟
وفي نفس املجال نستفسرعن التباين الحاصل في إطاراملدة الزمنية
التي تتطلبها دراسة املشاريع قوانين التي تأخذ وقتا طويال قبل وصولها
إلى املؤسسة التشريعية في حين أن دراستها ومناقشتها لدى البرملان ال
تأخذ وقتا كافيا.
كما نستفسرعن كيفية تدبيرإشكال مالءمة القوانين مع االتفاقيات
الدولية ،ألن عمل األمانة العامة يجب أن يكون استباقيا فيما يخص
دستورية القوانين قبل أن تعرض على املحكمة الدستورية.
وفي مجال النشرالبد أن ننوه بعمل األمانة العامة في إصدارسلسلة
من الوثائق القانونية تستهدف الحفاظ على القاعدة القانونية من
التحريفات التي تتعرض لها النصوص القانونية.
وفي نفس السياق نود من األمانة العامة للحكومة:
 العمل على إصدار الدالئل املرجعية والتأطير القانوني لإلداراتالعمومية وذلك لنشرالثقافة القانونية وتطويروتأهيل العمل التشريعي
عامة؛
 العمل على تجميع النصوص املتفرقة وذات وحدة املوضوع علىشكل مدونات؛
 وضع دليل للمراسيم الصادرة في كل والية تشريعية؛ التسريع بإصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين الضروريةلتنفيذها حتى ال تفرغ هذه النصوص من محتواها وتبقى املبادرة
التشريعية بدون جدوى.
وباملناسبة أود التطرق إلى موضوع اإلحسان العمومي فإننا نتساءل
عن القانون املنظم للجمعيات الخيرية ،على اعتبار أنه أصبح متجاوزا
ويتطلب إعادة النظرفي منظومة اإلحسان العمومي إجماال ،مما يفرض
إصدار قانونا جديدا عمال باألوامر امللكية السامية على إثر فاجعة
الصويرة وتداعياتها اإلنسانية ويجب أن يراعي تطورات املجتمع املغربي.
كما أن هذا املجال أصبح مصدر استرزاق لبعض الناس مما يفرض
وضع إطارقانوني ينظم مجال الترخيص بالتماس اإلحسان العمومي.
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وختاما ،إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،ننوه بالتطور
الذي تعرفه األمانة العامة في مجال اختصاصها على الرغم من
اإلكراهات والخصاص في املوارد املالية والبشرية ،وتحقيقها لبعض
األهداف في مجال التشريع واالستشارة ومد القطاعات الحكومية بأطر
مؤهلة في املساعدة القانونية ،باإلضافة إلى تطوير الجريدة الرسمية
عن طريق استعمال وسائل حديثة مما أكسب بالدنا أوضاعا متقدمة
في هذا املجال آملين أن تعمل الحكومة مستقبال على دعم هذا القطاع.

 -IIلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سعيد أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ملناقشة امليزانيات القطاعية التي تدخل في إطار
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمناسبة مناقشة قانون املالية
لسنة  .2018الذي نعتبره خارطة طريق الحكومة في هذه القطاعات
ومعبرا أساسيا عن تجاوبها مع انتظارات املواطنين ،ومدى التزامها
بالتصريح الحكومي .هذا األخيرالذي فتح اآلمال في الخدمات االجتماعية
في السكن والصحة والتعليم ومحاربة الفقر والهشاشة ودعم السياحة
وما يرتبط بها من قطاعات ،وفي إعمال صارم ملقتضيات الدستور،
وباألساس ربط املسؤولية باملحاسبة.
السيد الرئيس املحترم.
اعتبارا ملا سبق ذكره ،كنا ننتظر من هذا املشروع الذي نناقشه
اليوم ،أن يقطع مع توجهات ومنطلقات القوانين السابقة ،وأن يؤسس
ملرحلة تنموية جديدة تضع على األقل معالم النموذج التنموي الجديد.
وذلك طبقا للتوجهات امللكية التي تضمنها الخطاب امللكي بمناسبة
افتتاح الدورة التشريعية الحالية حيث أكد جاللته ":أن النموذج
التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على االستجابة للمطالب امللحة،
والحاجيات املتزايدة للمواطنين .وغير قادر على الحد من الفوارق بين
الفئات ومن التفاوتات املجالية ،وعلى تحقيق العدالة االجتماعية..
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج ،كفيلة بإعطائه نفسا
جديدا ،وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره ،ومعالجة نقط الضعف
واالختالالت التي أبانت عنها التجربة" انتهى كالم جاللة امللك.
السيد الرئيس،
لقد أكد جاللة امللك نصره هللا في خطاباته سواء ليلة عيد العرش
املجيد لهذه السنة أو في افتتاح جاللته للبرملان.
عن عدم رضاه عن مردودية العمل الحكومي ،منتقدا البرنامج
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التنموي الذي حسب تعبير جاللته أصبح متجاوزا ،وسجل تعثرا في
العديد من املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

العقارية املرتبطة بالفالحة يعتبر أكبر عائق بنيوي تواجهه الفالحة
املغربية.

إن هذا املشروع الذي من املفترض أن يشكل منطلقا لتجسيد
األهداف املسطرة في البرنامج الحكومي الذي طبع الوضع السيا�سي
واالقتصادي واالجتماعي ببالدنا خالل هذه السنة.

ذلك أن نظامنا العقاري الزال يرتهن ألنظمة تقليدية من قبيل
أرا�ضي الجموع وأرا�ضي األحباس وأرا�ضي الكيش واألرا�ضي العرشية...
والتي تقدر بماليين الهكتارات جلها محط نزاعات أمام املحاكم املغربية
مما يستدعي إعادة النظر في القوانين املؤطرة لها بما يسهم في التنمية
املستدامة ببالدنا.

فمن الناحية السياسية تعلمون جيدا الظروف التي عرفت فيها
هذه الحكومة النور واملخاض العسير الذي عرفته قبل ميالدها والذي
ال داعي للتذكيربتفاصيله مرة أخرى.
السيد الرئيس،
إن من أهم أهداف املخطط األخضر رفع اإلنتاجية واملردودية
والتصدير وتحسين دخل الفالحين والرفع من القدرة الشرائية لساكنة
العالم القروي وتحسين مستوى عيش املواطنين به.
وإذا كنا نسجل في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن الهدف
األول من املخطط واملتمثل في توسع املساحات املزروعة والتحول نحو
زراعات ذات مردودية أعلى قد قطعنا فيه أشواط مهمة .فإننا نسجل أن
ما تبقى من أهداف املخطط الزالت تراوح مكانها وتبقى صعبة التحقق،
وأن الفالحين خاصة الصغار واملتوسطين لم يشعروا بانعكاس نتائج
هذه السياسة على معيشهم اليومي مع سوء تنظيم السوق الداخلي
وسيطرة الوسطاء ناهيك عن صعوبات التصدير.
ومن أهم تجليات ذلك ما يعانيه السكان القرويون من عزلة وفقر
وتهميش ناتج عن غياب عدالة مجالية تحد من الواقع املزري الذي
تعيشه الساكنة القروية.
السيد الرئيس،
إن ارتهان الفالحة الوطنية للتساقطات املطرية وانتظامها ،والتي
واعدت الحكومة في غير ما مناسبة بالتخلص منها تدريجيا باعتماد
أساليب متطورة في السقي وترشيد اإلمكانيات املائية .ردا على أسئلة
فريقنا في هذا الصدد نعتبره أبرز املعوقات التي تحد من تحقيق أهداف
املخطط .رغم كل املجهودات املبذولة كتوسيع املناطق السقوية
واالستثمار في األشجار املثمرة ...إال أن ذلك يبقى محدودا وغير قادر على
تقديم إجابات كافية على التحدي البيئي واملناخي الذي تقتضيه السرعة
في إدخال التكنولوجيا الحديثة املرتبطة باملجال وتشجيع البحث
العلمي في هذا اإلطار واإلستفاذة من التجارب الدولية املتميزة في املجال
الفالحي .وقد نبهنا في فريقنا إلشكالية األمن املائي في ارتباطه بتحقيق
األمن الغذائي وترشيد استغالله بمعالجة املياه العادمة وتحلية مياه
البحر واستغاللها في الزراعات املحلية والتقليدية مما سيسهم في الحد
من الهجرة ومحاربة التصحروعدم هدرالثروة املائية.
السيد الرئيس،
نعتبر في فريقنا أن عدم انكباب الحكومة على حل اإلشكاليات

وإن غياب تصور لوزارة الفالحة في تبني سياسات تعمير مندمجة
تراعي التوازن البيئي وتعقلن التوسع العمراني للمدن مع الحفاظ على
األرا�ضي الصالحة للزراعة حيث زحف اإلسمنت في العشر سنوات
األخيرة من األرا�ضي املسقية على حوالي  30هكتار إضافة لخمس
هكتارات من األرا�ضي البورية سنويا .وعدم اتخاذ الحكومة ملبادرات
عملية حماية للرصيد العقاري الفالحي من التقلص.
السيد الرئيس،
رغم تقديم الحكومة العديد من االلتزامات كتوسيع املجاالت
املسقية وتأهيل الفالح الصغيرنسجل بكل أسف عدم اهتمام الحكومة
بخلق جيل جديد من الفالحين قادرين على رفع التحدي من خالل
التكوين املستمر والتطوير بأساليب وتكنولوجيات حديثة .وبذلك
تكون الحكومة رغم كل املجهودات املبذولة قد أخفقت في إقرار فالحة
تضامنية وأن واقع الفالح الصغير ال يزال يعبر بشكل جلي عن فشل
املخطط األخضرفي دعامة الفالحة التضامنية.
السيد الرئيس،
وهنا البد أن ننبه الحكومة إلى العمل على توضيح أهداف مخطط
املغرب األخضرخاصة في صفوف الفالحين الصغارحيث أن  %60منهم
يجهلون أهدافه وبالتالي هم غير منخرطين فيه ،وتجويد طرق التمويل
التي تجعل الفالح الصغير عاجز عن الولوج لهذه الخدمة خاصة أن
بنك واحد يعمل على مواكبة املخطط دون املؤسسات البنكية األخرى،
كما ننبه الحكومة للتأخر الكبير في تأطير الفالحين خاصة أن  %80من
الفالحين أميون ويستغلون  %76من األرا�ضي الصالحة للزراعة ،وإذا
كان نجاح مخطط املغرب األخضر مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير املوارد
املائية الكبيرة فالبد من التسريع بإعادة استعمال املياه العادمة
ومعالجتها وتحلية مياه البحر.
كما ننبه الحكومة بأن سيطرة الوسطاء على السوق الفالحية
املغربية واملضاربة واالحتكار في املنتجات الزراعية وعدم تنظيم السوق
الداخلي تعتبرأكبرعائق أمام تحقيق أهداف دعامة الفالحة التضامنية
والتي جاءت لتحد من الفقر والهشاشة املسيطرة على جل الساكنة
القروية بالدنا.
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السيد الرئيس،
يحتل املغرب موقعا جغرافيا متميزا بين املحيط األطل�سي والبحر
األبيض املتوسط ويمتلك العشرات من املوانئ ومئات الشركات
املتخصصة في تحويل األسماك ويعيش على هذا القطاع ماليين املغاربة.
واملفارقة أنه رغم هذه اإلمكانيات فمساهمة قطاع الصيد البحري
في الناتج الخام تظل دون املستوى املطلوب مما يفوت على بالدنا العديد
من فرص النمو وخلق مناصب الشغل...
وإذا كانت العديد من الدول التي راهنت على االستثمار في استزراع
السمك البحري ،فإن الحكومة لم تولي هذا املوضوع ما يستحق ذلك
أن إنتاج  2000إلى  3000طن سنويا يظل دون التطلعات حيث يشكل
 %0.2من حجم اإلنتاج السمكي اإلجمالي ببالدنا.
إذا ما أضفنا إلى ذلك وضعية املصايد وأسواق الجملة ووضعية
األسواق املركزية باملدن وشاحنات نقل األسماك وطرق التفريغ والبيع
والتسويق فإننا سنقر أن أهداف مخطط أليوتيس الزالت بعيدة املنال
مما يستدعي تقييم هذا املخطط وتحيينه لبلوغ األهداف املسطرة،
وهنا يحق لنا التساؤل:
 إلى أي حد ساهم مخطط أليوتيس في تحسين الناتج الداخليالخام .وأين نحن من تحقيق  13.6ملياردرهم في أفق 2020؟
 إلى أي حد ساهم املخطط في التخفيف من انتشار القطاع غيراملهيكل؟
 إلى أي حد ساهم املخطط في رفع قيمة صادراتنا من موارد البحروتحقيق  3.1ملياردوالرفي أفق 2020؟
 إلى إلى حد ساهم املخطط في التشغيل املباشر؟ وأين نحن منهدف  115.000منصب شغل في أفق 2020؟
 إلى أي حد استطاع املخطط الحفاظ على الثروة السمكية وضماناستدامتها؟
 هل ساهم املخطط في تطوير البنيات األساسية للموانئ البحرية؟وحل مشاكل االكتظاظ والتلوث وبناء مراكزمجهزة للتخزين؟
 هل ساهم املخطط في تجديد األسطول املتهالك العتيق؟السيد الرئيس،
إن تطوير املقاوالت املرتبطة بالصناعات البحرية ،وتثمين الثروة
السمكية من شأنه أن يشكل دعامة أساسية وقيمة مضافة تدعم
اإلنتاجية في هذا القطاع وهنا البد من التأكيد على أن الحكومة لم
تستطع إيجاد مقاربة مالئمة تروم الرفع من املستوى االجتماعي واملادي
للعاملين بقطاع الصيد البحري (التقاعد–التعويضات العائلية)..
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السيد الرئيس،
إن واقع البادية املغربية يبرز بشكل جلي ما تعانيه هذه األخيرة من
تهميش وهشاشة وفقر إضافة لصعوبة الولوج للخدمات العمومية
من تعليم وصحة وثقافة...يندر بأن تأثير ووقع السياسات املرتبطة
بالتنمية القروية يظل محدودا ولم يستجب لطموحات شريحة كبيرة
من املواطنين ،وقد أكد ذلك تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي حول " تنمية العالم القروي ،التحديات واآلفاق " ،والذي
أوضح أن نسبة الفقر بالعالم القروي في تصاعد وأن حوالي  %65في
وضعية هشاشة وربع الساكنة القروية تجد صعوبة في الولوج للخدمة
الصحية ،وأكد التقرير إلى غياب استراتيجية تنموية فعلية للوسط
القروي والذي يشكل سكانه  %40من الساكنة اإلجمالية وقد أشار
التقرير إلى انعدام التوازن في إنجاز البرامج العمومية ما بين الوسطين
الحضري والقروي حيث أن الحواضر تستحوذ على الجزء األكبر من
مجهود التنمية.
وهنا نتساءل عن مدى تجاوب الحكومة املغربية مع هذا التقرير؟
السيد الرئيس،
رغم كل املجهودات املبذولة من طرف الحكومات املتعاقبة الزلنا
نسجل التأخر الكبير في تطوير قدرات اإلنتاج والتحكم في االستهالك
ناهيك عن معاناة املواطنين من تأثير تقلبات أسعار املواد الطاقية
واالعتماد الشبه الكلي على الخارج لتلبية الحاجيات الوطنية ،والنقص
الكبيرفي البحث العلمي في املجال الطاقي والتنقيب املعدني وعدم ترشيد
االستغالل ومعالجة الخدمات املعدنية.
إن املشروع املالي ال يقدم إجابات واضحة حول إشكالية العدالة
املجالية في املجال الطاقي على الخصوص الطاقات املتجددة رغم توفر
عدد من جهات اململكة على مؤهالت مهمة تجعلها مرشحة الستقطاب
هذا النوع من االستثمارات .وال يعطي كذلك خارطة طريق واضحة
للرفع من مستوى االستثمار في هذا املجال بما يحقق قفزة قوية تحقق
تنمية مهمة لكل املناطق املستهدفة ،وتتما�شى مع حجم املوارد الطبيعية
التي تزخر بها بالدنا .وهنا البد من التنبيه إلى دعم الشركات الصغرى
واملتوسطة املستثمرة في هذا املجال لتحقيق األهداف ،خاصة فيما
يتصل بالتشغيل وخفض استيراد الطاقة.
كما ندعوالحكومة إلى االنفتاح على التجارب الناجحة في هذا املجال
واالستفادة من التكنولوجيات املتقدمة في املجال الطاقي ،والتسريع
ببرنامج النجاعة الطاقية انطالقا من اإلدارات العمومية والجماعات
الترابية وصوال إلى تعميمها على املواطنين ومواكبة عمل الجماعات
الترابية خاصة في مجال الكهربة بالطاقة الشمسية.
السيد الرئيس،
غير خاف عنكم الدور الذي تلعبه املعادن في التنمية االجتماعية
واالقتصادية وخلق فرص الشغل ودعم الصادرات ،إال أن بالدنا رغم
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كل إمكانياتها وتنوعها الجيولوجي الذي يوفر احتياطا هاما من املعادن
الزلنا بعيدين عن تحقيق األهداف املرجوة ،وتحقيق فرص الشغل
واإلسهام ورفع معدل النمو ،فإذا ما استثنينا الصناعات املرتبطة
بالفوسفاط التي تمثل  %90من اإلنتاج املعدني ،فإننا ندرك التأخر
الكبيرالحاصل في مجال البحث والتنقيب على معادن أخرى ،مما يضيع
على بالدنا عددا من فرص النمو والتقدم.
وهنا البد أن نثيراهتمام الحكومة إلى:
 ضرورة تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالحكامة في تسييرالقطاع؛
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هذا املجال.
 إال أننا الزلنا لم نحقق األهداف املسطرة في عديد من املجاالتذات الصلة فمثال قدمت الحكومة السابقة التزاما من خالل البرنامج
الوطني لتدبير النفايات املنزلية بالوصول إلى  %100بحلول .2020
وتأهيل جميع املطارح العمومية وتطويرها.
 كما نسجل النقص الحاصل في التربية البيئية على مستوىمناهجنا التعليمية في جميع األسالك وعدم تشجيع البحث العلمي في
هذا املجال.
السيد الرئيس،

 االهتمام بالصناعات املنجمية وخلق مصانع لتثمين املنتجات بمايوفرمناصب الشغل؛

رغم كل املجهودات التي بذلتها الدولة في تحسين صورة املغرب
وجعله قاعدة تصدير نحو أوربا وإفريقيا والشرق األوسط بإطالقها
مخطط التسريع الصناعي في قطاع السيارات الذي الزال يستأثر
باهتمام العديد من املستثمرين ،وهذا يرجع باألساس للسياسة
املتبصرة لصاحب الجاللة ،حيث صنفت بالدنا في مقدمة الدول األكثر
استقطابا لالستثمارات في القارة اإلفريقية.

 العمل على تنسيق برامج الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة معالبعد االقتصادي واالجتماعي؛

فبإطاللة سريعة على معظم الدول الصاعدة التي تحقق معدالت
نمو مرتفعة فإننا نجدها توجهت نحو االستثمار في مختلف الصناعات
والتي ساهمت بشكل مباشرفي تحقيق إقالع اقتصادي وتنموي بها.

 نهج العدالة املجالية في إعداد وإنجازاملشاريع بما يتالءم مع الرفعمن مستوى عيش املواطنين؛
 التسريع بإنجازبرامج النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة وإنجازدراسة األثرالطاقي وإصدارنصوص تنظيمية املتعلقة بذلك؛

 العمل على استقطاب االستثمارات والتكنولوجيا لدعم مشاريعفي هذا القطاع؛
 إبرام اتفاقيات مع جهات اململكة في مجال الطاقة والتنميةاملستدامة؛
 مواكبة عمل الجماعات الترابية خاصة في مجال الكهربة للطاقةالشمسية وإعداد املطارح العمومية الحديثة.
السيد الرئيس،
إن إشكاليات البيئة أضحت أكثر من أي وقت م�ضى تؤرق كل دول
العالم فازدياد الحرارة والتصحر والتلوث بكل أنواعه إلى غير ذلك من
املشاكل املرتبطة بالتصنيع والتي تهدد األجيال املقبلة مما جعل الدول
تنظم قمة األطراف لتنسيق الجهود من أجل التخفيف من هذه اآلفة.
ونحمد هللا أن بالدنا منذ مدة جعلت من حماية البيئة وترسيخ
مبادئ التنمية املستدامة أولوية وطنية وقد تجلى ذلك من خالل
التوجيهات السامية لصاحب الجاللة في العديد من املناسبات املرتبطة
بضرورة الحفاظ على املوارد الطبيعية للبالد وحماية البيئة ،وتم تعزيز
هذا التوجه بانخراط والتزام كل القوى الحية بالبالد.
 وقد حقق املغرب نقلة مهمة على مستوى تعزيز اإلطار املؤسساتيوالقانوني تجلى كذلك بإحداث دستور  2011للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي الذي يجمع العديد من املتدخلين السياسيين
واالجتماعيين واالقتصاديين واملهنيين ويعد اإلطار األنسب للتداول في

لقد اعتبرنا في الفريق االستقاللي أن مخطط التسريع الصناعي
 2020/2014رافعة أساسية من شأنه أن يساهم في جلب االستثمارات
في القطاعات الصناعية الجديدة ،واملساهمة في خلق فرص الشغل
وتحسين اختالالت وعجزامليزان التجاري.
وهنا البد من التنبيه إلى أن:
 األرقام املهمة في مجال االستثمار ال توازيها سرعة معدل النمومقارنة مع بعض الدول املنافسة؛
 التأخر الحاصل في اعتماد صناعات مرتبطة بالطاقات املتجددة،وصناعة األلواح الشمسية الحرارية وآليات تحلية مياه البحرواملعدات
الفالحية؛
 غياب عدالة مجالية والتقصيرفي دعم الصناعات الغذائية؛ ترحيل املناطق الصناعية التي أصبحت وسط املدن؛ دعم الصناعات املرتبطة بالثروة السمكية؛ تعزيز التوجه اإلفريقي والحرص على إنجاح االتفاقيات التييوقعها املغرب في هذا املجال؛
 تحسين الولوج للعقاراملعد لالستثمارالصناعي؛ خلق مناطق صناعية موجهة للكراء؛ -تبسيط مساطر منح القروض البنكية املوجهة للمقاوالت خاصة
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الصغيرة منها واملتوسطة؛

خدمتها هي مبادرات جيدة يتعين تعميمها ومضاعفتها.

 تنويع الصناعات الوطنية واالبتكارفي صناعات أخرى ( اإللكترونية– الكهربائية)...

السيد الرئيس،
منحت الحكومات السابقة أولوية كبرى ومركزية للقطاع السياحي
اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه السياحة في املسيرة التنموية ببالدنا
والذي ينعكس إيجابا على املستوى االقتصادي واالجتماعي من خالل
جلب العملة الصعبة وتوفير فرص الشغل ،وقد سجلنا في هذا الصدد
ارتياحا لدمج قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والنقل
الجوي بقطاع السياحة ملا لهذه القطاعات من ارتباط من شأنه أن
يشكل رافعة أساسية للتنمية املستدامة.

املهيكل.

إشكالية القطاع غير املهيكل ومواكبته ودمجه في القطاع

فبالرغم من كل املجهودات ،إال أن بالدنا لم تصل بعد إلى توازن
صناعي يعزز تنافسيته الدولية ،بالنظر إلى ضعف مناخ االستثمار
والنظام الضريبي مما يجعلنا ال نحقق األهداف املرجوة ،إضافة إلى أن
املقاوالت الصغرى واملتوسطة والتي تشكل دعامة أساسية تؤمن البلوغ
إلى تنافسية كبرى تعاني من إشكاليات التأطير والتمويل وأن أسعار
الفائدة مرتفعة جدا باملقارنة مع جل الدول املنافسة.
السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع التجارة الزالت الحكومة عاجزة عن توفير الشروط
الضرورية لإلقالع بما يساهم في تنمية االقتصاد الوطني ،مما يستدعي
تقييم جل املبادرات الحكومية كمخطط ( رواج رؤية  )2020وهنا
نتساءل هل حقق هذا املخطط األهداف املتوخاة منه؟
وأين نحن من  %8من معدل النمو في القطاع التجاري؟ وماهو
مصيرصندوق تطويرالتجارة؟
وهنا البد أن نثيرانتباه الحكومة لغياب التخطيط في املجال التجاري
وغياب العدالة املجالية في هذا الصدد ،وأنها لحد اآلن لم تقدم األجوبة
األساسية لتحديات القطاع وعن خلق التوازن بين املساحات الكبرى
وتجارالتقسيط وعن الظروف االجتماعية ملهنيي التجارة.
السيد الرئيس،
إن مجهودات املغرب االستثمارية في القارة اإلفريقية وتدفق
االستثماراألجنبي ال يمكن أن يجعلنا نغض الطرف عن جملة املعوقات
التي يواجهها املستثمرون ببالدنا وتبقى أبرزها التعقيدات اإلدارية
إضافة للرشوة ،ناهيك عن تعدد املتدخلين ومشكل الترخيص وضعف
البنية التحتية واملضاربات العقارية التي تعرفها املناطق الصناعية،
زد على ذلك مساطر الجمركة والضرائب وصعوبة التصدير والولوج
للخدمات البنكية وضعف بنيات االستقبال (موانئ ومطارات)..
السيد الرئيس،
إذا ما انطلقنا من تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
برسم  2016حول " التحول الرقمي في خدمة املواطن من أجل تحقيق
تنمية اقتصادية مستدامة" فإننا نجد أن إستراتيجية هذا املخطط
سجلت تأخرا في مجال تنفيذ مجموع العمليات واملشاريع املبرمجة،
الذي اتسم بانعدام مقاربة تشاركية ،إضافة لعملية الحكامة والقيادة
التي اعتبرها التقريرضعيفة .وقد أكد التقريرعلى أن مختلف املبادرات
التي قامت بها بعض املؤسسات واإلدارات العمومية والترابية في رقمنة

ورغم كل ذلك تظل الحكومة عاجزة عن تثمين املوارد السياحية
الوطنية ولم تستطع استغالل املوقع االستراتيجي لبالدنا واستقطاب
ومضاعفة عدد السياح وتنويع املنتوج السياحي إضافة لعدم إيالء
السياحة الداخلية ما تستحق ،واعتبارها رافدا أساسيا ودعما
لالقتصاد الوطني ،وهنا البد من تسجيل أن نقص الجودة في العديد
من مؤسساتنا السياحية يجعلنا نتأخر في الوصول لألهداف املرجوة
وأن منتوجنا لن يتنافس في محيطه اإلقليمي خاصة على مستوى البحر
األبيض املتوسط رغم أن رؤية  2020أكدت على االهتمام بدور الجودة
في إنجاح مخططات السياحة املغربية وجعلها في مستوى املنافسة
في السوق السياحية الدولية .كما ركز على إنشاء جهاز للمراقبة يهتم
بالجودة .لذلك نطالب الحكومة بتفعيل جيد للمقتضيات املتعلقة
بالجودة واملراقبة للوصول للتنافسية املنشودة والتركيز على جودة
التدبير اإلداري واملالي لهذا القطاع حتى يستطيع أن يثمن التعابير
الثقافية الوطنية والقدرات الطبيعية التي تزخر بها بالدنا وإبراز
املؤسسات السياحية املغربية.
وهنا نتساءل عن قدرة الحكومة عن االنفتاح على أسواق جديدة
"آسيا أمريكا الالتينية" وعدم االكتفاء باألسواق التقليدية وهل ستظل
سياحتنا مرتهنة للمثلث الذهبي (مراكش -أكادير -ورزازات)؟ وهل
تراهن الحكومة على خلق أقطاب سياحية جديدة تبرز التنوع الثقافي
والحضاري ململكتنا؟ وما مآل املخطط األزرق؟
يحق لنا كذلك التساؤل عن مآل توصيات املجلس األعلى للحسابات
حول مراقبة وتقييم أداء املكتب الوطني املغربي للسياحة؟
وهنا البد من إبداء عدد من املالحظات:
 تحسين مستوى الخدمات السياحية وتنويعها بشكل أفضليستجيب للطلب السياحي الدولي الوطني؛
 دعم االستثمار من أجل بناء وترميم الفنادق وتجهيز املركباتواملنتجات السياحية؛
 إبراز الهوية الثقافية املغربية وتثمين التراث املادي والالماديببالدنا؛
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 إعادة النظر في مخطط بالدي بما يدعم السياحة الداخلية والتيمن شأنها أن تشكل رافعة أساسية للقطاع؛

السيد الرئيس،
بالرجوع لتقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة
 2013حول االقتصاد االجتماعي والتضامني :رافعة لنمو مندمج" ،فإننا
نسجل أن الحكومة لم تعره أي اهتمام ال فيما يتعلق بالحكامة حيث
تعاني معظم التعاونيات من نقص في مستوى املوارد البشرية أو فيما
يخص تحسين تنافسية التعاونيات من خالل تعزيز وتقويم البنيات
املوجودة أو خلق تجمعات جديدة تدمج البعدين القطاعي والجغرافي،
واعتماد نظام ضريبي مالئم يحقق عدالة ضريبية تأخذ بعين االعتبار
دخل أعضاء التعاونيات وتحسين الولوج إلى التمويل البنكي على
اعتبار أن القطاع التعاوني يتطلب أنظمة مالية مالئمة إضافة لتطوير
أسواق جديدة عبر تحسين العرض الحالي للتعاونيات وتطوير منتجات
وخدمات جديدة كالطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات وحماية
البيئة ...وولوج األسواق الدولية وإرساء منظومة للرعاية االجتماعية
لفائدة منخرطي التعاونيات.

يعتبر النقل الجوي دعامة أساسية في تطوير القطاع السياحي ،إال
أنه ليس بالقوة التي تجعله يحقق أهداف السياحة الوطنية ،ذلك أن
غالء تذاكر شركة الخطوط امللكية املغربية مقارنة مع نظيرتها األجنبية
تشكل عائقا أمام التنقل على متنها سواء بالخارج أو الداخل .وهذا
يجعلنا نتساءل عن مآل مخطط النقل الجوي؟

 هذه مجموعة من املالحظات واالقتراحات التي تنبع من قناعتناالراسخة بإقرارالديمقراطية وبناء النموذج التنموي املنشود؛

 مراعاة البعد االجتماعي والبيئي في الجهود املبذولة من أجل تحقيقسياحة مستدامة ومسؤولة تحترم املحيط البيئي وتضمن استمراريته؛
 االعتناء باملوارد البشرية بتوفير التكوين وإعادة التكوين بشكليتوافق وتطلعات سوق الشغل وفق مناهج دولية في امليدان السياحي؛
 تبسيط مساطرالتمويل البنكي لالستثمارفي القطاع السياحي؛ إقرارنموذج للحكامة في القطاع السياحي عبرإصالح املكتب الوطنيللسياحة ،املجلس األعلى للسياحة ،اللجنة الوزارية للسياحة ،اللجنة
املشتركة بين القطاعين العام والخاص ،اللجنة اإلدارية للسياحة
واملجالس الجهوية للسياحة؛
السيد الرئيس،

إن وضع نظام للجودة لتحسين خدمات املطارات والنقل الجوي
أصبح أمرا ملحا من خالل دعم البنيات وإقرارمخطط للحكامة.
السيد الرئيس،
إن قطاع الصناعة التقليدية يحمل أهمية كبرى تتجلى في إبراز
الحضارة املغربية ويعبر عن مختلف التعبيرات الثقافية ناهيك عن
الدور االقتصادي الذي يلعبه حيث يعيش عليه املاليين من املغاربة وفي
هذا الصدد نسجل عدد من املالحظات واالقتراحات:
 عدم وجود إستراتيجية لتسويق املنتجات؛ ضرورة إعادة االعتبار للصناع التقليديين ودعم الفرادى منهمبالوسطين القروي والحضري على مستوى اإلنتاج والتسويق؛
 العمل على تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين بما يتالءم معمبدأ السالمة والوقاية املهنية؛
 وضع معاييرجودة منتجات الصناعة التقليدية (شارات الجودة)؛ العمل على الحفاظ على الحرف املهددة باالنقراض؛ تبسيط شروط الولوج للخدمات البنكية لالستثمارفي القطاع.وهنا ندعو الحكومة إليالء هذا القطاع ما يستحق من عناية ليتسنى
له املساهمة بشكل وافرفي التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 وانطالقا من موقع الحزب وانسجاما مع مواقفنا الثابتة فإننانتحفظ في التصويت على امليزانية الفرعية للجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية والتي نعتبرها لم تجب بشكل كاف عن تحديات وإكراهات
املرحلة بشكل يقنعنا بالتصويت لها.

 -IIIلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ملناقشة ميزانية قطاعي التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التشغيل األسلحة البيضاء
اليوم داخل مؤسساتنا التعليمية ،بعض التالميذ استسهلوا األساتذة،
وبعض األساتذة ابتعدوا عن رسالتهم النبيلة التي من املفروض أن
يبلغوه ،فساهموا في نزع صفة الوقار واالحترام عنهم ،لذلك ،فنحن
اليوم في حاجة إلى نظام تقييم املعلمين على أساس معايير محددة،
بمكافأة الجيدين منهم وتقديم الدعم لذوي األداء املنخفض ،واستبعاد
ذوي األداء املتدني الذين ال يبدون استعدادا لتطويره ،نظام من أجل
رد االعتبارللمدرسة العمومية ،التي تراجعت في مجملها لصالح التعليم
الخصو�صي ،الذي أصبح في غالبيته يبحث عن الربح السريع ،ويتنافس
في رفع األسعاروالنفط وإثقال كاهل اآلباء باملصاريف والتالميذ بالبرامج
املتراكمة التي ال تترك مجاال للوقت الثالث ،جعلنا من تعليمنا مختبر
تجارب لكل الوصفات االستعجالية منها والعشرية ،وبما أننا نحذو حذو
بعض الدول الغربية التي تعد بالنسبة لنا مثال يحتذى به في الكثير من
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األشياء ،فال يجب أن نن�سى أن مجمل هذه الدول،إن لم تكن كلها ال
تستثمر في التعليم االبتدائي واإلعدادي ،ألنها بكل بساطة ،ال تجازف
بقطاع حيوي ،قطاع ال يقبل املغامرة على أية حال.
السيد الرئيس،
الجامعات القوية واملتميزة ً
علميا هي التي تصنع النهضة والتقدم
وليس العكس ،ولطاملا كانت الجامعة املغربية منذ االستقالل
ً
مالذا للطلبة لتحصيل العلم ،وتخرج األطر العليا ،ورجاالت الدولة
ً
ً
ً
وثقافيا ،والعمل على
واجتماعيا
اقتصاديا
للمساهمة في تنمية البالد
تقدمها العلمي والتقني بين األمم والدول ،إال أنها تعيش اليوم ،تعثرا
في برامج اإلصالحات السابقة بسبب التخطيط غير املعقلن ،وأسلوب
التجربة والخطأ الذي اتبعته السلطة الحكومية الوصية على القطاع،
ناهيكم عن االكتظاظ الذي عانت والزالت تعاني منه بعض الجامعات
ً
خصوصا املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح للمواسم
املغربية
الدراسية كل سنة جامعية؛ بسبب العدد الهائل من الطلبة الذين
يتخرجون من البكالوريا ،هذا باإلضافة إلى الطلبة القدامى ،وغياب،
إن لم نقل ،انعدام البنيات التحتية ،والتجهيزات األساسية ،واملرافق
الكافية للمؤسسات الجامعية ،مع العلم أننا نعيش أزمة نقص التأطير
البيداغوجي ،فغياب التأطيرالكافي للعدد املتزايد من الطلبة الجدد خلق
ً
إشكالية كبيرة في ما يتعلق بالتدريس خصوصا على مستوى املؤسسات
الجامعية ،التي تضطرإلى االستعانة بأطرمهنية من خارج قطاع التعليم
العالي ،في حين يبقى دكاترة الوظيفة العمومية األولى باإلدماج داخل
الجامعات من غيرهم ،لذلك فاألمر يتطلب إحداث مناصب لتوظيف
أساتذة جامعيين جدد لسد الخصاص الهائل.
إن املشاكل التي تعيشها الجامعة اليوم مرده الى غياب االستقالل
الكامل في التسيير وضعف امليزانيات املرصودة لها ،والقرارات التي
الزالت تتخذ مركزيا ،فأي اجتهاد أو هفوة أو خطأ مرفقي أو شخ�صي من
مسؤول في إدارات الجامعات قد يكلفه منصبه.
أما مشاكل املوظف بالتعليم العالي الضامن األول الستمرارالجامعة
كمرفق عمومي فكثيرة ومتعددة ،تنضاف إلى كتلة مشاكل الجامعات،
منها الحق في الترقي بالشهادات الجامعية لفائدة موظفي التعليم العالي
الحاصلين على اإلجازة أو ما يعادلها واملاستر أو ما يعادله ،والحد من
التضييق على الحريات النقابية والتصرفات السلطوية التي أصبحت
تتخذ شكل عرف في التسيير داخل املؤسسات الجامعية واألحياء
الجامعية.
إننا في الفريق االستقاللي نعي جيدا أن البحث العلمي يعد أحد أهم
الركائز التي تعتمد عليها الشعوب في تحقيق التقدم ونيل مكانة وتقدير
بين مختلف دول العالم ،وتقيس أغلب املنظمات العلمية املعنية
بتقييم املؤسسات العلمية والدول بعدد األبحاث العلمية التي تقوم
تلك املؤسسات برعايتها ،ومدى دعم الدولة ألنشطة البحث العلمي
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ّ
املختلفة ،وكلما زادت األبحاث العلمية القيمة ،كلما كانت في مصلحة
الباحث واملؤسسة الراعية والدولة ذاتها ،فجامعاتنا ال زالت تصنف في
آخرالسلم ،ومراكزاألبحاث شبه منعدمة أو ذات أهداف ربحية.

لكن ذلك ال ينفي وجود بعض املبادرات الفردية داخل الوطن التي
يتخذها بعض األساتذة األجالء الذين نوجه لهم الشكر الجزيل والذين
يحتاجون إلى الدعم الحقيقي.
السيد الرئيس،
ً
يشكل التكوين املنهي اليوم رهانا الكتساب الخبرة العملية والكفاءات
الضرورية ملمارسة النشاط املنهي أو ّ
التكيف معه ،غايته األولى تحسين
القابلية للتشغيل لدى طالبه وتحسين كفاءات املؤسسات ،ووفق هذا
ّ
التصور يجد التكوين املنهي سبيل تطبيقه ضمن عالقاته باألهداف
االجتماعية واالقتصادية والثقافية للسياسات العمومية ،فمقاربة
العالقة بين التكوين والتشغيل تقت�ضي القيام بتحليل لبنيات التشغيل
ً
ً
وحاجيات سوق الشغل ،بسبب أنها تشكل عائقا حقيقيا للتنمية،
فقد أخفقت الحكومة لحد اآلن في خلق ما يكفي من فرص العمل
والكفاءة ،وفرض توزيع متوازن للطلبة في مختلف امليادين العلمية،
فسوق الشغل في غاية من الجمود ،ويميل إلى اإلعاقة بدل تيسيرإدماج
القادمين الجدد إلى سوق العمل .وعلى الرغم من الطريقة التي تمت بها
هيكلة التكوين املنهي لتحسين حظوظ الشباب في ولوج سوق العمل ،فإن
اآلفاق ليست مشجعة ،إذ تبقى بطالة الطالب الذين يتلقون التكوين
املنهي عالية جدا ،وغيربعيدة عن تلك التي تصيب طالب التعليم العالي.
السيد الرئيس،
يعتبر العمل املصدر الرئي�سي لقوت ورزق اإلنسان ،وهو أمر أسا�سي
لتأمين الحياة الكريمة وأحد ركائز العيش باستقرار وأمان ،فالعمل
يساعد الفرد في تحسين مستواه املعي�شي واالقتصادي ،وينمي لديه
الحس الثقافي واالندماج االجتماعي اإليجابي مع املجتمع ،وهذا ما
يدعونا جميعا الى إيجاد حلول عاجلة ملعضلة البطالة ،عبر مالئمة
الشواهد والتكوينات املرتبطة بها مع متطلبات سوق الشغل ،فالتكوين
الحقيقي لم يعد يقتصر فقط على التثمين والتأهيل فحسب ،بل
يتعداه إلى الرفع من فرص اإلدماج وكذا مواكبة املشاريع االقتصادية
واالجتماعية ،مع ضمان تعزيزالتكوينات املهنية واالنفتاح على حاجيات
املقاوالت في مختلف القطاعات الجديدة التي ظهرت أخيرا ورصد تطور
سوق الشغل والحرص على احداث شعب جديدة تواكب االستراتيجيات
القطاعية في مهن جديدة ،إلى جانب االختصاصات التقليدية املعروفة،
مع تقديم خدمات التوجيه واملواكبة بما يالئم حاجيات الشباب املحلي
لإلدماج املنهي فضعف تكوين اليد العاملة له انعكاسات سلبية ،فمن
الناحية الفردية يؤدي إلى ضعف إنتاجية العمل ،وضعف تنافسية
املقاولة املشغلة وبالتالي ضعف دخل األفراد من العمل .وهو ما يؤدي
على املستوى املاكرو اقتصادي إلى تراجع االستهالك الوطني واالدخارعلى
حد سواء ثم يترجم إلى تراجع في االستثمار ،فضعف النمو االقتصادي،
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مما يقلص فرص الشغل ومن ثم تفاقم البطالة من جديد.
إن االعتماد على القطاع الفالحي في التشغيل يجعل هذا األخيررهينا
بالتقلبات املناخية حيث أن اإلنتاج الفالحي في املغرب بصفة عامة
مرتبط بحجم وانتظام التساقطات املطرية وهذا ما يؤدي إلى التذبذب
في عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الفالحي من سنة إلى أخرى،
باإلضافة إلى أنه يعرف أكبر عدد من مناصب الشغل املوسمية وغير
القارة ،وعلى الرغم من كونه أصبح يفقد مكانته تدريجيا لصالح قطاع
التجارة والخدمات ،بسبب الهجرة القروية ،وتوسيع هوامش املدن ،كما
أن هذا التراجع مرتبط بنتائج مخطط املغرب األخضر ،الذي استفاد منه
على الخصوص الفالحون الكبار أصحاب الزراعات املوجهة للتصدير
بينما لم تستفد منه الفالحة القروية والفالحون الصغار بالشكل الذي
كان مخطط له وكما هو معلوم فإن أغلب الضيعات الفالحية الكبرى
ممكننة بشكل شبه كلي ،وبالتالي فإن االستثمارات املرصودة في هذا
الباب لم تترجم بإحداث مناصب شغل مناسبة.
أما بالنسبة لقطاع البناء واألشغال العمومية فكل التوقعات
والدراسات االستشرافية حول النموالديمغرافي في املغرب تذهب إلى أننا
نسيرفي اتجاه االستقرارالديمغرافي وبالتالي استقرارالطلب على السكن
وهذا ما يعني أن القطاع سيعرف حتما حالة من الركود أكبر من التي
يعرفها خالل الخمس سنوات املاضية وبالتالي ال يمكن أن نراهن على
قطاع البناء في خلق مناصب شغل جديدة كافية ،نفس العقبات يعرفها
قطاع التجارة والخدمات ،فرغم أنه يعتبر القطاع األكثر تشغيال لليد
العاملة فإنه باملقابل يتميز بكونه القطاع الذي يمارس فيه املشتغلين
في التجارة أو الخدمات الفردية أعمالهم في إطارغيرمهيكل وبالتالي يكثر
فيه الشغل الهش ،الشغل املوسمي أو الشغل الناقص.
إن قطاع الصناعة الذي يعول عليه املغرب المتصاص البطالة
ال يزال يعاني من ضعف التنافسية على مستوى العالقات التجارية
الخارجية ،وخصوصا أن االقتصاد الوطني كان الخاسر األكبر في جل
اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها مع االتحاد األوروبي وأمريكا ثم
تركيا وهو ما نالحظه بشكل ملموس على شكل إغراق للسوق الوطنية
باملنتوجات الصناعية املستوردة .على هذا األساس وألسباب أخرى
يصعب اإليمان بأن الصناعة الوطنية قادرة على إحداث حوالي 72.000
منصب شغل جديد سنويا من هنا إلى سنة .2020
إننا ،في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،نعتقد أن البطالة
باملغرب ظاهرة هيكلية وليست ظرفية إال في جزء قليل منها ،فهي
مرتبطة أساسا باملشاكل البنيوية التي يعاني منها االقتصاد الوطني ومن
أهمها أنه اقتصاد احتكاري وريعي بامتياز ،وغيرمهيكل بشكل كبيروغير
تناف�سي على املستوى الدولي وخصوصا مقارنة مع الشركاء الرئيسيين
بل أنه لم يحترم في تطوره املسار النموذجي :فالحة ،صناعة ،تجارة ثم
خدمات.
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إن معضلة البطالة باملغرب ال يمكن حلها من دون إحداث تغييرات
جذرية على النموذج االقتصادي الوطني في اتجاه اقتصاد حر وتناف�سي
يخضع قوال وفعال ملبادئ الليبرالية االقتصادية مع ضرورة تدخل
الدولة ،قد تنجح املخططات الحكومية املتفرقة واإلجراءات التحفيزية
لصالح املشغلين والبرامج التحفيزية من أجل التشغيل الذاتي للشباب
أصحاب الشواهد ،في خلق مناصب شغل إضافية لكنها بالتأكيد لن
تحل املشكلة ولن تمنع اندثارمناصب شغل أخرى في قطاعات قد تعاني
في أية لحظة من تداعيات االختالالت البنيوية التي تحدثنا عنها .فهل
أخذت االستراتيجية الوطنية للتشغيل  2025-2015هذه األمور بعين
االعتبار أم أن وضع االستراتيجية كان بالنسبة للحكومة هدفا في حد
ذاته؟
السيد الرئيس،
املالحظة األساسية التي يمكن تسجيلها عن الوضع الثقافي املغربي
هي أن هذه الثقافة بدأت تعود مكرهة إلى الخلف ،ولم يعد لها التأثير
املطلوب ،وأن املثقفين بسبب هذه الوضعية ،انعزل بعضهم عنها
وأصبح البعض اآلخر يشعر بال جدوى اتجاهها ،فعلى ما يبدو أن
الحكومة ال تملك تصورا استراتيجيا متكامال للتغييرالثقافي ،يأخذ بعين
االعتبارالتقلبات التي حدثت في القيم الثقافية ببالدنا بعيدا عن األماني
الحاملة وعن الشعارات الجوفاء.
الحكومة ال يمكنها في منظورنا أن تتعامل مع الثقافة سياسيا أو
استراتيجيا ،إذا لم تجعل منها فضاء لالبتكار واإلبداع تسنده قيم
الحرية مع جعل الثقافة إسهاما يوميا لتمكين املواطن من تحصيل
املعرفة والتربية والذوق واإلحساس الجمالي.
إن قطاع الثقافة ببالدنا يسائلنا جميعا ،فرغم الدعم ،ال زال مجال
ّ
النشر والكتاب مثال ،يعاني من إختالالت بنيوية تتمثل في غياب شبه
ّ
كلي لناشرين محترفين ،وغياب عقود مهنية مع املؤلفين واملترجمين،
القراء ،ما ّ
وغياب سوق للكتابّ ،
وشح ّ
يؤدي بهذا الدعم إلى أن يصبح
ّ
مجرد ريع ثقافي ،وهذا ما ينطبق على أب الفنون ،املسرح ،الذي تراجع
شكال ومضمونا ،في غياب الدعم املقنن واملصاحبة للفرق املسرحية
والجمعيات املهتمة ،بتشجيع املتميزة منها.
إن امليزانية املرصودة للقطاع رغم ارتفاعها الطفيف لن تتمكن من
التأثيرفي القصور الثقافي ببالدنا ،وكيف يتأتى لها ذلك بعدد مناصب ال
يتعدى  30منصبا ماليا؟ مع العلم أن قطاع الثقافة في أمس الحاجة الى
موارده البشرية التي تسائل الحكومة من أجل تحسين وضعيتها لعطاء
أفضل.
السيد الرئيس،
ال يمكن أن نتحدث عن الثقافة في بالدنا ما دامت دور الثقافة
تعرف قصورا في التواصل ،يقرب خدماتها من املغاربة ،وما دمنا نفتقر
ملراكز ثقافية بدول املهجر لتعليم لغاتنا وحفظ هويتنا املغربية ،ومادام
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الفنان املغربي يعاني الهشاشة والفقر ،ومادامت مهرجاناتنا في اغلبها
ال تحترم الخصوصية املغربية ولم تسعى للتطور حتى ال تصبح مرتعا
للمسترزقين وعائالت املشرفين عليها عوض أن تكون محطات للرقي
بالتراث والفن املغربي ال يمكن أن نتحدث عن الثقافة مادام أغلب
شبابنا ال يعلم عن تاريخ بالده سوى ما يمتحن فيه داخل فضاءه
التعليمي ،حتى كدنا نعيش أمية تاريخنا ،فعلى الوزارة ،وهذا دورها أن
تجعل املغاربة يتصالحون مع تاريخهم.
وكما هو الشأن في قطاع الثقافة ،فقطاع االتصال يعيش بدوره
ركودا ال يحسد عليه في غياب تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر
السيما قانون املجلس الوطني للصحافة باعتباره وسيلة هدفها تنظيم
هذا القطاع ،الذي يتخبط في مشاكل عديدة ،فإعالمنا السمعي
البصري يعاني من ضعف الحكامة ويتجلى ذلك في الوضعية املالية
واإلدارية للقناة الثانية ،فأجواء العمل بها أصبحت شبه منعدمة،
بسبب تفاقم العجز املالي ،وبرامج هذه القناة وبعض قنوات القطب
العمومي أصبحت متجاوزة ،أغلبها برامج ترفيهية تافهة ،في غياب
برامج ثقافية توجيهية تربي على املواطنة والبناء املجتمعي ،فال زالت
املسلسالت املدبلجة الرخيصة البعيدة عن قيمنا ،تجد موقع قدم
لها داخل قنواتنا ،وال زالت تساهم في هدم املقومات املغربية وتكسر
الحواجز.
ومن هذا املنبر ،ندعو الحكومة الى تقديم الدعم الكبير للقنوات
الجهوية وعلى رأسها قناة العيون نظيرا العمل الجبار التي تقوم به رغم
محدودية مواردها البشرية واملالية خدمة لقضيتنا الوطنية.
الصحافة الورقية ،السيد الرئيس ،تعيش أوقات عصيبة كمقاولة
مغربية في غياب أرقام مبيعات تضمن لها االستمرارية ،في ظل تنامي
خروقات أخالقيات املهنة التي ال ترتبط دائما بالصحافي ،بل تكون في
غالب األحيان صادرة عن املؤسسات اإلعالمية ،وال يمكن هنا ان نغفل
الدور الهام الذي أصبحت تحتله الصحافة االلكترونية ،هناك تجارب
رائدة اكتسبت احترام جمهور واسع من متصفحيها ،لكن املشكل الذي
تعاني منه الصحافة اإللكترونية ،هو املحتوى املتكرر املعتمد على
علمية قص ولصق التي جعلت املحتوى اإللكتروني للمواقع اإلخبارية
محط تساؤل ،حول مدى جودة هذا املحتوى ،وهل الوزارة الوصية
سوف تقوم بتوزيع حصص الدعم من املال العمومي الهادفة إلى
تشجيع هذا النوع من الصحافة أصبح يعرف بمصطلحات قدحية التي
ال تقوم على أي مجهود صحفي وتقتات على ما هو مطروح في الساحة،
وهذا ما يحيلنا
هذا األمر يحيلنا على مشكل آخر ،وهو الوضعية القانونية لهذه
املواقع ،خصوصا وأن معظم املشتغلين في هذا القطاع بعيدين كل
البعد تكوينا واشتغاال عن امليدان ،لعدم وجود مقاولة صحفية،
تستطيع تحمل تكاليف إنتاج املادة الصحفية والتكوين لكي ينتقل املنبر
اإللكتروني من الهواية إلى االحتراف الصحفي.
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السيد الرئيس،
ال تفوتني الفرصة اليوم ،ونحن نناقش ميزانية قطاع الشباب
والرياضة أن ننهئ أنفسنا بتأهل املنتخب املغربي لكأس العالم ،رغم أن
القرعة لم تنصفنا ،لكننا واثقون أننا سنكون في املوعد انشاء هللا.
السيد الرئيس،
إن للشباب دورا كبيرا ومهما في تنمية املجتمعات وبنائها بناء قويا؛
كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها ،لذلك فالشباب
ركائزأي أمة ،وأساس اإلنماء والتطور فيها ،من هذا املنطلق أكد جاللة
امللك حفظه هللا في خطابه امام برملاني األمة في افتتاح الدورة الحالية
حين قال" :فتأهيل الشباب املغربي وانخراطه االيجابي والفعال في
الحياة الوطنية يعد من اهم التحديات التي يتعين رفعها وقد أكدنا
أكثر من مرة والسيما في خطاب  20غشت  2012بأن الشباب هو ثروتنا
الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس عائق أمام تحقيقها"
انتهى النطق امللكي.
من هنا يتضح أهمية العناية امللكية السامية للشباب ،والتي على
القطاع الو�صي رغم ضعف امليزانية املرصودة ،أن يترجمها على أرض
الواقع عبربرامج ومشاريع مندمجة تجعل الشباب في صلب اهتماماتها.
السيد الرئيس،
ّ
تعد املخيمات الصيفية مالذ األطفال الفقراء واملنحدرين من أوساط
اجتماعية شعبية ،تقدم من خاللها خدمة عمومية تسهم في إكسابهم
معارف ومهارات جديدة ،وتصقل شخصياتهم املستقبلية ،وتحصنهم
من الوقوع في آفة اإلدمان ،ومن أجل انجاح هذا البرنامج الوطني ،ال
بد للحكومة العمل على تأهيل الجمعيات املنخرطة في هذا املشروع
وتحسيسها بأهميته ،أبعاد الجمعيات التي تسترزق من التخييم ،عبر
قانون صارم ومنظم ملجال التخييم ،تأهيل املوارد البشرية للوزارة
وتمتيعها بحقوقها ،وتشجيع املبادرات الفردية والجماعية الهادفة
لتجويد منتوج التخييم ،تحيين البرامج التربوية املقدمة في املخيمات
وفق الفئات املستفيدة وتماشيا مع التطور التكنولوجي واملعلوماتي
والتواصلي ،تعديل برامج التكوين الخاصة باألطر التربوية ،والرفع
من السن الخاصة بهذه الفئة لتحمل املسؤولية داخل املخيمات،
مع الحرص على اعتماد سجلهم العدلي لهذه املهمة ،ودعم الجامعة
الوطنية للتخييم واعتبارها املخاطب الرئي�سي ،في هذا املجال.
السيد الرئيس،
يمكننا جميعا السيد الرئيس ،أن نصبر على الجوع وقد نصبر على
العطش ،لكننا ال نصبر على األلم ،فإذا كان الحق في الصحة مدخال
رئيسيا لحقوق اإلنسان وللعدالة االجتماعية ،فإننا نؤكد أنه وبالرغم
من املجهودات املبذولة ومن ضمنها تخفيض ثمن بعض األدوية ،إال
أننا نأسف لكون القطاع الزال بعيدا عن انتظارات املواطنين فهناك
تأخركبيرللمغرب على مستوى الخدمة الصحية ،التي يقدمها ملواطنيه
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فنحن نرتب في الرتبة  78من أصل  ،115في ما يخص عدد املر�ضى لكل
طبيب ،تسجل املستشفيات املغربية غيابها في قائمة املستشفيات
العربية الجيدة ،بسبب نقص شديد في األجهزة الطبية واألطرالصحية،
وقد سبق للحكومة أن أقرت بوجود مركز صحي واحد فقط لكل 42
ألف مغربي وأقل من سرير أللف مواطن ،كما نسجل نقصا شديدا في
الخدمات الصحية في املناطق النائية فـ  ،%75من وفيات األطفال الرضع
باملغرب ،يموتون بهذه املناطق ،مثلما يسجل املغرب نسبة مرتفعة في
وفيات الحوامل في املساحات القروية ،حيث تصل الى وفاة أم كل عشر
ساعات ،ما يثير بين الفينة واألخرى احتجاجات شعبية أمام غياب دور
الدولة الصحي في تلك املناطق ،التي يقطنها أكثر من  13مليون مواطن
وسط كومة من اإلشكاالت املتراكمة بين العزلة والتهميش التي يعاني
منها أكثر من  12مليون مغربي يعانون الهشاشة لم يستطع معها "نظام
رميد" تغطيتها بسبب تعثر وغياب التمويل والوسائل اللوجستيكية
والطبية الالزمة ،لتقديم الخدمات الصحية ،فيما لم يتجاوز تخفيض
األثمنة ،الذي اقتصرعلى  %59فقط من األدوية املهمة أي ما يصل إلى
 3140دواء 10 ،دراهم ،بل هناك أدوية عرفت تخفيضا بـ درهم واحد
فقط ،مما يضطر معه البعض إلى دفع تكلفة عالج "سرطان الرئة"،
بأكثر من  35ألف درهم ،وعالج "سرطان القولون" بمبلغ  31ألف
درهم ،ثم "سلطان عنق الرحم والحنجرة" وصل إلى  50ألف درهم،
و"سرطان الثدي" وصل إلى  30ألف درهم ،فلمن يلجأ املواطن املغلوب
على أمره ليغطي به هذه التكاليف؟ إذا ما علمنا أن تمويل العالجات
يعتمد بالدرجة األولى على األداء املباشر لألسر ،فحصة املصاريف
الصحية التي تتحملها األسر بطريقة مباشرة تبلغ  %64باحتساب
مصاريف التنقل واإلقامة ،ال تستفيد املستشفيات العمومية منها إال
بنسبة  %4.4والباقي يذهب إلى املصحات الخاصة.
لذلك ،فإننا نحمل الدولة املسؤولية األكبر فيما آل إليه الوضع
الصحي باملغرب ،باعتبارها تملك اإلرادة السياسية ووسائل التغيير،
إال أنها تفتقر الى رؤية واضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة،
كحق لكل مواطن بدون استثناء ،كل هذا قاد إلى تدني مستوى الخدمة
الصحية باملستشفيات العمومية املغربية.
السيد الرئيس،
ال ننكر أن وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،قد
قامت بمجهودات مهمة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف املجاالت
التي تتحمل مسؤوليتها ،وهذه املجهودات يجب أن تواكبها ميزانية قد ال
تكفي نسبة رفعها ب  %33من تحقيق طموح القائمين عليها،
وإننا ،في الفريق االستقاللي ،إذ نثمن مجهودات الحكومة لالهتمام
فإننا نؤكد أن االهتمام بوضعية الفئات التي تدخل في اختصاص
القطاع الو�صي يستدعي منا حوارا حقيقيا بل حوارا استراتيجيا ،فالحوار
هو املدخل األسا�سي إليجاد مساحات مشتركة بين جميع املعنيين من
مجتمع مدني وجمعيات معنية بقضايا املجتمع ،فبناء األسرة رهين
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باالهتمام باملرأة ورد االعتبارلها كأم وعاملة بل وكمربية بالدرجة األولى،
وحمايتها من شتى أصناف التمييز التي تعانيه في مجتمعنا ،وقس على
ذلك املرأة األرملة واملطلقة التي تعاني أغلبهن من الفقر خصوصا في
العالم القروي.
فالعناية بها تقت�ضي تجسيد مبدأ املناصفة وإعادة النظرفي الخطة
الحكومية للمساواة التي لم تستطع تغييروضعية املرأة اجتماعيا ،لذلك
نرى أنه من الضرورة البحث عن جذور التمييز بين الجنسين والهيمنة
الذكورية ،وتدقيق مسؤوليات الدولة واملجتمع والتنظيمات واألفراد.
السيد الرئيس،
أن صندوق التماسك االجتماعي ،الذي أحدث سنة  ،2012يفتقد
الستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم االجتماعي تمكن من تحديد
األهداف املتوخاة والفئات املستهدفة ومصادرالتمويل ،التي يمكن على
أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق،
الذي اتسم تدبيره بتعدد املتدخلين والبرامج التي يمولها والتي تستهدف
فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب اململكة ،في غياب استراتيجية
لتنزيل برامج دعم التماسك االجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم
توفربرمجة متكاملة ملوارد الصندوق ونفقاته على املدى املتوسط.
كانت هذه ملحة من تقرير املجلس األعلى للحسابات حول هذا
الصندوق ،الذي يستوجب من الحكومة إعداد إجراءات عملية
ومستعجلة من أجل تفعيله التفعيل السليم خدمة لألهداف التي أن�شئ
ألجلها.
السيد الرئيس،
ألول مرة ينص دستور اململكة على االهتمام بفئة املعاقين من
خالل إعداد برامج مندمجة ،فتداخل مجال اإلعاقة بعدة قطاعات
حكومية أثر سلبا على تدبير ملف األشخاص املعاقين ،في غياب نظرة
شمولية مللفهم ،فملف املعاقين تكلفت به مديرية التعاون الوطني التي
أصبحت تشتغل مع الجمعيات منفردة ،دون التنسيق مع القطاعات
األخرى ،أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تستطع إخراج بطاقة املعاق
التي توضح من هو املعاق ودرجة إعاقته ،علما بأن هذه البطاقة تعطي
الحق للمعاق في االستفادة من بعض االمتيازات واألسبقية للولوج إلى
املرافق اإلدارية ،ونسجل هنا غياب انخراط القطاع الخاص في توظيف
املعاقين مع تحفيز الحكومة للشركات املواطنة ،مثل إعفائها من بعض
الرسوم والضرائب الخاصة بتوظيف معاق .كما أن املعاقين بالقرى
محرومون من أبسط الحقوق (التمدرس ،والعالج ،والترويض الطبي)،
بل محرومون في أكبراملدن من الولوجيات باملرافق العمومية والخاصة.
وفي مجال األشخاص املسنين نسجل في الفريق االستقاللي بإيجابية
االهتمام الذي أصبحت الحكومة الحالية توليه لهذه الشريحة العمرية
من املجتمع ،إال أننا ننبه إلى ضرورة العناية بهم من باب الحق وليس
من باب الشفقة .فاملسنون لديهم حق على الدولة كباقي فئات املجتمع
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االخرى وعلينا أن نعمل بكل الوسائل من أجل الحفاظ على كرامتهم
واستفادتهم من كافة حقوقهم الدستورية والتي يضمنها القانون ،وملا ال
دعم أسرهم أسوة باألرامل واملطلقات ،فذات ضيق العيش هي من ترمى
بهم إلى الشارع وفي أحسن األحوال إلى مؤسسات للرعاية االجتماعية
على عالتها.

 -IVلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة.
 -1ميزانية وزارة الخارجية والتعاون الدولي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة املستشارون،
من املعلوم أن بالدنا اليوم تعيش عهدا حافال بالتحوالت العميقة
على الصعيدين الداخلي والخارجي ،وفي مختلف املجاالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية واإلعالمية والبيئية.
وهذه التحوالت املستمرة والسريعة تعتبر تحديات جسيمة،
تستدعي إعادة النظر واالستعداد التام لالنخراط بقوة في املنظومة
العاملية.
إذا كان بلدنا قد تبنى منذ عقود نهج التعددية السياسية ،واالنفتاح
االقتصادي وحرية املبادرة ،فإن النتائج املكتسبة برهنت على صواب
النهج وحسن االختيار ،وبالتالي فبالدنا مدعوة اليوم في محيط دولي
تسوده العوملة واملنافسة القوية ،لتعبئة كل طاقاتها للقيام بأعمال
جبارة على كل الواجهات ،فسواء تعلق األمر برفع التحديات الداخلة
كتأهيل االقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس األموال إلنعاش
االستثمار ،أو بتقوية دور املغرب على الساحة الدولية والدفاع عن
وحدته الترابية ،ألن التعاون الدولي الذي يعني أساسا تقوية العالقات
السياسية واالقتصادية والثقافية بين الدول ،أضحى عنصرا فعاال في
مسار التنمية االقتصادية وتوجها ال محيد عنه للسياسات الخارجية
للدول.
ونظرا للدور الهام املوكول إلى هذا القطاع واملتمثل باألساس في
تسويق وضمان إشعاع جيد لصورة بالدنا بالخارج ورعاية مصالحها
الحيوية ،باإلضافة إلى القضايا الكبرى الهامة املوكولة إليه ،واسمحوا
لي أن أتطرق بإيجازألهم التحديات واملتمثلة باألساس في:
• قضية وحدتنا الترابية:
تعتبرالثوابت األساسية والتي تحظى بإجماع وطني وتستدعي تجنيد
كل طاقاتنا لتأكيد حقوقنا على أقاليمنا الجنوبية في إطار االلتزام
بالشرعية الدولية ،وذلك سيرا على النهج الحكيم واملتبصر الذي خطه
املغفور له الحسن الثاني طيب الهر ثراه وسار عليه وارث سره جاللة
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امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،فبفضل السياسة امللكية
السامية املتبصرة تمكنت بالدنا من إفشال مخططات خصوم وحدتنا
الترابية الرامية للتشويش والتشكيك في تعامل بالدنا مع متغيرات
محيطه اإلقليمي والدولي.
وفي هذا االتجاه ،فإن بالدنا عازمة على طي ملف أقاليمنا الجنوبية
نهائيا في نطاق احترام السيادة الوطنية ،وذلك بإقرار الحل السيا�سي
املتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية ،الذي لقي تجاوبا
واسعا لدى املجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد ،نذكر بضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية
الرسمية واملوازية ملواجهة كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية ،ألن
الواجب املقدس يدعونا بكل مسؤولية وطنية لتعبئة كل جهودنا
واتصاالتنا لنصرة قضيتنا وتحصين مناعة جبهتنا الداخلية وإجهاض
كل أشكال التآمروالخيانة والعمل على:
• تأهيل جهازنا الدبلوما�سي:
ألن وضع بالدنا يتطلب توطيد الحوار حول مختلف املجاالت
وامللفات الديبلوماسية املغربية بكل أشكالها وخاصة الرسمية منها،
واالرتكاز باألساس وفي املقام األول على املنظور امللكي املتبصر الهادف
إلى التأهيل املحكم لجهازنا الدبلوما�سي ضمن االمتداد اإلستراتيجي
للتأهيل الوطني الشامل ،وذلك انطالقا من اختياراتنا والتزاماتنا
الدولية ومبادئ وثوابت وقيم هذه الدبلوماسية ،املتمثلة باألساس في
الدفاع عن الشرعية واحترام سيادة الدول واستقاللها وتكريس قواعد
حسن الجوار وخدمة التضامن الدولي واعتماد أسلوب متزن ومعتدل
ومنفتح.
فعلى هدي التوجيهات امللكية السامية ،فإننا في الفريق االستقاللي
سنواصل بروح عالية تتسم باليقظة والحزم ،والتعبئة الكاملة حكومة
وبرملانا وكل القوى الحية الفاعلة في بالدنا ،إلفشال كل املناورات
التآمرية وصيانة وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية ،وذلك من خالل
تكريس الدور الريادي لبالدنا حول القضايا األمنية وخاصة قضايا نزع
السالح ومنع انتشاره ومكافحة اإلرهاب والتطرف والجريمة املنظمة
وغيرها.
وإن هذا األمر يستلزم الحضور املتواصل وبذل املزيد من الجهود
من أجل إقناع الدول التي مازالت تعترف أو جمدت اعترافها بالجمهورية
الوهمية ،والتصدي لكل املناورات الجزائرية في املحافل الدولية،
وتحريك كل آليات التعاون الثنائي سواء في نطاق مجموعات التقييم
أو اللجان املشتركة ،وعلى مستوى التضامن اإلنساني والتعاون الجهوي
اإلفريقي واستغالل كل فرص التعاون االقتصادي والتجاري والثقافي
والخبرة البيئية ،ومواصلة العمل على تعزيز روابط التعاون داخل
الدائرة العربية اإلسالمية ،بما يدعم حضور بالدنا سياسيا واقتصاديا
وثقافيا ويخدم املصالح الوطنية ،وتفعيل كل آليات التعاون القائمة
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مع الدول العربية والبحث عن أساليب جديدة واالنفتاح على فاعلين
جدد ملواكبة التطورات واستشراف آفاق أخرى لتطويرمنظومة العمل
العربي املشترك ،من خالل إرساء إستراتيجية متكاملة ومتعددة األبعاد
بين بالدنا ومجلس التعاون الخليجي وغيره من الدول.
• بالنسبة للدول اإلفريقية.
العمل على تقوية الشراكة املتعددة األبعاد مع هذه الدول الشقيقة
والصديقة وفتح املزيد من املكاتب الدبلوماسية في كل العواصم
اإلفريقية ومساعدة ومواكبة هذه األخيرة لفتح سفارات لها مقيمة
بالرباط ،والعمل على تعزيز العالقات مع كل دول ومناطق القارة
اإلفريقية ،سواء على الصعيد الثنائي وعلى مستوى املؤسسات القارية
والتجمعات اإلقليمية وخصوصا املجموعة االقتصادية لدول إفريقيا
الغربية وتقوية عالقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان
اإلفريقية ،والسيما بلدان الساحل والصحراء ،وإعداد تصور إفريقي
موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها وجعل الهجرة مصدر تنوع وعطاء
عوض اعتبارها إكراها معيقا للتنمية وتهديدا الستقرار الدول وتوازنها
االجتماعي والبشري.
• بالنسبة لدول االتحاد األوربي:
العمل على تعزيزموقع بالدنا في محيطه األورومتوسطي وتعميق كل
آلية التعاون الجهوي املتعدد األطراف مع دول الجوار في كل القطاعات
ذات االهتمام املشترك.
والعمل كذلك على تقوية العالقات الثنائية مع شركائنا التقليديين
بدول أوربا واالنفتاح على بلدان أوربية أخرى ،والسيما دول البلقان
والبلطيق ودول أوربا الشمالية والشرقية ،وتطوير العالقات مع الدول
األوربية الوازنة والواعدة بالنسبة للمغرب كأملانيا ،بولونيا وروسيا
وإيطاليا وتركيا ألنها من أهم التحديات املطروحة علينا ،مع تنويع
الشراكات لضمان انخراط بالدنا في مسلسل العوملة وتحسين فرص
االستثمار.
كل ذلك ألن االنخراط في اإلطاراملتعدد األطراف سيسهل على بالدنا
مواصلة سياسة تدبيرالقضايا الشمولية الكبرى املطروحة على املجتمع
الدولي ،كقضايا حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي والتغييرات املناخية
وغيرها من القضايا.
أما بالنسبة للدبلوماسية االقتصادية ،فقد أضحت رقما أساسيا
في معادلة السياسة الخارجية ،وذلك بفضل التطور الذي يعرفه
العالم وتحديات العوملة وتشابك املشاكل الدولية وتعقدها ،وبالتالي
يجب تفعيلها والتعامل بنفس الروح وااللتزام املعمول بهما في املجالين
السيا�سي واألمني ،للتصدي للحمالت العدائية التي تستهدف املنتوجات
االقتصادية املغربية.
ويقت�ضي األمر تنظيم زيارات اقتصادية منتظمة ملواكبة الدينامية
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االقتصادية واألوراش املفتوحة ببالدنا خاصة لصالح الدول األسيوية،
مع تقوية العالقات مع شركائنا التقليديين وكذا شركائنا بدول أمريكا
الالتينية وإفريقيا.
هذا باإلضافة إلى فتح الباب أمام شركائنا دوال ومقاوالت عاملية
لالستفادة من فرص االستثمار بأقاليمنا الجنوبية بفضل املشاريع
التنموية الكبرى التي أعلن على إطالقها جاللة امللك محمد السادس
بمناسبة عيد املسيرة الخضراء املظفرة ،وتنظيم املنتديات االقتصادية
وتشجيع التواصل والتبادل املعرفي بين املجتمعات املدنية مع التأكيد
على تفعيل الدبلوماسية الثقافية للتعريف باملنتوج الثقافي الوطني
وخاصة املنتوج الثقافي ألقاليمنا الجنوبية عبر العام ،وذلك من خالل
إبرام الشراكة مع مجالس جهات الجنوب ووكالة تنمية األقاليم
الجنوبية ،وتقديم املساعدة والدعم الالزمين للفنانين الشباب املغاربة
من أجل التعريف بثقافتنا وإبراز العمق الثقافي املتنوع الذي تزخر به
بالدنا.
• تطوير األداء القنصلي في دول االستقبال ومواكبة التطورات
الحقوقية ببالدنا:
إن ترسيخ سياسة القرب القنصلي وتحسين بنيات االستقبال في
بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ،سيساهم ال محالة في صون حقوق
ومكاسب أفراد جاليتنا وتدعيم الروابط الوطنية الروحية والثقافية
مع األجيال الصاعدة.
ولن يتأتى ذلك إال بتأهيل املوارد والكفاءات البشرية باعتماد نظام
جديد للتدبير املندمج لتسهيل املعالجة املعلوماتية لضمان التتبع
املتواصل واآلني مع املصالح املختصة.
الرفع من مستوى التواصل والتعامل مع املغاربة أفراد الجالية
وتخصيص املوارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءة واملسؤولية،
ومواصلة إصالح فضاءات العمل بتأهيل املراكز القنصلية من خالل
ترميم وتحديث املباني القنصلية ،وربط االتصال مع وزارة العدل
ووزارة الداخلية لحل مشاكل املغاربة أبناء الجالية املقيمين بالخارج،
وتسريع وثيرة بناء األكاديمية املغربية للدراسات الدبلوماسية ،الذي
سبق للحكومة أن التزمت به عند تقديمها ألول مشروع قانوني مالي،
وعيا بأن تكوين العنصر البشري مهم جدا في كل املجاالت وخاصة في
هذا املجال.
• دعم الدبلوماسية البرملانية واملوازية:
إن الدستور الحالي يهدف إلى تأسيس ثقافة الحكامة الجيدة
ودمقرطة عملية صنع القرارفي السياسة الخارجية خاصة والسياسات
العمومية بصفة عامة ،كما وسع من نطاق االتفاقيات واملعاهدات،
والتي تتطلب مشاركة املؤسسة التشريعية لتشمل كل معاهدات
السلم أو االتحاد أو التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجارة أو تلك
التي يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية أو تلك التي تمس بحقوق
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وحريات املواطنين العامة والخاصة ،حيث ال يمكن توقيعها إال بعد
املوافقة عليها بقانون.
وبالتالي ،فإن هذه التجربة املغربية الديمقراطية البد من إبرازها
وضمان انفتاحها على التجارب الدولية ودعمها كنموذج ريادي في
املنطقة ودعم التنسيق بين الوزارة ومجل�سي البرملان ونظيرهما ببرملانات
العالم ،للتمكن من املشاركة في املحافل الدولية واستقطاب قوى ضغط
حليفة في بلدان العالم ،وذلك عبرتقوية مجموعات التعاون والصداقة
في برملانات العالم وعبرالشعب واملنظمات الدولية وتزويدها باملعلومات
الكافية لضمان االنسجام في املواقف واآلراء بين الدبلوماسية الرسمية
والدبلوماسية البرملانية ،لتكون دبلوماسية معقلنة ،مؤثرة ومؤطرة
متكيفة مع املتغيرات اإلقليمية والعاملية الجديدة.
ختاما:
واعتبارا لطبيعة عمل الوزارة فإن املجهودات ال تقاس بمستوى
امليزانية املرصودة للوزارة ،ألن تحقيق األهداف املنشودة متوقفة على
مدى دينامية الجهاز الدبلوما�سي وبتظافر مختلف جهود التحوالت
الحية لألمة واملؤسسات الوطنية للمساهمة في تقوية حضور املغرب
على الصعيدين الجهوي والدولي.
كما أن تطوير العمل الدبلوما�سي ملسايرة تحوالت املناخ الدولي
وأساليب التعامل بين الدول في إطارالعوملة والتكتالت الجهوية ،يفرض
اعتماد مقاربة جديدة للقضايا السياسية واالقتصادية والتجارية
ومواجهة التحديات التي تعترض سيراملغرب نحو تحقيق طموحاته.

 .2ميزانية إدارة الدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارون،
إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني ،ال تجد من الفريق االستقاللي إال
التأييد املطلق ،ومهما يكن الرقم املخصص لهذا القطاع يبقى ضئيال
وال يرقى إلى مستوى تطلعاتنا ،نظرا للدور الكبير الذي تقوم به قواتنا
املسلحة امللكية وعلى رأسها القائد األعلى جاللة امللك نصره هللا وأيده،
في الحفاظ على وحدة التراب املغربي ،وإننا في الفريق االستقاللي ،ال
يسعنا إال أن نؤكد افتخارنا بهذه املؤسسة الوطنية التي تستعيد أمجاد
املغرب الذي حافظ دائما على استقالله ووحدته طيلة فترات التاريخ،
اعتزازنا بمستوى التكوين والتجهيز الذي تتوفر عليه القوات املسلحة
امللكية في خدمة األمن والسالم في بالدنا ،ومنع كل من تسول له نفسه
أن يقتحم وحدتنا ويعكرصفو السالم في املنطقة.
كما أننا في الفريق االستقاللي ،نثمن عاليا الدور األسا�سي الذي
تبذله القوات املسلحة امللكية تحت القيادة الرشيدة للقائد األعلى
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والدرك امللكي
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واألمن الوطني والقوات املساعدة ،وعلى التفاني والشجاعة وروح
التضحية واإلقدام التي أبانت عنه في الدفاع املستميت عن الوحدة
الترابية ،والذود عن أمن البالد وسالمتها وتأمين استقرارها ،ومواجهة
كل التهديدات واملخاطر الناتجة عن تنامي عمليات اإلرهاب والهجرة
السرية والتهريب ،وفي املكافحة الفعالة لظاهرة االتجار العابر للحدود
من أسلحة ومخدرات.
فتحية إكبارلهذه القوات الساهرة على أمننا وسالمتنا ،ودعواتنا من
هذا املنبر إلى العلي القدير ،أن يتغمد برحمته الواسعة أرواح شهدائنا
األبرارالذين وهبوا حياتهم فداءا للوطن ودفاعا عن وحدته الترابية.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
وأما بالنسبة مليزانية املندوبية السامية لقدماء املحاربين وأعضاء
جيش التحرير.
في إطار إيالء العناية واإلحاطة بحقول الذاكرة التاريخية الوطنية،
واعتبار لدورها األسا�سي والطالئعي في تثبيت وصيانة املوروث التاريخي
والالمادي بجميع روافده من االندثار ومن آفة النسيان ،وللتعريف به
وتلقين هذا اإلرث وتضحيات السلف الصالح في سبيل الحرية والكرامة
واالستقالل ،وإذكاء الروح الوطنية الحقة ،واملواطنة اإليجابية في
أفق استشراف املستقبل بكل ثقة وعزم وإيمان لألجيال املتعاقبة وملد
جسور التواصل بينها وبين املستقبل.
فإننا ،في الفريق االستقاللي ،نثمن عاليا كل املجهودات املبذولة في
هذا القطاع الهام ،وهنا البد من استحضار الخطابات امللكية السامية
ملا تتضمنه في كل مناسبة من إشارات قوية عرفانا بتضحياتهم في سبيل
الوطن والحرية ،ولذا نطالب بالرفع من التعويضات التي تمنح للمقامين
وأراملهم وخاصة الذين هم في حالة عسرمادي واجتماعي ،والعمل على
تسوية كل امللفات العالقة ،وبحث كل السبل الكفيلة إلعالتهن بما
يضمن شروط وظروف متطلبات العيش الكريم والالئق ،والنظر في
إمكانية استفادتهن من منحة التعويض اإلجمالي ،و إيالء العناية كذلك
لذوي االحتياجات الخاصة منهم وذوي الدخل املحدود ،وكذا التسريع
بتحسين وضعيتهم املادية والصحية ،سيما وأن جل املقاومين أضحوا
في حاجة ماسة إلى مساعدة تضمن العيش الكريم.
كما ندعو إلى حفظ الذاكرة الوطنية املشتركة ،وذلك عن طريق
دعم األفالم التاريخية وحفظ األرشيف وتدوين تاريخ املقاومة وعقد
لقاءات مع املقاومين ،مع إعطاء األهمية للفضاءات التربوية وتعميمها
في جميع املؤسسات وكذا التفكير في الذاكرة املشتركة ،وإقامة معالم
تذكارية ببعض املواقع التي شهدت أحداث تاريخية إبان فترة الكفاح
الوطني من أجل الحرية واالستقالل واستكمال الوحدة الترابية.
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ووفقنا هللا جميعا ملا فيه خير هذه األمة تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة محمد السادس ،نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .3ميزانية الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي ،املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
إن التحوالت املتسارعة التي تعرفها دول اإلقامة والتغيرات التي
طبعت التركيبة السوسيو ديمغرافية للمغاربة املقيمين بالخارج والبيئة
املجتمعية لبلدان اإلقامة وظهور جاحيات وانتظارات جديدة لهذه
الفئة العريضة من املواطنين ،وخاصة الشباب منهم ،زيادة على أن
تدفقات املهاجرين والالجئين والذي أبرز رؤية جديدة للسياسات حول
الهجرة واملهاجرين.
كما يجب األخذ في الحسبان مستقبل عالقات الجالية املغربية
بالخارج مع بلدها األصلي ،والذي يعتبر مسالة ذات أهمية كبرى تكت�سي
أبعادا اجتماعية وثقافية واقتصادية ،فضال عن بعدها السيا�سي،
وألنها تمتازعن غيرها بتشبثها بهويتها وارتباطها القوي ببالدها.
وحفاظا على استمرارهذا االرتباط والتواصل ،فإن الوزارة مدعوة إلى
توطيد هذه العالقات ومساعدة املغاربة املقيمين بالخارج على التمسك
بهويتهم ،واالستغناء عن االندماج داخل البلدان املستقبلية ،كما أن
وزارة الوصية مطالبة بالحفاظ على حقوقهم املكتسبة ،والدفاع عن
مصالحهم وتقوية عالقاتهم مع الوطن والتصدي لكل دواعي االنفصام،
وبالتالي فاملحافظة على الهوية املغربية ملغاربة العالم تقت�ضي:
 الحرص على تعليم األطفال أبناء الجالية اللغة العربية والرسميةوالثقافة املغربية ،ودعم مواكبة مشاريع الجمعيات الخاصة بالدعم
املدر�سي لفائدة التالميذ املغاربة؛
 السهر على حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم ،وذلك بمراجعةاتفاقيات الحماية االجتماعية املوقعة بين اململكة املغربية وبلدان
إقامة مغاربة العالم ،مع وضع تصور للتغطية الصحية لهذه الفئة
وتقديم املساعدة الضرورية للذين هم في وضعية هشاشة أو صعبة؛
 تدبيرومعالجة شكايات مغاربة العالم ،وذلك بتنسيق مع الوزاراتواإلدارات والجماعات الترابية وإحداث شباك خاص لتسهيل ولوجهم
إلى املرافق العمومية خالل مقامهم الصيفي ،مع توعيتهم بقضاياهم
اإلدارية والقانونية عبر وسائل اإلعالم ،وتحسين ظروف استقبالهم
أثناء العودة إلى أرض الوطن وخاصة خالل الفترة الصيفية؛
 -تفعيل آلية املواكبة القانونية ،وذلك بتوقيع تعاقدات مع املحامين
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لتقديم االستشارات والتوجيه الضروريين وذلك عبر التنسيق مع
سفارات وقنصليات اململكة املغربية بالخارج؛
 ووضع آلية لليقظة والرصد والتتبع القانونية ،لتعزيز وتطويرقاعدة البيانات املتعلقة باملقتضيات التشريعية الوطنية واألجنبية
ذات الصلة بمغاربة العالم؛
 مساهمة مغاربة العالم في تنمية املغرب ،وذلك عن طريق صندوقاالستمارات الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج ،وفق مقاربة أكثرمرونة،
ومواكبة حاملي املشاريع خالل جميع مراحل خلق املقاولة ،ووضع قاعدة
بيانات تمكن املستثمرين املغاربة من االستعالم عن الفرص املتاحة
لهم لتحفيزهم على االستثمار بوطنهم األم ،وتقوية الحكامة والتنسيق
مع مختلف املتدخلين في مجال الشراكة ،وتنظيم حمالت تحسيسية
داخل الوطن وخارج أرض الوطن بشراكة مع صندوق الضمان املركزي
واألبناك من أجل تشجيع مغاربة العالم على خلق املقاوالت؛
 تطويرالشراكة مع املجتمع املدني ،وذلك لتعزيزقدرات الجمعياتالعاملة لفائدة مغاربة العالم ببلدان اإلقامة في مجال إعداد مشاريع
خاصة بالدعم املدر�سي ،ومواكبة الشباب واألشخاص املسنين والنساء
بالخارج ،وكذا الجمعيات التي تسهرعلى تنظيم أنشطة ثقافية للتعريف
ودعم اإلبداع الثقافي والفني.
تدبير قضايا الهجرة:
 السعي إلى اإلطالع على أوضاع املغاربة املقيمين بالخارج ،أو الذينيعتزمون العودة إلى املغرب ،ال�شيء الذي يقت�ضي معرفة وتتبع هذه
األوضاع بوجود مرصد للهجرة مجهزبشبكة لتجميع وبحث ونقل ونشر
املعلومات حول الهجرة ودراسة تطور العوامل ذات التأثيرعليها؛
 الحرص على مشاركتهم في كل املهرجانات والندوات الدوليةوالجهوية التي تتدارس املسائل املتعلقة بالهجرة للجالية املغربية
القاطنة بالخارج؛
 التسريع بتفعيل القانون رقم  27.14املتعلق بمكافحة االتجاربالبشر ،وذلك بتعزيزقدرات الجمعيات الفاعلة في هذا املجال ومواكبتها
بالتأطيروالعلم باملستجدات.
االهتمام بالقضايا االجتماعية والتربوية والدينية ألبناء الجالية:
تشجيع األنشطة التي تقوي ارتباط الجالية املغربية ،وذلك بإعداد
برامج وأنشطة توفر ظروفا تساعد أبناء الجالية وخاصة الجيل الثاني
والثالث على التعريف على اإلرث الحضاري لبلدهم األصلي.
االهتمام بالقضايا االقتصادية ألبناء الجالية:
 تشجيع املساعدة والتأطير الفعال وحث أبناء الجالية امليسورينعلى استثمار أموالهم في مشاريع تنموية ببلدهم األم ،واقتراح كل
اإلجراءات التي من شأنها تشجيع االستثمار باملغرب من طرف أبناء
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الجالية املغربية وتحويل توفيراتهم نحو املغرب ،وذلك بتنسيق مع
املصالح املعنية؛
 العمل على تشجيع أفراد الجالية على املساهمة في إنعاش التنميةاالقتصادية واالجتماعية للجهات التي ينتمون إليها باملغرب للتخفيف
من ضغط الهجرة القروية؛
 إنجاز دراسات حول اإلدماج االقتصادي للمهاجرين في وضعيةقانونية من خالل التشغيل الذاتي وخلق املقاوالت ،والعمل على مراجعة
مسطرة تأشير العقود من أجل ضمان حقوق العمال املهاجرين وتيسير
اندماجهم في الحياة املهنية.
وختاما ،لقد تعمدنا عدم الدخول في مناقشة األرقام ،ألنه مهما رصد
لهذه الوزارة من ميزانية يبقى ضعيفا مقارنة مع تطلعاتنا وانتظاراتنا،
لكن يبقى أملنا في الحكامة وحسن التدبير.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير هذه األمة تحت القيادة الرشيدة
لجاللة امللك نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .4ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارون،
يعتبر اإلسالم من مكونات الشخصية املغربية منذ أكثر من أربعة
عشرقرنا ،ويمثل القيم املقدسة التي تقوم عليها أمتنا ،وهو مكون قوي
وثابت لهويتنا ،كما ،وكل هذه املقومات ستظل مصدر إشعاع حضاري
لألمة املغربية ،ومعبرا أكيدا لبلوغ مكانة متميزة بين شعوب وحضارات
العالم.
وبالتالي فإن استراتيجية الوزارة املستلهمة من التوجيهات
والخطابات امللكية السامية ،واملركزة باألساس على الحفاظ على
سالمة العقيدة اإلسالمية وتقوية القيم الدينية ووحدة املذهب املالكي،
والعناية بأبناء الجالية املقيمين بالخارج ،وتجديد الروابط الدينية
والتاريخية والثقافية التي تجمع املغرب بإفريقيا ،والذي يعكس التوجه
اإلفريقي للسياسة الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
وأيده ،املستمدة من األواصرالجغرافية والروابط التاريخية واإلنسانية
والتي تشترك مع عدد مهم من الدول اإلفريقية في الثوابت الدينية
والعقيدية املذهبية.
كل هذا وطبقا للتوجيهات امللكية السامية إلعادة تأهيل الحقل
الديني والذي ينطلق من فكرة دمج اإلسالم في مسلسل بناء مجتمع
حداثي ،والذي يهدف باألساس إلى الحفاظ على الخطاب الديني من
املغالطات التاريخية التي علقت به ألغراض ال تمت إلى سماحته بصلة،
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ودفعا للتفاوتات والتفككات ،ومحاربة السلوكات االجتماعية واملواقف
التي تتعارض أو ال تنسجم مع االختيارات األساسية للبالد يحتاج دائما
وبإلحاح إلى:
• التوعية الدينية:
فبالرغم من املجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا املجال إال
أنه تبقى نسبية مقارنة مع سرعة التطورات والتحوالت التي يعرفها
العالم ،وبالتالي فالوزارة دائما مطالبة ببذل املزيد من الجهد لتوسيع
مجال التوعية الدينية وإشاعة القيم اإلسالمية املثلى بين مختلف
أنحاء البالد ،وتحصين أبنائنا وبالدنا من التيارات الفكرية والعقائدية
املتطرفة وذلك بالتنسيق املستمر مع املجالس العلمية املحلية ،وتنمية
مهارات الخطباء والنهوض بالخطبة املنبرية شكال ومضمونا ،مع االلتزام
بمبادئ الوسطية واالعتدال ومواكبة كل املناسبات الدينية والوطنية
والعاملية.
فإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة ،رسالة واضحة
لتقوية التدبير املغربي للشأن الديني ببالدنا ومسؤولية كبيرة من أجل
التعريف بالتجربة املغربية املتميزة وتقاسم الخبرات العلمية مع األشقاء
األفارقة ،وهذه سنة محمودة وهادفة لتوحيد وتنسيق جهود العلماء
املسلمين بكل من بالدنا وباقي الدول اإلفريقية للتعريف بقيم اإلسالم
السمحة ونشرها وترسيخها ،وإحياء التراث الثقافي اإلفريقي اإلسالمي
املشترك من خالل التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته.
• التأطير الديني لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج:
يعتبر مسؤولية كبيرة بالنسبة لبالدنا وخاصة الوزارة الوصية
وباألخص املؤطرين الدينيين ،لصيانة أبناء الجالية من الخطابات
املنحرفة وتحصينها من الغلو والتطرف ،وربطها باألصول والثوابت
املغربية املتجلية في مذهبنا املالكي ،والعقيدة األشعرية والتصوف
السني ،وترسيخ قيم املواطنة الحقة ،البد من تنظيم بعثات علمية
بشكل منتظم طيلة السنة ،وخاصة خالل شهررمضان الفضيل إلمداد
جاليتنا بكل ما تحتاجه في حياتها الدينية من مقومات روحية مؤسسة
على قيم التسامح الحقة التي نادى بها اإلسالم.
وإننا في فريقنا االستقاللي نثمن عاليا كل االتفاقيات سواء ثنائية من
أجل التعاون اإلسالمي أو املتعددة األطراف ،وندعو إلى تتبعها ومواكبتها
لتفي بالغرض الذي أبرمت من أجله.
• تأطير وتوعية الحجاج:
باإلضافة إلى الكتيبات التي تطبعها الوزارة مشكورة لتنوير الحجاج
بكل ما يتعلق بمناسك الحج ،فقها وسلوكا وأخالقا ،فإن املغاربة
بالخارج يحتاجون للمزيد من الشرح والتوعية حتى ال تختلط عليهم
األمور وخاصة الشباب منهم.
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• إحياء التراث اإلسالمي:
تقديم الدعم واإلعانات لبعض الجمعيات واملؤسسات وخاصة
الناشطة في املجال اإلحساني واالجتماعي والعمل على تأطيرها وتنمية
التعاون بين البلدان العربية واإلسالمية.
• االرتقاء باملساجد وتحسين وضعية الخطباء واملؤذنين والقيمين
الدينيين واألئمة في إطار خطة العلماء:
إن الفريق االستقاللي يثمن عاليا الجهودات املبذولة من قبل
الوزارة فيما يخص التأطير الديني ويطالب بتخصيص اعتمادات كافية
لبناء وإصالح وترميم املساجد املغلقة وإعادة فتحها للقيام بدورها،
وكذلك بناء املساجد الكافية بالعالم القروي ،وباألحياء الهامشية
للقطع وبشكل نهائي مع أداء الصالة باألماكن غير الالئقة للعبادة والتي
تمس بقدسية ديننا الحنيف.
كما يطالب ببذل املزيد من العناية بالنسبة لألئمة والخطباء
واملؤذنين والقيمين الدينيين ،وتخصيص منح سنوية لتشجيعهم
على القيام بدورهم وتأطير وأداء رسالتهم في صيانة الثوابت الدينية
واالستجابة ملا ينتظره الناس من اإلمام من أدوار توجيهية وإصالحية،
والعمل على تحفيزهم من أجل االجتهاد وذلك في إطار التنسيق مع
املجلس العلمي األعلى ومجموع املجالس العلمية املحلية في إطار برنامج
خطة ميثاق العلماء للرقي بالشأن الديني ،وتتبع األنشطة املنظمة
من طرفهم أو بمساهمة منهم وتدبير ملفاتهم الصحية وكذا الخطباء
واملؤذنين ومتفقدي املساجد.
• إصالح قطاع التعليم العتيق:
إن العناية التي تولى للقرآن الكريم ووعيا بأهمية البحث التربوي
والتوثيق السمعي البصري في خدمة العلوم القرآنية ،تقت�ضي تكوين
املربين واملربيات وتمكينهم من االطالع على التوجيهات التربوية واألسس
البيداغوجية ،باإلضافة إلى تقويم ومراجعة البرامج الدراسية الخاصة
بالطور االبتدائي والثانوي العتيق وذلك تماشيا مع املستجدات التي
يعرفها قطاع التربية والتكوين وإصالح الوضعية اإلدارية واملالية
للعاملين بهذا القطاع الهام.
• تدبير املنازعات الوقفية:
هناك مجهود في هذا الباب ال يمكن نكرانه إال أن امللفات والقضايا
املتعلقة باملنازعات الوقفية والرائجة أمام العديد من املحاكم على
اختالف درجاتها ،تحتاج لبذل املزيد من الجهد للتغلب عليها وفضها
داخل أجل معقول بدل طول املساطر وطول الوقت ،باإلضافة إلى
ضرورة توحيد املساطر واإلجراءات الواجب اتخاذها في أغلب دعاوى
املنازعات الوقفية ،وبذل املزيد من العناية لترميم التراث اإلسالمي
وتنشيط الحركة الفكرية والتعريف بالكتاب اإلسالمي وترميم
املخطوطات ببعض خزانات الحبسية ،االهتمام بكافة املوارد البشرية
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لالرتقاء بمستوى التدبير اإلداري ،وبحث السبل في تنفيذ األوامر
االستعجالية املشمولة بالنفاذ املعجل ،وهذا بدوره متوقف على تنظيم
دورات تكوينية لفائدة موظفي وأطراملنازعات الوقفية في مواكبة جميع
املستجدات القانونية والقضائية.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
أخواتي املستشارات إخواني املستشارين،
لقد تعمدنا في الفريق االستقاللي في هذا القطاع بالذات عدم
مناقشة األرقام الن امليزانية املرصدة له مهما كانت تبقى ضئيلة،
باملقارنة مع املسؤوليات الضخمة امللقاة على عاتقها ،وبالتالي فهي
مدعوة لترشيد النفقات حتى يمكنها أن توازي بين ما تتطلبه املسؤولية
وبين اإلرضاء واالستجابة إلى التطلعات التي ينتظرها املواطنون.
في ختام تدخلي ،أتمنى باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
أن تعمل الحكومة على تجاوز االنتظارية التي تعرفها في بعض املجاالت
والتي تحتاج منا دائما ،تكثيف كافة الجهود لخدمة املصلحة العليا
لبالدنا.
ووفقكم هللا جميعا ملا فيه املصلحة العامة لبالدنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -Vلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
 -1ميزانية وزارة الداخلية.
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي بمجلس املستشارين
ملناقشة ميزانيات الداخلية ،والنقل والتجهيز واللوجيستيك ،واإلسكان
وسياسة املدينة.
إن قطاع الداخلية ،يعتبر من القطاعات املهمة نظرا الرتباطه
بالحياة اليومية للمواطنين ،زيادة على ارتباطه بأمن وطمأنينة األفراد
والجماعات والساهر على حياتهم ،فهذا القطاع يواكب املواطن املغربي
من املهد إلى اللحد ،أي منذ حصوله على عقد االزدياد ،بتسجيل والدته
إلى حصول ذويه على شهادة الوفاة ،لهذا فهو القطاع الحكومي األكثر
التصاقا باملواطنين بامتياز ،كما يعتبراملشرف على العمليات االنتخابية
ابتداءا من التسجيل في اللوائح االنتخابية إلى غاية اإلعالن عن النتائج،
وذلك باعتباره الو�صي األول واألخير على تدبير وتسيير الشأن اليومي
املحلي للمواطنين بالجماعات املحلية ،وبالتالي فهذا القطاع الهام
مطالب اليوم أكثر من أي وقت م�ضى برفع التحدي والتطور الذي
تفرضه خصوصية املرحلة السياسية التي تجتازها بالدنا ،فالتغيير
والتطور املطلوب يجب أن يشمل إلى جانب املؤسسات العقليات
لضمان مسيرة النهضة السياسية واإلقالع االقتصادي واالجتماعي ،في
إطار ترسيخ دولة الحق والقانون واملؤسسات الدستورية ،على أسس
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سليمة ونزيهة وذات مصداقية تحظى بثقة املجتمع بكل مكوناته ،وذلك
لبناء مغرب قوي بأفكاره ومبادئه ،وبمؤسساته التمثيلية على الصعيد
الوطني والجهوي واإلقليمي واملحلي ،مجتمع قوي بديمقراطيته التي
تجعله يسير في طريق السمو بالحياة السياسية املبنية على ثقافة
اإلنصاف وصون الحريات الفردية والجماعية ،واحترام حقوق اإلنسان
كما هي متعارف عليها دوليا ،حتى تتمكن بالدنا من رفع تحدياتها.
كما أسلفت في البداية ،فإن قطاع الداخلية قطاع متعدد
االختصاصات حيث يطال جميع مناحي الحياة سياسيا ،اقتصاديا،
أمنيا واجتماعيا...
وتبقى الوظيفة األمنية والوقائية من أهم االختصاصات املنوطة
بوزارة الداخلية ،تمارسها عن طريق العديد من األجهزة التي ننوه
باملجهودات الجبارة التي تضطلع بها على اختالف مستوياتها ودرجاتها،
على الرغم من قلة اإلمكانيات املتوفرة لها ،والتي نطالب بضرورة العناية
بها وتحسين وضعيتها حيث أضحت (هذه األجهزة) نموذجا يحتذى به،
في العمليات اإلستباقية في تفكيك مجموعة من الجماعات اإلرهابية
التي كانت تروم زعزعة أمن واستقرار البالد .وإن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية وهو ينوه بهذه املجهودات ،ويقظة رجال األمن على
اختالف مسؤولياتهم وتخصصاتهم ،ننبه إلى أنه أصبح من الضروري
إعادة الهبة واملكانة الخاصة لهؤالء الساهرين على أمننا.
السيد الوزير،
ال يخفى عليكم أن االنتخابات هي عصب العملية السياسية،
ال�شيء الذي يدفعنا إلى إبداء جملة من املالحظات:
 .1اللوائح االنتخابية تشوبها شوائب عديدة.
 .2التدخل املباشر لبعض رجال وأعوان السلطة في بعض الدوائر
االنتخابية ،مما يجعل نزاهة نتائج االنتخابات محط شكوك ومما يؤكد
رجاحة الطرح الذي جاء به حزب االستقالل بخلق لجنة وطنية مستقلة
لتتبع واإلشراف على سيرالعمليات االنتخابية.
 .3التقطيع االنتخابي الذي يطرح أكثرمن عالمة استفهام.
 .4تشتيت الناخبين ووضع عراقيل أمامهم للحيلولة دون القيام
بواجبهم الوطني رغم املجهودات التي لم تكن كافية وناجعة في إبانها.
هناك مالحظة السيد الوزير ،البد من اإلشارة إليها تتعلق بالجواز
البيوميتري ،ذلك أنه غير مقروء داخل مجموعة من الدول األوروبية
األمرالذي يستدعي تجويده.
السيد الوزير،
كما سبق أن أسلفت تبقى الوظيفة األمنية أهم وظيفة بالنسبة
للوزارة إال أن التنمية املحلية ال تقل أهمية عنها ،بل إنها عامل مساعد
على االستقرار واألمن ،غير أن املالحظة ،التي يمكن إبداؤها هي غياب
العدالة املجالية ،بحيث نجد منطقة تنمو على حساب أخرى ،إذ أن
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اعتماد معيار عدد السكان لتوزيع حصة الجهات من ضرائب الدولة
لم يحقق الهدف املتوخى منه .لذا نطالب بخلق وسيلة لتحقيق العدالة
املجالية بين الجهات.
السيد الوزير،
ال يخفى على الجميع أن الضريبة على القيمة املضافة ( )TVAتساهم
مساهمة فعالة في تنمية الجماعات بل تعد موردا أساسيا للكثير منها،
األمر الذي يحتم إعادة النظر في معايير توزيعها بعد مرور  30سنة على
اعتمادها.
صندوق التجهيز الجماعي.
غير خاف عنكم السيد الوزير ملا لهذا الصندوق من أهمية كبيرة
وأساسية في مساعدة الجماعات الترابية على تحقيق بعض مشاريعها،
غيرأن فائدة القروض املمنوحة مبالغ فيها ،لذا ندعوإلى ضرورة تحفيظ
نسبة فائدة القروض املمنوحة لها.
اإلدارة الجماعية.
السيد الوزير،
إننا لسنا في حاجة إلى التنبيه على أهمية العنصر البشري في
تحقيق أية تنمية مرجوة ،حيث يالحظ غياب غطار قانوني للوظيفة
العمومية الترابية تراعي فيه خصوصية هذه املؤسسات الدستورية،
ذلك أن التدبير الجيد يحتاج إلى الكفاءات البشرية املؤهلة ،علما أن
تدبير الشأن املحلي في إطار الجماعات املحلية يعرف خصاصا كبيرا
على مستوى الكفاءات واألطر الضرورية لتحقيق الطموحات املنتظرة،
ناهيك عن غياب التحفيز والتشجيع ،وغياب املنظام اإلداري الخاص
باملوارد البشرية للجماعات املحلية يراعي الهيكلة اإلدارية بالجماعات
الترابية الحضرية والقروية واإلقليمية والجهوية ،بل يالحظ مع األسف
الشديد ،اجتهادات هنا وهناك تخضع إلى امليزاجية في غياب إطارقانوني
منظم للوظيفة العمومية الترابية تراعى فيه خصوصية هذه املؤسسات
الدستورية اللهم فقط ما تضمنه مرسوم  ،1977ففي الوقت الذي
عرف امليثاق الجماعي تعديالت تشريعية إال انه مع األسف الشديد
لم يواكبها على مستوى الهيكلة اإلدارية وتطورات لتعزيز مكانة املوارد
البشرية وإيالئها العناية التي تستحقها.
السيد الوزير،
من بين املواضيع التي تثار دائما بمناسبة مناقشة مشروع امليزانية
للوزارة :مشكل األرا�ضي الساللية ،التي تعرف خلال في التدبير لذا ندعو
إلى إعادة النظرفي طريقة تسييرها.
السيد الرئيس،
إن حجم املسؤوليات واملهام املنوطة بوزارة الداخلية تجعلها تسمو
وتفوق مستوى مناقشة أو دراسة األرقام أو االعتمادات املرصودة،
باعتبارها العمود الفقري واألسا�سي لعمل الدولة بكاملها فهي املركز
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واملحيط ،إنها الوزارة األكثر التصاقا بهموم وانشغاالت املواطنين،
ولذلك فإن حجم هذه امليزانية يبقى محدودا ومتواضعا باملقارنة مع
حجم املهام وتطلعات وطموحات وانتظارات الشعب املغربي وكذا
األوراش الهيكلية واملشاريع التحديثية املنتظرة.

التي تعرضت لها ساكنة الحسيمة على إثر االحتجاجات السلمية من
أجل املطالبة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية ،عبر تنفيذ مضامين
برنامج الحسيمة منارة املتوسط ،والتي التحقيقات التي أمر بها صاحب
الجاللة بشأن املوضوع إلى إعفاء مجموعة من الوزراء واملسؤولين
اإلداريين واملركزيين والترابيين .وكذلك ما حصل بزاكورة من قمع
وتعنيف في حق املحتجين سلميا من مطالبة الحكومة بتوفير املاء
الصالح للشرب للساكنة.

 )1حول ميزانية الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني برسم السنة املالية .2018
نتأسف في فريق األصالة واملعاصرة على عرقلة الحكومة لعمل
املعارضة والسلطة التشريعية ككل .رغم أن الفصل  10من دستور
اململكة يضمن للمعارضة البرملانية مكانة تخولها حقوقا ،من شأنها
تمكينها من النهوض بمهامها ،على الوجه األكمل ،في العمل البرملاني
والحياة السياسية..

 كما أننا نسجل أن وضعية املرأة والطفل الحقوقية على أرضالواقع ،الزلت مزرية وبإجماع التقاريرالوطنية والدولية املعنية بحقوق
اإلنسان .وال أدل على ذلك من استمراروتف�شي ظاهرة تزويج القاصرات،
وظاهرة الزواج غير املوثق خاصة في املناطق النائية ،وتهميش مكانة
النساء في مواقع املسؤولية وفي القرار السيا�سي ،رغم تنصيص الوثيقة
الدستورية على مبدأ املساواة في الحقوق السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.

 كما أنها تعرقل مسار مقترحات القوانين املقترحة من طرفالسيدات والسادة املستشارين.

 كما نتأسف للتأخر غير املبرر في تنزيل خطة عمل الرباط املتعلقةبمناهضة الحث على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية والتي
تشكل تحريضا على العدوانية والعنف" ،املصاغة على إثر الورشة
الدولية التي احتضنتها بالدنا ،بالتعاون بين املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان واملندوبية الوزارية ،يومي  4و 5أكتوبر  ،2012واملعتمدة من
طرف مجلس حقوق اإلنسان في فبراير.2013

ثانيا :مداخالت فريق األصالة واملعاصرة:
 -Iلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

 وتتهرب من اإلجابة على أسئلة السلطة التشريعية عبر الغيابالدائم لعدد من الوزراء .باإلضافة إلى أننا نسجل باستغراب كبير تهرب
الحكومة من تفعيل املبدأ الدستوري املنصوص عليه في الفصل  93من
الدستور والذي ينص على أنه" :الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة
الحكومية كل في القطاع املكلف به ،وفي إطار التضامن" .وعندما تريد
تفعيل هذا املبدأ الدستوري نجد أن األجوبة عامة وغامضة وتفتقد
لألرقام واإلحصائيات املضبوطة وكأنها في خالف سيا�سي بين املكونات
السياسية لها.
 كما نسجل عدم تفاعلها املقتضيات الدستورية املتعلقة بتفعيلالدور البرملان في مراقبة عمل الحكومة ،وذلك يتجسد في أنها لم تتفاعل
مع أسئلة فريقنا الكتابية والشفوي والتي بلغت بين دورتي أبريل وأكتوبر
حوالي  1017بينما لم تجيب الحكومة سوى على  97منها ،والباقي الزال
معلقا لحدود اليوم ،ضاربة عرض الحائط أحد أهم املبادئ الدستورية
املتمثلة في ربط املسؤولية باملحاسبة.
 )2حول مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدولة املكلفة بحقوق
اإلنسان برسم السنة املالية .2018
 وعيا منا في فريق األصالة واملعاصرة بالدور الذي قامت به هيئةاإلنصاف واملصالحة والتوصيات الصادرة عنها والتفاعل اإليجابي
لعاهل البالد معها من خالل العمل على دسترتها ،في ظل غياب سياسة
حكومية لتفعيل وتنزيل مقتضياتها نود أن نسائلكم ،السيد الوزير
املحترم ،حول مآل مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية
وحقوق اإلنسان .2016 – 2011
 -كما أننا سجلنا في فريق األصالة واملعاصرة االنتهاكات الحقوقية

 كما أننا لم نجد لديكم أية إستراتيجية ترمي للتفاعل القويواالستعجالي مع متطلبات انخراط املغرب ضمن اآلليات اإلقليمية
لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها كما هو الشأن بالنسبة لجامعة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد اإلفريقي..
 باإلضافة إننا نسجل بشكل سلبي مسألة التحفظ الحكومي فيمجال املمارسة االتفاقية الدولية والبروتوكالت امللحقة بها؟
 إضافة إلى عدم إدماج الحكومة ملقاربة النوع في جميع القضايااملتعلقة بالصحة العقلية والنفسية وكذا على مستوى االرتقاء
باملؤسسات السجنية؟
 كما أننا نرى مسؤولية الحكومية ثابتة بخصوص تنفيذ التوجيهاتامللكية في مجال حقوق اإلنسان ال سيما في ما يتعلق بصيانة حقوق
املهاجرين والالجئين ،ومنع االتجارفي البشر؟
 وأخيرا ندعو لتوحيد مرجعيات تقييم وقياس مدى احترام حقوقاإلنسان والنهوض بقدرات مختلف املؤسسات والفعاليات املدنية
والحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان؟
 )3حول مناقشة مشروع ميزانية الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة برسم القانون املالي لسنة .2018
لقد ألقى جاللة امللك نصره خطابا ساميا مرجعيا بمناسبة افتتاح
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الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية
العاشرة ،يوم الجمعة  13أكتوبر  ،2017والذي وقف فيه جاللته
على أعطاب اإلدارة املغربية ،والذي شخص فيه جاللته بشكل دقيق
أعطاب اإلدارة العمومية ،وقف فيه على الصعوبات ،التي تواجه تطور
النموذج التنموي ،وعلى االختالالت ،سواء في ما يخص اإلدارة ،بكل
مستوياتها ،أو في ما يتعلق باملجالس املنتخبة والجماعات الترابية.
كما أكد جاللته على أن الوضع اليوم ،أصبح يفرض املزيد من
الصرامة ،للقطع مع التهاون والتالعب بمصالح املواطنين ،من أجل
االرتقاء باإلدارة إلى طموحات جاللة امللك واملواطنين .من أجل تحقيق
النجاعة اإلدارية التي اعتبرها جاللته معيار لتقدم األمم ،وما دامت
عالقة اإلدارة باملواطن لم تتحسن ،فإن تصنيف املغرب في هذا امليدان،
سيبقى ضمن دول العالم الثالث ،إن لم أقل الرابع أوالخامس ،وبعالقة
املواطن باإلدارة ،سواء تعلق األمر باملصالح املركزية ،واإلدارة الترابية،
أو باملجالس املنتخبة ،واملصالح الجهوية للقطاعات الوزارية؟
 )4حول مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل برسم دراسة
مشروع قانون املالية لسنة .2018
تعرف ظاهرة الجريمة ارتفاعا ملحوظا ببالدنا ،خصوصا في ظل
الثورة التكنولوجية والتقنية في العصر الحاضر ،حيث أخذت ظاهرة
اإلجرام بعدا دوليا وأصبحت عابرة للقارات والدول ،األمرالذي يستدعي
إعادة النظرفي الوسائل التقليدية آلليات العدالة الجنائية وفي القواعد
املنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها األدوات الهامة للسياسة الجنائية.
من هنا تساءلنا معكم السيد الوزير ،حول مبررات التباطؤ غير
املفهوم في دعم مراجعة السياسة الجنائية والعمل تحديثها بما يساهم
في الحد من الجريمة؟
كما نتساءل معكم ،السيد الوزير ،عن سبب التأخر غير املبرر في
التنزيل الفعلي والعملي ملشروعي القانونين الجنائي واملسطرة الجنائية،
اللذان يعتبران من الدعامات األساسية ملنظومة العدالة الجنائية؟
بعدما تم االلتزام بهم في الوالية الحكومية السابقة حسب توصيات
ميثاق إصالح منظومة العدالة والتزامات الحكومة.
 )5مناقشة امليزانية القطاعية للمندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج برسم مشروع القانون املالي لسنة .2018
إن فكرة حقوق اإلنسان لم تعد مقتصرة على املواطن الحر،
بل تجاوزته لتشمل السجناء ،وتدافع عما تبقى لهم من حقوق في
املؤسسات السجنية ،هذا ما يجعلنا نتساءل حول إمكانية تغييرالفكرة
السائدة في املجتمع حول السجن باعتباره فضاء للعقاب ،عبر احترام
حقوق اإلنسان االعتماد على مبدأ املساواة الفعلي بين السجناء.
لذا ،نرى في فريق األصالة واملعاصرة تخصيص  350منصب مالي
للمندوبية العامة للسجون بهذا القانون املالي غيركافية تماما ،خصوصا
في ظل افتتاح املؤسسات الجديدة خالل السنوات املاضية ،كما أنكم
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ستقومون بفتح مؤسسات أخرى في بوجدور ،الداخلة ،توالل ،بسيدي
بنور ،طانطان.
بناء على اإلجماع الحاصل بين مختلف مكونات األغلبية واملعارضة
داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على عدم كفاية املناصب
املالية املخصصة للمندوبية العامة للسجون ،فقد اقترحنا في فريق
األصالة واملعاصرة تقديم ملتمس جماعي إلى السيد وزيراملالية من أجل
الرفع من عدد املناصب املالية املخصصة لهذه املندوبية نظرا للمهام
والتحديات الكبرى التي تشتغل عليها من أجل تأهيل وإدماج السجناء
وفق املعاييرالدولية التي تخدم املجتمع في أخراملطاف.
 )6مناقشة امليزانية الفرعية للمحاكم املالية برسم مشروع قانون
املالية لسنة .2018
ونحن نتدارس مشروع امليزانية الفرعية ملؤسستكم نود أن نتوقف
على العمل األخير الذي أشرفتم عليه ،ويتعلق األمر بالتقرير الخاص
بفحص برنامج التنمية املجالية إلقليم الحسيمة "منارة املتوسط"،
والذي أنجزه املجلس األعلى للحسابات تنفيذا للتعليمات السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،واملادة  109من مدونة املحاكم
املالية .والذي أف�ضى إلى محاسبة املسؤولين عن تلك اإلختالالت ،وذلك
إعماال للمبدأ الدستوري القائم على وربط املسؤولية باملحاسبة.
فمن خالل تقريركم هذا ،وما أحدثه من وقع إيجابي لدى عموم
املغاربة ،ومختلف الفاعلين ،فضال عن انعكاساته على مبتغى الفعالية
والنجاعة املطلوبة في إعداد وتنفيذ املشاريع والبرامج العمومية.
كنا دائما نتساءل مع السيد الرئيس األول حول إحدى الصعوبات
التي الزلت تنتصب أمام مآل التقارير والتوصيات الصادرة عن
مؤسستكم ،واملتعلقة بوجود اختالالت وفساد مالي في تدبيراملال العام؟
 )7مناقشة مشروع ميزانية األمانة العامة للحكومة برسم مشروع
القانون املالي لسنة .2018
فبعد املرحلة التأسيسية املتعلقة بتنزيل املقتضيات التنظيمية
لدستور  ،201خصوصا الفصل  86من الدستور ،والذي ألزم الحكومة
بعرض القوانين التنظيمية على البرملان خالل الوالية التشريعية األولى
بعد صدور الدستور ،أي خالل الوالية السابقة ،لذا نسجل في فريقنا
التأخير غير املبرر الذي عرفه إصدار تلك النصوص التنظيمية داخل
اآلجال الدستورية املحددة سلفا.
كما الحظنا لدى السيد األمين العام التأخير كبير في إعداد القوانين
املتعلقة باملؤسسات املنصوص عليها دستوريا وهو ما أخر إخراجها إلى
حيز الوجود ،كاملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،وهيئة
املناصفة ومكافحة أشكال التمييز التي تمت املصادقة على القانون
املحدث لها ...وغيرها.
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 -IIلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة
امليزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية.
فيما يتعلق بداية بالقطاع الفالحي ال بد من التذكير باألهداف التي
سعى مخطط املغرب األخضر لبلوغها والتي تتمثل في رفع اإلنتاجية
واملردودية والتصدير وتحسين دخل املزارعين والرفع من مداخيل
ساكنة العالم القروي وتحسين مستوى عيشها ،وإذا كنا نسجل في
فريق األصالة واملعاصرة أن الهدف األول هوالهدف الوحيد الذي يقترب
املخطط من تحقيقه خاصة في ظل النتائج املهمة التي تم الوصول
إليها في مجال توسيع املساحات املزروعة والتحول نحو الزراعات ذات
املردودية العالية كاألشجار املثمرة ،فإننا نؤكد أن باقي األهداف الزالت
بعيدة املنال ،ألن واقع الحال يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الحكومة
عاجزة عن جعل ارتفاع اإلنتاج ينعكس بشكل مباشر على مردودية
الفالحين في ظل عدم تنظيم السوق الداخلي وطغيان الوسطاء وتعدد
مسالك التوزيع ،فضال عن صعوبات التصدير ،ونحيلكم هنا على ما
وقع ملنتجي الحوامض والخسائرالفادحة التي تكبدوها جراء االنخفاض
الحاد في سعراملنتوج السنة املاضية.
كما أن الحكومة فشلت فشال واضحا في تحسين مداخيل املزارعين
الصغاروعجزت عن الرفع من مداخيل ساكنة العالم القروي وتحسين
مستوى عيشها ،والكل يعرف اليوم الواقع املزري الذي تعيش فيه
ساكنة العالم القروي املعتمدة بشكل شبه كلي على الفالحة ،والتي تعاني
من تبعات الفقروالعزلة والتهميش ومحدودية الخدمات االجتماعية.
السيد الرئيس،
لقد سبق أن نبهنا في فريقنا إلى أن إشكالية ارتهان القطاع الفالحي
بالظروف املناخية الزالت تمثل هاجسا حقيقيا وتشكل العامل الحاسم
في نجاح أي موسم فالحي ،على اعتبارأن التساقطات املطرية وانتظامها
هي السبب الرئي�سي في إنجاح املوسم الفالحي ،إن الفالحين اليوم
يعتبرون في حالة انتظار وعطالة ألن التساقطات تأخرت عن موعدها
وبوادر الجفاف تلوح في األفق خاصة وأن  %15من املساحات املزروعة
من األرا�ضي الفالحية هي سقوية والباقي أرا�ضي بورية تعتمد على
التساقطات املطرية ،وحتى املناطق السقوية تبقى بدورها تحت رحمة
نسب امللء التي تعرفها حقينة السدود.
لألسف على الرغم من أن الحكومة ما فتئت تتحدث عن خروج
الفالحة تدريجيا من وضعية االرتهان بالتساقطات املطرية بفعل اعتماد
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األساليب الجديدة في السقي ،فإن الظرفية التي يعيشها املوسم الفالحي
اليوم تثبت بشكل قاطع أن هذه الحكومة والحكومات السابقة لم
تستطع لحد الساعة أن تجد حلوال جذرية لالرتباط الوثيق بين الفالحة
الوطنية والتساقطات املطرية .صحيح أن إجراءات من قبيل التوجه
نحو االستثمار الفالحي املرتبط باألشجار املثمرة وتوسيع املناطق
السقوية وغيرها كفيلة بالتخفيف نسبيا من هذا الوضع ،إال أنها تبقى
غير كافية لإلجابة على التحدي املناخي الذي يقت�ضي باألساس تطوير
وتكثيف البحث العلمي والتقني ملواجهة ظاهرة الجفاف الذي أصبح
بنيويا يتعين التعامل معه على هذا األساس.
ولقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن طالبنا الحكومة
باالستفادة من التجارب الدولية الرائدة بعد أن نجحت مجموعة من
الدول في تطوير العديد من التجارب على أنواع جديدة من املحاصيل
والسالالت النباتية ،القادرة على تحمل الظروف املناخية القاسية.
في هذا اإلطار ،نعبر عن استغرابنا من عدم اتخاذ الحكومة برامج
ومبادرات عاجلة تروم التوجه نحو دعم وتطوير هذا النوع من الزراعة
لفائدتها الكبرى في مجال استغالل األرا�ضي القاحلة وشبه القاحلة،
التي تتوفر في كثير من األحيان على كميات وفيرة من املياه غير العذبة
أو املياه مرتفعة امللوحة التي ال تصلح للزراعة التقليدية ،حيث يمكن
من خالل تطبيق تقنيات الزراعة امللحية استخدام هذه املياه في زراعة
بعض أنواع املحاصيل امللحية املناسبة وزيادة اإلنتاج الزراعي ،مما
يساعد على تحقيق األمن الغذائي.
فضال عن ذلك ،يمكن أن تسهم الزراعة امللحية في زيادة كفاءة
استخدام املوارد املائية ،من خالل الحفاظ على كميات املياه العذبة
الصالحة للشرب أو للزراعة التقليدية ،مما يساعد بدوره على تحقيق
األمن املائي والحد من الهجرة الناتجة عن عدم توافر املياه والجفاف
وزحف التصحر.
إلى جانب ذلك نتساءل ما الذي يمنع الوزارة الوصية من تشجيع
ودعم الفالحين على استعمال الزراعة املائية والتي أثبتت فعاليتها
في إنتاج مزروعات نظيفة ومحافظة على الثروة املائية وكحل أثبت
فاعليته في مواجهة مشاكل صغراملساحة.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق باإلشكالية العقارية ،فقد بدا واضحا أن املعالجة
العقارية ليست أولوية في اختيارات الحكومة على الرغم من اإلجماع
الحاصل على أنها من العوائق البنيوية التي تواجه التنمية الفالحية وأن
معالجة النظام العقاري يشكل رهانا حقيقيا لتأهيل الفالحة الوطنية.
في هذا اإلطار ،أغلبية االستغالليات مساحتها تقل عن خمسة
هكتارات وتمثل  %70من مجموع االستغالليات .أما االستغالليات
الكبرى والتي تفوق مساحتها خمسين هكتارا فإنها تمثل نسبة  %11من
مجموع االستغالليات وتستغل  %15,4من األرا�ضي الصالحة للزراعة.
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كما أن النظام العقاري مازالت تتحكم فيه مجموعة من األنظمة
التقليدية .فبجانب امللك الخاص للدولة وأرا�ضي الجموع ،هناك أيضا
امللك الخاص وأرا�ضي األحباس والكيش .وهذا يعني أن السمة البارزة
التي تميز النسيج العقاري مازالت تتحكم فيها أنظمة عتيقة وقوانين
أصبحت متجاوزة.
هذا فضال عن أن  15مليون هكتار من األرا�ضي مازالت تحت نظام
الجموع كثير منها رعوية أو غابوية كلها مستعصية على االستغالل
األمثل ألن وضعها القانوني يحول دون تجهيزها أو االستثمار فيها بشكل
مستدام .نفس الوضع ينطبق على آالف الهكتارات من أرا�ضي األحباس
الفالحية وآالف الهكتارات من األرا�ضي املتنازع عليها ،ورغم أن بعضها
يوجد في أكثر املناطق الفالحية خصوبة ببالدنا وأجودها ،إال أنها تبقى
خارج االستغالل وال تصلها برامج الدعم أو التمويل أو االستثمار.
إلى جانب ذلك ،يشكل الزحف العمراني كابوسا حقيقيا يأتي على
األرا�ضي الزراعية ،في ظل تغييب وزارة الفالحة في وضع سياسات
التعمير ،خاصة وأن اململكة فقدت  28ألف هكتارمن األرا�ضي الزراعية
السقوية في عشرة أعوام بسبب زحف البناء ،الذي ال يلتهم األرا�ضي
املسقية فقط ،بل شمل حتى األرا�ضي التي تعتمد على التساقطات
ً
املطرية ،حيث يأتي سنويا على حوالي  5آالف هكتار.
نتأسف السيد الوزير من عدم مبادرة الحكومة التخاذ إجراءات
عملية وواقعية لحماية الرصيد العقاري الفالحي من االستنزاف ،كنا
نتمنى أن تفي الوزارة بتعهداتها في مجال توسيع األرا�ضي السقوية من
خالل تجهيز  20ألف هكتار سنويا في سافلة السدود املشيدة أو في إطار
التشييد ،وهو ما فوت على بالدنا فرص مهمة إلدخال أرا�ضي جديدة
داخل دائرة اإلنتاج الفالحي ،كما كرس اإلهمال الذي تعاني منه
املناطق املوجودة في سافلة السدود.
نسجل أيضا في فريق األصالة واملعاصرة أن الحكومة الزالت
عاجزة عن إيجاد الحلول للعديد من املشاكل البنيوية التي تعيق تنزيل
االستراتيجيات بشكل سليم وأبرزها:
 توفيراملوارد املائية ،فمخطط املغرب األخضريحتاج إلى مواردمائية كبيرة ،والتقارير الدولية األخيرة تصنف املغرب ضمن الدول
املهددة بالجفاف ،وبالتالي من ندرة املياه .وفي هذا اإلطار يبقى الهاجس
األكبر والذي لألسف ال تعيره الحكومة االهتمام الذي يستحقه ،هو
االتجاه نحو املوارد املائية غير التقليدية كإعادة استعمال املياه وتحلية
مياه البحر وخلق زراعات بديلة تعتمد على مرتكزين اثنين البحث على
األمن الغذائي ،والربح بأقل تكلفة مائية ألن املاء سيكون العملة النادرة
مستقبال؛
 إشكالية التمويل ،والتي تجعل عددا كبيرا من الفالحين الصغارعاجزين على الولوج إلى خدمات التمويل ،رغم أن مجموعة من األبناك
وقعت على اتفاقيات قطاعية تتعهد فيها بتوفير التمويل الالزم لبرامج
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مخطط املغرب األخضر ،إال أن القرض الفالحي وحده مازال يتحمل
عبء التمويل الفالحي في بالدنا؛
  %60من الفالحين يجهلون برامج مخطط املغرب األخضروهذا فيحد ذاته مؤشردال على عدم قدرتهم على االنخراط في مشاريع الدعامة
الثانية؛
 الفشل في تأهيل وتأطير الفالحين وجعلهم قادرين على رفعالتحديات التي تواجه الفالحة املغربية ،ذلك أن  %81من الفالحين
هم أميون ويستغلون  %76من األرا�ضي الصالحة للزراعة ،واألغلبية
الساحقة من الفالحين مستوياتهم التعليمية ال تسمح لهم بفهم
متطلبات السوق فباألحرى التكيف مع تحديات العوملة ،كما تشكل
عائقا كبيرا أمام تعامل الفالحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع
ّ
ّ
والتكيف السريع مع
وما تتطلبه املنافسة الدولية من قدرة على املواكبة
تقنيات اإلنتاج الحديثة.
السيد الرئيس،
على الرغم من أن الحكومة التزمت بتطويرالفالحة املغربية وخاصة
في الدوائر املسقية حتى تكون قادرة على االستجابة لالنتظارات ،إال أننا
في فريق األصالة واملعاصرة نؤكد أن مخطط املغرب األخضر لم يجعل
من تأهيل الفالح املغربي خاصة الفالح الصغيرأولوية قصوى .بحيث ركز
مع األسف الشديد على تنمية مجموعة من سالسل اإلنتاج في محاولة
لالندماج في السوق العاملية ،ولم يهتم بخلق جيل جديد من الفالحين
لهم من املؤهالت والقدرات ما يسمح لهم بالتكيف مع التحوالت التي
يفرضها القطاع واستيعاب وفهم التحديات التي أصبحت تفرضها
سياسة االنفتاح التي نهجتها بالدنا.
في هذا اإلطار ،وعلى الرغم من أن الحكومة تحاول رسم صورة
إيجابية لواقع الفالحة التضامنية ،إال أن الواقع يثبت بما ال يدع مجاال
للشك أن مخطط املغرب في دعامة الفالحة التضامنية لم يستطع أن
يغير شيئا من وضعية صغار الفالحين االقتصادية واالجتماعية .فلم
يستطع تحقيق نتائج مشجعة في مجال رفع مداخيل الفالحين الصغار،
الذين عانوا كثيرا بسبب مشاكل بنيوية ،مرتبطة بطبيعة األرض،
والتقلبات املناخية ،وضعف القدرات االستثمارية واإلنتاجية ،ما
جعلهم يعيشون في فقرمدقع.
السؤال املطروح اليوم :هل تم بذل ما يكفي من املجهود للقضاء
على هذه املشاكل؟ لألسف الواقع يثبت عكس ذلك ،ألن الواقع اليومي
آلالف الفالحين الصغار ببوادي ومداشر هذا الوطن يكرس وضع
الفالحة التقليدية التي تعرف العديد من الصعوبات واإلكراهات.
إن مشاريع الدعامة الثانية السيد الوزير لم تغير شيئا ملموسا
من وضعية صغار الفالحين ،في ظل توجيه الجزء األكبر من الدعم
واالستثمارات باألساس إلى كبار الفالحين الذين ينشطون في مجال
التصدير ،في حين ظل الفالح الصغير معزوال ال يتوفر على اإلمكانات
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املادية أو اللوجستيكية للرفع من إنتاجيته وهامش ربحه ليتحول إلى
االستثمارأو التصدير ،فال يمكنه الولوج إلى السوق املالي للحصول على
قروض كبيرة لتطويرمنتوجاته.
السيد الوزير ،عن أي فالحة تضامنية نتحدث والعديد من
التعاونيات لم تنجح في االستمرار أو تحقيق هامش ربح مقبول ،في
ظل معاناتها من الكثير من املشاكل والصعوبات بحيث لم تجد عونا
أو مساعدة لتصل إلى عموم مناطق املغرب ،فهي ال زالت تعاني على
مستوى التسويق داخليا ،ناهيك عن التسويق الخارجي.
دعامة الفالحة التضامنية ستفشل ما دام السوق ال زال يعرف
تدخل الوسطاء في املضاربة بأسعار املنتوجات ،وعجز الحكومة
على توفير هياكل تضمن تسويقا جيدا ،مما يؤثر على الفالح الصغير
واملستهلك ،وهذا من بين األسباب املباشرة لبقاء نسبة الفقر مرتفعة
في العالم القروي ،والتي تؤكدها التقارير الوطنية والدولية تؤكد أن
العديد من الفالحين الصغار يعيشون تحت عتبة الفقر ،ونحيلكم هنا
على تقريراملندوبية السامية للتخطيط ،الذي اعتبرالفقرظاهرة قروية
بامتياز.
السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع الصيد البحري ،يتوفراملغرب على واجهتين بحريتين
و 3500كلم من الساحل ،وموقع جغرافي متميز وظروف مناخية مالئمة
لتكاثر الثروات السمكية ،كما يمتلك املغرب  22ميناء صيد وما يقارب
 400شركة مرتبطة بتحويل األسماك .ويعيش من قطاع الصيد البحري
ما يفوق من  8مليون مغربي يسكنون السواحل ويعد موردا للرزق ألزيد
من 500 000فرد بطرق مباشرة وغيرمباشرة.
كما أن املياه املغربية تحتوي على قدرة إنتاجية إجمالية متجددة
تتعدى مليون ونصف املليون طن متري سنويا ،بل إذا أخذنا بعين
االعتبار التقديرات األخيرة ملخزون السمك السطحي فإن القدرة
اإلنتاجية املتجددة تتجاوز مليونين ونصف املليون طن متري سنويا.
إن رصد واقع املصايد البحرية باملغرب يف�ضي إلى أن هناك اختالفا
في درجة استغاللها ،لكن بصفة إجمالية وباستثناء مصايد السردين
األطلسية الجنوبية واملصايد الجديدة ،يمكن اعتبار معظم املصايد في
وضعية االستغالل الكامل بل حتى الجائر.
وعلى الرغم من اإلمكانات املتاحة ،فإن مساهمة قطاع الصيد
البحري في الناتج الوطني الخام تبقى دون االنتظارات مما يسائل
الحكومة عن أسباب العجز في الدفع بعجلة هذا القطاع واالستجابة
لالنتظارات امللحة ملختلف املتدخلين وأيضا املواطنين املغاربة الذين
يتساءلون عن مصير الثروة السمكية واألسباب التي تقف عائقا أمام
استفادتهم من مختلف أنواع األسماك وبأثمنة مناسبة.
كما أنه بالرغم من هذه اإلمكانيات ،إال أن الحكومة لم تولي
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االهتمام الكافي باالستزراع السمكي الساحلي والبحري ،بحيث يتراوح
حجم اإلنتاج ما بين  1000و 3000طن سنويا .ويعود ذلك على األرجح
إلى أنشطة الصيد التي ضلت وال تزال تجتذب كل االهتمام في الوقت
الذي ال تتجاوز فيه نسبة اإلنتاج االستزراعي  %0.2من حجم اإلنتاج
السمكي اإلجمالي.
من جانب آخر ال زالت الحكومة عاجزة على مواجهة املعوقات التي
يعاني منها قطاع الصيد البحري بما فيها تدبير املوارد والتسويق ،مرورا
بالصيد والتفريغ والبيع األول والتحويل.
وألن مخطط أليوتيس يقترب من نهايته فإن األمر يستدعي وقفة
للتأمل والتقييم ملعرفة أين نحن من األهداف التي تم تسطيرها:
 هل ساهم املخطط في ضمان استدامة ثروات سمكية لألجيالاملقبلة عن طريق الرفع من نسبة األصناف التي يتم تدبيرها عن طريق
مخططات تهيئة املصايد باالنتقال من نسبة  %5إلى  %95في أفق سنة
.2020
 وهل التدابير التي جاء بها مخطط أليوتيس ساعدت فعال فيتحسين الناتج الداخلي الخام والذي أكد املخطط أنه سيبلغ  13,6مليار
درهم في أفق سنة 2020؛
 هل تمكن املخطط من التخفيض من حصة القطاع غيراملهيكل فيالصيد من  30إلى  ،%15عن طريق تنمية تربية األحياء البحرية بوضع
نظام للمراقبة والتتبع طوال سلسلة القيم واإلنتاج.
 هل سيتمكن املخطط مضاعفة قيمة الصادرات من مواد الصيدالبحري بنسبة  2,6مقارنة مع سنة  ،2007واالنتقال من  1,2ملياردوالر
إلى  3,1ملياردوالرفي أفق سنة  ،2020وتحسين حصة املغرب من السوق
الدولي باالنتقال من نسبة  %3,3إلى  %5,4أفق سنة  2020كذلك.
 وهل استطاع مخطط أليوتيس تحسين نسبة االستهالك الداخليمن السمك باالنتقال من  10كيلوغرام للفرد الواحد إلى  16كيلوغرام
للفرد الواحد وخالل السنة بفضل الطريقة الجديدة لتدبير وتطوير
مسالك تسويق منتجات األسماك.
 هل املخطط قادرعلى مضاعفة حجم التشغيل املباشرفي القطاعبنسبة  1,8من أجل الوصول إلى تحقيق  115.000منصب شغل في أفق
سنة  2020وتحسين التشغيل غيراملباشربتأمين  21.500منصب شغل
جديد؛
نشك في ذلك ،السيد الرئيس ،بالنظر ملا يعانيه القطاع من أزمات
متكررة ،تنعكس بشكل مباشر اإلنتاجية ،وعلى املقاولة البحرية واليد
العاملة ،هذه املشاكل واألزمات نجملها في ما يلي:
 سوء التدبير :جل السياسات املتبعة من طرف الحكوماتاملتعاقبة ،لم تفلح في إخراج هذا القطاع من األزمات التي يعاني منها،
فسوء التدبير انعكس سلبا على مردودية وتنافسية اإلنتاج ،وال زال
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هذا القطاع يعيش حاالت عدم وضوح الرؤية في تدبير معظم القضايا
العالقة.
 إشكالية االستغالل غيرالعقالني للثروة السمكية ،والذي أصبح بهمستقبل الثروة السمكية الوطنية في خطر محدق ،ويرجع ذلك أساسا
إلى االستغالل العشوائي من طرف األساطيل الوطنية واألجنبية على حد
سواء ،وما تستعمله هذه األساطيل من أدوات صيد (شباك سرطانية،
شباك جارفة ،خراطيم ،مفرقعات ،وأضواء كاشفة…) مدمرة للثروة
السمكية.
إن الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها ،يقت�ضي تعزيز
املراقبة التي تبقى عاجزة عن التتبع وذلك من خالل باعتماد وسائل
تقنية متطورة لتعزيز الرصد والتتبع ،وتفعيل التدابير الزجرية في حق
املخالفين ضمانا للحفاظ على الثروة السمكية من االستنزاف باعتبارها
ملكا لنا ولألجيال القادمة.
 املوانئ البحرية وضعف بنياتها والتي تعاني جملة من املشاكلأبرزها إشكالية االكتظاظ وضيق املساحات وتلوث األرصفة
واألحواض ،وافتقارها إلى املرافق الضرورية من قبيل مراكز التخزين
والتبريد واملداومة األمنية وأقسام العالج واإلسعافات األولية وسيارات
اإلسعاف وغيرها؛
 ضعف وعتاقة األسطول البحري :رغم املجهودات املبذولةفي تحديثه فإن األسطول البحري يعاني من ضعف وعتاقة بنياته
اإلنتاجية ،وتقادم معظم وحداته وضآلة أعدادها مقارنة مع أساطيل
الدول التي تربطها واملغرب اتفاقيات ثنائية في مجال الصيد البحري.
فاألسطول البحري هو الدعامة األساسية لقطاع الصيد البحري،
وبدونه ال يمكن رسم السياسة البحرية الوطنية؛
 إشكالية تطور املقاولة الصناعية البحرية ،والتي تعتبر أداة فعالةلتحويل وتثمين الثروة السمكية ،وعامال أساسيا لخلق القيمة املضافة
املدعمة إلنتاجية هذا القطاع الحيوي .لكنها باملقابل تعاني كباقي
مكونات القطاع البحري من عدة عوائق بنيوية ،كشكل التموين وما
يخلفه من انعكاسات سلبية على استمرارية هذا النسيج الصناعي،
واملشاكل اإلدارية والتسييرية؛
 امللف االجتماعي وانعكاساته على اليد العاملة في قطاع الصيدالبحري :يشكل امللف االجتماعي أساس أزمة القطاع البحري ،رغم كل
القوانين واملشاريع املتعاقبة التي تبنتها الوزارة الوصية في هذا الشأن،
ولعل آخرها مشروع الضمان البحري ،إال أنه لم يلق إقباال من طرف
غالبية رجال البحر؛
ومن أبرز اإلشكاليات االجتماعية للمهنيين:
 الطريقة السلبية في احتساب تقاعد البحارة ،بحيث يعتمدون علىمداخيل ثمان سنوات األخيرة ،علما أن بحارة الصيد الساحلي ليسوا
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بأجراء ،وال يرتقون إلى ساللم إدارية أكبرتزيد من دخلهم ككافة األجراء،
بل يشتغلون بالحصص ،يكون دخلهم متذبذب حسب الظروف وال
يحافظون على نفس الدخل ونفس الوتيرة في العمل ،مع التقدم في
السن والظروف القاسية لالشتغال ،لتجد البحار اشتغل لثالثين سنة
حصل على تقاعد بمبلغ  1000درهم لكل ثالثة شهور ،ثم التصريح بأن
البحارة يشتغلون  26يوما في الشهر في الوقت الذي يشتغلون فيه 30
يوما ،مع اعتبارأن سن التقاعد بالنسبة للبحارهي سن الوفاة؛
 التعويضات العائلية في صندوق الضمان االجتماعي ،بحيثإذا اشتغل البحار لعشرة شهور متتالية وبعدها لم يشتغل شهرين
فلن يحصل على التعويضات العائلية ولن يتمكن من االستفادة من
تعويضات العالجات والدواء ،أضف إليها التماطل في معالجة ملفات
االستشفاء والتطبيب التي تكون تكلفتها أكبر.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بالتنمية القروية ،فإن كل املؤشرات تؤكد بأن العالم
القروي ال يزال في وضعية تخلف عميق ،وهو ما يؤكد بما ال يدع مجاال
للشك أن جميع الشعارات التي روجتها الحكومات املتعاقبة باالهتمام
بالعالم القروي لم تكن في حقيقتها غير شعارات ظرفية حكمتها خلفية
مكاسب سياسية لحظية ،إن بالدنا لألسف ال تتوفر على سياسة
عمومية مندمجة أثبتت نجاعتها في مجال التنمية القروية ،في ظل غياب
التنسيق والتكامل واالنسجام في البرامج املوجهة للعالم القروي ،فواقع
البادية املغربية يغني عن التأكيد بأن الهشاشة والتهميش وصعوبة
الولوج إلى الخدمات السمة األبرز التي تطغى على هذه املناطق وأن
البرامج واملشاريع العمومية التي قالت السلطات العمومية في وقت
من األوقات إنها ستحقق التنمية القروية ،اتضح أن تأثيراتها كانت جد
محدودة ولم تستجب إلى الحدود الدنيا من حاجيات سكان العالم
القروي.
ونذكركم هنا بالتقرير الصادم الذي أصدره املجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي حول "تنمية العالم القروي ،التحديات واآلفاق "
والذي أكد أن نسبة الفقر ترتفع في العالم القروي في بالدنا تصل إلى
 ،%79وأن  %64منهم يوجدون في وضعية هشاشة ،وأن  %24منهم
يجدون صعوبات في الولوج إلى الخدمات الصحية ،بل وأن  %75من
وفيات األمهات املغربيات أثناء الوالدة هي من نصيب النساء القرويات
ألسباب كثيرة ترتبط بالشبكة الطرقية وسوء توزيع الخريطة الصحية،
وأن  %97من هؤالء املواطنين املغاربة ال يرتبطون بشبكات الصرف
الصحي ،وأن  %60منهم ال يرتبطون مباشرة بشبكات املاء الشروب،
وأن  1,3مليون قروي وقروية ال يستفيدون من شبكات الربط بالكهرباء.
ونبه التقرير إلى غياب استراتيجية تنموية فعلية للوسط القروي
والذي يشكل سكانه  %40من الساكنة اإلجمالية ،مستدال على ذلك
بتأكيده أن "أثر برامج ومشاريع التنمية القروية يظل دون مستوى
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تطلعات وحاجيات السكان" ،مضيفا أن القطاع الصحي من أكبر
القطاعات املتدهورة ،وهو ما يتسبب في ارتفاع وفيات األمهات بنسبة
تصل إلى  ،%75وكذا األطفال دون سن الخامسة ،وهم يعدون الفئات
األكثر فقرا ،ومعرضون ثالث مرات أكثر من الفئات األخرى ،للوفاة
بسبب اإلصابات القابلة للعالج ،أو بسبب أمراض الطفولة التي يمكن
عالجها في غالب األحيان بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن األشخاص الذين يسكنون في املدن يعيشون
في املتوسط خمس سنوات أطول من أولئك الذين يعيشون في العالم
القروي .كما نبه إلى غياب األمن الوظيفي ،الذي يمنح للساكنة القدرة
على توفير الحاجيات اليومية لألسر ،خاصة أن هذه املناطق تشهد
موجات من الجفاف.
تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أشار أيضا إلى عدم
تحقيق األهداف املتوخاة من بعض البرامج االجتماعية خصوصا في
قطاع الصحة ،حيث أكد مثال على إغالق عشرات املستوصفات هناك
رغم الحاجة امللحة إليها بسبب عدم وجودها في بنية تحتية تسمح لها
بأن تحقق األهداف املتوخاة منها.
إلى جانب ذلك ،أشار التقرير إلى انعدام التوازن في إنجاز البرامج
العمومية ما بين العاملين الحضري والقروي ،حيث أن املدينة ال تزال
تستحوذ على الجزء األكبر من مجهودات التنمية ،وأن القرية املغربية
رغم حاجاتها امللحة إلى شروط تنمية حقيقية ال تزال تكتفي بالجزء
اليسير مما تبقى من مجهودات التنمية ،مما يعني استمرار اتساع هوة
الفوارق ما بين الحاضرة والبادية ،وأنه بقدر ما يتم تغييب القرية عن
التنمية بقدرما تزداد هوة الفوارق.
هذه مناسبة لنتساءل ما الذي قامت به الحكومة للتجاوب مع
مالحظات هذا التقرير الصادم الذي عرى واقع العالم القروي وأظهر
بشكل واضح محدودية أثرالبرامج املوجهة للعالم القروي؟
السيد الرئيس،
بالنظر للدور الهام الذي أصبحت تضطلع به الصناعة في الوقت
الحاضر ،فقد بنت عليها الدول الصناعية اقتصادها على اعتبار أن
كل الدول املتقدمة هي دول صناعية ،كما أن الدول الصاعدة بدورها
اعتمدت على الصناعة للوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار
اقتصادي.
في هذا اإلطار ،كنا في فريق األصالة واملعاصرة قد نبهنا إلى ضرورة
اعتماد نموذج تنموي جديد ألن النموذج املعتمد منذ سنوات واملبني على
دعم الطلب الداخلي ،ألنه إضافة إلى أنه لم يعد قادرا على االستجابة
للحاجيات املتزايدة لالقتصاد الوطني بالنظر للعديد من السلبيات
واألخطارالتي تكتنفه ،من قبيل تكريس العجزفي امليزان التجاري بسبب
مساهمته في الزيادة في الواردات وإضعاف املنتوج الوطني ،وما يستتبع
ذلك من صعوبات وأخطارتواجه املقاولة الوطنية .وطالبنا في هذا اإلطار
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بضرورة التوجه نحو تصنيع البالد ،إيمانا منا بأن التصنيع وحده كفيل
بمساعدة املغرب على قطع خطوات كبيرة في مجال التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
السيد الرئيس،
إننا نعتبر أن مخطط التسريع الصناعي  2020-2014قادر في حالة
تنزيله تنزيال سليما على تحسين تنافسية االقتصاد املغربي وزيادة
صادراته عبر التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ،كما أنه
سيساهم في تحسين جاذبية سوق الشغل للشباب عبر إيجاد آالف
املناصب في القطاعات الصناعية الجديدة ،ومعالجة خلل امليزان
ً
التجاري الذي يعاني عجزا كبيرا ينعكس سلبا على امليزانية العامة.
إال أننا نؤكد بالرغم من ذلك أن الصناعة الوطنية ال زالت تعاني من
عدة إشكاالت وتحديات كبرى ،يتعين تجاوزها وفي مقدمتها:
 التوزيع غير املتكافئ للمشاريع االستثمارية :الذي يبقى توزيعا غيرمعقلن ،فالفضاءات الصناعية موزعة بشكل غير متوازن عبر التراب
الوطني؛
 صعوبة إدماج الفاعلين الصغار في املجال الصناعي ،وضعفانخراط الفاعلين املحليين وغياب التكامل والتعاون بينهم؛
 غياب االندماج والتكامل في بنية املنظومة الصناعية الوطنية؛ الفضاءات الصناعية الزالت لم تصل بعد إلى املستوى الذييضمن بشكل فاعل للمستثمرين التجهيزات األساسية الضرورية؛
 إشكالية القطاع غير املهيكل :الذي يبقى أبرز مشكل يعاني منهاالقتصاد الوطني ككل باعتباره يشكل مجاال معقدا ومتشابكا ويعتبر
العائق األسا�سي لقوة وفعالية القطاع املنظم؛
 ضعف تسويق العرض املغربي في مجال االستثمار :وعجزالحكومةعن جلب رؤوس األموال على الرغم من الظروف التي تعيشها الدول
املنافسة؛
 بطء وتعقد املساطراإلدارية :والتي تجعل الحكومة مطالبة باتخاذالتدابير العملية الكفيلة بتسريع وثيرة اإلصالح اإلداري ،بتطوير ثقافة
الفعالية وجودة الخدمات ،خاصة في العالقة مع املقاوالت وتبسيط
املساطر اإلدارية لتحسين ظروف االستثمار في املجالين الصناعي
والتجاري ،وتدليل الصعاب أمام تدفق االستثمارات العربية واألجنبية
عن طريق اتخاذ بعض التدابير كالتحفيز الجبائي وضمان حرية تنقل
رؤوس األموال وتطوير النقل الجوي وخلق خطوط جديدة للنقل
البحري.
السيد الرئيس،
بالرغم من أن املغرب أطلق العديد من االستثمارات في املجال
الصناعي بالعديد من املناطق ،إال أنه لم يؤسس بعد لقطاع صناعي
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تناف�سي ،ألن النسيج الصناعي باملغرب مازال لم يرق إلى مستوى الدول
املنافسة والتي لها نفس املستوى االقتصادي ،بالنظر لضعف مناخ
االستثماروالتنافسية الضعيفة للمقاوالت املغربية والثقل الضريبي وهي
العوامل التي تساهم في جعل الصناعة ال ترقى إلى مستوى االنتظارات.
كما أن القطاع الصناعي باملغرب يعرف إشكالية اللوجيستيك
وضعف مناخ االستثمار ،إلى جانب ذلك فاملغرب لم يستطع ربح رهان
التنافسية على الرغم من اعتماده على الصناعة التصديرية واملناولة
بسبب عامل ضعف التكوين الذي لم يرقى إلى املستوى املطلوب ،وغياب
العقلية املقاوالتية لدى العديد من أرباب العمل الذين استثمروا في
القطاع رغم عدم معرفتهم به.
كما أن املقاوالت الصغرى واملتوسطة التي تعتبر صمام أمان ألي
اقتصاد تعرف صعوبات كبيرة ليس أقلها على املستوى التمويلي حيث
تفرض عليها األبناك سعرفائدة مرتفع.
في ما يتعلق بتطويرالصناعة املحلية نالحظ أن هذه األخيرة ال زالت
معزولة عن الصناعة التصديرية التي تقوم بها شركات أجنبية ،في
حين أن الشراكة بينهما يمكن أن تعطي نتائج كبيرة ،على غرار التجربة
الكورية حيث يتم إدخال رأس مال وطني في شراكة مع رأسمال شركات
املناولة.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بقطاع التجارة والتوزيع ،وعلى الرغم من أهمية هذا
القطاع الذي يشغل  1.2مليون مواطن ويساهم بحوالي  %11من الناتج
الداخلي اإلجمالي ،وعلى الرغم من الفرص الكبرى التي تتيحها التجارة
الداخلية ،إال أن الحكومة ال زالت تفتقد إلى البوصلة في تدبير هذا
القطاع الهام والحيوي.
فتدبيرالحكومة لهذا القطاع يطبعه التخبط ،بحيث زالت الحكومة
كسابقاتها عاجزة عن توفير الشروط الضرورية إلقالع حقيقي للتجارة
الداخلية والتي باستطاعتها أن تساهم بشكل أكبر بكثير مما هي عليه
اليوم في االقتصاد الوطني ،إن تمكنت الحكومة من إيجاد الحلول
الكفيلة بإخراج القطاع من الوضع الذي يعاني منه.
في هذا الصدد نسجل غياب أي تقييم حقيقي للبرامج التي تم
إطالقها في مجال التجارة الداخلية كمخطط رواج رؤية  ،2020خاصة
وأن عملية التقييم ستساهم ال محالة في تجاوز املشاكل والتحديات
واإلكراهات التي واجهت تنزيل املخططات كما تعتبر مناسبة للتقويم
واستثمار املؤهالت التي يزخر بها القطاع والدفع به قدما نحو التطور
والتأهيل والتحديث.
وهنا نتساءل عن مآل األهداف التي تم االلتزام بتحقيقها في إطار
مخطط رواج ،هل فعال نحن على مشارف الوصول إلى  98مليار درهم
كناتج داخلي إجمالي للتجارة؟

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

ما هو مآل االلتزام بجعل املغرب موقع شراء بامتياز يقدم العرض
املالئم لحاجات مل املستهلكين؟
وماذا تحقق في مجال رفع نمو القطاع إلى  %8سنويا؟
بل ما هو مآل صندوق تطويرالتجارة والذي كان الهدف منه تشجيع
التجارعلى االنخراط في خطة التحديث؟
األكيد أننا بعيدون كل البعد عن الوصول لهذه األهداف خاصة
في ظل العجز الواضح في إدخال التجار خاصة الصغار منهم في برامج
املواكبة والتأهيل والتحديث.
من جانب آخرتشكل املساحات الكبرى منافسا كبيرا للتجارالصغار
وتعتبرهاجسا كبيرا للتجارفي ظل اختالل املوازين وعدم تكافؤ.
كنا نتمنى ونحن نتصفح امليزانية الفرعية للقطاع أن نجد بين طياته
تدابير وحلول لغياب التخطيط التجاري وطغيان عدم االنسجام في
التوزيع الجغرافي لألنشطة التجارية ،كنا نتمنى أن نرى إجراءات تحد
من تعدد املتدخلين وتداخل االختصاصات.
ال شك أن الحكومة أخلفت املوعد ولم تكلف نفسها عناء اإلجابة
عن تحديات وإشكاالت القطاع وفي مقدمتها غياب التكوين والتكوين
املستمرلخلق موارد بشرية مؤهلة.
وفي هذا اإلطار ،نتساءل عن مآل املخطط التوجيهي للتكوين في
مهن التجارة والتوزيع.
الظروف االجتماعية للتجار ال زالت دون االنتظارات على الرغم من
النوايا املعبرعنها لتحسين الظروف االجتماعية للمهنيين.
السيد الرئيس،
في مجال االستثمار ،وفي الوقت الذي تتنافس بلدان القارة اإلفريقية
على جذب أكبرنسبة من االستثمارات األجنبية ،أصبح املغرب أحد أهم
الوجهات لالستثمار في القارة ،حيث أضحى يمتاز بحصة األسد في هذا
املجال ،فبالدنا تعد الدولة صاحبة األداء األفضل في السنوات الثالت
األخيرة.
كما أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر حسب مكتب الصرف
ارتفعت بنسبة  %16.9خالل فترة الرصد من عام  ،2017لتبلغ قيمتها
اإلجمالية  21.02مليار درهم ،مقابل  17.98مليار درهم في نفس الفترة
من .2016
لكن هذه األرقام ال ينبغي أن تحجب عنا إشكاالت استمرارالعراقيل
الكثيرة التي يواجهها املستثمرون األجانب في املغرب ،والسيما على
مستوى غياب الخطاب َّ
املوحد لإلدارة املغربية مع املستثمرين.
ولعل أبرز اإلشكاالت التي يثيرها االستثمار ببالدنا التباطؤ
والتعقيدات اإلدارية التي تصل في بعض األحيان إلى االبتزاز وتف�شي
ظاهرة الرشوة ،فضال على كثرة املتدخلين في العملية االستثمارية ،وفي
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مقدمتها مشاكل التراخيص اإلدارية وغياب البنيات التحتية إلقامة
املشاريع ،وخاصة املناطق الصناعية واملضاربات العقارية التي تعرفها
عمليات بيع األرا�ضي إلقامة املشاريع.

مبادرات محمـودة ويتعيـن مضاعفتهـا ،إال أن أثرهـا علـى حيـاة املواطنيـن
ال يزال محـدودا بسـبب تشـتتها واقتصارهـا فـي كثيـر مـن األحيان علـى
خدمـات إدارة واحـدة.

وإضافة إلى هذه العراقيل ،يعاني املستثمرون األجانب من تعقيدات
إدارة الجمارك والضرائب وتعقيدات مرتبطة بصعوبة الولوج إلى
القروض ،إلى جانب اصطدام املستثمرين األجانب بضعف بنيات
االستقبال األساسية ،وفي مقدمتها وضعية املطارات واملوانئ ووسائل
التنقل ،والتي تتطلب تحرك الحكومة وجميع القائمين عليها ،لكونها من
املؤشرات القوية واملؤثرة في اتخاذ القراراالستثماري في بالدنا.

كما شدد التقرير على أن التجـارب الناجحـة فـي هـذا الشـأن تبين
أن توسـيع تغطيـة الخدمـات للجمهور الواسع يشمل متعهدي خدمات
موثـوق بهـم ،مـع الحفـاظ فـي الوقـت نفسـه علـى القنـوات التقليديـة
للمواطنيـن الذيـن يرغبون فـي ذلـك ،سـيحقق مكاسـب حقيقيـة ،دون
أن يؤثـرذلـك سـلبا علـى جـودة الخدمـات أو يمـس بحقـوق املواطنيـن.

السيد الوزير،
في مجال االقتصاد الرقمي وألن التقريرالسنوي للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي برسم سنة  2016حول موضوع "التحول الرقمي في
خدمة املواطن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة" أكد أن
مخطـط املغـرب الرقمـي  ،2013لم يحقـق أهدافـه املنشـودة ،وهو الـذي
كان يحـرك طمـوح املغـرب للتموقع ضمـن البلـدان الصاعـدة النشـيطة
علـى مسـتوى تكنولوجيـات االتصال.
وأشار التقرير أن املغـرب يحتـل ّالرتبـة  64فـي تصنيـف البلـدان
اعتمـادا علـى أثـرتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال علـى الصعيـد االجتماعي
ويحتـل الرتبـة  120علـى الصعيـد االقتصادي ،والرتبـة  83مـن حيـث
األثر العـام لتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال ،وقد دعا املجلس إلى
اعتمـاد مقاربـة وطنيـة ومتجانسـة من أجل تحقيـق األثرالقـوي املنشـود.
ألم يؤكد التقرير أن إستراتيجية هـذا املخطط سـجلت تأخرا فـي
مجـال تنفيـذ مجمـوع العمليـات واملشـاريع املبرمجـة ،وعلـى الخصـوص
فـي مسـتوى إعـداد هـذا املخطط ،الـذي اتسـم بانعـدام مقاربـة تشـاركية
حقيقية مع مختلف املتدخلين والفاعلين وفي مسـتوى تحديـد األولويات
والوضـوح حـول مشـاريع مهيكلة ،وأيضا فـي مسـتوى محدوديـة عمليتـي
الحكامـة والقيادة ،التي اعتبرها التقرير حكامـة ضعيفـة سـاهمت فـي
تكريـس الفصـل بيـن املشـاريع اإلدارية فـي غيـاب أي تجانـس أو التقائيـة.
كيف تفاعلت الحكومة مع املالحظة التي سجلها التقرير واملرتبطة
بالخدمات التي تقدمها اإلدارة والجماعات املحليـة ،والتي تدخـل فـي
صلـب مهامهـا األساسية ،كاملصادقـة علـى التوقيـع وشـهادات الحيـاة
وتحصيـل الرسـوم ،فضـال عـن عمليـات إداريـة أخـرى تشكل عبئا على
املرتفقين وعلــى اإلدارة ،هــي "خدمــات يمكــن أن تكــون أفضــل علــى
مســتوى الفعاليــة وســرعة اإلنجاز واالستثمار األمثل للوسائل ،إذا تـم
توسـيع نظـام تقديمهـا فـي أقـرب اآلجال لتشمل مقدمي خدمـات موثوق
بهـم (كمكاتب البريد والبنوك واملوثقين واملحامين املقبوليـن لـدى
محكمـة النقض ،وغيرهم).
ألم يؤكد التقرير أن مختلـف املبادرات التي قامت بها بعض
املؤسسات واإلدارات العمومية في سبيل رقمنة أداء خدماتها ،هـي

السيد الرئيس،
تبرز أهمية القطاع السياحي في الدور الكبير الذي يضطلع به في
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفير مناصب الشغل،
وجلب العملة الصعبة.
ولست في حاجة للتذكير بأن بالدنا الزالت لم يستفد بالشكل
املطلوب من إمكاناتها السياحية على الرغم من املجهودات التي تم بذلها
في هذا القطاع ،فالحكومة عاجزة عن تثمين جل املوارد السياحية
الوطنية التي تعتبر أبرز نقاط القوة لسياحتنا ،إذ تشير اإلحصائيات أن
املغرب ال يستغل إال ربع إمكانياته السياحية ،فمن أصل  1450مورد
سياحي تتوفرعليه بالدنا يتم استغالل  350موردا فقط.
كما أن الحكومة والحكومات السابقة لألسف لم تستطع لحد اآلن
استغالل املوقع االستراتيجي املتميز لبالدنا وثرائها الطبيعي والحضاري
والثقافي وخصوصيات املدن املغربية من أجل تحقيق نقلة نوعية،
للقطاع السياحي واستقطاب أعداد أكثر بكثير من السياح الذين
يزورون بالدنا لحد اآلن ،من خالل تنويع حقيقي للمنتوج السياحي
الوطني ،تنويع يأخذ بعين االعتبار تحقيق نوع من التوازن بين مختلف
املنتوجات ،إذ املالحظ أن املنتوج الشاطئي يأخذ حصة األسد في
االستثمارات املوجهة للقطاع.
السيد الرئيس املحترم،
لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن طالبنا بضرورة نهج
سياسة سياحية تأخذ بعين االعتبار الرفع من القدرة التنافسية
للسياحة املغربية من خالل صياغة منتوج سياحي يتسم بمزايا
تفضيلية وبجودة عالية وكلفة تنافسية وبمقاييس جاذبية ،وبحرفية
أكبر في آليات وأدوات التدبير طاملا أن النشاط السياحي يتطلب تقنيات
حديثة للتدبيرالعقالني والحكامة الجيدة.
لألسف منتوجنا السياحي يفتقد للجودة والتي تعني خلق تكامل
بين جميع العناصر التي تؤثر على جودة املنتوج السياحي أو الخدمة
السياحية التي تقدمها املنشأة السياحية ،فكثير من املوردين ومقدمي
الخدمات يرغبون في تحقيق الجودة ويبذلون جهودا كبيرة للوصول إلى
ذلك الهدف ،ولكن معظم هذه الجهود تركزعلى أنشطة التقييم وإصالح
العيوب في نهاية العمليات ،وهذا وحده ال يمكن أن يضمن جودة املنتج،
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فالجودة يجب أن تصمم وتبنى في املنتوج منذ البدايات األولى ،والوعي
بالجودة يجب أن يبدأ في مراحل ما قبل بدء العملية وفي أثناء تحديد
متطلبات العمل على أن يستمر ذلك خالل املراحل املختلفة للعملية
السياحية وحتى ما بعد تقديم املنتوج للسائح عن طريق الحصول على
الرأي الواضح واالتصال املستمرمعه لتحقيق الرضا بهذا املنتوج.
ونحيلكم هنا على االتفاق الذي وقع بين الحكومة وأرباب املقاوالت
في إطار تفعيل رؤية  2020والذي يبرز االهتمام بدور الجودة في إنجاح
الفعل السياحي املغربي وجعله في مستوى تطلعات الفاعلين وقدرته
على املنافسة في سوق السياحة العالمي ،حيث يركزعلى ضرورة تعميم
مستوى معين من الجودة في كل اإلنتاجات املتعلقة بامليدان (البند ،)15
والعمل على إنشاء جهاز للمراقبة على الصعيد الوطني يهتم بالجودة
ومتعلقاتها.
نتساءل هل تم تفعيل هذه االلتزامات أم بقيت حبرا على ورق؟
إن جـودة املنتوج السياحي تتأسس على مستويات ثالثة يلزم إدراجها
في االعتبار واإلحاطة بها في كل محاوالت النهوض بالقطاع .فال يكفي
إنشاء مؤسسات فندقية خاضعة ألحدث املواصفات الدولية ،كما ال
يبقى التحدي محصورا في عدد األسرة املتوفرة على امتداد األقطاب
السياحية املعروفة أو املستحدثة ،بل من الواجب العمل على النهوض
بمستوى الجودة في :التكوين والعرض والتدبير.
ففي مجال التكوين ،نتساءل معكم السيد الوزير:
 ما نوع املقررات الدراسية التي تلقن لطلبة املعاهد السياحية؟ ما قيمة املناهج الدراسية املعمول بها في مؤسسات التكوينالسياحي بيداغوجيا وتربويا؟
 من هم الطلبة الذين يتم قبولهم داخل فضاء الفندقة والسياحة؟وما هي معاييرالولوج؟
 ما نوع النظام التربوي واإلداري الذي تسير من خالله معاهدالفندقة؟
كل هذه األسئلة تفرض علينا مراجعات عديدة ملستوى التعليم
السياحي :إداريا وتربويا ومنهجيا ،حيث ينبغي إخضاع العملية التربوية
بأكملها ملجهراملراقبة واملراجعة حتى يتم الوفاء بمقتضيات الجودة.
أما فيما يتعلق بجودة العرض تبرز جودة املنتوج في أشكال عرضه
وتقديمه للزبناء ،فإذا علمنا أن القطاع السياحي ،يتميز باعتماده
األسا�سي على الجانب الخدماتي .حيث تشكل فيه آليات العرض وأشكاله
وطرق التقديم أهم مكوناته ،بل هي الجانب الذي يصادف في كل فعل
سياحي .فعند ولوجنا ألية مؤسسة سياحية أو فندقية يصادفنا الشكل
الذي تقدم به املنتوجات ،على اختالف أنواعها ،مما يعطينا االنطباع
املبدئي الذي نؤسس عليه أحكامنا وتعاملنا مع الفضاء الذي نقتحمه.
فبدء بهندسة املكان ،ومرورا بطرق االستقبال ،وبنيات اإليواء ،وتنظيم
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الغرف ،وقوائم األكالت وطرق عرضها ،وصوال إلى برامج التنشيط
االستجمامية والثقافية ...تحدد الجودة قيمة اإلنتاج السياحي في
مجمله.
وال داعي ،في هذا املجال ،أن نعطي نماذج مما تعيشه املؤسسات
السياحية الوطنية من ضعف َب ِين لثقافة الجودة عرضا وبنية حيث
نشهد األوضاع املتردية التي تعيش عليها جل املؤسسات الفندقية من
حيث النظافة والتجهيز
أما جودة التدبير فتتمثل في أشكال التدبير اإلداري واملالي للقطاع
السياحي ،مشاكل مالية وتنظيمية جعلته ال يعبر بوضوح عن القدرات
الطبيعية والثقافية التي تتميز بها بالدنا ،فقد عانى القطاع منذ
مدة طويلة من التدبير االرتجالي مللف السياحية ،وتغييب أصحاب
االختصاص من امليدان فيكفي أن نزور أية مؤسسة فندقية ونسأل
جهازها اإلداري عن عدد خريجي املعاهد السياحية الذين يعملون فيها،
لنكتشف السبب الرئي�سي وراء ضعف األداء الخدماتي وعدم جودته،
إذ أن مواقع التسييرالسياحي تسند في غالب األحيان إلى أناس ال عالقة
لهم بقطاع السياحة والفندقة ،مما يؤدي حتما إلى غياب الجودة
وبطالة خريجي املعاهد الفندقية كما يبدو إشكال التدبير في غياب
املراقبة املؤسسة من طرف الوزارة الوصية ،وسيادة املقاوالت العائلية
وطغيان النظرة القصيرة املدى على أصحاب الشأن املالي وتعدد
الجبايات والضرائب التي ترهق كاهل املستثمرين.
السيد الرئيس،
بالرجوع ملشروع امليزانية الفرعية للقطاع نسجل في فريقنا أنه على
الرغم من التحسن الطفيف الذي عرفه القطاع السياحي في  8أشهر
األولى من  2017إذ أفادت إحصاءات رسمية أصدرتها وزارة السياحة
والنقل الجوي والصناعة التقليدية بأن عدد زواراملغرب ،األجانب وغير
املقيمين ،تجاوز  6.5مليون شخص ،فإن هذا الرقم وعلى أهميته يبقى
بعيدا كل البعد عن األهداف التي تم وضعها.
وال بد هنا من إثارة رقم له داللة قوية وهو أهمية األسواق الصاعدة
في املجال السياحي إذ أكدت إحصائيات حكومية صينية أن تدفق
الصينيين خارج بالدهم كان األكبر في العالم سنة  ،2016حيث غادر
 122مليون صيني بلدهم بغرض السياحة أنفقوا خالل رحالتهم
 109مليار دوالر ،وهذا يدفعنا إلى التساؤل ما الذي أعدته الحكومة
لالستفادة من هذه اإلمكانيات السياحية الهائلة؟ فإذا كانت مبادرة
صاحب الجاللة بإلغاء التأشيرة عن املواطنين الصينيين لزيارة املغرب
ساهمت في تضاعف نسبة السياح الصينيين الذين زاروا املغرب والتي
عرفت زيادة بلغت  ،%600إال أن الحكومة من جانبها لم تبادرإلى اتخاذ
إجراءات فعالة لتشجيع الصينيين على زيارة املغرب في ظل غياب دراسة
للسوق الصينية ملعرفة متطلبات السائح الصيني وضعف العرض
السياحي الذي يالئم هذا النوع من السياح ،وكذا ضعف تسويق املنتوج
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السياحي الوطني بهذا البلد.
إن املقومات السياحية باملغرب كثيرة ومتنوعة ووجود بيئة أمنية
مستقرة ببالدنا يعتبر ،إال أن الحكومة لم تستثمر بالشكل املطلوب
في عوامل الجذب السياحي ،في ظل العجز الواضح في تسويق الصورة
الحقيقية للمغرب صورة البلد اآلمن واملستقر ،ألن الخلط واضح لدى
العديد من السياح الذين ينظرون إلى املغرب باعتباره جزءا من العالم
العربي يعاني هو أيضا من تبعات اإلرهاب وانتشارالجريمة.
من جانب آخر سبق لنا في العديد من املناسبات أن أكدنا أن أبرز
الصعوبات التي تؤثر على أداء القطاع السياحي استمرار تمركزه على
املثلث الذهبي (مراكش ،أكادير ،ورزازات) ،هل تفكر وزارتكم في ربط
السياحة الوطنية بجهات أخرى؟ خاصة وأن القطاع عانى وملدة طويلة
من التركيز الواضح واملبالغ فيه أحيانا على مناطق بعينها في برمجة
املشاريع السياحية وإقصاء العديد من املناطق الواعدة والتي تزخر
بمقومات طبيعية وثقافية كفيلة بجعلها قبلة مفضلة للسياح.
كما أن من بين أعطاب هذا القطاع استمرار االشتغال بأساليب
تقليدية تفتقد لإلبداع واالجتهاد سواء على مستوى الرؤية أو على
املستوى التدبيري.
في مجال الحكامة نتساءل عن جدوى الدراسة التي أمر بها وزير
السياحة السابق وعهد بإنجازها إلى مكتب الدراسات الدولي “بوسطن
كونسلتينغ غروب” ،بلغت كلفتها  700مليون سنتيم (سبعة ماليين
درهم) ،والتي لم تحمل معطيات مهمة ألنها خلصت إلى مالحظات تم
التنصيص عليها سلفا ،خالل املناظرات واالجتماعات املختلفة حول
اإلستراتيجية الوطنية للسياحة "رؤية ."2020
كما نتساءل عن عجز الحكومة على تجاوز إشكال ضعف حكامة
القطاع والذي يظهر من خالل غموض رؤية تدبيرية لإلستراتيجية
الوطنية “رؤية  ،"2020وغياب التواصل وارتفاع منسوب االختالف بين
الفاعلين في القطاع.
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املغربي للسياحة خاصة وأننا أمام مجموعة من التوصيات على درجة
كبيرة من األهمية نريد أن نعرف السيد الوزيرما الذي قمتم به لتفعيلها
والتعاطي اإليجابي معها؟ وخاصة:
 إعطاء األولوية الالزمة لألنشطة املتعلقة بدراسة األسواق منطرف املكتب الوطني املغربي للسياحة ،حتى تكون في مستوى رهانات
رؤية  ،2020مع إضفاء الطابع الرسمي على مسلك صنع القرار قصد
إرساء مبادئ املساءلة؛
 تجاوز التأخير الذي يطبع إصدار مجموع الوثائق االستراتيجيةاملتعلقة بتفعيل رؤية  ،2020خاصة مخططات العمل التسويقي؛
 االستمرار في الحفاظ على مكتسبات السياحة املغربية باألسواقالتقليدية ،مع اغتنام فرص األسواق الناشئة لتحديد تموقع املغرب
فيها؛
 تطوير قطاعات أخرى من السوق السياحية ،كاملغاربة املقيمينبالخارج والسياحة الداخلية وسياحة االجتماعات واألعمال والسياحة
الثقافية؛
 تطوير العالمة التجارية للوجهات ،وتعزيز مقوماتها واستكشافالسبل لتثمين العالمة التجارية للمغرب كوجهة سياحية ،مع ضمان
تموقع ثابت على مستوى مختلف األسواق على املدى املتوسط،
باالستناد إلى دراسات تسويقية ،والسهر على ضمان احترام االختيارات
املبرمجة بالوسائل املتاحة والتتبع والتقييم؛
 إعادة النظرفي توزيع شبكة فروع املكتب بالخارج ،لتحقيق فعاليةأكبروترشيد أفضل للموارد املتاحة؛
 إعادة التوازن لقنوات الترويج وتدارك التأخير في مجال التسويق،عن طريق وسائط التواصل عن بعد؛
 اعتبار النفقات املؤسساتية إلنعاش السياحة بمثابة استثماراتحقيقية مع مراعاة عائد االستثمار لنفقات اإلنعاش السياحي والعمل
على تتبعه بواسطة مؤشرات أداء مناسبة ،وتوسيع مؤشرات األداء
لتشمل جانب التدفقات على الحدود ،لضمان تتبع أمثل لألهداف
املسطرة ،والسهر على التحكم في الدراسات الخارجية املتعلقة
بالتسويق بسبب كلفتها الباهظة وتداعياتها اإلستراتيجية واملالية ،مع
وجوب أن يشمل هذا التحكم مراحل إعداد الشروط املرجعية والعقود
وآجال التنفيذ ليمتد إلى مرحلة معالجة وتطبيق التوصيات؛

نتساءل أيضا عن مآل مشاريع مهيكلة كبرى في القطاع السياحي تمت
املراهنة عليها وال زالت دون مستوى التطلعات ،ويتعلق األمر ببرنامج
املخطط األزرق  ،2020وبرنامج التراث الذي يرمي إلى تعزيز إشعاع
الهوية الثقافية املغربية ،وبرنامج التنمية املستدامة ،الذي يهدف إلى
تثمين فضاءات طبيعية محمية ،إضافة إلى برنامج التنشيط والترفيه
الذي يستهدف إغناء العرض السياحي الفندقي وجعله أكثر تنافسية،
وبرنامج املآوي السياحية ذات القيمة املضافة العالية ،وبرنامج بالدي
الذي يعد أحد أولويات رؤية .2020

 تطهير الوعاء العقاري للوحدات الفندقية التابعة للمكتبواستكشاف السبل البديلة لتدبيرالضريبة على املنتجات السياحية.

السيد الرئيس،
ال بد ونحن نناقش ميزانية القطاع أن نتساءل عن مآل توصيات
املجلس األعلى للحسابات حول مراقبة وتقييم أداء املكتب الوطني

السيد الرئيس،
فيما يتعلق بالسياحة الداخلية والتي أصبحت رقما مهما في املعادلة
داخل املنظومة السياحية ملختلف دول العالم باعتبارها جوابا صريحا
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للمشاكل التي تعرفها البلدان السياحية بسبب تقلص عدد الوافدين،
وبالرغم من أننا نسجل التطور الذي عرفه هذا النوع من السياحة الذي
يستهدف املغاربة ببالدنا والجهود الحثيثة التي بذلت لتشجيع السياحة
الداخلية خاصة في إطار عملية كنوز بالدي واملحطات الجديدة التي تم
إنشاؤها والتي ساهمت في زيادة عدد ليالي املبيت الوطنية في مؤسسات
اإليواء املصنفة ،إال أننا نسجل أن األثمنة الزالت ال تستجيب لتطلعات
السياح املحليين وال تراعي القدرة الشرائية للمواطن املغربي العادي،
كما أنها تصادف فترات العطل والتي تعتبر بالنسبة للمؤسسات
الفندقية فترة توافد السياح األجانب.
وفيما يتعلق بالسياحة القروية نسجل في فريق األصالة واملعاصرة
أن السياسة الحكومية تجاه العالم القروي ال ترقى إلى املستوى
املطلوب ،نظرا إلى الهشاشة التي ما زالت تعاني منها العديد من القرى
املغربية خاصة على مستوى البنيات التحتية واملرافق الضرورية ،وهذا
يطرح سؤاال جوهريا حول ماذا اعددنا للسياح في العالم القروي؟
وكيف يمكن تسويق املنتوج السياحي القروي وهذا الفضاء يفتقرألدنى
شروط ومقومات التنمية؟
فواقع السياحة العاملية اليوم يفرض علينا املواكبة من خالل
خلق مشاريع تنموية في القطاع السياحي القروي ،ومحاولة إنعاش هذا
القطاع الحيوي ،والوقوف على املشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع
السياحي بالعالم القروي ،واالستغالل الجيد للمقومات السياحية
التي تمتاز بها معظم القرى املغربية .باإلضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل
الساكنة بالعالم القروي ،قصد إدماجها كفاعل أسا�سي وإيجابي في
بناء البدائل من خالل البرامج التنموية التي تتما�شى مع خصوصيات
الساكنة في العالم القروي الذي يمتلك من املقومات واإلمكانيات ما
يؤهله ليكون فضاء سياحيا بامتياز .مناطق جبلية ،صحراوية ،ومناطق
ساحلية ناهيك عن املوروث الثقافي.
من جانب آخرنسجل عجزالحكومة على االهتمام بالبنيات التحتية
األساسية في أفق تأهيلها وتطويرها لتسهيل الولوج إلى املوارد السياحية
خاصة القروية واإليكولوجية ،ألن أوضاع هذه البنيات من طرق وقناطر
في حالة سيئة نبهنا إليها في أكثر من مناسبة ،فوضعية الطرق لها بالغ
التأثير على نظرة السياح لبالدنا ونوعية الصورة التي سيسوقونها
للمغرب بعد عودتهم إلى بلدانهم.
بالنسبة للسياحة الداخلية يجب أن نعترف بأهمية املجهودات التي
تبذل لتوفير املحطات السياحية التي تتوجه للمستهلك املغربي ،غير أنه
باملقابل يجب التأكيد على ضرورة العمل على توفير منتوج سياحي في
متناول األسر املغربية وتسريع إنشاء املحطات السياحية التي تستجيب
النتظارات هذا النوع من السياح ،واتخاذ تدابير تحفيزية ملساعدة
السائح املغربي على السفروقضاء عطلته في اكتشاف الكنوز التي تزخر
بها بالدنا.
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فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي والذي يعتبرمحركا جوهريا للقطاع
السياحي ،فال زال لألسف يتخبط في العديد من املشاكل جعلته ال
يساير حجم االنتظارات املعقودة عليه لتطوير السياحة الوطنية
بنوعيها الداخلية والخارجية ،خاصة في ظل موجة عدم الر�ضى التي يعبر
عنها العديد من املواطنين من غالء التذاكر وتردي الخدمات املقدمة
من طرف شركة الخطوط امللكية املغربية ،وحتى بنية االستقبال في
املطارات فهي تتطلب مجهودات أكبر لتطويرها وتجاوز سلبياتها حتى
يسهم هذا القطاع في تطويرالسياحة والنهوض بها.
وهنا نثير األسئلة الجوهرية حول مآل مخطط تطوير النقل الجوي
باملغرب خاصة وأنه تعهد بإحداث تحوالت كبرى بعد تحرير األجواء
ودخول مجموعة من الفاعلين الجدد في قطاع الطيران واحتدام
املنافسة بين الشركات.
السيد الوزير،
هل من نتائج الستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي باملغرب والتي
جاءت لتأخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف املناطق واألسواق
املستهدفة والتزمت الحكومة من خاللها بإنشاء آلية إلحداث خطوط
جديدة تتما�شى جنبا إلى جنب مع مخططات تسويق العرض املغربي
وتواكب الحاجيات املختلفة لالقتصاد الوطني.
نتساءل اليوم ونحن نعاين حجم املشاكل واملعاناة التي يتعرض لها
املسافرون عبراملطارات الوطنية هل استطاعت هذه االستراتيجية فعال
تطوير تدابير تعزيز القوانين التنظيمية في مجال خدمات النقل الجوي
والسالمة الجوية ،وهل استطاعت تحسين جودة الخدمات الجوية؟
من جانب آخرتم االلتزام منذ  2008بوضع املواطن في قلب تحسين
نظام النقل .وتعهدت الحكومة آنذاك بإجراء دراسات للوقوف على
مدى رضا الزبناء تهم الركاب وشركات الطيران والفاعلين في خدمة
املطارات ،أين وصلت هذه االلتزامات؟
إن واقع النقل الجوي اليوم يفرض ضرورة االشتغال على مجال
الجودة من خالل دراسة موسعة تهدف الى تشخيص نوعية الخدمات
الجوية في املغرب وموقف الزبناء في عالقته بما يقدمه املنافسون،
وتكوين نظرة شاملة عن مدى نجاعة شبكة الخطوط الجوية الحالية
ومدى مالءمتها لحاجيات املستخدمين ،وأخيرا وضع نظام للجودة يسهم
في تحسين خدمات املطارات والنقل الجوي وفقا ملتطلبات املستخدمين
بل أصبح من الضروري خلق آلية لتطوير مراقبة الجودة في مجال
صناعة الطيران ومختلف الخدمات املرتبطة بالقطاع..
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية ،وبالرغم من الحمولة
االقتصادية والثقافية املتميزة للصناعة التقليدية الوطنية ،فالزال
القطاع باملغرب يعاني من عدة إكراهات تحول دون إبراز الصناعة
التقليدية كصناعة قائمة الذات وأهمها:
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 )1ضعف تسويق املنتوج ،بحيث السوق الداخلي يستوعب %92
من منتوجات الصناعة التقليدية في حين حصة السوق الخارجية ال
تمثل فيها هذه املنتوجات إال  %8على الرغم من أن الحكومة السابقة
وضعت تحقيق  7مالييردرهم كصادرات من الصناعة التقليدية كهدف
استراتيجي؛
 )2الخصاص الحاصل في املواد األولية وارتفاع أثمنتها مما يساهم
بشكل كبير في ارتفاع تكاليف اإلنتاج في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية
على هذه املواد الضرورية واألساسية بالنسبة للصانع التقليدي؛
 )3النقص الحاصل في مجال مواكبة الصناع التقليديين من
خالل الدعم املباشر وتسهيل استعمال مواد الصناعة التقليدية في
املؤسسات والبنايات الحكومية واملشاريع التي تم إطالقها خاصة في
مجاالت السكن والسياحة وغيرها تشجيعا للصناعة التقليدية الوطنية
وإسهاما في إحياء بعض الحرف التي تتعرض لالنقراض؛
 )4املنافسة الشرسة التي يعاني منها املنتوج التقليدي الوطني
وانتشار آفة التقليد التي تنعكس بشكل سلبي على الصناعة التقليدية
الوطنية؛
 )5انتشار األمية الوظيفية في القطاع وصعوبة نقل خبرات
"املعلمين" وتجاربهم لألجيال التي تليهم بفعل عوامل كثيرة ومتعددة،
مما يجعل العديد من الحرف التقليدية تندثربموت ممارسيها؛
 )6إشكالية التمويل فالزالت األبناك وكعادتها تفرض شروطا
ونسب فائدة ال يستطيع أغلب الصناع التقليديين االستجابة لها،
خاصة الصناع الفرادى والذين يساهمون ب  %85من التشغيل في
القطاع ،فصعوبة الولوج إلى التمويل تعد إشكالية حقيقية تعاني
منها الصناعة التقليدية الوطنية فالصناع التقليديون ال يستطيعون
االستفادة من القروض البنكية بسبب الشروط التي تضعها األبناك
والتي تفوق في الغالب قدرات الصناع التقليديين وخاصة الصناع
الفرادى.
هذه الوضعية تؤثر بشكل سلبي على القطاع وتجعله غير قادر
على القيام بدوره كمحرك أسا�سي للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
مما يجعل الحكومة مدعوة اليوم للتفكير بشكل جدي في حل كل
هذه اإلشكاليات والقيام بكل التدابير الكفيلة بتسهيل ولوج الصناع
التقليديين للتمويالت البنكية وبشروط تفضيلية.
السيد الرئيس،
ارتباطا باالقتصاد االجتماعي نسجل مع كامل األسف أن مشروع
القانون املالي لم يترجم االقتراحات والتوصيات الهامة التي أصدرها
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل رأيه املعنون
"االقتصاد االجتماعي والتضامني :رافعة لنمو مندمج" الصادر سنة
 ،2013والذي أو�صى بما يلي:
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 تحسين الحكامة خاصة وأن معظم التعاونيات تعاني من نقصفي الحكامة بالنظر ملستوى املوارد البشرية املكلفة بالتدبير وذلك
عبر اعتماد تكوينات أساسية لفائدة مسيري التعاونيات املستحدثة
وتكوينات مستمرة لفائدة املسيرين الدائمين للتعاونيات؛
 تحسين تنافسية التعاونيات من خالل تعزيز وتقويم البنياتاملوجودة وإقامة تجمعات من الدرجة الثانية تدمج البعدين القطاعي
والجغرافي ،وأيضا من خالل الشروع في هيكلة جهوية كفيلة باالستجابة
النتظارات النمو املدمج على صعيد الجهة ،وإعطاء االنطالقة لإلدماج
املوسع لباقي الفاعلين في االقتصاد االجتماعي والتضامني؛
 اإلدماج العمودي للتعاونيات عبر تطوير عالقات تعاون واندماجمع املمونين واملنتجين واملوزعين ،وتطوير القدرة التنافسية للنسيج
التعاوني عن طريق دمج قطاعات األنشطة ذات القيمة املضافة العالية
والرفع من القيمة املضافة للقطاعات التي تستثمرفيها التعاونيات؛
 تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خالل إدخال تكنولوجيااملعلوميات واالتصال؛
 كما أو�صى املجلس باعتماد منظومة ضريبية أكثرمالءمة وتحقيقالعدالة الضريبية تأخذ بعين االعتبار دخل أعضاء التعاونيات وليس
فقط رقم معامالتها وإقرارتحفيزات ضريبية؛
 تحسين الولوج إلى التمويل على اعتبارأن القطاع التعاوني يتطلبأنظمة مالية مالئمة ومندمجة تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطوير
التعاونيات ( التأسيس والنمو والتوسع)؛
 تطوير أسواق وقطاعات جديدة عبر تحسين العرض الحاليللتعاونيات وتطوير منتوجات وخدمات جديدة كما هو الشأن بالنسبة
للطاقات املتجددة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملحاسباتية
وحماية البيئة ،فضال عن تطوير الولوج إلى منصات التسويق عبر
األنترنيت وتخفيف شروط الولوج إلى الواجهات الكبرى؛
 وعلى الصعيد الدولي البحث عن أسواق جديدة وتسهيل الولوجإلى منصات التصديروتمكين التعاونيات من أنظمة اليقظة في األسواق
العمومية ومن شهادات الولوج إلى األسواق الدولية؛
 إحداث عالمة تجارية ملنتوجات التعاونيات عبر مساعدةالتعاونيات على تحسين أسلوب تثمينها للمنتوج تحت عالمة "منتوج
متضامن" تتمتع بالحماية التجارية في مجال الجودة واملصدر؛
 كما أو�صى املجلس بإرساء منظومة للرعاية االجتماعية لفائدةمنخرطي التعاونيات واملساعدين العائليين.
كنا نتمنى في فريق األصالة واملعاصرة أن تجد هذه التوصيات
صداها في مشروع القانون املالي وأن يتم تنزيلها وتنزيال واقعيا عبر
سياسات عمومية تترجمها توجهات واضحة خالل مشروع القانون
املالي إلعطاء القطاع التعاوني املكانة التي يستحقها خاصة وأنه يعول
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عليه في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية خاصة في املناطق
القروية والنائية.
السيد الرئيس،
ال بد من التأكيد أن بالدنا اختارت الرهان على الطاقات املتجددة
والطاقات النظيفة عبر االنخراط في عدة مشاريع تهدف إلى جعل
الطاقات املتجددة من قبيل الشمسية والريحية مصدرا حقيقيا
لإلنتاج الطاقي وبديال يستطيع املغرب املراهنة عليه لضمان النجاعة
الطاقية والتنمية املستدامة.
وفي هذا اإلطار ،أعطى صاحب الجاللة االنطالقة للعديد من
املشاريع الطموحة في مجال الطاقات املتجددة والتي تسعى إلى ضمان
تنويع الباقة الطاقية والتخفيف من التبعية الطاقية واالعتماد على
طاقات نظيفة ومتجددة بناء على مقاربة قوامها التنمية املستدامة
والحفاظ على أسعار تنافسية مع التحكم في الطلب ،وهو ما وضع
املغرب ضمن الئحة الدول الرائدة في مجال الطاقات املتجددة.
هذا التوجه أملته إلى جانب ما ذكرنا وضعية التبعية الطاقية
املكلفة واملرهقة التي عانت وال زالت تعاني منها بالدنا ،والتي كانت تشكل
أزيد من  %98في السنوات املاضية وأصبحت اليوم  %93بفضل برامج
تنويع الباقة الطاقية ،أوهوما يعادل  52ملياردرهم كفاتورة طاقية وهو
رقم كبير جدا ،يرهق امليزانية العامة ويؤثر بشكل سلبي على املجهودات
التنموية لبالدنا ،على اعتبار أن قطاعات أخرى في حاجة إلى هذا املبلغ
أو على األقل جزء منه.
في هذا اإلطار حرص جاللة امللك على إعطاء تعليماته للحكومة
قصد التسريع في وتيرة االنتقال إلى الطاقات املتجددة وذلك لبلوغ
هدف  %52من الطاقة الكهربائية من مصادرمتجددة في أفق .2030
السيد الرئيس،
على الرغم من أن الطاقات املتجددة والطاقات النظيفة أصبحت
تعرف اهتماما متزايدا من قبل دول العالم ،وبالدنا تراهن عليها من
أجل مواجهة التحديات املتعلقة باألمن الطاقي واملحافظة على البيئة
والتنمية املستدامة ،إال أننا نسجل أن مشروع القانون املالي الذي نحن
بصدد دراسته ال يقدم إجابات واضحة إلشكاالت التوزيع غير العادل
ملشاريع الطاقات املتجددة خاصة وأن بعض املناطق لديها من املؤهالت
ما يجعلها مرشحة بقوة الستقبال هذا النوع من املشاريع التي من
املنتظرأن تساهم بدورها في خلق تنمية حقيقية لهذه املناطق.
كما نؤكد بأن املجهودات التي تم بذلها للرفع من حجم االستثمارات
في مجال الطاقة املتجددة في املغرب تبقى مجهودات مهمة لكنها تحتاج
إلى دفعات استثمارية قوية تتما�شى مع حجم املوارد الطبيعية املهمة
التي تملكها البالد.
إلى جانب ذلك فمجهودات الحكومة في هذا املجال أغفلت لألسف
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الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الشركات املتوسطة والصغرى،
لزيادة االستثمارات في هذا القطاع ،وهنا ندعو الحكومة إلى عدم التركيز
على الشركات الكبرى فقط ،بل االنفتاح أيضا على املشاريع ذات طاقات
اإلنتاج الصغيرة واملتوسطة ،لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في
تخفيف استيراد الطاقة ،إضافة إلى تشغيل الشباب والحفاظ على
البيئة لألجيال القادمة.
الحكومة مدعوة أيضا للتسريع في امتالك بنية صناعية وتكنولوجية
قوية في مجال الطاقات الشمسية والريحية ،لتخفيف الضغط على
االستثمار في املجال خاصة وأن األجهزة املرتبطة بالطاقات املتجددة
تبقى أثمنتها مرتفعة وتشكل عبئا إضافيا على االستثمار في هذا املجال
وكذا على املواطنين الذين يتطلعون لالستفادة من الطاقات املتجددة
خاصة األلواح الشمسية.
من جانب آخر نسجل في فريق األصالة واملعاصرة أن الحكومة
متأخرة في مجال تفعيل النجاعة الطاقية وهي التي التزمت بتخفيض
هذا االستهالك عبر القيام بسياسة تحسيسية وتدابير عملية من قبيل
توزيع املصابيح االقتصادية وتشجيع استعمال املصادراألخرى للطاقة.
وهنا ينبغي التأكيد أن برنامج النجاعة الطاقية في اإلدارات العمومية
يعرف تعثرا كبيرا بسبب عدم التزام العديد من اإلدارات واملؤسسات
العمومية والجماعات الترابية بالتخفيف من استهالك الطاقة ،فإذا
كانت الحكومة تطالب املواطنين بعقلنة استعمال الطاقة فقد كان من
باب أولى أن تكون مضرب املثل في الترشيد والعقلنة.
باملوازاة مع ذلك ورغم تعهد الحكومة بتشجيع االستعمال الفردي
للطاقات املتجددة ،فإنها لم تلتزم بذلك في كثير من املجاالت وهنا
نتساءل عن مآل برنامج ضخ مياه السقي عبر الطاقة الشمسية التي
وعدت الحكومة السابقة بالشروع فيه يناير  2014وكذا عن مآل
برنامج تقوية النجاعة الطاقية في مجال اإلنارة العمومية ،والتعثر
الذي يعرفه البرنامج الوطني لسخانات املاء الشمسية ومآل التعهدات
بإدماج تقنيات النجاعة الطاقية في البنايات العمومية والنقل واإلنارة
العمومية
مناقشة امليزانية الفرعية فرصة لنا في فريق األصالة واملعاصرة
ملعرفة مآل التوصيات التي أصدرها املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي في املجال الطاقي.
ألم يو�صي املجلس بضرورة تفعيل مبدأ النجاعة الطاقية في كل
السياسات العمومية؟
ما الذي قمتم به في مجال التوصية املرتبطة بتبني برامج عمل في
مجال النجاعة الطاقية معززة بوسائل التتبع والتقييم ،توفر رؤية
واضحة عن القطاع لفائدة الفاعلين مع تحفيزات ضرورية لتشجيعهم
على االستثمارفي املحال؟
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ما الذي قامت به الحكومة في مجال تشجيع استعمال تجهيزات
ناجعة وإقرار تحفيزات مالية والقيام بحمالت تحسيسية لفائدة
الفاعلين ،وفي مجال تقنين استهالك الطاقة ذات املصدر األحفوري
في الصناعة ،باعتبارها من أبرز التوصيات التي أوردها املجلس
االقتصادي واالجتماعي في تقريره؟
فيما يتعلق بالكهربة القروية أيضا ،السيد الوزير ،وعلى الرغم من
املجهودات التي قامت بها بالدنا والتي حققت نتائج مشجعة ،فإن بعض
القرى واملداشر الزالت ال تستفيد من حقها في امتالك هذا النوع من
الطاقة بسبب مجموعة من العوامل يتعين االنكباب على إيجاد حلول
لتجاوزها.
السيد الرئيس،
يضطلع القطاع املعدني في بالدنا بدور أسا�سي في مجال التنمية
االقتصادية واالجتماعية بالنظر ملساهمته الكبرى في الناتج الداخلي
الخام ،وفي دعم الصادرات وخلق فرص الشغل.
غير أن بالدنا ال زالت لألسف ال تستغل جزءا كبيرا جدا من
احتياطاتها املعدنية ،خاصة وأن بالدنا تتميز بموقع جغرافي متميز،
وبتنوع جيولوجي ينبئ بوجود احتياطات مهمة من املعادن لم يتم لحد
اآلن استكشاف إال جزء يسيرمنها،
وعلى الرغم من حجم الصادرات التي يحققها القطاع إال أننا في
فريق األصالة واملعاصرة نؤكد أن هذه النسب يمكن تجاوزها بشكل
كبير لو استطاعت الحكومة استغالل الفرص واإلمكانيات التي يوفرها
هذا القطاع في البالد ،في ظل التأخر الحاصل في مجال اإلستكشاف
املعدني والتخريط الجيولوجي.
إلى جانب ذلك نسجل طغيان الصناعة الفوسفاطية على القطاع
املعدني الوطني والتي تمثل أكثر من  %90من اإلنتاج املعدني ببالدنا،
وهوما يسائل الحكومة عن أسباب عدم قدرتها على توجيه االستثمارات
لالكتشاف والتنقيب على املعادن األخرى خاصة التي لها قيمة تسويقية
عالية ،والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية للصادرات الوطنية وتخفيف
العجزالذي يعاني منه امليزان التجاري ،ومواجهة التحديات املستقبلية
املتمثلة في ظهور فاعلين جدد في مجال الفوسفاط سيزاحمون اإلنتاج
الوطني في السوق الدولية.
نتساءل بهذه املناسبة وبعد تعديل القوانين املرتبطة بالقطاع
املعدني عن حصيلة البرنامج الوطني لتنمية اإلستغالالت املنجمية
الباطنية والسطحية ،خاصة وأن هذا البرنامج تحدث عن االستغالالت
املنجمية الصغرى التي وعد البرنامج بتأهيلها واالرتقاء بها إلى مستوى
املناجم الصغرى املهيكلة ،كما وعد بتحقيق أهداف أخرى من بينها:
 زيادة الفرص في استكشاف مكامن قابلة لالستغالل الصناعي؛ -إحداث مناصب شغل بمختلف الجهات لخلق الثروات على
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املستوى املحلي؛
 تقليص حدة الفقربمختلف الجهات لخلق الثروات على املستوىاملحلي.
في هذا اإلطار ،وبالرغم من أن املغرب يتوفر على موارد منجمية
مهمة ،إذ يعتبر ثالث أهم بلد منتج ومصدر للفوسفاط في العالم،
باإلضافة إلى ثروة معدنية متنوعة وذات قيمة عالية ،فإن هذه الثروات
ال تنعكس بشكل مباشر على أوضاع املناطق املنجمية وساكنتها ،أخذا
بعين االعتبارغنى هذه املناطق من حيث الثروة املعدنية باعتبارها خزانا
معدنيا مهما ال يقابله لألسف غناها على مستوى التنمية بسبب ضعف
وشح الخدمات االجتماعية خاصة الصحة والتعليم فتكون النتيجة
الحتمية لهذا الوضع مآ�سي إنسانية متعددة تمس كل الفئات العمرية.
وقد كشفت دراسة للمرصد الوطني للتنمية البشرية ONDH
صادرة الشهر املا�ضي عن خريطة التنمية في مختلف الجهات باملغرب،
واعتمدت الدراسة في ذلك على مؤشرات مستوحاة من نتائج اإلحصاء
العام للسكان لسنة  2014على مستوى الجماعات واألقاليم والجهات.
مستحضرة عوامل متعددة األبعاد أخذا بعين االعتبار العوامل غير
املالية :التعليم ،الصحة ،الشغل ،السكن ،الولوج إلى الخدمات
االجتماعية.
وجاءت النتائج حسب الدراسة بوجود جهات بعيدة عن مؤشر
التنمية الوطنية وجهات تجاوزت هذا املعدل فيما جهات أخرى استقرت
في مجال هذا املعدل .فأحصت الدراسة ثالث نماذج لهذه الجهات،
فبالنسبة للجهات الفقيرة يوجد في املقدمة درعة تفياللت ،بني مالل
خنيفرة ،مراكش آسفي ،طنجة تطوان الحسيمة ..وجهات تجاوزت
بقليل املعدل الوطني ويتعلق األمربسوس ماسة ،الجهة الشرقية .علما
أن هذه الدراسة تستحضر التفاوت الكبير بين أقاليم الجهات نفسها
وبين الحواضروالقرى.
كما أكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول خريطة الفقر
متعدد األبعاد ،أن نصف الجهات باملغرب تسجل معدال للفقر يتجاوز
املتوسط الوطني بـ  %8.2وأبرزت املندوبية ،أن جهة بني-مالل-خنيفرة
تعد األكثر فقرا ب  ،%13.4تليها جهة مراكش آسفي بـ  ،%11.3ودرعة
تافياللت بـ  ،%10ثم فاس مكناس ب  ،%9.6والجهة الشرقية بـ ،%9.5
وطنجة تطوان الحسيمة بـ .%9.5
هذا الوضع ساهم في إنتاج عوامل االنفجارات االجتماعية بسبب
تدني املستوى االجتماعي .بحيث اندلعت توترات اجتماعية في املدن
املغربية الواقعة باألحواض املنجمية (خريبكة واليوسفية وايمضر
ولبليدة )..وهو ما يتطلب تدخالت استباقية إليجاد حلول لتدبير هذا
االحتقان االجتماعي بتعاون مكثف من طرف كل املتدخلين .كما
املؤسسات املستثمرة في القطاع املنجمي عليها أن تبادرإلى رسم سياسة
اجتماعية واضحة وشفافة تبتعد عن الطابع الخيري واإلحساني
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وتنخرط في تنمية اجتماعية للمحيط املنجمي وساكنته انطالقا من
الحقوق التي تخولها لها املواثيق الدولية ،وفي مقدمتها الحق في التنمية.
وفي هذا اإلطار ،نقترح ما يلي:
 فتح نقاش عميق وموسع حول بناء استراتيجية مندمجة وشموليةلتنمية مستدامة في املناطق املنجمية ومحيطها ،يهدف إعادة االعتبار
لهذه املناطق وجعلها تستفيد من ثمار التنمية ومن مداخيل املوارد
الطبيعية التي توجد بها .يشارك في بلورة هذه االستراتيجية وتنفيذها
برؤية مواطنة الحكومة ،إلى جانب املؤسسات املستثمرة وكل األطراف
املحلية ببعد شمولي ومندمج ،ولتشخيص الوضعية باملناطق املنجمية
ومحيطها ،وتحديد املحاور االستراتيجية واألنشطة الكبرى وبرمجة
مخطط إجرائي ،لضمان تنمية مستدامة باملناطق املنجمية ومحيطها؛
 خلق برنامج لجبر الضرر الجماعي بهذه املناطق التي عانت منالعزلة والتهميش؛
 إعطاء األولوية إلحداث البنيات األساسية ،وإنشاء مؤسساتالخدمات االجتماعية كاملستوصفات واملدارس ،وخلق أنشطة
اجتماعية باملناطق املنجمية ،وفك العزلة على املناطق النائية ،وبناء
األحياء السكنية؛
 االهتمام بالصناعة املنجمية عبرتحويل املوارد املنجمية من خاللخلق مصانع لتثمين املنتوج وخلق قيمة مضافة وإحداث فرص مهمة
للشغل؛
 معالجة النفايات الصناعية؛ الحفاظ على الثروات لألجيال املستقبلية وعدم استنزافها.السيد الرئيس،
فيما يتعلق بقطاع التنمية املستدامة والذي أصبح يحظى باهتمام
وطني ودولي متزايد أملته الحاجة إلى تحقيق أهداف الوصول إلى
مستقبل مستدام ،بعدما أصبح العالم يعيش مجموعة من اإلشكاالت
التي تهدد مستقبل البشرية كاالحتباس الحراري ،والتدهور البيئي،
ّ
التصحر ،وما
وتزايد الفقر ،وفقدان التنوع البيولوجي ،واتساع نطاق
إلى ذلك من املشكالت البيئية إن االرتباط الوثيق بين البيئة والتنمية
أدى إلى ظهور مفهوم التنمية املستدامة.
وقد التزم املغرب بإدماج البيئة في السياسات التنموية واملناهج
التربوية واعتماد ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية املستدامة والتحول
نحو االقتصاد األخضر ،وترشيد املياه ،والطاقة والنفايات واملحميات
الطبيعية.
وقد توجت هذه االختيارات الوطنية بالتزام دستوري واضح إذ
أن دستور اململكة املغربية لسنة  2011ينص على مسؤولية الدولة
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل املتاحة
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لتيسير أسباب العيش في بيئة سليمة ،وتحقيق تنمية مستدامة تعزز
العدالة االجتماعية والحكامة وتحافظ على املوروث الطبيعي والثقافي.
كما أحدث دستور  2011املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
كفضاء للحوار بين املتدخلين االقتصاديين واالجتماعيين واملهنيين من
أجل صنع مستقبل أفضل ألجيالنا الحالية والالحقة.
السيد الرئيس،
نتساءل اليوم وقد التزم البرنامج الحكومي بتعزيزالتنمية املستدامة
والتأهيل البيئي عن مآل مجموعة من البرامج التي انخرطت فيها
الحكومات السابقة ،وفي هذا اإلطار أين وصلت األهداف املسطرة في
برنامج التطهير السائل ومعالجة املياه العادمة والذي أكدنا في فريق
األصالة واملعاصرة أنه يسير ببطء شديد ال يساير حجم اإلكراهات
والرهانات املعقودة عليه ،في ظل تعدد املتدخلين وضعف التنسيق بين
مختلف الفاعلين في ميدان التطهير السائل ومعالجة املياه العادمة،
خاصة وزارة الداخلية وزارة البيئة املكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بتدبير النفايات املنزلية نالحظ أن هذا التدبير تكتنفه
العديد من النقائص خاصة في ظل وجود العديد من املطارح غير
املراقبة ،وغياب سياسة ناجعة وفعالة ملعالجة وتثمين نفايات املطارح
املراقبة وعدم مالءمة التجهيزات املستعملة في العديد من املناطق،
زيادة على أن عملية الكنس تتميزبطابعها املوسمي.
وهذه مناسبة للتساؤل عما تم القيام به في ما يتعلق بتفعيل
البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية خاصة وأن الحكومة السابقة
التزمت بإنجاز مطارح مراقبة لصالح كل املراكز الحضرية للوصول الى
 %100بحلول  ،2020كما التزمت أيضا بإعادة تأهيل كل املطارح غير
املراقبة وتطويرعملية فرز وتثمين وتدويرالنفايات.
السيدة الوزيرة،
بالنسبة للتربية البيئية والتحسيس بأهمية املحافظة على البيئة
واالنخراط في مجهودات حماية النظم البيئية ،وعلى الرغم من
املجهودات التي بذلت في هذا اإلطار إال أن التربية البيئية الزالت في
بداياتها والنتائج املترتبة عنها تبقى دون االنتظارات.
وفيما يتعلق بانخراط املجتمع املدني في مجهودات املحافظة على
البيئة ،وبالرغم من الدور الفعال الذي يضطلع به النسيج الجمعوي في
التثقيف والتأطيرواملساهمة في حماية البيئة فإن بالدنا الزالت لحد اآلن
لم تستفد بالشكل املطلوب مما يوفره هذا العامل من فرص وإمكانات
خاصة وأن الجمعيات البيئية تعتبرقوة اقتراحية في مجال أصبح يحظى
بأهمية متزايدة.
بالنسبة للبحث العلمي والتكوين في املهن البيئية نالحظ أن هذا
املجال يعاني من ضعف كبير وال يساير التطور املتزايد الذي عرفه
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البحث العلمي على الصعيد العالمي ،لذلك نريد أن نعرف التدابير التي
تنوون اتخاذها لجعل التكوين والبحث العلمي قاطرة أساسية للنهوض
بالوضع البيئي بصفة عامة.

وعالجيا؛ أو بامليزانية املخصصة للقطاع بحيث ال تستجيب لتوصيات
منظمة الصحة العاملية التي تو�صي بتخصيص ميزانية للقطاع تقدر
ب  %12من الناتج الخام الوطني ،في حين ال تتجاوز ميزانية القطاع
ّ
لألطباء %45
 %6من امليزانية العامة للدولة؛ أو بالتوزيع الغير العادل
يتمركزون في ْ
الرباط–الدار ْ
مح َور ّ
ْ
البيضاء ،األمر الذي يعني األزمة في
توزيع املوارد البشرية؛ أو باملؤسسات اإلستشفائية فمعظمها تفتقد
ألدنى مواصفات وشروط الصحة والسالمة املهنية وسالمة املر�ضى
وبعضها مجرد بنايات فارغة؛ كما نسجل طغيان مظاهر الجشع من
طرف بعض املصحات الخاصة؛

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
يشرفني أن أتناول الكلمة ،باسم فريق األصالة واملعاصرة ،في إطار
مناقشة امليزانيات القطاعية التابعة للجنة التعليم والشؤون الثقافية
واإلجتماعية ،وذلك برسم السنة املالية .2018

اما موضوع مجانية الولوج للعالج والدواء والتشخيص لحاملي
بطاقة "الرميد" أصبح مجرد شعار أفرغه الواقع املعي�شي من مضمونه
وفلسفته املبنية على روح التضامن؟

لألسف السيدة الوزيرة وعلى الرغم من الجهود التي تبذل والتي ال
ننكر أهميتها ،نسجل في فريق األصالة واملعاصرة أن مجهودات أكبر ال
بد أن تنجز ملواجهة اإلكراهات والتحديات التي تواجه البيئة حاضرا
ومستقبال.

 -IIIلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية

وإننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر أن ميزانية هذه القطاعات
تكت�سي أهمية بالغة نظرا لدورها الكبيرفي النهوض بالتنمية االجتماعية
للمواطنين ،وأن مناقشتها مناسبة حقيقية للوقوف على توجهات
واختيارات الحكومة ومضمون سياستها االجتماعية ،مادامت أن
امليزانية السنوية يجب أن تعكس هذه التوجهات واالختيارات
االجتماعية للحكومة إن كانت هناك فعال اختيارات اجتماعية لها؟
غير أن واقع التنمية االجتماعية في بالدنا يستدعي استحضار البعد
االقتصادي ،ملحاربة مظاهر الفقر والهشاشة والتهميش واإلقصاء وال
يمكن أن يتم ذلك إال من خالل تقوية اإلقتصاد الوطني وبالتالي الرفع
من نسبة النمو لرفع الحيف الذي لحق أهم القطاعات االجتماعية
كالتعليم والشغل والصحة والسكن خاصة لألشخاص املكفوفين
وذوي االحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات املجتمعية.
السيد الرئيس،
لقد حرصنا في فريق األصالة واملعاصرة دائما على التنبيه والتذكير
باألهمية التي نوليها لقطاع الصحة ،في حين أن هذه الحكومة ال تولي
االهتمام املطلوب بالقضايا االجتماعية كسابقتها ولم تخض فيها
بالعمق االستراتيجي والبعد الحقوقي سواء تعلق األمر بحجم امليزانيات
املرصودة لها ،أو من ناحية ترتيبها في الهيكلة الحكومية ،وهذا فيه
نوع من التحلل من تحمل املسؤولية السياسية للقطاعات اللصيقة
باملشاكل واملعاناة اليومية للمواطنين؛ فقطاع الصحة يعاني من جملة
من اإلختالالت ،وهو ما تؤكده أغلب الدراسات املرتبطة بالسياسة
الصحية ،وكذا تقارير املؤسسات الوطنية والدولية على هذا الصعيد،
بحيث أن هناك مجموعة كبيرة من النواقص فمنها ما يتعلق بطابع
الالمساواة على مستوى البعد الخدماتي الصحي ،طبقيا ومجاليا

أما هزالة ميزانية قطاع األسرة والتضامن واملساواة واملرأة والتنمية
االجتماعية ،فال تعكس حرص املغرب على تبني سياسة تنموية
اجتماعية للنهوض بمنظومة حقوق اإلنسان ،حيث يعتبر الحق
في التنمية اإلجتماعية أحد مرتكزاتها ،من أجل تحسين مؤشراتها،
عبر تمكين األسر من املساواة واإلنصاف في االستفادة من البرامج
اإلجتماعية.
نسجل في فريق األصالة واملعاصرة أن سياسة الحكومة في القطاعات
االجتماعية بعيدة كل البعد عن الهموم العميقة للمواطنين خاصة
الفئات الهشة سواء من حيث التصور واملنطلقات والتوجهات والتي
وردت في الدستور والخطب امللكية األخيرة واملواثيق الدولية ،ملقاربة
ومالمسة الواقع املزري للمواطن؛ وهو ما يفرض ضرورة اإللتقائية
والتنسيق مع سائراملتدخلين في قضايا التنمية اإلجتماعية.
السيد الرئيس؛ يجب على الحكومة اإلسراع في تنفيذ مختلف
البرامج ذات الصلة بالنهوض بأوضاع املرأة وصيانة حقوقها االقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ،حتى تكون بالدنا في مستوى التزاماتها الوطنية
والدولية؛ فاملرأة الزالت تعاني من مختلف مظاهرالعنف وهوما أشارت
إليه اإلحصائية األخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أن نسبة  %62من
النساء ما بين  18سنة و 64سنة يتعرضن للعنف؛ كما ندعو الحكومة
لتعديل القانون املنظم لصندوق التكافل العائلي املخصص للنساء
املطلقات واملعوزات ،وذلك في اتجاه تبسيط املساطر والتقليص من
الوثائق املطلوبة ،وكذا القيام بحمالت تعريفية بالصندوق بشكل أكبر
لدى النساء املعنيات؛ أما صندوق التماسك االجتماعي ،فالزال يتخبط
في العشوائية ،واالرتجالية التي طالت التمويل والبرمجة والتنسيق بين
القطاعات ،وغيرها من اإلختالالت ،أدى به إلى شبه عجزفي أدائه وغياب
تصور واضح حول مستقبله وكيفية تمويله وآفاق عمله ونجاعة أدواره.
لهذا نتساءل معكم السيد الوزير ،عن ماذا تقدمون لحوالي  6مليون
مغربي يعيشون تحت عتبة الفقراملدقع؟
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كما نالحظ أن هناك غياب سياسة عمومية مندمجة لحماية
األطفال ضد جميع أشكال اإلهمال وسوء املعاملة والعنف واالستغالل،
وضرورة تطويرومالئمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات واملعاهدات
الدولية املرتبطة بحقوق الطفولة؛ أما تشغيل األشخاص في وضعية
إعاقة فندعو الحكومة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استفادة
هذه الفئة من الحق في التشغيل مع تنزيل مضامين نسبة  %7من مجمل
مناصب الوظيفة العمومية وتمكينهم من بطاقة املعاق التي تضمن لهم
بعض االمتيازات املجانية والقانونية
السيد الرئيس،
في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة ،بكلمات مصففة ومنتقاة
بشكل أنيق ،عن الضرورة القصوى إلصالح التعليم من قبيل اعتباره
"مرتكزا للتنشئة االجتماعية السليمة ،والتربية على القيم الوطنية...
وتيسيراندماجهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي"؛ فإنه ينبغي التأكيد
على أن املغاربة قد سئموا من القول ،وباتوا يتطلعون أكثر فأكثر إلى
الفعل وقياس أثره على مستوى الواقع ،من خالل:
 ربط مخارج املنظومة التربوية بسوق الشغل ،خاصة وأن نسبةالعطالة في تزايد بصفوف املتعلمات واملتعلمين باملقارنة مع املواطنات
واملواطنين الذين لم ينالوا حظهم من التربية والتعليم.
تماما عما كان ً
 إصالح جذري يقوم على أسس مختلفة ًسائدا من

ناحية الرؤية واألهداف واملضمون واآلليات .يأخذ بعين االعتبار واقع
التعليم ببالدنا وأولويات املجتمع واألدوار التي نتطلع إلى االضطالع بها
على املستويين اإلقليمي والدولي.
 معالجة االكتظاظ املهول في الجامعات ذات االستقطاب املفتوح؛وإعادة النظرفي توزيع الجامعات على جهات اململكة؛ ومنحها االستقالل
الكامل في التسييرودعم الطلبة في نشرأبحاثهم وإنتاجاتهم العلمية.
أما بخصوص قطاع التكوين املنهي فالزال يعاني من عدة مشاكل ،وال
يساير سوق الشغل؛ علما أنه قطاع مهم وحيوي يسهل إدماج الشباب
في الحياة العملية ،وهذا راجع إلى :الخصاص املهول في األطر املكونة؛
االكتظاظ؛ غياب العدالة املجالية في توزيع املراكز؛ كثرة املتدخلين؛
إعطاء رخص لفتح املؤسسات الخاصة دون مراقبة أو تتبع من طرف
الوزارة الوصية.
أما قطاع الثقافة في الواقع يبعث على الشفقة نتيجة للميزانية
الهزيلة املرصودة له وعجز الحكومة عن بلورة استراتيجية متكاملة
مبنية على رؤية واضحة تهدف إلى جعل الثقافة إحدى أهم رافعات
التنمية؛ ذات أهداف محددة وآجال معقولة مع الحرص على توفير
التمويالت الالزمة؛ تعكس األولوية التي يجب أن يحتلها القطاع الثقافي
في السياسيات العمومية.
غير أنه ولألسف ،فالحكومة لم تبد إشارات واضحة تؤشر على
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اهتمام جدي باملسألة الثقافية .من خالل تخصيص  30منصب مالي
فقط لهذا القطاع الذي هو في أمس الحاجة إلى أطر بشرية مؤهلة في
مجاالت املهن الثقافية.
السيد الرئيس،
ليس بمقدورنا أن نغيرشيئا في ميزانية قطاع االعالم واالتصال ،غير
أننا في فريق األصالة واملعاصرة ،نحرص على تفاعلنا مع اإلعالم كمسألة
هامة ذات عمق استراتيجي حقيقي وكآلية من اآلليات الجوهرية لترسيخ
العملية الديموقراطية ،فهو الزال يشكو من مشاكل ونواقص عديدة.
وأن إصالح منظومة اإلعالم العمومي ،يتطلب قرارا سياسيا واضحا
يحسم في املكانة التي ينبغي أن يحتلها هذا اإلعالم في السياسات
العمومية واالختيارات اإلستراتيجية الكبرى .وعليه ،فإننا ،كمعارضة،
نعتبر أنه قد حان الوقت ملباشرة إصالح شامل لإلعالم العمومي بكل
مكوناته.
كما ندعو الحكومة إلى ضرورة التدخل إلنقاذ القناة الثانية بدل
االكتفاء بالتفرج ،بحيث تعتبر مكسبا لكل املغاربة وإنجازا إعالميا ال
يجب التفريط فيه؛ كونها تعتمد في تمويلها على عائدات اإلشهار.
فاإلعالم اإللكتروني يعاني من مجموعة من اإلشكاالت :فأصبح
تحت رحمة النيابة العامة التي أضحى بإمكانها حجبها وتغريم صاحبها،
من خالل وضع شروط يتعذر توفرها في السواد األعظم من ناشري
الصحف االلكترونية؛ إضافة ،إلى أن الصحافة الورقية تعيش على
إيقاع العديد من املشاكل ،منها :مشكل املبيعات وضعف املقروئية
ومنافسة الصحف االلكترونية ،وكذلك تراجع الغالف املالي لإلشهار
بنسبة  %15في مقابل حصة األسد من  300مليار سنتيم توجه
للتلفزيون فيما ال تتعدى نسبة الصحافة الورقية  %22وقد تراجعت
ْ
هذه النسبة ال َي ْو َم إلى  %14وواحد في املائة للصحافة االلكترونية،
ناهيك عن تعرضها للقرصنة واستنساخ أخبارها من قبل املواقع
االلكترونية؛ ومن جهة أخرى ،نطالب بضرورة إخراج املجلس الوطني
للصحافة إلى حيز الوجود كإطار إلرساء حكامة ذاتية للصحافة والنشر
بديموقراطية واستقاللية.
يعتبرقطاع الشباب والرياضة من أهم القطاعات الوزارية ،باعتباره
املسؤول عن إعداد السياسات العمومية املوجهة لفئة الشباب ،والتي
تشكل أوسع شريحة ضمن الهرم السكاني ببالد ،ومن املفروض أن
تحيطهم الحكومة بأهمية كبيرة جدا ،وهذا ما ال نجده ضمن سياسات
الحكومة وبرامجها ،فالخطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك على
مسامعنا خالل افتتاح الدورة التشريعية الحالية ،توقف بشكل كبير
عند وضعية الشباب ،وأكد أن الحكومة الزالت متأخرة جدا في هذا
املستوى ،وعبرعن عدم رضاه إزاء ما يعيشه شبابنا وما يعانيه من إقصاء
وتهميش على كافة املستويات؛ أما بالنسبة للمجال الريا�ضي ،البد أن
نشيد مرة أخرى ،باإلنجاز الريا�ضي الهام الذي حققه املنتخب الوطني
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لكرة القدم ،بانتزاعه لتذكرة العبور إلى نهائيات كأس العالم بروسيا،
بعد الغياب ل 20سنة عن هذه التظاهرة الرياضية العاملية ،وصرتم
مطالبين اآلن إلى جانب الجامعة امللكية لكرة القدم إلى بذل املزيد من
الجهد ،وتوفير كل اإلمكانيات الالزمة ملساعدة املنتخب الوطني للبصم
على مشاركة متميزة وتكرارسيناريو  1986باملرورإلى الدور الثاني ،وملا ال
الذهاب أبعد من ذلك ،فوهلل الحمد اتضح أننا نتوفرعلى منتخب قادر
على خلق املفاجئة.
ونتمنى صادقين في حزب األصالة واملعاصرة أن تبادروا إلى وضع
استراتيجية واضحة املعالم ومضبوطة ال ببرامج متفرقة ومنعزلة كما
دأبت الحكومات السابقة ،وذلك إلعادة اإلشعاع للرياضة الوطنية.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بواقع التشغيل في بالدنا ،نود في هذا الصدد ،مساءلتكم
حول مدى تنزيل املقتضيات املتضمنة في برنامجكم الحكومي املتعلق
بملف التشغيل؟ وأين هو مداها داخل مشروع قانون مالية 2018؟
وأين نحن كذلك من تخفيض نسبة البطالة إلى  %8وإعطاء األسبقية
لقطاع الصناعة الوطنية؟
فحسب تقرير والي بنك املغرب ،عن واقع التشغيل باملغرب ،الذي
قدمه أمام جاللة امللك محمد السادس خالل التقرير السنوي للبنك
املركزي حول الوضعية االقتصادية والنقدية واملالية برسم سنة
ً ً
 ،2016يتبين بامللموس ،أن وضعية سوق الشغل عرفت تدهورا كبيرا
خالل العام املا�ضي؛ حيث بلغ العدد الصافي ملناصب الشغل التي
فقدها االقتصاد الوطني  37ألف منصب ،وهي الخسارة األولى منذ
ً
سنة  ،2001مسجال تراجعا على مستوى خلق مناصب الشغل بحدة في
القطاع الفالحي الذي فقد  119ألف منصب شغل ،وهو أعلى مستوى
ُيسجل على اإلطالق.
ها هي شعاراتكم تتساقط وتتهاوى أمام الحقائق الصادمة التي أفاد
بها التقرير الصادر عن املندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة
في ازدياد ،انتقل من  9,1إلى  %9,3على املستوى الوطني بين الفصل
الثاني من سنة  2016والفصل الثاني من .2017
السيد الرئيس،
من خالل مشروع قانون املالية لسنة  2018يتضح أن اإلمكانيات
االقتصادية املتعلقة بخلق مناصب الشغل الزالت "جد هشة"،
خصوصا أن معالجة معضلة اجتماعية كبرى كالتشغيل تتطلب
إستراتيجية بنيوية وليس فقط عبرإطالق مخططات مشتتة بين الفينة
واألخرى ،مع تصحيح الخلل الذي يطال االستراتيجية االستثمارية التي
ال تنتج مناصب شغل مقارنة مع االستراتيجية االستثمارية لدول أخرى.
وفي هذا الصدد ،نعتبر أن لجوء الحكومة إلى التعاقد بدل إحداث
مناصب شغل قارة يعزز واقع الهشاشة والتفقيرببالدنا.
هذا علما أن املشاكل التي اقتصرنا على ذكرها في هذه املداخلة،
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تبقى مجرد أمثلة للكم الهائل للمشاكل التي تئن تحت وطأتها هذه
القطاعات ،والتي تستدعي من دون أدنى شك رسم استراتيجيات فعالة
وحلوال فورية وناجعة بالنظرإلى األهمية القصوى واألدوارالحيوية التي
تضطلع بها هذه القطاعات في حياة الفرد واملجتمع.

 -IVلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إخواني املستشارين،
يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتناول الكلمة للمساهمة
في مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية التي عرضت على لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمناسبة مشروع قانون املالية لسنة
.2018
السيد الرئيس،
ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية،
سنعمل على االبتعاد قدر اإلمكان على الجانب املالي ،ألن توزيع امليزانية
في تقديرنا يبقى بدون أي جدوى ،إن لم يكن له أي أثر على االقتصاد
الوطني وبالتالي على املواطنين.
إن مشروع قانون املالية لسنة  ،2018يتوقع تحقيق نسبة نمو
تصل إلى  %3.2على الرغم من كون جميع املعطيات املتوفرة لحدود
اآلن ،تؤكد أن بلوغ هذه النسبة أمر صعب جدا ،ألنه يبقى مشروطا
بتحقيق القطاع الفالحي ملردودية تقدرب  70مليون طن من الحبوب.
كما نسجل استغنائكم عن اعتماد سعر البترول ضمن الفرضيات
التي يقوم عليها مشروع قانون املالية ،صحيح أن الحكومة رفعت
الدعم عن البترول ،لكن ال يجب أن تنسوا أن له ارتباط بمختلف
الجوانب االقتصادية ،وأن تغيرسعره سيؤثرولو بشكل غيرمباشرة على
االقتصاد الوطني ،لهذا نعتقد أنه كان من األجدر بالحكومة أن تأخذها
بعين االعتبارأثناء وضع مشروع قانون املالية لهذه السنة.
عموما يمكن القول أن قانون املالية وكما جرت العادة َي ْر َه ُن معدل
النمو أساسا بالقطاع الفالحي ،والذي يظل هو األخر َر ِهين بالتغيرات

املناخية والتساقطات املطرية ،مما يجعل نسبة النمو (بغض النظرعن
مدى واقعيتها أم ال) معرضة لالنهيار.
لهذا ندعوكم السيد الوزير إلى تحيين الفرضيات ،التي يقوم عليها
مشروع قانون املالية باالستناد إلى معطيات أكثر دقة ،وأخذ أسعار
البترول بعين االعتبار ،خاصة وأن املؤشرات األولية تنذربموسم فالحي
ضعيف جدا ،وهو الذي تراهنون عليه في تحقيق نسبة النمو املدرجة
ضمن مشروع قانون املالية؟
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السيد الرئيس،
صحيح أن مشروع قانون املالية لهذه السنة ،يرفع نوعا ما من
امليزانية املخصصة لالستثمار ،والتي من املرتقب أن تبلغ  68.23مليار
درهم أي ما يعادل  %6.08من الناتج الداخلي الخام ،وهي نسبة رغم
تطورها بما يقارب  %7.33مقارنة بالسنة املاضية ،إال أنها تبقى ضعيفة
مقارنة مع الدول التي تعيش وضعا مشابها للمغرب.
غيرأننا بمجرد ما نطلع على تفاصيل توزيع االستثمارات على مجموع
األقاليم املغربية ،نواجه إشكالية أخرى ،ونالحظ أن قانون املالية ضرب
في العمق أحد األسس الدستورية الجديدة التي أكد عليها الدستور ما
من مرة ،وهي العدالة املجالية والترابية والتوزيع املتكافئ للموارد ،حيث
نجد بمذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار أن أربع جهات كبرى تستحوذ
على ما مجموعه  75.458مليون درهم ،من أصل  109.408مليون
درهم ،أي بنسبة بلغت .%68.9
األمر الذي يجعلنا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن ما الذي تعتزمون
القيام به من أجل تحقيق العدالة املجالية والحد من إشكالية التفاوت
بين الجهات؟
السيد الرئيس،
أما بخصوص الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة،
فنكاد ال نرى أثرا لبرامجها ،فواقع بالدنا يكذب كل والوعود والتطمينات
التي ما فتئت تقدمها الحكومة ،والفساد الزال ينخر مختلف مناحي
الحياة العامة ،واملعطيات القادمة من املنظمات املهتمة بمجال
الحكامة.
لذا ،نتساءل معكم ،السيد الوزيراملنتدب ،حول فعالية اإلجراءات
الحكومية في هذا املجال؟ فال يكفي أن تستعرض الحكومة أمام البرملان
ترسانة من الوعود البراقة ،إن لم تكن قادرة على اإلجابة بفعالية على
اإلشكاالت املطروحة وتحقيق النتائج املرجوة منها؟
وصحيح أن تطبيق نظام املقايسة ،كان له األثر اإليجابي على
امليزانية العامة للدولة ،حيث انخفض الغالف املالي للمقاصة بما يفوق
 %70مقارنة مع  ،2013وهذا طبعا له أثر إيجابي على ميزانية الدولة،
غير أننا نتساءل عن أثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطن املغربي،
وعن مصيراملبالغ التي كانت توجه له؟
ُ َّ
ستوظف في تمويل
قد يجيبنا السيد الوزير بالقول أنها ُو ِظفت أو
بعض البرامج املوجهة إلى الفئات الهشة والفقيرة ،كمشروع دعم
األرامل ،وستجيبون أيضا أن ما سيتم توفيره من رفع الدعم عن عدد
من املواد األساسية التي تعتزمون تطبيقه ،سيتم توجيهه إلى من يستحق
أي الفقراء كدعم مباشر.
لكن لطاملا تسألنا ،عن املعايير التي ستعتمدها الحكومة ،لتحديد
الفئات الفقيرة واملستحقة للدعم؟ السؤال الذي يشغل املواطنين
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وبث الخوف والرعب في نفوسهم ،هو ما مصير الطبقة املتوسطة وذوي
الدخل املحدود من هذا اإلجراء؟
السيد الرئيس،
من املعلوم أن املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يلعب دورا
استشاريا مهما في كل القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصه ،لكننا
ُ
في املقابل نسجل ضعفا كبيرا في امليزانية املخصصة له ،وعدم تناسبها
وحجم املهام واألدوار امللقاة على عاتقه ،وكان من األجدر بالحكومة أن
ترصد إعتمادات مالية أكثرمما تم تخصيصه له ،هذا من جهة.
أما من جهة أخرى ،فنود أن نتساءل معكم السيد الرئيس إن كنتم
تتوفرون على تصور أولي أو على األقل خطوط عريضة للتوجه الذي
من املمكن أن يذهب فيه املغرب ،عند وضعه لنموذج تنموي جديد؟
وهي مناسبة أيضا نتساءل معكم حول التوصيات التي خلصتم إليها
بعد إنجازكم لتقرير حول الثروة اإلجمالية باملغرب بين  1999و2013؟
وكيف ستعملون على تتبع تنفيذها من لدن الحكومة؟ وكيف يمكن
استغالل خالصات التقريرلوضع نموذج تنموي جديد؟
وما نستغرب له في فريق األصالة واملعاصرة ،هو أن املجلس
كمؤسسة دستورية ،قدم آراء استشارية وتوصيات مهمة ،رغم ذلك
ال نجد لها أي أثر يذكر في البرنامج الحكومي أو السياسات العمومية،
مما يجعلنا مضطرين للتساؤل مرة أخرى عن مآل هذه التوصيات؟ هل
تمت اإلستفاذة منها؟ أم أنها ظلت حبيسة الرفوف ،هل لدى املجلس
الوسائل واآلليات اإلجرائية لتتبع مآل التوصيات التي يصدرها؟ أم أن
ذلك يبقى رهينا بإرادة الحكومة؟
السيد الرئيس،
ما قيل عند املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ينطبق إلى حد
كبير على املندوبية السامية للتخطيط ،فهي األخرى تلعب أدوار بالغة
األهمية ،تتجلى باألساس في تزويد مختلف الفاعلين في كل املجاالت
باملعطيات الضرورية وتوفير اإلحصائيات التشخيصية للوضع املغربي
على كافة األصعدة ،وأيضا إجراء دراسات موضوعية مستقبلية
للتخطيط على املدى البعيد ،وهو ما يساهم في إغناء النقاشات
والحوارات الوطنية حول القضايا األساسية التي تشغل الرأي العام.
غير أنها الزالت تعاني من نقص حاد في األطر واملوارد البشرية
الكفأة واملؤهلة والقادرة على تطوير أداء املؤسسة ،وال نعتقد أن 20
منصبا ماليا املخصص لها بمقت�ضى مشروع قانون املالية لسنة 2018
ستساهم بشكل كاف في سد الخصاص وفي الحفاظ على مستوى
إشعاع وصدقية اإلحصائيات املغربية على الصعيد الدولي؟
لألسف الشديد ،ما نسجله بخصوص امليزانية املرصودة للمندوبية
السامية للتخطيط ،ال تتناسب إطالقا وحجم املهام واألدوارالتي تلعبها،
فإصدار تقارير ودراسات موضوعية وعلمية عن األوضاع االقتصادية
واالجتماعية للبلد ،يتطلب بالضرورة إمكانيات مادية ولوجستيكية
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هامة ،وكان من األجدربالحكومة أن ترصد إعتمادات مالية أكثرمما تم
تخصيصه لها.

سياسة القرب وتحقيق التنمية خاصة للجهات األكثراتساعا ملساحات
الفقروالهشاشة؟

 -Vلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية

ماذا تم إعداده في مجال التكوين والتكوين املستمر ،للموارد
البشرية والكفاءات القادرة على تدبير الشأن الجهوي ،حتى ال تكون
الجهات مجرد هياكل فارغة؟

السيد الرئيس،
يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين أن
أبسط وجهة نظر فريقنا بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع
امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
بداية ،البد من التأكيد أننا في فريقنا على وعي تام بحجم التحديات
والتعقيدات التي تعتري هذا القطاع املتشعب الذي يستوجب في نظرنا
رصد إمكانيات مادية تتما�شى وحجم الرهانات املعقودة على هذا
القطاع.
فزاوية قراءتنا لهذه امليزانية تتجلى عبر ما يمكن أن تحمله هذه
الوثيقة الدستورية من مستجدات ،وما ستقدمه من أجوبة على
مختلف االنتظارات املرتبطة بهذا القطاع املتشعب والوقوف على مدى
تحقيق الحكومة ملختلف األهداف املعبرعنها خالل برنامجها الحكومي.
هذه االعتبارات تدفعنا أيضا للتساؤل عما يمكن أن تحمله
هذه الوثيقة املالية املعروضة على أنظارنا من إجابات إلنجاح كل
هذه األهداف والغايات املتوخاة من ورش الجهوية املتقدمة في أفق
تحقيق إقالع تنموي من صنع املواطن وجهات في خدمته ،فتكرار
إثارة هذا املوضوع وطرحه بحدة من قبل مختلف األطراف السياسية
واملجتمعية ،يؤشر على أن موضوع استكمال البناء الجهوي ما يزال في
حاجة إلى عملية دورية للتتبع ولتقييم والتقويم.
ونتساءل معكم اليوم أال يشكل تعثر إخراج ميثاق الالتركيز اإلداري
تعطيال للديمقراطية والتنمية املحلية في مختلف أبعادها؟
ما هي أثار وتداعيات تعثر سن ميثاق لالتركيز على مشروع الجهوية
املتقدمة؟
وأية وسائل وضعت رهن إشارة مختلف الجهات لتمكنها من خلق
دينامية تنموية مستدامة قادرة على مجابهة مختلف التحديات؟
وهل لدى الحكومة إرادة حقيقية لتمكين استفادة الجهات الفقيرة
من الفرص التنموية بشكل منصف وعادل؟
ما هي التدابير املتخذة لتقوية قدرات مختلف الجماعات الترابية
للعمل واملبادرة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،والنقص من حجم الفوارق املجالية في أفق القضاء على هذه
الفوارق خصوصا في مجال البنيات التحتية والخدمات االجتماعية
األساسية.
أي وقع ملسار التنظيم الجهوي على ترسيخ الحكامة املحلية وتعزيز

وهل تستطيع القوانين وحدها أن توفر للمواطن كل مقومات
املشاركة الجادة والفعالة ،واملساهمة في صناعة القرار العمومي الذي
يهم معيشة اليومي؟
وبشكل أدق ،ماذا أنجزت الحكومة اليوم إلنجاح هذا الورش
املؤسساتي الواعد؟ وهل استثمرت في كل اإلمكانيات املتاحة لها لبناء
سياق وأرضية قادرين على تقديم إجابات حقيقية ملختلف االنتظارات؟
أال يشكل هذا االرتباك والضبابية في تدبير مسار التنظيم الجهوي
إفراغا لهذا النموذج التنموي من أهدافه وغاياته؟
وهل بادرت الحكومة بإصالح مالية الجماعات الترابية بما يتناسب
وينسجم مع طبيعة وخصوصيات الجهة والتي بوأ لها الدستور الجديد
مكانة الصدارة في مجال التنمية البشرية املستدامة واملندمجة؟
أية إجراءات اتخذت من أجل تبسيط قواعد املساطر الخاصة
بميزانية مختلف الجماعات الترابية؟
ونتساءل في هذا الشأن ملاذا لم تقدم الحكومة على سن إجراءات
لخلق منظور موحد للجبايات املحلية يتيح تنمية املوارد الجبائية
الالزمة للجماعات الترابية؟
الحكومة مدعوة إلصالح مالية الجماعات الترابية بما يتناسب
وينسجم مع طبيعة وخصوصيات الجهة والتي بوأ لها الدستور الجديد
مكانة الصدارة في مجال التنمية البشرية املستدامة واملندمجة؟
وندعوكم للتفاعل مع بعض اإلشكاالت التي نرى من الواجب إثارتها:
التدبير املفوض وما أبان عنه من نقائص واختالالت عميقة حالت
دون تحقيقه للغايات واألهداف املرجوة منه وهو ما يسائل الحكومة
حول جدوى االحتكام إلى هذا التدبيردون غيره في مجموعة من املدن.
أال يدعو هذا التدبير ،الحكومة إلى إعداد تقييم شامل لجدوى
وفعالية هذا التدبير في اإلجابة على مختلف اإلشكاالت التي يطرحها
التدبير املحلي ،رغم عديد املآخذ التي تهم التدبير املفوض ،وخلق هيئة
مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.
من بين القطاعات التي تعرف اختالالت بنيوية قطاع النقل فعلى
الرغم من تفويض عدد من الجماعات مسؤولية تدبير النقل الحضري
إلى شركات خاصة ،في إطارسياسة التدبيراملفوض ،إال أن ذلك لم يضع
حدا ملشكل النقل العمومي ،الذي يعتبر من بين التحديات الكبرى،
وصارمن االنشغاالت الكبرى للمجالس املنتخبة.
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ففي ظل التوسع العمراني الذي تشهده املدن املغربية بسبب
الهجرة القروية نحو الحواضر ،وغياب البنيات التحتية التي ال توازي
التوسع العمراني الذي تشهده املدن ،وعدم توفير البنيات التحتية
تطرح إشكالية النقل العمومي الحضري ،كيف ستتعاملون مع هذه
اإلشكاالت املرتبطة بالنقل الحضري؟

يغيب دور السلطة املنظمة للقطاع للتتبع ومراقبته وضبطه ،حيث
أن االختالالت العميقة التي يعرفها القطاع تمس مصداقية الخدمة
العمومية وتحد من قدرته على االستجابة للتطور الهام السريع الذي
يعرفه املجتمع املغربي ،وهو ما يستدعي ضرورة إعادة تنظيم ،وبشكل
عميق ،النقل العمومي للمسافرين الذي يطغى عليه اقتصاد الريع.

من جملة االختالالت كذلك ما تعرفه املحطات الطرقية وأسواق
الجملة رغم االستراتيجيات املبرمجة لتأهيل هذه املرافق؟

كذلك ما تعرفه الطرق السيارة من مشاكل وعلى الخصوص
اإلصالحات املتكررة ملجموعة من املقاطع الطرقية.

أيضا مشاكل تدبيرأرا�ضي الجموع واألرا�ضي الساللية وما تعرفه من
اختالالت باتت تشكل عائقا أمام مسارالتنمية.

السيد الرئيس،
نعتقد أنه من بين التحديات املطروحة على بلدنا هي مدى قدرتنا
على تعزيزقدراتنا ملواجهة التحديات املائية التي قد تظهرفي املستقبل ال
سيما مع حجم التغيرات املناخية التي أصبحت معطى يستوجب أخذه
بعين االعتبار ونتساءل حول اإلجراءات التي اتخذت من أجل تحقيق
األهداف املحددة في الرؤية األفريقية للماء وإقرار االستراتيجية العربية
لألمن املائي.

السيد الرئيس،
قطاع السكن مع األسف الزال يعرف تفاوتات كبيرة ،فجل البرامج
لم تتجاوز آثارها مع األسف نطاق عمليات التصحيح واإلصالح بدل تبني
سياسات تنموية وهو ما يعكس غياب فعل حكومي قادرا على تسجيل
إصالحات ملموسة ،تتجه باألساس نحو القطع مع كل التفاوتات بين
الجهات ،وتعزيز التوازن والتضامن والتعاون حيث الزالت عدة نقائص
تعتري هذا القطاع منها التفاوتات املسجلة ما بين العالم الحضري
والقروي واإلخفاقات املسجلة على مستوى برنامج بدون صفيح وهو ما
يجعل كل حديث حول املدن الذكية مجرد طموح بعيد املنال ،أيضا ما
يسجل على مستوي غياب عرض سكني للطبقات املتوسطة والفئات
ذات االحتياجات الخاصة.
ونتساءل معكم عن اإلجراءات التي اعتمدتم لتفعيل توصيات
الدورة األولى للمجلس األعلى إلعداد التراب املتعلقة بـ:
 وضع إطارقانوني إلعداد التراب الوطني؛ إحداث لجنة وزارية دائمة إلعداد التراب الوطني؛ إحداث لجن جهوية إلعداد التراب الوطني؛ تدعيم مركزالدراسات واألبحاث في التهيئة والتعميرلالرتقاء به إلىمستوى مركزوطني إعداد التراب الوطني؛
 دعم اإلدارة املكلفة بإعداد التراب؛ إعداد التصاميم الجهوية إلعداد التراب؛ اعتماد السياسة التعاقدية؛ التمويل إلحداث الصندوق الوطني للتنمية والتضامن املجالي.بدوره يشهد قطاع التجهيز والنقل مجموعة من اإلشكاالت نذكر
منها اختالالت اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة ،وارتفاع
وتيرة حوادث السير رغم كل االستراتيجيات التي تم تسطيرها ،أيضا ما
تعرفه املحطات الطرقية من فو�ضى والتي تشكل أحد أهم العوائق
لتأهيل القطاع ،رغم أن هذا القطاع تحت وصاية وزارة الداخلية ،إذ

واسمحوا لي أن ألفت انتباهكم أننا لطاملا نادينا في فريق األصالة
واملعاصرة إلى تحقيق التوازن في االستفادة من املياه من خالل تحويل
املياه من الشمال إلى الجنوب غيرأن هذا املشروع الطموح الزال مؤجال،
وهو ما يفوت الفرصة على بالدنا لتغطية العجز في بعض الدوائر
السوقية وتامين التزويد باملاء والشرب.
ختاما ،وانسجاما مع مواقفنا املعبر عنها خالل اللجنة نصوت
بالرفض على مشروع امليزانية الفرعية التي تدخل ضمن اختصاصات
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

ثالثا :مداخالت فريق العدالة والتنمية:
 -Iلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
بسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في إطارمناقشة
امليزانيات القطاعية ملشروع قانون مالية  ،2018ونظرا لضيق الحيز
الزمني املخصص فإننا سنقتصرعلى القطاعات ذات الطابع االجتماعي في
املشروع الذي بين أيدينا ،خصوصا وأننا ملسنا خالل تحليلنا للمعطيات
املتضمنة فيه التوجه االجتماعي للحكومة ،وهو ما يعني التزمها بتنزيل
مقتضيات البرنامج الحكومي الذي نالت على إثره ثقة البرملان ،وعليه
فإننا نسجل بكل ارتياح استمرارها في دعم القطاعات االجتماعية،
كالصحة والتعليم والشغل ،والتضامن والشباب والرياضة ...باإلضافة
إلى اعتماد عدة إجراءات لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية ،حيث
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تم تخصيص 130مليار درهم لدعم القطاعات االجتماعية مقابل 124
مليار درهم برسم السنة املالية  ،2017أي أكثر من  %50من امليزانية
العامة ،مع إيالء عناية خاصة بالعالم القروي من بين املحاور ذات
األولوية التي يتعين اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية بصددها وفق
مقاربة مندمجة وسن سياسات اجتماعية ناجعة تجعل املواطن في
صلب اإلصالحات الهيكلية التي تمت مباشرتها.
وارتباطا بذات السياق ،تأتي مناقشة هذا املشروع بعد املصادقة
على قانونين من األهمية بمكان يخصان التغطية الصحية والتغطية
االجتماعية للمستقلين واملهن الحرة ،حيث سيبلغ عدد املؤمنين 6
ماليين شخص ،أما املستفيدون فسيبلغ عددهم  11مليون شخص،
وبالتالي يمكن القول أننا أمام مشروعين كبيرين ،آملين التسريع
باملصادقة على مشروع التغطية الصحية التي ستشمل الوالدين،
بعدما استفاد الطلبة منها ابتداء من .2016

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
ال يخفى عليكم ،االختالالت البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التعليم
ببالدنا رغم املوارد املالية والبشرية املهمة املعبئة لهذا القطاع والتي
بلغت في مشروع قانون مالية هذه السنة  59مليار درهم و 20ألف
موظف ،وهي موارد تبقى كبيرة مقارنة مع ما تنفقه دول أخرى على
قطاع التعليم قياسا إلى ناتجها الداخلي الخام ،إال أن النتائج املسجلة
تبقى مخيبة لآلمال مع األسف ودون تطلعاتنا وانتظاراتنا ،حيث يحتل
املغرب مرتبة جد متدنية في مؤشرات جودة التعليم ،وهي مرتبة ال
يمكن بأي حال من األحوال تحميلها لهيئتي اإلدارة التربوية والتدريس.
إننا نؤمن إيمانا كبيرا بأن السبب في هذه االختالالت مرتبط أساسا
بعنصرالحكامة ،لذلك ستبقى االعتمادات املالية املرصودة على أهميتها
غير كافية لبلوغ النتائج املرجوة .وباإلضافة إلى ما سبق نثير انتباهكم
إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف ارتباكا كبيرا في السنين األخيرة على
مستوى هيكله اإلداري ،فقد تعاقب على تسييروزارة التربية الوطنية في
الخمس سنوات املاضية  5وزراء ووزيرمنتدب و 3كتاب دولة ،باإلضافة
إلى الفصل تارة بين التعليم األسا�سي والتكوين املنهي والتعليم العالي
ودمجهم تارة أخرى في وزارة واحدة ،مما نتج عنه ارتباك كبير في تنزيل
مخططات اإلصالح.
إن الوضعية التي تعيشها املدرسة املغربية خصوصا العمومية منها
تسائل في العمق نموذجنا التربوي الذي نريده ،إذ بدل أن يسهم هذا
النموذج في تكريس قيم االجتهاد واالبداع والتفوق والتسامح واحترام
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اآلخر ،بات يكرس مظاهرالعنف والغش ،وينتج املواقف السلبية تجاه
املدرسة واملجتمع والدولة.
وفي هذا اإلطار ،فإننا نجدد الدعوة إلى:
 اإلسراع في إخراج القانون اإلطار للرؤية االستراتيجية إلصالحمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
 التريث في سد الخصاص التربوي بواسطة التشغيل بالتعاقد دونمراعاة املؤهالت العلمية والبيداغوجية؛
 فتح املجال أمام األطر التربوية لسد الخصاص التربوي وذلكبتقديم ساعات إضافية داخل املؤسسات العمومية بتعويضات مماثلة
للقطاع الخاص؛
 االسراع في إخراج قانون محاربة العنف في الوسط املدر�سي (وبهذهاملناسبة ال يفوتني أن أوجه تحية احترام وتقدير لكل مكونات أسرة
التربية والتكوين ،عرفانا منا باملجهودات التي يبدلونها من أجل أبناء
وطنهم).

قطاع التكوين املنهي:
وبخصوص قطاع التكوين املنهي ،والذي ال يخفى على الجميع أهميته
بالنظرلدوره في تلبية احتياجات املقاوالت من املوارد البشرية املؤهلة.
فإننا نثمن قرار تعميم املنحة على طلبة التكوين املنهي التي تعتبر
مكسبا مهما مع الدعوة الى االسراع في تنزيله.
غيرأن واقع القطاع الزال يعاني من إشكاالت واختالالت كبرى سواء
على املستوى البيداغوجي أو على مستوى جودة التكوين حيث يالحظ:
 الخصاص في األطر :إذ أن معدل ما يدرسه املتدربون في كل وحدةهو  15ساعة عوض  30ساعة الضرورية؛
 االكتظاظ :إذ أن بعض األقسام بها  40متدربا في حين أن األقسامواملحترفات تستوعب  30متدربا على أبعد تقدير؛
 ضعف الجسور واملمرات مع التعليم املدر�سي والعالي؛ العجز عن االستجابة لحاجات النسيج االقتصادي وخصوصا فياملهن الجديدة؛
 االحتجاجات املستمرة ملستخدمي القطاع؛ غياب خريطة توقعية للتكوين املنهي ،مما يؤخرتفعيل اإلستراتيجيةاملندمجة للتكوين املنهي .2021-2015
لذا ،فإننا نؤكد على:
 ضرورة تفعيل االستراتيجية املندمجة للتكوين املنهي 2021-2015؛ العمل على توحيد ما تشتت من التكوين بين قطاعات مختلفةوتجميعه في قطب واحد؛
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 القيام بكل األعمال الضرورية لتحسين جاذبية التكوين حتىيصبح مطلبا اختياريا وليس ملجأ ضروريا.

قطاع الصحة:
أما بخصوص قطاع الصحة فإنه ال يفوتنا أن نشيد باملجهودات
النوعية املبذولة للنهوض بقطاع الصحة ،خالل الوالية الحكومية
السابقة ،كما ننوه باهتمام حكومتكم امللحوظ بهذا القطاع الحيوي،
حيث ارتفعت االعتمادات املالية املخصصة لوزارة الصحة بشكل
ملفت ،لتبلغ هذه السنة  14,8مليار درهم وإحداث  4000منصبا،
مقابل  1500منصبا فقط السنة املاضية .وهنا نطالب بضرورة األخذ
بعين االعتبار الخصاص الكبير املسجل في األطر الطبية وشبه الطبية
والتمريضية في العالم القروي واملناطق الجبلية ،أمام ارتفاع الطلب
على الخدمات الصحية بهذه املناطق.
كما نثير انتباه الحكومة إلى التحول الديموغرافي الذي تعرفه بالدنا
وانتشار أمراض كالسكري وارتفاع الضغط الدموي والفشل الكلوي.
وبالتالي ندعو إلى مراجعة السياسة الصحية والتركيز أكثر على الجانب
الوقائي.
لذا ،وجب التذكيرباملالحظات التالية:
بخصوص الراميد:
 نلفت االنتباه إلى الحرص على استدامة التمويل حيث يالحظارتفاع أعداد املستفيدين من  8.5إلى  11.2مليون و %83منهم يعانون
الفقراملدقع؛
 العمل على توسيع سلة الخدمات وتجويدها؛ الحساب الخصو�صي للصيدلية املركزية :ال توجد أي مبالغمرصودة ال من طرف صندوق التماسك االجتماعي والجماعات الترابية
وال مخصصات الهشاشة.
بخصوص السياسة الدوائية والصحية:
ننوه بكل اإلجراءات الرامية إلى تخفيض أثمنة األدوية ،وتشجيع
الدواء الجنيس تصنيعا واستعماال.
وندعو بهذه املناسبة إلى:
 ضرورة إخضاع املختبرات املتعددة الجنسيات للقانون 17.04بمثابة مدونة األدوية والصيدلة؛
-

ضرورة التسريع بإخراج الوكالة الوطنية لألدوية؛

-

تفعيل الخريطة الصحية لتحقيق العدالة الصحية املجالية.
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السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
يعتبر الحوار االجتماعي الثالثي األطراف آلية مؤسساتية إلرساء
السلم االجتماعي ،وقد راكمت بالدنا مكتسبات مهمة في هذا املجال.
وإذ نثمن مبادرة رئيس الحكومة لالجتماع بالنقابات وحثه القطاعات
الحكومية واملؤسسات العمومية على استئناف الحوار القطاعي الذي
ظل متعثرا ،فإننا نسجل باستغراب غياب أي إجراءات في مشروع
قانون مالية هذه السنة بخصوص الحوار االجتماعي ،مما يثير املخاوف
من أن تتحول هذه اللقاءات مع الشركاء االجتماعيين إلى مجرد جلسات
استماع فقط .وفي هذا الصدد ما فتئنا نؤكد في فريق العدالة والتنمية
خصوصا من خالل مكونه االتحاد الوطني للشغل باملغرب على:
 ضرورة االرتقاء بالحوار االجتماعي إلى مفاوضة جماعيةومأسسته؛
 ربط استفادة املقاولة من التحفيزات الضريبية وعقارات الدولةاملعبئة لالستثمار باحترام مدونة الشغل والرفع من التشغيل ،وتحسين
أجور العمال وتعزيز آليات املصالحة للحد من نزاعات الشغل،
باإلضافة إلى العمل على عصرنة القوانين املرتبطة بالشغل والحماية
االجتماعية؛
 تشجيع الشباب حاملي املشاريع على إحداث مقاوالتهم ومواكبتهم،مع تقييم البرامج السابقة؛
 اإلسراع في التوقيع على اتفاق اجتماعي جديد لتجاوز االحتقانالناتج باألساس عن عدم تنفيذ مجموعة من مضامين اتفاق  26أبريل
.2011
كما ندعو الحكومة إلى:
 تقييم برامج إنعاش التشغيل التي ال زالت محدودة األثر؛ مراجعة آليات الوساطة ودور ANAPEC؛ ربط التحفيزات على مستوى االستثمار بعدد مناصب الشغلالفعلية املحدثة؛
 تعزيز دور الجهات في مجال الشغل من خالل إبرام اتفاقياتشراكة؛
 تكثيف جهود الدعم واملواكبة للمقاوالت املبتدئة واملبتكرة؛ تعزيز دور مفتشية الشغل باملوارد البشرية ،والتحفيزات املالية،وكذا التقوية ملحاضرها؛
 -تعزيزآليات الحماية القانونية واالجتماعية للعمال.

قطاع الشغل واإلدماج:

قطاع الشباب:

السيد الرئيس املحترم،

يحظى الشباب بعناية خاصة من طرف جاللة امللك ،حفظه هللا،
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فهو ما فتئ يدعو إلى ضرورة النهوض بأوضاع الشباب ،باعتبارهم
ثروة وطنية حقيقية .وهو ما أكده دستور  ،2011حيث نص في فصله
 ،33على إحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي .هذا
املجلس الذي صادقنا في مجلس املستشارين على مشروع قانونه ،يوم
األربعاء  23نونبر.2017
لقد برهن الشباب املغربي في مناسبات عدة على نضجه ومسؤوليته
وقدم تضحيات واسعة في سبيل الدفاع عن ثوابت األمة املغربية ،كما
انخرط بوعي ومسؤولية في مختلف املحطات التي كانت تقت�ضي تعبئة
جماعية ،إال أنه مع األسف لم يحظى باالهتمام املطلوب في السياسات
العمومية.
ولعل هذا ما يبرر اإلحصائيات املخيفة عن واقع الشباب ببالدنا،
والذي يقدر بـ  11,7مليون .إن هذه املؤشرات تستدعي دق ناقوس
الخطر ،ف  %10من الشباب يعانون من البطالة و %82ال يمارسون
أي نشاط ترفيهي ،باإلضافة إلى أن  %75ال يتوفرون على أية تغطية
صحية ،في حين تهدد االضطرابات النفسية والصحية  %20منهم.
إن هذه اإلحصائيات تتطلب مضاعفة الجهود وتعبئة كل املوارد من
أجل إدماج الشباب في محيطهم وإيجاد حلول جذرية ملشاكلهم ،وفي
مقدمتها التكوين والتشغيل لحمايتهم من االنحراف أو استغاللهم من
طرف املنظمات اإلرهابية أو الهجرة السرية.
لذا ،نو�صي:
 العمل على تفعيل دور الشباب وإعطائها أدوارا تربوية تتكامل وباقيمؤسسات التنشئة االجتماعية؛
 التسريع بإخراج النصوص التنظيمية للقانون  30.09املتعلقبالتربية البدنية والرياضة؛
 العمل على افتحاص الجامعات الرياضية وربط الدعم املقدم لهابالنتائج؛

قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
إننا نعتبر في فريق العدالة والتنمية أن النموذج التنموي املغربي
البد أن يرتكزعلى قيم التضامن والتكافؤ واملساواة بين مختلف الجهات
والفئات االجتماعية ،ونؤكد أن تعزيزهذه القيم األصيلة داخل املجتمع
املغربي ستساهم في تعزيز االستقرار وبناء الثقة بين املواطن واملجتمع
واملؤسسات ِوفي هذا السياق نسجل بارتياح ما يلي:
 -ارتفاع ميزانية قطاع األسرة واملرأة والتضامن ل ـ %33؛
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والنساء ربات البيوت.
وملواجهة بعض الظواهر السلبية التي أصبحت تنخر مجتمعنا
مثل :العنف في الشارع وداخل االسرة وداخل املؤسسات التعليمية
وارتفاع نسب الطالق وعزوف الشباب عن الزواج فإننا نؤكد على
ضرورة اإلسراع في تبني سياسات عمومية تهدف إلى رد االعتبارملؤسسة
األسرة باعتبارها مؤسسة دستورية وتمكينها من أداء أدوارها التربوية
واالجتماعية والثقافية من خالل ما يلي:
اإلسراع في تنزيل مقتضيات القانون رقم  78.14املتعلق باملجلساالستشاري لألسرة والطفولة وكذا القانون  79.14املتعلق بهيئة
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
 تقوية وتعزيز دور األم ورد االعتبار ملجهودها التربوي واالجتماعيوتمكينها من تعويض مباشر؛
تقوية آليات الوساطة األسرية وتوسيع الشراكة مع املجتمع املدني؛العناية باملقبلين على الزواج من الشباب والشابات؛ العمل على فتح نقاش عمومي حول ظاهرة الطالق والتفككُ
األ َسري.
بخصوص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
وبخصوص برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية نسجل أنه فقد
تم رصد مبلغ  3.62ملياردرهم سنة  2018مقابل  2.72ملياردرهم سنة
 ،2017وذلك لتمويل برامج محاربة الفقرواإلقصاء االجتماعي ومحاربة
الهشاشة ،فضال عن األنشطة املدرة للدخل.
إننا في فريق العدالة والتنمية ننوه باملجهودات املبذولة وتنوع
املبادرات واألنشطة ذات الطابع االجتماعي ،إال أننا ندعو إلى مزيد من
تكثيف الجهود لضمان التقائية السياسات العمومية لضمان النجاعة
املطلوبة واالستثمار في ورش الحكامة إلضفاء مزيد من النجاعة على
مستوى تنزيل هذه البرامج.

قطاع السكن:
أصبح الولوج إلى السكن هما حقيقيا يقض مضاجع األسراملغربية،
وقد نبهنا بمناسبة مناقشة مشروع قانون مالية  2017إلى انخفاض
الطلب على قروض السكن االجتماعي في السنتين األخيرتين ،ونبهنا
كذلك إلى أن هذا االنخفاض يؤشر على عدم إقبال الفئات املعنية على
هذا املنتوج رغم املبادرات الحكومية .ومن هنا ندعو إلى ضرورة:

 إدراج الزوجات املهمالت ضمن املستفيدين من صندوق التكافلالعائلي؛

 مواكبة املشاريع السكنية والتجزيئات املقدمة من طرف الودادياتوتشجيعها باعتبارها تقدم عرضا واسعا لشرائح مهمة من ذوي الدخل
املحدود والطبقة املتوسطة؛

ونشدد في هذا السياق على ضرورة توسيع دائرة االستفادة من
صندوق التماسك االجتماعي لتشمل األشخاص املسنين املهملين

 -ضرورة ربط استفادة "املنعشين العقاريين" من امتيازات بتوفير
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سكن للطبقة املتوسطة؛
 القيام بدراسة حول أثرهذه اإلعفاءات على الفئات املستهدفة.وعلى سبيل الختم ،نود التأكيد على أن املجال االجتماعي هو املرآة
الحقيقية التي تعكس مدى نجاح البالد على الصعيدين السيا�سي
واالقتصادي ،مما يستوجب تقييم آثار كل سياسة عمومية على
اإلنسان ومعيشه ومحيطه ألنه – أي اإلنسان–مبتدأ ومنتهى كل رقي
وتنمية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

رابعا :مداخالت الفريق الحركي:
 -Iمداخلة في مناقشة امليزانيات الفرعية لجميع اللجان:
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وآله وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ،في إطار مناقشة
امليزانيات الفرعية التي تندرج ضمن اختصاصات جميع اللجان الدائمة
بمجلس املستشارين برسم مشروع القانون املالي لسنة  ،2018وهي
فرصة سانحة لنا لإلدالء بوجهات نظرنا وتصوراتنا حول السياسات
العمومية وإشكالياتها في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
السيد الرئيس،
اسمحوا لي أن ننهئ أنفسنا جميعا ،على املجهودات التي يقوم بها
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،في إطار الدفاع عن
وحدة بالدنا الترابية ،مؤكدين تجندنا الدائم وراء جاللته ،متشبثين
بعدالة قضيتنا ومعبئين للدفاع عن وحدتنا الترابية ،كما نقف وقفة
إجالل وإكبار ألفراد القوات املسلحة امللكية ،ورجال الدرك امللكي،
ورجال األمن الوطني ،والقوات املساعدة ،والوقاية املدنية ،الساهرين
على أمن وسالمة الوطن واملواطنين ،تحت القيادة الرشيدة لقائدها
األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة امللكية جاللة
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده .كما ندعو هللا تعالى أن يتغمد
بواسع رحمته شهداء الوطن على ما أسدوه من تضحيات جسام في
سبيل استقالل ونصرة وخدمة قضايا هذه األمة ،وفي مقدمتهم امللكين
املجاهدين جاللة امللك محمد الخامس وجاللة امللك الحسن الثاني
قدس هللا روحيهما.
حضرات السيدات والسادة،
بكل اعتزاز وفخر ،نثمن الرؤية اإلستراتيجية املتبصرة لجاللة امللك
إزاء افريقيا التي تعتبر فضاء حيويا لبالدنا ،والتطور النوعي للعالقات
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املغربية اإلفريقية في مختلف املجاالت ،وتحركات جاللة امللك في
الفضاء الخليجي من أجل تعزيز التوافق بين الدول الخليجية الشقيقة
والصديقة ،كما نعتز بمجهود جاللته على رأس لجنة القدس ،مسجلين
في هذا اإلطار استنكارنا لقرار الرئيس األمريكي بخصوص القدس،
ومؤكدين دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة
عاصمتها القدس الشريفة.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نثمن كافة الجهود التي تقوم بها وزارة
الداخلية للنهوض بهذا القطاع بغية تحسين استقرار وأمن البالد
والنهوض باملجاالت التنموية ،وفي صدارتها التنمية البشرية ،وفي هذا
السياق نشيد بما حققته املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إنجازات
مهمة في مجال محاربة الفقرواإلقصاء والتهميش.
وعلى صعيد الجهوية املتقدمة نؤكد في فريقنا على أهمية هذا
الورش الكبير الذي يعد تحديا حقيقيا أمام بالدنا ،مما يفرض علينا
جميعا ،في إطار مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين ،استثمار كل
التراكمات التي تم تحقيقها في مجال الديمقراطية املحلية ،مع تجاوز
اإلختالالت التي أفرزتها التجارب السابقة.
وانطالقا من أهمية الالتركيز اإلداري الذي يعد دعامة أساسية
والزمة ضرورية إلنجاح تجربة الالمركزية ،فإننا ندعو إلى تسريع إخراج
ميثاق الالتركيز وذلك لالقتناع الراسخ لدينا بأهمية هذا النظام،
كمدخل أسا�سي وجوهري للحكامة الترابية وتكريس الديمقراطية
املحلية وإنجاح الجهوية املوسعة.
إن ورش الجهوية املتقدمة يمكن اعتباره منطقا لخلق دينامية
جديدة إلصالح عميق من أجل تحديث هياكل الدولة ،لتصبح مؤهلة
إلقامة نظام المركزي ديمقراطي ،ولذلك فإننا نؤكد على تخويل
الجماعات الترابية كافة الوسائل الضرورية وتدعيم الحكامة املحلية مع
األخذ بعين االعتبارإعادة توزيع الثروات الوطنية بشكل عادل ومنصف
تحقيقا للتوازن املجالي بين جميع الجهات ،والتسريع في استصدار
املراسيم التطبيقية املتبقية وتحديد األمالك الجماعية ،واالهتمام
بالعنصر البشري الذي يعتبر املحرك الحقيقي لكل عملية تنموية
كيفما كان نوعها ،من خالل التكوين األسا�سي والتكوين املستمر وجعل
الوظيفة املحلية أكثر جاذبية من خالل تحسين ظروف العمل وأنظمة
الرواتب والتنقيط ،هذا فضال عن تدعيم تكوين املنتخبين املحليين
حتى يتسنى لهم القيام باملهام املسندة إليهم بكل فاعلية ومردودية .
السيد الرئيس،
وفيما يخص قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،فإنه ال
يسعنا إال أن نثمن الجهود املطردة التي تقوم بها الوزارة على جميع
املستويات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتأهيله ،وفي هذا
السياق فإننا ندعو إلى تكثيف هذه الجهود والرفع من وتيرتها بغية
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الرفع من جودة البنيات التحتية التي تعتبرالعمود الفقري لكل انطالقة
كيفما كان نوعها اقتصادية واجتماعية أو ثقافية وغيرها ،كما نأمل
التوزيع العادل لإلستثمارات العمومية القطاعية على مستوى سائر
جهات اململكة ،حتى يتم تدارك الفوارق التي تشكو منها عوض التركيز
على بعض الجهات دون غيرها.
وبخصوص قطاع السكنى والتعمير ،ال تفوتنا اإلشارة إلى اإلنتظارات
املتعددة لدى املواطن إليجاد حلول ناجعة لبعض اإلشكاالت مثل غياب
وثائق التعمير وتنامي ظاهرة البناء العشوائي ،وتعقد إيجاد الحلول
ملشاكل أرا�ضي الجموع وكذا تصاميم التهيئة ،كما نتطلع إلى اعتماد
املرونة فيما يتعلق بالتعمير في املجال القروي وتبسيط املساطر في هذا
القطاع الحيوي والهام.
السيد الرئيس،
إن الفريق الحركي يعتبر إصالح منظومة الضرائب مطلبا آنيا ال
يتطلب التأجيل ،فنظامنا الجبائي يعاني من نقائص وإشكاالت ،فهو
يتواجد في قلب معادلة التوازنات املاكرو اقتصادية ،حيث إن العجز
الذي تعاني منه امليزانية العامة للدولة ليس بمنأى عن النظام الجبائي،
فنحن في الفريق الحركي نشير إلى ضرورة مواصلة مراجعة املنظومة
الضريبية وال سيما نظام النفقات الجبائية ،كما نقترح ضرورة إيجاد
توازن في هيكلة املوارد الجبائية بين الضرائب املباشرة وغير املباشرة
قصد تحقيق العدالة الضريبية املنشودة وكذلك الحد التدريجي من
اإلختالالت التنافسية الناتجة عن بعض اإلعفاءات التي تستفيد منها
بعض القطاعات ،مع ضرورة مراجعة وعاء الضريبة على الدخل ،دون
أن نغفل مسألة تقوية وسائل عمل اإلدارة الجبائية وذلك بالزيادة
في املوارد البشرية املوضوعة رهن إشارة املراقبة الجبائية ،التي تبقى
املدخل الرئي�سي لهذا اإلصالح الجبائي الذي ننشده.
السيد الرئيس،
بخصوص قطاع العدل ،فإننا في الفريق الحركي نثمن املجهودات
الجبارة التي تبذلها وزارة العدل ،ملتابعة ورش اإلصالح القضائي ببالدنا،
كما نشيد باإلستراتيجية املعتمدة من طرف الوزارة ،مرجعيتها الخطب
والتوجيهات امللكية السامية ،ونهجها املقاربة التشاركية مع جميع
القوى والفاعلين ،كما نشيد بمستوى إنجاز األهداف اإلستراتيجية
مليثاق إصالح منظومة العدالة.
وفي هذا السياق ،نتمنى أن تساعد اعتمادات ميزانية  2018على
تنفيذ البرامج املسطرة بغية التسريع في تنزيل اإلصالحات ،ومواصلة
تنزيل توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة ومقتضيات الدستور
بشأن السلطة القضائية.
أما فيما يتعلق بميزانية املجلس األعلى للسلطة القضائية ولرئاسة
النيابة العامة ،فإن تخصيص املجلس ورئاسة النيابة العامة بميزانية
خاصة ،يعد مؤشرا حقيقيا وملموسا لتنزيل املقتضيات املتعلقة
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باستقالل السلطة القضائية ،بحيث سيساهم ذلك في تمتيعه
باستقالل مالي يضمن عدم تبعيته ألية جهة ،ويمكنه من توفيرالوسائل
املادية والبشرية وتدبيرها بشكل مستقل وعلى نحو يضمن له القيام
باملهام املسندة إليها على أحسن وجه.
واعتبارا ملا تتطلبه هذه املرحلة التأسيسية من عمر املؤسستين
من نفقات تهم التوظيفات ومختلف التجهيزات واملعدات ،فإنه يتعين
توفيراالعتمادات الالزمة لذلك ،حتى تتمكن هاتين املؤسستين من أداء
أدوارها في أحسن الظروف ،هذا وبالنظر للمكانة التي تحظى بها هذه
املؤسسة ولرمزيتها ،فإننا نطالب باتخاذ التدابير الالزمة والتعجيل بها
قصد تمكين املجلس من بناء مقرخاص به في أقرب اآلجال.
السيد الرئيس،
في مجال التربية والتكوين ،نؤكد في الفريق الحركي انخراطنا في
مبادرة إصالح املنظومة املتمثلة في رؤية  2030-2015متطلعين في
هذا اإلطار إلى إجراءات تساهم في الرفع من جودة العرض املدر�سي،
وتقليص نسب االكتظاظ والهدر املدر�سي خصوصا بالعالم القروي
وفي صفوف الفتيات ،عبر تعميم املدارس الجماعاتية كفضاءات رائدة
تجمع الدراسة واإليواء والتغذية ،وكلها أهداف نتمنى أن تنخرط فيها
الجماعات الترابية في إطارنقل االختصاصات إليها مرفوقة باالعتمادات
الالزمة.
وفي مجال التعليم العالي ،لم يعد مقبوال أن تشكل ميزانية البحث
العلمي أقل من  % 1من الناتح الداخلي الخام ،في حين املتوسط العالمي
يصل إلى  2%عموما بل إلى  %4في الدول املتقدمة
وبالنسبة لقطاع الصحة وبنفس التصور الحركي لإلصالح ،ندعو
الحكومة إلى وضع ميثاق وطني للصحة ،كخريطة طريق تتفاعل ايجابا،
وتقدم حلوال ناجعة إلشكاليات الخصاص في املوارد البشرية وجودة
الخدمات الصحية ،خصوصا في أقسام املستعجالت التي نعتبرها نقطة
سوداء في املنظومة الصحية ،وتحقيق العدالة املجالية والجهوية ،وفي
هذا النطاق نجدد دعوتنا للحكومة إلنجازمستشفى جامعي في كل جهة
من جهات اململكة ،وإصالح نظام الراميد وتصحيح اختالالته وضمان
نجاعته وتعميمه.
وفي مجال التضامن والسياسة االجتماعية ،نؤكد في الفريق الحركي
تفاعلنا االيجابي مع كل املبادرات الحكومة الرامية إلى تعزيز قيم
التضامن والتكافل والتماسك االجتماعي ،مع اقتراح تقنين وضبط
وتنظيم العمل االحساني والخيري ،وهنا نستحضر فاجعة الصويرة
األليمة ،التي أكدت تف�شي الحرمان والهشاشة والفقر في مختلف
مناطق املغرب خصوصا في العالم القروي واملناطق الجبلة  ،وهنا نقترح
ربط توزيع االعتمادات املخصصة ملختلف البرامج االجتماعية بدراسة
دقيقة حول الفئات املستحقة وتحديد خريطة واضحة املعالم للفقر
والهشاشة ضمانا ملبادئ اإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤالفرص.
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وفي مجال الشباب والرياضة ،نؤكد فخرنا واعتزازنا بالنتائج
االيجابية لكرة القدم الوطنية ،ونتمنى كامل التوفيق ملنتخبنا في روسيا
 ،2018كما نؤكد في الفريق الحركي تثميننا ملالعب القرب وللسياسة
املسطرة للشباب.
بالنسبة لقطاع الثقافة ،نثمن الدينامية التي يعرفها القطاع ،وفي
هذا اإلطار نشيد باستراتيجية الوزارة لتعميم دور الثقافة بالعالم
القروي ،مطالبين الحكومة بتعجيل اعتماد القوانين التنظيمية
املتعلقة بترسيم األمازيغية.
السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع الفالحة ،نعتبره في الفريق الحركي دعامة أساسية
في املجال التنموي واإلقتصادي بالنسبة لحاضر ومستقبل املغرب،
وأن تنمية الفالحة رهين بمدى مواجهة مشاكل العالم القروي،
فاإلستثمارت العمومية يجب أن توجه بشكل مكثف إلى هذا القطاع،
ونؤكد على ضرورة انخراط املؤسسات البنكية الوطنية التي يقتصر
نشاطها اإلستثماري على القطاعات املربحة داخل املدن في الدينامية
التي يعرفها القطاع الفالحي بإسهامها في التمويل الفالحي الذي يعتبرفي
واقع األمرإشكاال حقيقيا بالنسبة للفالحين ،خاصة الصغارمنهم.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بمخطط " أليوتيس " فإننا نجدد تثميننا ملرتكزاته التي
مكنت املغرب من استرجاع ريادته في مجال الصيد البحري ،وفي هذا
النطاق ندعو الوزارة إلى االنخراط الجاد في مشروع تأمين الصيادين
على مخاطر العمل في هذا امليدان ،وتحفيز القطاع قصد توسيع قاعدة
التشغيل.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نشيد بما جاءت به الحكومة في مجال
الصناعة واإلستثمار ،بحيث أبانت عن سعيها وحرصها في تحقيق إقالع
صناعي وتكنولوجي حقيقي ،وتحسين مناخ األعمال من خالل برامج
واضحة املعالم من شأنها أن تعزز موقع املغرب دوليا من ناحية جاذبية
اإلستثمارات ،بعد أن تحقق داخليا نموها بشكل يستجيب ملتطلبات
املجتمع.
السيد الرئيس،
تعتبر التنمية املستدامة قطاعا مهما ،لكنه يحتاج إلى سياسة
شمولية ومندمجة تتقاطع فيها جهود كل املتدخلين من كتابة دولة
وقطاع خاص ومجتمع مدني ،وذلك عبرإعداد ميثاق وطني للبيئة يجعل
حماية البيئة أولوية أساسية لكل السياسات واإلستراتيجيات التنموية،
لضمان املوروث الطبيعي الوطني وتحسين مستوى عيش املواطنين،
ونحن في الفريق الحركي نثمن محاور الرؤية اإلستراتيجية في أفق 2030
وتوجهاتها ،داعيين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية
الواحات وحل إشكالية املاء كتحدي آني ومستقبلي لبالدنا.
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السيد الرئيس،
تلكم بعض وجهات نظرنا بخصوص بعض مشاريع امليزانيات
القطاعية ،نعلن تصويتنا باإليجاب على امليزانيات الفرعية التي تدخل
في اختصاصات كل لجنة على حدة.
وفقكم هللا ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

خامسا :مداخالت فريق التجمع الوطني لألحرار:
 -Iلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
 -1مداخلة املستشار السيد جمال الدين العكرود في مناقشة
امليزانية الفرعية لوزارة العدل:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية التابعة لوزارة العدل ،واملجلس
األعلى للسلطة القضائية ،ورئاسة النيابة العامة .وهي السنة األولى التي
نناقش فيها كل ميزانية على حدة بعد تنصيب صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا لرئيس وأعضاء املجلس األعلى للسلطة
القضائية ،وكذلك بعد تسليم السيد وزيرالعدل مفاتيح رئاسة النيابة
العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
إن مسار القضاء ببالدنا يشهد لحظة تاريخية هامة وتحوالت
مفصلية وإصالحات عميقة ،تكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة
الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،حيث يعتبر ورش إصالح
القضاء في صدارة األوراش اإلصالحية الكبرى في الدولة ،أيهما أسبق
وأولى :إصالح القضاء أم إصالح العدالة إن مشروعية هذا السؤال
تجد سندها في تاريخ القضاء املغربي وخطب جاللة امللك واالهتمامات
اليومية للمواطن واملتقا�ضي املغربي منذ ما يزيد على ثالثة عقود .فكل
هذه األساليب تفيد أن التركيز كان دائما على إصالح القضاء وليس
إصالح منظومة العدالة ،أوعلى األقل فإن إصالح هذه املنظومة ،أوعلى
األقل فإن إصالح هذه املنظومة ليست له األسبقية ،بل ليس هناك في
الواقع فصل بين إصالح القضاء والعدالة نظرا للعالقة الوثيقة بينهما،
ذلك إن بلدنا إذا استطاعت أن تصلح القضاء فهي لن تصلح بالتبعية،
العدالة حسب بل إن كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية واملرافق
العمومية للدولة ومؤسساتها ستنضبط حتما لإلصالح ،فالقضاء هو
بمثابة القاطرة التي تقود قطار اإلصالح يتحرك إن تحركت ويقف إن
توقفت .تدعم النموذج التنموي الذي نطمح له ،إيمانا منا جميعا بأن
العدل هو قوام دولة الحق واملؤسسات وسيادة القانون.
السيد الوزير املحترم،
إننا نرى في نقل سلطات وزير العدل املرتبطة باإلشراف على عمل
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النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا
للنيابة العامة ،عدم التأثير على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم
به وزارة العدل داخل مشهد العدالة ،فالعدالة تبقى شأنا تتقاسمه
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ،إلى جانب املجلس األعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة ،وفق هندسة تشاركية تنسيقية
قائمة على التعاون والتفاهم البناء ،كل في حدود اختصاصه ،وبما ال
يمس باستقالل السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها.
حيث نسجل استمرار الوزارة اإلشراف على اإلدارة القضائية باملحاكم
بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية ،وكذا التدبير املالي واإلداري
للمحاكم ،وإعداد وتقييم مشاريع القوانين املرتبطة بقطاع العدالة
ومجال اشتغال القضاة ،وتوظيف املوارد البشرية من قضاة وموظفين
لتمكين املحاكم من القيام بعملها على أحسن وجه ،وكذلك اإلشراف
على املهن القضائية كاملحامين واملفوضين القضائيين والخبراء
والتراجمة والعدول واملوثقين ،وتشييد البنايات وتجهيزها بكل وسائل
العمل اللوجيستيكية والتقنية واملعلوماتية ،وهنا البد أن نثمن قرار
الوزارة باإلعالن عن بناء  13محكمة جديدة وتأهيل أخرى ،باإلضافة
إلى مراكز القا�ضي املقيم بعدد من مناطق املغرب العميق وفي مختلف
أنحاء اململكة ،والذي يجسد تقريب مرفق العدالة من املواطن من
أجل القضاء على االكتظاظ ،وهي كلها اختصاصات تتم في إطار التزام
بتفعيل مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
السيد الوزير املحترم،
إن فريق التجمع الوطني لألحراريسجل بارتياح كبيرمبادرة وزارتكم،
الستكمال مجهوداتها في مجال تطوير العدالة ،عبر اتخاذ حزمة من
التدابيرعلى مستوى تحديث املنظومة القانونية ووضع سياسة جنائية
فعالة وناجعة ،من خالل تعزيزدور القضاء في حماية الحقوق والحريات
ومحاربة الجريمة ،إن على مستوى تحديث املنظومة القانونية في
مجال العدالة الجنائية ،أو على مستوى السياسة الجنائية ،وكذلك
من خالل تجويد املنظومة التشريعية ،بالعمل على تنزيل عدد من مهم
من مشاريع القوانين يفوق  11مشروع قانون ،باإلضافة إلى مشاريع
القوانين املتعلقة باملهن القانونية والقضائية.
السيد الوزير املحترم،
نسجل بفخر كذلك ورش تحديث اإلدارة القضائية الذي أطلقته
وزارتكم ،سواء من حيث إعداد البنية التحتية وتوفير التجهيزات
والبرامج املعلوماتية وتتبع نتائجها باملحاكم ،أو من حيث وضع وإنجاز
املشاريع املعلوماتية الهادفة إلى تحديث اإلدارة وتطوريها ،من خالل
تنفيذ مجموعة من املشاريع التي تتمحور في اتجاه تكريس قيم النزاهة
والشفافية وترسيخ قيم التخليق.
على مستوى تأهيل املوارد البشرية ودعم العمل االجتماعي ،فإننا
نرى أن اعتماد التوظيف الذكي حسب الحاجيات املتطلبة لتنزيل
التدبير التوقعي للوظائف واألعداد والكفاءات ،من شأنه عقلنة
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التوظيف والحركة االنتقالية بما يتالءم مع الحاجيات الفعلية لكل
وحدة واستشراف حاجياتها املستقبلية ،كما أن دعم التكوين املستمر
من شأنه الرفع من مردودية وكفاءة املوظف وتجويد الخدمات املقدمة
للمواطن ،دون إغفال النهوض بالعمل االجتماعي ملا له من بالغ األثر
على أطروموظفي القطاع.
وفي هذا الصدد ،ندعوكم ،السيد الوزير ،إلى دعم املحاكم بالعدد
الكافي من املوارد البشرية الكفأة القادرة على تحقيق النجاعة ،وتيسير
ولوج املرتفقين إلى الخدمات القضائية بسالسة ومرونة أكبر ،نظرا
ملا تعرفه بعض املحاكم من اكتظاظ كبير في بعض مرافقها ،وهو ما
يقت�ضي باملوازاة مع ذلك العمل على توفيرالتجهيزات واآلليات والوسائل
الكفيلة بمساعدة هذه املوارد في القيام بمهامها.
السيد الوزير املحترم،
تخليقا للحياة العامة وتعزيزا ملبادئ ربط املسؤولية باملحاسبة،
نطالبكم بضرورة تطهير جسم القضاء من بعض السلوكيات التي
تأتي من عدة ممارسات اجتماعية كالزبونية واملحسوبية ،فإن واجب
محاربتها يبقى أمرا مطلوبا وملحا وضروريا وإلزاميا تكريسا للمبادئ
الدستورية وبما يحفظ الحقوق والحريات ويرسخ املكتسبات في هذا
املجال.
إن معضلة االعتقال االحتياطي الزالت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة
لألفراد والدولة معا ،إذ يكاد يستغرق هذا االعتقال  %42من ساكنة
السجون ،وهو ما يثقل كاهل الدولة ،من ارتفاع مصاريف السجون بما
تقتضيه من تغذية وموارد بشرية ولوجيستيك وغير ذلك ،وهنا ال بد
من التفكيرفي سياسة بديلة عبرتفعيل تطبيق مبدأ العقوبات البديلة.
السيد الوزير املحترم،
أخيرا نؤكد داخل فريق التجمع الوطني ألحرار أن مطمئنون ،بل
متفائلون بمستقبل قطاع العدل تحت إشرافكم السيد الوزير ،وثقتنا
كبيرة في شخصكم ،فخورون بعملكم الذي استطاع في وقت وجيز
إرجاع الثقة والطمأنينة لجسم العدالة ،وكلنا يقين بأنكم ستكونون في
مستوى املسؤولية امللقاة على عاتقكم وستواصلون بخبرتكم وتجربتكم
ورزانتكم وحنكتكم السياسية مسيرة اإلصالح وفق الرؤية التي يرتضيها
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا ملا فيه خير الصالح العام .ومن
جهتنا سنصوت باإليجاب على مشروع هذه امليزانية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -IIلجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
 -1مداخلة السيد محمد عبوفي مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:
السيد الرئيس املحترم،
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السيد الوزير املحترم،
السيدة والسيد كاتبي الدولة املحترمين،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لي الشرف أن أتدخل اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات برسم السنة املالية .2018
وقبل الشروع في هذه املناقشة ،البد من التنويه بالجهد املبذول
واإلرادة القوية لبلوغ األهداف املسطرة للقطاعات التي تشرفون عليها
السيد الوزير ،والتي ملسناها من خالل املعطيات واألرقام التي تضمنها
عرضكم املتميز ،خصوصا ونحن نالحظ الحرص على الرفع من امليزانية
املرصودة لهذه الوزارة برسم السنة املالية  2018بنسبة تقدر بـ %5.2
مقارنة مع سنة  2017بغالف إجمالي يصل إلى  15.7ملياردرهم.
السيد الوزير املحترم،
يشكل قطاع الفالحة رقما مهما في التوازن املاكرو اقتصادي
والتقدم االقتصادي واالجتماعي للمملكة ،ويعد من أهم القطاعات
املنتجة للثروة .وفي هذا اإلطار ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار،
نثمن عاليا املنجزات التي تم تحقيقها في املجال الفالحي خالل العشرية
األخيرة .نجاحات جد مهمة استطاعت بالدنا تحقيقها بفضل مخطط
املغرب األخضر .هذا املشروع الهيكلي املندمج الكبير ،الذي تحققت لنا
بفضله نتائج مهمة وتاريخية على مستوى كافة سالسل اإلنتاج ،حيث
أصبحنا بلدا منتجا للعديد منها ،وقطعنا أشواطا مهمة في تحقيق األمن
الغذائي للمغرب في العديد من املنتوجات الغذائية األساسية ،وذلك
راجع إلى التشجيعات التي رصدها هذا املخطط للقطاع الفالحي ،الذي
تعزز بحجم االستثمارات الفالحية العمومية املهمة املرصودة ،حيث
انتقل من  %3,8سنة  2007إلى  8,8مليار سنة  ،2015والذي جسد
اإلرادة القوية للنجاح في قطاع كان يعيش على إيقاع اإلفالس قبل
إشرافكم السيد الوزير عليه .وأبرز هذه االستثمارات التي استفاد منها
الفالح بشكل مباشر ،وارتقى مستواه املعي�شي ،وأصبح يساهم في الناتج
الداخلي الوطني ،بمعنى آخر أننا أصبحنا نلمس ثـمار هذا املخطط
الناجح ،وهي:
 التحفيز الفالحي  2,76مليار درهم سنة  ،2015مقابل %1،53سنة 2008؛
 الفالحة التضامنية ارتفعت إلى  7,4مليار درهم وهو ما يفندادعاءات أعداء النجاح ومروجي الخطاب العدمي الذين لم يستوعبوا
نجاح هذا املخطط ،خصوصا في استفادة الفالح الصغيرواملتوسط من
ثـماره.
 هذا املجهود االستثماري الضخم ،الذي تحقق بفعل نجاحات هذااملخطط ،أدى إلى تحسين مستوى دخل الناتج الداخلي الخام ،وساهم
مساهمة ملحوظة في تحسين هذا الدخل الوطني الذي انتقل من 65
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ملياردرهم  2007إلى أكثرمن  116ملياردرهم سنة  ،2015وسيصل إلى
 120ملياردرهم سنة  2020إن شاء هللا.
بنفس الوتيرة ،تواصل الوزارة تشجيع الصناعة الغذائية التحويلية
الذي ساهم في تحسين أداء املقاولة املصدرة الغذائية بـ  .%34كما
تحسن دخل الفالح الصغير واملتوسط بنسبة  ،%44وتحسن معه
التأمين الفالحي الذي الزال تعميمه متواصال.
عرف القطاع الفالحي كذلك ارتفاعا في نسب دعم األغراس بنسبة
 %80و ،%100بالنسبة للنخيل .وتم كذلك الرفع من مستوى برامج
اإلرشاد الفالحي واالستشارة الفالحية.
وهنا اسمحوا لي أن أفتح قوسا ألرد على مروجي خطاب التعاسة،
الذين يشككون في أرقامكم السيد الوزير وأرقام السيد وزير االقتصاد
واملالية ،لنقول لهم آتونا ببرهانكم إن كنتم صادقين ،وأن خطاب
اليأس البعيد كل البعد عن املوضوعية ،جعلتهم في موقع معارضة تائهة
تحاول عبثا تبخيس منجزات وزارتكم التي تحققت باألرقام واملؤشرات،
وكان لها األثر الواضح وامللموس على ساكنة العالم القروي ،منوها في
هذا اإلطار بمداخلة زميلنا السيد لحبيب بنطالب الذي نشكره على
موضوعيته في التعاطي مع منجزات القطاع واحترافيته.
هذه الساكنة ،السيد الوزير ،جاء مخطط املغرب األخضر كذلك
ليكون رافعة أساسية للنهوض بأوضاعها ،حيث ركزعلى تحسين ظروف
العيش باملجال القروي واملناطق املعزولة والنائية ،ومحاربة الفقر
والتهميش في أوساطها .وفي هذا الصدد ،البد أن ننوه باإلستراتيجية
املعتمدة في هذا املجال ،خصوصا من خالل توجيه برامج صندوق
تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية لتقليص الفوارق االجتماعية
واملجالية .وهو البرنامج الذي ندعو الحكومة إلى دعمه باعتباره منطلقا
إلرساء التقائية السياسات االجتماعية العمومية واندماجها ،ومدخال
لتحقيق التوازن املطلوب اليوم بين مختلف جهات اململكة.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
رغم كل هذا املجهود الجبار والنجاحات املبهرة املؤكدة باألرقام،
والتي يحق لنا أن نفتخر بها داخل فريق التجمع الوطني لألحرار ،إال أنه
البد أن نؤكد على وجود مجموعة من املعيقات أبرزها:
 األحوال الجوية املتقلبة التي يشهدها املغرب مؤخرا ،والتي أضحتمقلقة وتهدد السير الجيد للموسم الفالحي ،مما يستدعي اعتماد
تدابير استباقية ملواجهة الخصاص املتوقع في األمطار ،لدعم الفالح في
مواجهة املخاطراملناخية؛
 إشكالية التسويق التي تستدعي بذل املزيد من الجهود لتجويدوتحسين قنوات التسويق والبحث عن أسواق جديدة ،خصوصا
األسواق اإلفريقية واآلسيوية؛
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 محدودية املوارد املائية تجبرنا كذلك على نهج سياسة خاصةبتخزين وتجميع املياه ،والعمل على التدبير العقالني لهذه املادة
الحيوية ،واالعتماد على طرق أخرى لتوفيرها من قبيل توسيع الطاقة
االستكشافية للموارد املائية ،وبناء السدود التلية واملتوسطة والكبرى،
مع مواصلة إعادة تأهيل شبكات السقي واعتماد برنامج لعقلنة حفر
اآلبار حفاظا على الفرشة املائية ،باإلضافة إلى تحلية مياه البحر .وهنا
البد أن ننوه ببداية إنجازمشروع تحلية مياه البحربجهة سوس -ماسة
باعتباره مشروعا رائدا ومندمجا سيكون قاطرة ملشاريع مماثلة تشمل
جهات أخرى تعيش ساكنتها أزمة ندرة املياه ،وقد أدينا صباح اليوم
صالة االستسقاء ،داعين هللا عز وجل أن يرحمنا ،طالبا منكم السيد
الوزيرالتدخل لدى رئيس الحكومة من أجل إحياء مشروع جاللة امللك
الحسن الثاني قدس هللا روحه ،في التسريع من وتيرة إنجازالسدود على
اعتبارأن املاء هو الحياة ،وهو أساس الفالحة.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
فريق التجمع الوطني لألحرار يحييكم على التطور النوعي الذي
شهده قطاع الصيد البحري في املغرب في ظل استراتيجية "آليوتس"
التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة نصره هللا سنة  .2009هذا التطور
تشهد عليه اإلنجازات التي تم تحقيقها على مستويات عدة سواء تعلق
األمر باالرتفاع املسجل في اإلنتاج اإلجمالي الوطني من منتجات البحر
أو في مجال الصادرات البحرية التي بلغ حجمها باتجاه أوربا ،%132
حيث ساهم تنفيذ هذه اإلستراتيجية في إكسابها قدرة تنافسية مهمة
في األسواق الخارجية .هذه املكاسب شملت كذلك إحداث العديد من
مناصب الشغل ،وبالتالي فقد ساهم هذا املخطط بشكل جد إيجابي في
التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.
وعلى الرغم مما تحقق من منجزات هامة والتي ال يمكن ألحد أن
ينكرها ،وهو ما يجعلنا نطلب من الحكومة إعطاء ما يكفي من الدعم
من أجل إرساء سياسة ناجعة للحفاظ على املخزون الوطني املهدد
بالتراجع ،من ضمنها استعمال التكنولوجيات الحديثة في تحديد
مخالفات الصيد البحري ،وهو ما يتطلب إمكانيات كبرى .كما أن
القطاع بحاجة إلى خطة تسويقية مبتكرة تمكنه من تنويع وجهات
صادرات األسماك املغربية التي توجه  %70منها لالتحاد األوربي فقط.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
تتوفر بالدنا وهلل الحمد على ثروة غنية في مجال التنوع البيولوجي
وعددا هائال من النظم اإليكولوجية ،إال أن ظاهرة التصحر التي
أصبحت تطال مساحات شاسعة من التراب الوطني ،باتت تهدد بشكل
كبيرغطاءنا النباتي وثروتنا الغابوية اللذان يتعرضان كذلك إلى اإلتالف
والهدر جراء االستغالل املفرط من قبيل الرعي الجائر واإلفراط في
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ممارسة حق االنتفاع ،وكذلك التباين بين إمكانيات الغابة واحتياجات
الساكنة من حطب التدفئة ،إضافة إلى تف�شي ظاهرة التفحيم السري
لخشب األشجار.
السيد الوزير املحترم،
نقدر جيدا املجهودات التي تبذلونها ملواجهة تراجع الغطاء الغابوي
باملغرب ،الذي ال يشكل فقط عنصرا مهما في التوازن البيئي واملجالي ،بل
أيضا مورد عيش مستدام للساكنة املحلية املحاذية للغابة .لكن رغم
ذلك ،فنحن نطالب ببذل املزيد من الجهود لحماية الغابات ومقدراتها
الطبيعية عبر اعتماد النهج التشاركي مع مختلف املتدخلين من أجل
احتوائها ،ومن ضمنهم الجماعات املحلية ،كما أن اعتماد سياسة رادعة
في حق املخالفين وتغطية النقص الحاصل في املوارد البشرية العاملة
بهذا القطاع وتوفير ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء مهامهم من
شأنه أن يساهم في النهوض بهذا القطاع.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
لن يسعفنا الوقت للخوض في املزيد من التفاصيل ،إال أننا في فريق
التجمع الوطني لألحرار نشيد باملنجزات التي حققتها وزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،وما كان ذلك ليتحقق
لوال االنخراط الجاد لكافة مسؤولي هذا القطاع في الرؤية اإلصالحية
التي أسس لها السيد الوزير .وهذه مناسبة كذلك لكي نشكرهم باسم
فريق التجمع الوطني لألحرار على هذا العمل الجاد واملسؤول والوطني
الذي يسجل لكم السيد الوزير بمداد من الفخر واالعتزاز ،مطالبينكم
ببذل املزيد من الجهود لتحقيق الطموحات املسطرة ،دون االلتفات
ألعداء النجاح ومروجي االدعاءات املغرضة ،مطالبين الفاعلين
السياسيين بضرورة االرتقاء بمستوى الخطاب السيا�سي واالبتعاد عن
خطاب الحقد والعدمية الذي ي�سيء لوطننا الذي يجب أن يبقى فوق
الجميع.
السيد الرئيس املحترم،
اسمحوا لي أن أستغل هذه املناسبة ،لكي أعبر عن امتعاض فريقي
للقمع الذي طاله بعدما لم تتفاعل رئاسة جلسة يوم الثالثاء  21نونبرمع
نقطة نظامنا ،على إثر االستهداف الذي تعرض له السيد وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،بعد اللجوء املستمر
ألحد مستشاري املعارضة بطريقة مبيتة تستهدفنا وتستهدف وزراءنا
بشكل غير مقبول ،في محاولة يائسة إلحراجه ،علما أنه كان قد أخبر
الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني بتغيبه عن جلسة
األسئلة الشفهية املبرمجة يومه نظرا اللتزاماته الوطنية املبرمجة سلفا،
بعد ترؤسه فعاليات املهرجان الوطني للزيتون بمدينة وزان في نسخته
الثانية ،علما أن املستشاراملحترم الذي برمج هذين السؤالين على غرار
باقي الفرق األخرى توصل بالئحة الوزراء املتغيبين خمسة أيام قبل

3776

الجريدة الرسمية للبرملان

انعقاد الجلسة .وإذ نستنكر مثل هذا السلوك غير املقبول والصبياني
والخارج عن األعراف واملخل بالتوازن بين املؤسسة التشريعية
واملؤسسة التنفيذية ،ويتنافى مع قرارات املحكمة الدستورية ،أبرزها
القرار رقم  938الصادر سنة  2014الذي يضمن توازن السلط ،املخل
بمبدأ التفاعل اإليجابي ما بين الحكومة والبرملان .إذ ال معنى للعمل
السيا�سي والبرملاني عندما يغيب هذا التوازن ،لتبقى هذه الطريقة
مجرد مناورة سياسية مكشوفة ويائسة ،ت�سيء للعمل الرقابي الجاد
لهذا املستشار الفاقد اليوم لبوصلته ،ويتصرف بصبيانية في التعاطي
مع العمل الرقابي والبرملاني الجاد واملسؤول.
تلكم حضرات السيدات والسادة أهم مالحظات فريقنا فيما يتعلق
بمشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات .وإذ نثمن املجهودات الحكومية املبذولة في هذا
القطاع وننوه بمستوى اإلنجازات املحققة ،سيصوت فريقنا باإليجاب
على مشروع هذه امليزانية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -IIIلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
 -1مداخلة املستشار السيد لحسن أدعي ،في مناقشة مشاريع 
امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن إختصاصات لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء والسادة كتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
أتشرف اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرارلكي أتدخل ملناقشة
مختلف امليزانيات الفرعية التي تدخل في إطار اختصاص لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس املستشارين ،وسنعمل على
مناقشة مضامين هذه امليزانيات الفرعية وفق املنهجية التالية:
 قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ قطاع الشباب والرياضة؛ قطاع الثقافة واالتصال؛ قطاع التشغيل واإلدماج املنهي.بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،ال بد أن ننوه باستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع
التعليم بشقيه باعتباره قطاع استراتيجي الذي يعتبر أولوية وطنية،
خصصت له الحكومة اليوم  95.2مليار درهم ميزانية ضخمة تصل الى
ميزانية االستثمار املبرمجة في امليزانية العامة ،كما يعتبر قاطرة للتنمية
بكل املقاييس ،فمستقبل بالدنا رهين بالنهوض بوضعية هذا القطاع
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الذي ما فتئ يراوح مكانه رغم ما رصد له من إمكانيات مادية ووسائل
بشرية ولوجستيكية استجابة لضرورات التنمية ،ولذلك فهو يحظى
حسب مشروعنا هذا بأهمية بالغة اعتبارا للنتائج املقلقة املسجلة
في هذا الصدد وما لها من تداعيات مؤثرة على نمو وتطور االقتصاد
الوطني.
السيد الرئيس املحترم،
فريق التجمع الوطني لألحرار ينوه بالتقارير الصادرة عن املجلس
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خالل العشرية األخيرة ،ومنها
على الخصوص ،التقرير التقييمي لتطبيق امليثاق الوطني للتربية
والتكوين  ،2013-2000والذي شكل سندا أساسيا لبناء خارطة طريق
اإلصالح التربوي ،وبالرؤية االستراتيجية  ،2030-2015املضمنة في
هذا التقرير والتي حظيت بشرف التزكية السامية لجاللة امللك ،حيث
تبنتها الحكومة ،فضال عن دعمها من لدن القوى السياسية والنقابية
واملدنية وكل الفاعلين في الحقل التربوي.
كما نثمن ما تضمنه الرأيين اللذين أبداهما املجلس في مشروع
القانون املنظم للتعليم العالي ،والقانون اإلطار إلصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ،فضال عن إنجازه تقريرا على التربية والقيم
واملواطنة ،ومشروع تقرير عن التربية غير النظامية ،باإلضافة إلى
البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلميذ.
تقول الحكمة "إذا وضعنا مشاريع سنوية فلنزرع القمح ،وإذا كانت
مشاريعنا لعقد من الزمن فلنغرس األشجار ،أما إذا كانت مشاريعنا
للحياة بكاملها ،فما علينا إال أن نثقف ونعلم اإلنسان".
إن املتأمل لجميع التحوالت واإلصالحات التي عرفتها منظومة التربية
والتكوين في بالدنا منذ االستقالل إلى حدود اليوم ،سيقف على سلسلة
من اللجان واالسترتيجيات وبناء التوافقات دون تفعيل ،ألن تاريخ
التعليم باملغرب هو تاريخ إصالحات .فهل استطاع بلدنا أن يجعل من
نظام التربية والتكوين بنيانا يشد بعضه بعضا؟ وإذا لم يستطع ،فهل
ألن العوملة الجارفة فرضت عليه أن ينحو منحى اإلصالح؟ ولو لم يوفر
املقومات الحقيقية والفعلية لهذا الورش الحاسم؟ أم هناك أسبابا
أعمق من ذلك؟ إن مسألة اإلصالح التعليمي باملغرب مسألة سياسية
وليس تقنية ،أي مجرد إصالح في األدوات والبرامج وآليات التدبير
اإلداري ،إن مستوى التعليم هو صورة معبرة ملا وصل إليه تدبير الشأن
العام باملغرب.
فاإلصالح يقت�ضي أوال فهم الواقع التعليمي وتشخيصه بناء على
اتصال مباشر مع العاملين في امليدان ،والتواصل والحوار معهم،
بحيث يكون تشخيص مشكالت الواقع التعليمي مبنيا على مشاركة
ديمقراطية للمجتمع املدر�سي ،مع تبني السياسة الجهوية ،فاإلصالح
ليس مجرد تعليمات بيروقراطية مفروضة ،إنما هي انخراط واع
وعقالني ووجداني ،يتطلب إشراك الناس في القرارات واالستراتيجيات
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والسياسات ،بحيث يصبح اإلصالح جزءا من تاريخية الذات التي تقاوم
من أجل إنجاحه.
إن املراجعة السريعة لهذا املسار تجعلنا نقف على مجموعة من
املحطات ،انطالقا من اللجنة العليا للتعليم سنة  ،1957وصوال إلى
الرؤية االستراتيجية .2030-2015
السيد الرئيس املحترم،
أصدر املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤية
استراتيجية إلصالح التعليم  2030-2015إلعطاء نفس جديد إلصالح
التعليم وإلنقاذ املدرسة املغربية من املأزق الذي تعيشه ،ولوضع نمط
للتدبير يمكن الشركاء والفاعلين من املساهمة في تدبير الشأن التربوي
وفق الحكامة الرشيدة مع وضع تحفيزات لفائدة األطرالتربوية باعتبارها
من أهم الفاعلين لضمان جودة التعليم ،زيادة على ضرورة وضع تصور
واضح حول العالقة بين قطاع التعليم والجماعات الترابية ،دون إغفال
تقويم تنفيذ هذه االستراتيجية سواء تعلق األمر بمعايير التقويم أو
باالستحقاقات الزمنية لعملية التقويم والتصحيح .إن القاسم املشترك
بين اإلصالحات ومحاولة اإلصالح وإصالح اإلصالح وإعادة اإلصالح ،هو
غياب نظرة استشرافية وتوقعية واضحة املعالم.
فبالرغم من التجارب السابقة والالحقة ،مازال تعليمنا بعيدا عما
يجب ،ألن الرتب املخجلة التي يحصل عليها املغرب سنويا بناء على عدة
تقارير ،منها تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية ،تضع بالدنا في مكان
يشعرمعه املرء بالعار.
ويبقى أبرز مشكل من مشاكل منظومتنا التعليمية هوإهمال املدرسة
العمومية إلى درجة أن األسراملغربية فقدت ثقتها فيها ،وأصبحت تبحث
عن البديل ،مهما كلفها األمر ،بسبب غياب خريطة مدرسية مدققة،
يؤدي إلى إنجاح التالميذ بمعدالت هزيلة من أجل معالجة آفة الهدر
املدر�سي التي ترتبت عنها عواقب وخيمة تتمثل في تكديس التالميذ في
األقسام ما يفاقم من ظاهرة االكتظاظ ،وإرهاق املدرسين ،مما يحول
دون تحقيق املردودية والجودة املتوخاة.
لم تسفر محاوالت اإلصالح املتكررة للنظام التعليمي املغربي عن
تحقيق النتائج املنتظرة ،وهذا الوضع أصبح يثير مخاوف كل املعنيين
بميدان التعليم ،ألن مشاريع اإلصالح تستنزف الجهد واملوارد املالية،
دون أن يحقق املراد ،وفي ظل هذه االنتكاسة حيث تخيب اآلمال يوما
بعد آخر في بناء املدرسة الوطنية ،أصبح من الالزم البحث عن حلول
منطقية لهذا املشكل االجتماعي.
لقد وصلنا القرن الواحد والعشرين ،وال زالت سفينة التعليم ببالدنا
تتالطمها األمواج ،أمواج األمية والجهل ،وأمواج تغيير البرامج واملناهج،
وال�شيء الح في األفق سوى الخطابات الرنانة وكثرة املذكرات ،وسفينة
التعليم تغوص نحوأعماق الجهل واألمية ،وذلك جراء الضعف الشديد
في التعلمات األساس ،وهشاشة البنية التحتية لبعض املؤسسات
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التعليمية ،زيادة على مشكل الخصاص في املوارد البشرية ،وضعف
التمدرس بالتعليم األولي ،دون نسيان االختالالت العديدة التي تشهدها
أسالك التعليم اإلبتدائي واإلعدادي والثانوي.
السيد الرئيس املحترم،
إن املدرسة املغربية تعيش أزمة بنيوية وهيكلية مما يدعو الجميع
إلى االنخراط الفعلي إليجاد حلول مناسبة لهذا القطاع الحيوي الذي
تدهورت أوضاعه بشكل كبير.
املدرسة العمومية يلزمها إصالح في العمق ،سواء على مستوى
الجهة أم على مستويات أخرى ،أخالقية ومعرفية وسياسية ...فعندما
تبقى ملفات عالقة وأفواج مكونة وال ترقى ،ومدرسون يحملون دبلومات
وال تعطى لهم تلك القيمة التي يستحقونها ،فهذا دليل واضح على فشل
منظومتنا التعليمية
وفي هذا الصدد ،البد أن نستحضر خطاب صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا ،يوم الخميس  30يوليوز  ،2015املوجه إلى
األمة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة العتالء جاللته عرش أسالفه
املنعمين حيث قال جاللته بهذا الخصوص:
"في سياق اإلصالحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة
املواطن ،يظل إصالح التعليم عماد تحقيق التنمية ،ومفتاح االنفتاح
واالرتقاء االجتماعي ،وضمانة لتحصين الفرد واملجتمع من آفة الجهل
والفقر ،ومن نزوعات التطرف واالنغالق .لذا ،ما فتئنا ندعو إلصالح
جوهري لهذا القطاع املصيري ،بما يعيد االعتبار للمدرسة املغربية،
ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي املطلوب .ولهذه الغاية ،كلفنا
املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق امليثاق
الوطني للتربية والتكوين ،وبلورة منظور استراتيجي شامل إلصالح
املنظومة التربوية ببالدنا .ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه اإلصالح نطرح
السؤال :هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم ،في املدارس العمومية،
قادرعلى ضمان مستقبلهم؟" انتهى كالم جاللة امللك.
السيد الرئيس املحترم،
انسجاما مع هذه التوجيهات السامية ،أصدر املجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي تقريرا آخرا حول "التربية على القيم باملنظومة
الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" ،حيث وقف التقرير على
جملة من الصعوبات واالختالالت على مستوى التربية على القيم،
رغم املكتسبات التي حققتها املدرسة املغربية في هذا الجانب ،وعلى
رأسها العمل ببرامج متعددة ومختلفة تفتقر إلى التنسيق وإلى اعتماد
مقاربات إدماجية قائمة على ترصيد املكتسبات ،ومحدودية املالءمة
ألغلب املضامين والوثائق املرجعية املقدمة للمتعلمين مع املستجدات
التشريعية واملؤسساتية واملعرفية الحاصلة اليوم على الصعيد
العالمي ،وفي هذا اإلطار ال بد أن أؤكد أن حزب التجمع الوطني لألحرار
نظم الجامعة الصيفية والتي اختير لها كشعار "من أجل رد االعتبار
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ملنظومة القيم" ،وخلصت توصيات هذا اللقاء إلى ضرورة أن تنهض
املدرسة العمومية بأدوارها في تنشئة الطفل على هذه القيم.
كما أشار التقرير إلى أنه غالبا ما تتأخر املراجعات الضرورية
للمقررات واملضامين الدراسية ،التي تتم بشكل موسمي.
حيث وقف على التفاوت بين أهداف البرنامج الدرا�سي وواقع
املمارسة التربوية في املدرسة ،والتي يتم اختزالها في مجرد مادة دراسية،
ونادرا ما يتم توظيفها في الحياة املدرسية وسلوكات املتعلمين عموما.
التعارض وضعف االنسجام بين القيم واملبادئ التي تتمحور حولها
املواد الدراسية ذات الصلة املباشرة بالقيم وبين املضامين الصريحة
واملضمرة في مواد أخرى ال يختلف فيها اثنان ألنه بدونها يؤدي إلى تضارب
في اتجاهات السلوك لدى املتعلم ،فضال عن محدودية نجاعة الطرق
التربوية املعتمدة ،بسبب هيمنة ممارسات تعليمية غير مالئمة ألهداف
التربية على القيم وتنمية القدرات العلمية وأهداف بناء الذات ،ال سيما
التركيزعلى شحن املتعلمين ،باملعلومات ،واتسام العالقة البيداغوجية
أحيانا بالسلطوية والعنف.
السيد الرئيس املحترم،
إن الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الرؤية اإلستراتيجية (2015ـ)2030
إلصالح التعليم والهادفة أساسا إلى تعزيز نجاعة وحكامة املنظومة
التربوية ،مطالبة اليوم بتنفيذ مقتضيات هذا التقريرالذي سيمكن من
وضع نموذج للتربية والتكوين قائم على التنوع واالنفتاح وتحصين الفرد
واملجتمع ملجابهة التحديات التي ترهن آفاق هذا القطاع والتغلب على
الصعاب التي تحول دون ترقيته وتطوره.
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السيد الرئيس املحترم،
إن إقليم تطوان ،له نصيب وافر من ضعف البنى التحتية التربوية
خصوصا في مناطقه الجبلية ،لذا ندعوكم السيد الوزيربزيارة للمنطقة
للوقوف عن كثب على حجم املعاناة التي يعيشها التالميذ واألطرالتربوية
على حد سواء.
وإذ نؤكد لكم أننا في فريق التجمع الوطني لألحرار سنثمن وسندعم
مختلف مبادراتكم الرامية إلى النهوض بهذا القطاع ،نذكركم بضرورة
التفكير العميق في تعميم النقل املدر�سي ،نقل يحفظ كرامة املتعلمين،
وتحسين الولوج إلى املدرسة العمومية واالعتناء أكثربرجل التعليم ،كما
أن رجل التعليم اليوم يحمل مسؤولية وطنية كبرى تجاه بلده وملكه
ألنه يساهم بشكل كبيرفي تربية أجيال املستقبل.
السيد الرئيس املحترم،
فيما يتعلق بقطاع التكوين املنهي ،سأحاول التركيز من خالل هذه
املداخلة على أربعة عناصرنعتبرها أساسية ومحورية ،وهي:
أوال :إعادة االعتبار لقطاع التكوين املنهي حتى يكون قطاعا موازيا
لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ،من خالل تجاوز النظرة
التي تجعل منه مجرد باب خلفي الستقطاب من تعذر عليهم مواصلة
تعليمهم ،على اعتبار أن هذا القطاع يجب أن نتعامل معه كدعامة
أساسية على تأطير وتكوين جيل من الكفاءات املهنية القادرة على
مواكبة التطور التكنولوجي ،إذ الرهان املطروح اليوم هو هل سيكون
بمقدورنا استهالك هذه املنظومة التكنولوجية املتطورة فباألحرى
إنتاجها...؟ وكيف سنسايرمتطلبات االقتصاد العصري في غياب تكوين
جاد وذو مصداقية حتى يكون بمقدورنا ولوج عالم التنافسية.

كما أنها ستقوي آليات الترابط بين التعليم العمومي والتكوين املنهي
وإدماج املسالك املهنية في املنظومة التربوية من شأنها الحد من نسبة
الهدراملدر�سي وضمان االندماج املبكرللشباب في سوق الشغل.

ثانيا :البد من تجاوز املعيقات واالختالالت التي يعاني منها القطاع
حتى نتمكن من إنجازالرؤية االستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي 2021
والتي تهدف إلى تكوين مليون شاب وشابة وعلى رأسها:

إن هذه املقاربة املبنية على مد الجسور بين التكوين املنهي وكل من
النظام التعليمي واالقتصادي الوطني قد تعكس نتائج إيجابية على
مستوى أداء هذا القطاع االستراتيجي ،وهو ما يفرض بالضرورة مواكبة
متطلبات االبتكارمن أجل مالءمة أفضل مع حاجيات االقتصاد الوطني،
وألجل ذلك البد من وضع التكوين والتربية والبحث واالبتكار في صلب
مجموع االستراتيجيات القطاعية ،كما ورد في إحدى توصيات املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي بمناسبة تقديم تقريره السنوي.

 معالجة محدودية بنيات االستقبال واالكتظاظ ،عبر توسيع بناءمراكز التكوين مع مراعاة العدالة املجالية في توزيع مؤسسات التكوين
املنهي( .التوجه نحو العالم القروي)؛

وهي مناسبة كذلك ،السيد الوزير ،نطرح من خاللها جملة من
اإلكراهات ذات الصبغة االستعجالية التي تعوق عجالت اإلصالح في
مجال التعليم ،ونخص بالذكر هنا البنيات التحتية املتهالكة للحجرات
الدراسية ،التي طالبنا غيرما مرة بتعويض املفكك منها بالصلب ،ناهيك
عن التجهيزات التي تتطلب املزيد من الرعاية.

 النقص الحاصل في املعدات والتجهيزات واملواد األولية؛ الحد من الخصاص في املوارد البشرية وتسوية أوضاعهم املاليةوتوفيرالتكوين املستمرلتطويرقدرات هذه األطر؛
 غياب مراكز اإليواء إلى جانب مراكز التكوين لتشجيع التكوينواستمراريته خاصة للفتيات.
ثالثا :البد من وضع مرصد لتتبع املهن الجديدة التي نحتاجها والتي
تكون مواكبة ملتطلبات سوق العمل وبالتالي وضع تصور استباقي
ملختلف التكوينات املالئمة مع حاجيات املقاولة؛
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رابعا :تطوير مسالك الدراسة بمراكز التكوين املنهي املؤهلة عبر
نيل الشواهد العليا املتخصصة إلنتاج الكفاءات تكون عامل جذب
لالستثمارالخارجي...؛
السيد الرئيس املحترم،
يكت�سي قطاع التكوين املنهي في بالدنا أهمية خاصة توازي الدور
الذي تقوم به مؤسسات التربية والتعليم ،ملا يوفره من يد عاملة ذات
كفاءة .بفضل التكوينات املختلفة التي تقدمها مراكز التكوين التابعة
للمكتب الوطني للتكوين املنهي وإنعاش الشغل ،والذي يسهرعلى إعداد
أطرتساهم في مواكبة تطور االقتصاد املغربي.
وفي األخير ،ال يسعنا إال أن نشكر مجهودات الحكومة في هذا اإلطار
مؤكدين أن إشراك وانفتاح مؤسسة التكوين على التطور التكنولوجي
املتسارع أمرضروري يفرض اليوم على مؤسسات التكوين املنهي االنفتاح
على املحيط االقتصادي واالجتماعي ملجتمعنا من أجل استيعاب
الطاقات املعطلة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء والسادة كتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة ،ال بد أن نثمن البرنامج
الذي تعتزم الوزارة إنجازه في سنة  2018والسنوات املقبلة .وحتى ال
أطيل في مناقشة تفاصيل األرقام التي تبدو واضحة ومحددة ،إال أننا
نرى أن املبالغ املرصودة للقطاع ال تلبي طموحاتنا وال ترقى إلى مستوى
التحديات املستقبلية التي تنتظربالدنا .أكيد السيد الوزيرأنكم واعون
بهذا اإلكراه وستعملون جاهدين على توفير كل اإلمكانيات إلنجاح
هذه البرامج املستقبلية التي تعزز مكانة املغرب وسط املنتظم الدولي،
مبرزين في فريق التجمع الوطني لألحرار أن هذه املشاريع والتظاهرات
الكبرى التي نحن مقبلين عليها تقت�ضي تعبئة كافة إمكانيات الحكومة
إلنجاحها.
السيد الرئيس املحترم،
تأتي مناقشة مشروع ميزانية الشباب والرياضة هذه السنة في
سياقات هامة جدا ،سياقات ال بد أن تقف عندها على اعتبار أنها
ستؤسس ملرحلة جديدة في تدبير القطاع الذي تشرفون عليه وتديرونه
باحترافية عالية وبهدوء تام.
أولى هاته السياقات تتجلى في التأهل التاريخي ملنتخبنا الوطني
إلى إقصائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا من بعد  20سنة من
الغياب 20 ،سنة من االنكسارات الكروية املتتالية .فعال كمغاربة كنا
محتاجين لتلك اللحظة التاريخية والتي تنفسنا فيها الصعداء ،حيث
خرج املغاربة بكل تلقائية ليعبروا للعالم أنهم شعب متحضر يعشق
التألق واالنتصار ،فخور بهذا االنجاز .كان ذلك أقل �شيء يقدم ملنتخبنا

3779

الوطني ،وهي مناسبة لكي نتقدم فيها مرة أخرى باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار بأحر التهاني إلى الريا�ضي األول صاحب الجاللة امللك
محمد السادس حفظه هللا على هذا االنتصار التاريخي والذي واكب
املنتخب لكي يفوز في هذا االستحقاق الريا�ضي الهام ،كما نتقدم كذلك
بالشكروالتقديرإليكم والى طاقم وزارتكم ملا قدمتموه من دعم للفريق
الوطني .الشكر املوصول كذلك الى رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة
القدم وللمكتب الجامعي ،وكذلك إلى املدرب الوطني الذي أطر هذا
املنتخب وأبان عن احترافية كبيرة في التدريب الريا�ضي .التهنئة الخالصة
كذلك الى كافة الالعبين الذين كانوا أسودا في امليدان ،رابطوا وكافحوا
من أجل إعالء راية الوطن .انتصار كبير وصحوة كروية جديدة يجب
السيد الوزير أن نستثمرها للمستقبل عبر مواصلة دعم التكوين وبناء
املدارس الكروية واألندية بكل أصنافها .وكذلك دعم الجامعة امللكية
املغربية التي تقوم اليوم بأدوارمهمة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يقود اليوم السيد وزير الشباب والرياضة ثورة هادئة إلرساء
الحكامة .ففي ظرف وجيز استطاع أن يحرك البرك الراكدة في الوزارة
ويباشر معالجتها بكل جرأة وصرامة .وهنا البد أن أركز على موضوع
الحكامة في الجامعات الرياضية.
كما تعلمون هناك  30جامعة رياضية في مختلف األنواع الرياضة
وهلل الحمد .واقعنا الريا�ضي غني جدا بالكفاءات ،لكن لألسف غير
مستثمرة بالشكل الالئق ،فقط جامعتين هما اللتان تستفيدان من
وضع الجمعيات ذات املنفعة العامة والتي تكون معفية من أداء
الضرائب والرسوم .وهو وضع مهم يجب استثماره لكي يشمل كافة هاته
الجامعات التي لألسف الزالت تتخبط والزالت تعاني في غياب الحكامة
والتدبيرالديمقراطي الشفاف.
الجامعتين اللتين تستفيدان من هذا الوضع هما :الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم والجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى ،والتي
رغم املجهودات املبذولة ،إال أن النتائج املحققة ال تليق بطموحاتنا
وطموحات الشعب املغربي.
السياق الثاني :ملف ترشيح املغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم
سنة .2026
فريق التجمع الوطني لألحرار فخور بهذا االنجاز الذي يعزز مكانة
املغرب بين األمم والشعوب الراقية والتي تسيربخطى حثيثة نحومصاف
الدول الصاعدة .اعتقد أنه أصبح من حقنا وحق إفريقيا اليوم تنظيم
هذه التظاهرة عندنا .ال نريد فتح ملف  2010وما تعرضنا له ،ولكن
نتوجه نحو املستقبل طالبين منكم السيد الوزير استحضار ملفات
ترشيح املغرب في املحطات السابقة واالستفادة منها ،مع اإلسراع في
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انجازاملالعب الكبرى املبرمجة ،وجدة ،الناظور ،تطوان ،حيث أصبحنا
في حاجة ماسة إلى قرية رياضية ومدينة رياضية ،طالبا منكم تنظيم
لقاء مع رجال األعمال املغاربة واألجانب لالستثمار في القطاع الريا�ضي.
فلألسف بالدنا تتوفر على كافة املؤهالت ليكون لها اقتصاد ريا�ضي بناء
ومنتج يعمل على استيعاب فئة عريضة من الشباب املغربي التواق
اليوم إلى ممارسة مختلف أنواع الرياضات.
السيد الرئيس املحترم،
السياق الثالث الذي تأتي فيه مناقشة هذه امليزانية هو الخطاب
امللكي السامي الفتتاح الدورة الخريفية األخيرة ،والذي أعطى فيه
جاللته تعليماته السامية للحكومة والبرملان بضرورة االنكباب على حل
مشاكل الشباب وإخراج الترسانة القانونية املرتبطة به في هذا اإلطار.
ننوه بتفاعل السيد الوزير السريع ومعه البرملان في إخراج القانون
التنظيمي للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود .التفاعل السريع
وااليجابي الذي يعزز الدينامية التي زرعها السيد الوزير مشكورا في
القطاع تتجسد في مشروع اإلستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب
التي صادقت عليها الحكومة وعرضتموها السيد الوزير على البرملان
بغرفتيه حيث سعيتم إلى توسيع النقاش فيها إلغنائها وتنزيلها مبادرة
تعزز الحس التشاركي املؤسساتي للحكومة .وهنا ال بد أن نقف ولو
بشكل جزئي عند ملخص هذه االستراتيجية والتي جاءت بأرقام صادمة
وجب الوقوف عندها:
 عدد الشباب في املغرب يصل إلى  11,7مليون شاب وشابة يمثلون %34من ساكنة املغرب .املؤسف أن  %82منهم ال يمارسون أي نشاط
ومهددون باالضطرابات النفسية؛
  270ألف يغادرون املدرسة كل سنة؛  %1فقط منخرطون في األحزاب السياسية؛ وما بين  10الى  %15فقط منخرط في العمل الجمعوي.أعتقد أمام هول وخطورة هذه األرقام ،تساءلنا جميعا وتفرض
علينا سؤاال عريضا :أين نحن من السياسات العمومية املوجهة لتأطير
الشباب وتكوينه وتربيته وتشغيله؟
هنا ال بد أن نشكر السيد الوزير على صراحته ووضوحه وشجاعته
في إخراج هذه األرقام إلى حيز الوجود .فألول مرة الحكومة تفرج عنها،
إذن الشباب يعيش في وضعية هشاشة يجب اإلسراع في معالجتها وفق
مقاربة متأنية رزينة.
السيد الرئيس املحترم،
نعتز في التجمع الوطني لألحرار بالحركية والدينامية التي تدبرون بها
هذا القطاع ،ومتأكدون أنكم ستنجحون في أول مهامكم وستعملون
عبر هذه السياسة املعتمدة في رفع كل أسباب االختناقات الشبابية
ومحاصرة كل التفاوتات املجالية .لذا ،نطالبكم من موقعكم كوزير
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لهذا القطاع في الحكومة بضرورة الدفاع وباستماتة كما عهدناكم دائما
في ضمان التقائية املشاريع ذات الوقع على أداء الشباب خصوصا،
والقطاعات االجتماعية بشكل عام ولم شتات مجهود الدولة في هذا
اإلطار.
أكيد أن موضوع الشباب وإدماجه في املجتمع هاجسنا اليوم جميعا.
لكن نرفض تسييسه أو الركوب عليه أو توظيفه من أي جهة كانت
على اعتبار أنه أصبح ورشا ملكيا بامتياز .وعلينا كفاعلين سياسيين
واقتصاديين واجتماعيين ،كل من موقعه ،املساهمة في إنجاحه.
لذلك فمسؤوليتنا كبيرة ،حكومة وبرملان ،في إعادة بناء سياسات
عمومية جديدة منصفة للشباب وتقطع مع الالمباالة وال تساير نفس
الطموحات ،ثائرة على األوضاع التقليدية ،تستطيع انتشال الشباب
من وضع االنتظارية ،تجعله شبابا مبادرا .سياسات عمومية تقوم على
أساس التكوين والتشغيل مع االستثمار في القطاع الريا�ضي والتوجه
رأسا نحو املناطق الهامشية والقروية والجبلية.
السيد الرئيس املحترم،
فريق التجمع الوطني لألحرار واضح في مواقفه ،يرفض مطلقا
الركوب على مآ�سي الشباب وتبني ازدواجية الخطاب في مثل هذه
القضايا التي تبقى في نظرنا قضايا مرتبطة باألمة وبالجالس على عرشها.
لذلك فمن مسؤوليتنا في إطار االرتقاء بمستوى الخطاب السيا�سي أن
نبقيها بعيدة كل البعد عن املزايدات السياسية الرخيصة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء والسادة كتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
قطاع الثقافة واالتصال الذي يشمل قطاعين مختلفين
واستراتيجيين .يلعب دورا مهما كدعامة أساسية للتنمية ،واالهتمام
بهذين املجالين يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية مع ضرورة حماية
مكونات الهوية الوطنية ،واالنخراط الواعي في تنمية املشترك الثقافي.
ولم يكن صدفة أن يجتمع هذين القطاعين في الهندسة الحكومية
الحالية ،بحكم التقائيتهما ولعبهما دورا رياديا لتسويق الهوية املغربية
والتميزاملغربي عبرالعالم.
ومن هذا املنطلق ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ندعو إلى
ضرورة حماية نموذجنا الثقافي الذي يتعزز بحماية املآثر التاريخية التي
تعاني من التآكل والضياع ،والتدخل العاجل من أجل إعادة ترميمها
وصيانتها وحمايتها من االندثار ،وإحداث املزيد من املراكزالثقافية وفق
عدالة مجالية ،مستحضرين البعد الجهوي واإلقليمي في توزيع املنتوج
الثقافي خاصة في برامج الوزارة والدعم املخصص لها ،ونهج حكامة
جيدة في تدبيرالدعم املوجه للمشاريع الثقافية والفنية ،وتتبع ومراقبة
عمل دور الثقافة وتقييم فعاليتها ومردوديتها ،وتوفير الظروف املالئمة
ألداء الدور املنوط بها ،وتنشيط املراكز الثقافية وتبسيط املساطر في
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املجال الثقافي وتجهيز مكتبات املؤسسات التعليمية ،مع ضرورة إدماج
مادة الثقافة في املناهج واملقررات الدراسية ،واستهداف األطفال
والناشئة من خالل التحسيس بالقراءة ومصاحبة الكتاب ،وكذا
االهتمام أكثر بالعالم القروي الذي يفتقر للمراكز الثقافية ،وإشراك
الجماعات الترابية في الشأن الثقافي عبر إبرام اتفاقيات ،وإحياء
الجامعات الشعبية داخل الفضاءات واملراكزالثقافية.
السيد الرئيس املحترم،
كما يالحظ أن هناك تقاطعات كبرى بين الثقافة واالتصال بحكم
ترابطهما اال أننا نسجل غياب املهنية واالحترافية في أداء اإلعالم
العمومي ،وعدم مواكبة وسائل اإلعالم العمومي للفترات السياسية
االستثنائية واستغالل تسويق ثراتنا وما يزخر به في العالم ،في مقابل
ذلك ،اشتغال اإلعالم العمومي بقضايا ال تمت بصلة للرغبة واإلرادة
في خلق مناخ ديمقراطي يساعد املواطن املغربي على اكتساب قيم
الشفافية والحداثة والدمقرطة ،مع تغييب املرأة سياسيا واجتماعيا
وثقافيا عن برامج قنوات القطب العمومي ،وإظهارها في صورة سيئة
ومتدنية خصوصا في بعض الوصالت اإلشهارية ،وعدم االنفتاح
على النخب الجديدة من السياسيين واملثقفين ،وكذا انفالت األداء
اإلعالمي العمومي وعجزه عن حماية الهوية الوطنية .لذلك فإننا ندعو
إلى ضرورة حماية اللغات الوطنية في البرامج التلفزيونية ،والحد من
استعمال لغات أجنبية ال تمثل الحضارة املغربية وال تشكل جزءا من
هويتها ،والعمل على تحرير اإلعالم السمعي البصري وتشجيع إنشاء
قنوات تلفزية خاصة ،إسوة باإلذاعات الخاصة التي حققت إشعاعا
كبيرا ،مع وجوب التفكير من جديد في إنشاء قناة برملانية لرد االعتبار
ملمثلي األمة ،وإبراز مجهوداتهم الكبيرة والجبارة في خدمة قضايا الوطن
واملواطنين علما أن أداءنا وعملنا الشاق الذي نقوم به داخل اللجان
لم يراه املواطن ولم يصل إليه ،وبالتالي تبقى الصورة النمطية املسيئة
التي أخذها املواطن على املؤسسة التشريعية تفاقم أزمة تعاطي النخب
والشباب مع السياسة.
وعلى مستوى األرقام ،أعتقد أن حجم الرهانات والتحديات
الواقعة اليوم على عاتق هذا القطاع تحتاج إلى امكانيات أكبر من هاته
املعروضة علينا للنقاش .لذلك ،ال بد من امكانيات اضافية لتحسين
أداء هذا املرفق وتحصين تراثنا وتاريخنا الذي نراه ينهارأمامنا.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء والسادة كتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
قطاع الشغل واإلدماج املنهي قطاع مهم والحيوي ،إذ يعتبر قطاعا
اجتماعيا بامتياز ،نظرا للفئات املوجهة إليها خدماته ،واملرافق التابعة
له.
وفي هذا الصدد ،فإننا نستحضر جميعا التدابير الواردة في البرنامج
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الحكومي املرتبطة بمحور التشغيل ،واملتمثلة في دعم خلق مناصب
الشغل ،والعمل على مالءمة الكفاءات مع فرص اإلدماج املنهي،
وتكييف برامج تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل املأجور ،ودعم
التشغيل الذاتي ،ودعم أنشطة الوساطة في سوق الشغل وتقريب
خدماتها من املواطنين ،ووضع برامج جهوية إلنعاش التشغيل ،وكذا
تحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل .وهي التدابيرالتي تسائلنا
عن مستوى تقييم الحكومة للسياسة االجتماعية ،خاصة في مجال
التشغيل والحد من البطالة.
السيد الرئيس املحترم،
إننا نسجل بارتياح ،في إطار تتبع إنجاز وتقييم برامج إنعاش
التشغيل وتطوير الخدمات املقدمة للباحثين عن شغل واملشغلين
وتعزيز نظام الوساطة ،توسيع قاعدة املستفيدين من نظام التكوين
من أجل اإلدماج من خالل حذف شرط التسجيل بالوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات ( )ANAPECملدة ستة أشهر ،وكذلك فتح
ست وكاالت جامعية ،وأربع فضاءات للتوجيه املنهي بالعالم القروي
والشروع في اقتناء وحدات متنقلة لتحسين قابلية التشغيل ،وتنويع
العرض الخدماتي للوكالة مع متطلبات مختلف فئات الباحثين عن
الشغل ،وكذا مواكبة املستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل،
وإدماج ما يزيد عن  66000باحث عن شغل من خالل عقود التكوين
من أجل اإلدماج أو عقود محددة أو غير محددة املدة أو في إطار برنامج
تحفيز ،وتحسين ظروف التشغيل للباحثين عن شغل في إطار برنامج
تأهيل ،وأيضا مواكبة حاملي املشاريع في إطار برنامج التشغيل الذاتي،
وهي إجراءات مهمة من شأنها تبسيط شروط الولوج إلى سوق الشغل،
والتخفيف من معاناة الباحثين عن عمل.
ال بد أن أقف عند توزيع مشاريع الوزارة ،حيث وجدت أن جهة
درعة تافياللت مقصية تماما ،فلم تنجزالوزارة أي مشروع على أرضها،
لذلك فإننا نطلب منكم تنفيذ مشاريع تستوعب الشباب املعطل
املهمش الباحث عن الشغل ،خصوصا في مجال املناجم والسياحة،
كما نفتقد في إقليم تنغير على مندوبية خاصة بالوزارة ملتابعة أوضاع
شغيلة املناجم.
السيد الرئيس املحترم،
قطعت الحكومة على نفسها ،من خالل برنامجها ،عددا من
االلتزامات ،ها هي اليوم ماضية في تفعيلها ،إذ نسجل بفخر إخراج
نظام التغطية االجتماعية للعمال املستقلين وأصحاب املهن الحرة
إلى حيز الوجود ،وتحسين وتبسيط شروط االستفادة من التعويض
عن فقدان الشغل .وهي مناسبة نطالبكم من خاللها ،السيد الوزير،
اإلسراع في تفعيل قانون الحماية االجتماعية للمستقلين أو العمال غير
األجراء من تجاروفالحين ومهنيين ،الذي صادق عليه البرملان مؤخرا عبر
إصدارالقوانين التنظيمية ،لتوفيراآلليات الالزمة إلنجاح هذا املشروع
الوطني ،سواء على املستوى التنظيمي أو التقني ،أو على مستوى توفير
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املوارد البشرية الكفيلة بتدبيرهذا الورش.
إن تفعيل دور الحوار االجتماعي ومأسسته وتعزيزه وطنيا وقطاعيا
ومحليا والنهوض باملفاوضات الجماعية بات أمرا ملحا وضروريا لتحسين
مناخ الشغل ،لكونه كما جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب
الجاللة للمشاركين في املنتدى البرملاني الثاني للعدالة االجتماعية،
يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب ،وهو األمر الذي يتطلب توفر اإلرادة
السياسية لدى الجميع من أجل بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات
مختلف األطراف لالستجابة للمطالب امللحة للمواطنات واملواطنين،
وتحقيق السلم االجتماعي .كما ندعوكم إلى تحيين بعض النصوص
القانونية واإلسراع في إخراج بعض القوانين التنظيمية كقانون
النقابات ،مطالبين زمالءنا في مجلس النواب اإلفراج على قانون
اإلضراب واإلسراع في مناقشته.
السيد الرئيس املحترم،
إن جهاز تفتيش الشغل باعتباره آلية أساسية لضبط اختالالت
القطاع وخلق التوازن بين املتدخلين ،وهو اآللية املخول لها دور استباقي
ووقائي لتجنب االحتقانات ونزاعات الشغل الفردية والجماعية،
وكذا رصد مدى احترام تطبيق تشريع الشغل وعدم املس بالحقوق
األساسية ،يعاني اليوم ،من ضعف املوارد البشرية والخصاص في
وسائل العمل والتجهيزات ،وهو األمر الذي يسائلنا جميعا عن تمكنه
من أداء األدواراملنوطة به في هذا القطاع وتحقيق العدالة املجالية فيه،
مما يستدعي إيجاد حلول استعجالية لتقوية قدرات ووظائف هذه
املؤسسة مع تشجيع وتطوير آليات الوساطة والتحكيم .كما ندعوكم
إلى تفعيل املرصد الوطني للشغل لكونه الكفيل برصد اختالالت الشغل
باملغرب ،والكشف عن مختلف مالبساته للتمكن من النهوض بقطاع
الشغل.
السيد الرئيس املحترم،
إن أرقام البطالة باتت مقلقة ،بل ومخيفة خاصة في صفوف خريجي
الجامعات املغربية ،والتي وصلت إلى نسبة  %25مقارنة مع حاملي دبلوم
التأهيل املنهي أو دبلوم التقني أو إطارمتوسط ،ال�شيء الذي يعيق تنفيذ
البرنامج الحكومي ،ناهيك عن نسبة البطالة في صفوف األميين التي
بلغت  ،%4وبالعالم القروي ،رغم مجهودات الوزارة املبذولة في برامج
التشغيل الذاتي كبرنامج "مقاولتي" و"تحفيز" و"إدماج" وغيرها...
ندعوكم ،السيد الوزير ،في إطار مقاربة النوع ،إلى التركيز على
املقاوالت النسائية وإدماجها في االقتصاد الوطني ،فحسب تقرير
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  8نساء من  10من حاملي
الشهادات يتواجدون بالجهات املهمشة والعالم القروي.
السيد الرئيس املحترم،
نسجل بقلق كبير العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي ( ،)CNOPSوهو ما يدفعنا للتساؤل عن حصيلة
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الصناديق املعنية بتدبير منظومة الحماية االجتماعية اإلجبارية
لوزارة الشغل واإلدماج املنهي ،وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ( )CNSSالذي يتعامل مع  210ألف مقاولة مصرحة ،و3.28
مليون أجيرمصرح به.
أما فيما يتعلق بالحكامة وجودة خدمات قطاع الشغل ،فالجميع
يتساءل عن مدى تفعيل ميثاق الحكامة الجيدة الذي أعلنته الحكومة
سنة  ،2012وعن استمرارية انعقاد املجالس اإلدارية للمؤسسات
العمومية الخاضعة لوزارة الشغل واإلدماج املنهي ،وعن إمكانية تنفيذ
القرارات التي تتخذها هذه األخيرة ،وعن مخططات الوزارة للتأكد
من تنفيذ توصيات املجلس األعلى للحسابات وتفعيل دور املفتشيات
واألجهزة األخرى املكلفة باملراقبة الداخلية داخل الوزارة ،وأيضا
داخل املؤسسات الخاضعة لوصايتها تفعيال ملبادئ الحكامة الجيدة،
مشيدين في السياق ذاته ،بالحرص والعناية التي حظي بهما مجال
تجويد الخدمات املقدمة للمستفيدين من املرافق العمومية من طرف
دستور اململكة ،والقوانين الجاري بها العمل والخطب امللكية السامية،
األمر الذي يتطلب من وزارتكم تكثيف الجهود ووضع استراتيجية
واضحة من خالل تجويد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطوير
اإلدارة اإللكترونية ملواكبة السياسة التنموية.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نرى أن ميزانية قطاع الشغل
واإلدماج املنهي تظل دون املستوى املطلوب الذي يحتاجه قطاع حيوي
يطمح للتوجه نحو املستقبل وتقليص الفوارق االجتماعية ومحاربة
اإلقصاء االجتماعي واالستغالل األمثل للثروة البشرية.
ختاما ،ومن موقعنا داخل األغلبية الحكومية ،نعبر لكم عن دعمنا
لإلجراءات والتدابير املتخذة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية ،وتبعا
لذلك ،سنصوت باإليجاب على مشاريع هاته امليزانيات.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -IVلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
 -1مداخلة السيد محمد القندو�سي في مناقشة امليزانية الفرعية
لوزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بكل فخر واعتزاز أتدخل اليوم ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية
لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،هذه الوزارة
التي عرفت مع السيد موالي حفيظ العلمي قفزة نوعية على درب إقالع
اقتصادي ،تأسس بفعل اإلصالحات الجذرية والهيكلية التي جاء بها
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السيد الوزير والتي واجه فيها وبكل شجاعة مختلف األزمات التي كانت
محدقة باقتصاد الوطن.
الكل على علم بأن هذا القطاع هو ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني
وهو قاطرة إقالعه حيث جاءت استراتيجية التسريع الصناعي على غرار
باقي املخططات الوطنية الناجحة ،كمخطط املغرب األخضر ،التنمية
املستدامة ،اإلستراتيجية الطاقية ،أليوتس .لبناء املشاريع الكبرى ذات
البنيات التحتية التي تقطع مع كل البنيات التقليدية التي جعلتنا نقبع
في مكاننا.
السيد الرئيس املحترم،
إن الرؤية الثاقبة لجاللة امللك حفظه هللا في اعتماد هذه
اإلستراتيجيات واملخططات القطاعية ،كانت قناعة ملكية محسوبة
ومحسومة بأن املغرب ال يمكنه أن يقلع اقتصاديا ويعالج مشاكله
االجتماعية واالقتصادية دون اعتماد مخطط للتصنيع يجعل منا بلدا
منتجا وليس مستهلكا فقط وهو األمر الذي تيسر وهلل الحمد من خالل
النتائج اإليجابية التي تحققت إلى حد اآلن .في مجال تصنيع السيارات
واملحركات ،ومعدات الطيران ،جعلتنا أول بلد مصنع للسيارات بشمال
إفريقيا ونتوفرعلى ثاني أكبرمصنع للسيارات في القارة.
هذه النجاحات املهمة وهلل الحمد لم تكن لتتحقق لوال توفر بالدنا
على الكفاءات والطاقات التي واكبت هاته املخططات .لهذا فإننا في
فريق التجمع الوطني لألحرار لفخورون بكم السيد الوزير وباإلنجازات
التي تحققونها لدعم قطاع التصنيع شاكرا لكم هذه املجهودات
وللنساء والرجال من الكفاءات الوطنية التي تشتغل إلى جانبكم فأنتم
حقيقة تقودون ثورة هادئة لتوفير الشغل للشباب املعطل وتعملون
جاهدين على دعم الناتج الداخلي الخام الوطني ،وتساهمون بشكل
كبير في تغيير البيئة التقليدية لالقتصاد الوطني ،وتقطعون مع نظام
الريع وتشجعون املنتوج الوطني ،وتسعون إلى تجويده ليواكب قوة
املنافسة الدولية ،وتحاولون جاهدين تنويع الشراكات الدولية للبالد
عبر اختراق األسواق األسيوية والروسية ،وتعملون جاهدين على بعث
القطاعات املفلسة ودعمها كالنسيج مثال .إنها فعال ثورة حقيقية في هذا
القطاع فأمام جسامة هذه األوراش املفتوحة التي تقومون بها ،عليكم
السيد الوزير كذلك التوجه نحو تأهيل العنصر البشري عبر اعتماد
آليات التكوين ،خصوصا في وزارتكم ،واالهتمام به ومع العمل على
إعادة املنظام اإلداري للوزارة على غرار ما قام به السيد عزيز أخنوش
في وزارة الفالحة ،وأعتقد أن الوزارة بنظامها الحالي ال تواكب وتيرة هذه
البرامج وسرعتها .حيث اقترحنا داخل فريقنا في مشروع قانون املالية
الحالي بتغييراسم بعض املرافق التي لم تواكب مستجدات العصر.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة الكرام،
ال أريد أن أناقش معكم األرقام التي تفضلتم بعرضها علينا فهي
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تجيب على نفسها وأحاول بعجالة التطرق إلى البعض منها لتبيان
أهمية هذه الثورة .التي قمتم بها السيد الوزير وهي :املساهمة في الناتج
الداخلي الخام من  %14إلى  .%23مخطط التسريع الصناعي يهدف إلى
إحداث  500ألف منصب شغل في أفق  2020بالنظرإلى الوتيرة املنجزة
أعتقد أننا سنصل إلى هذا الرقم وسيتعداه إن شاء هللا ملاذا ألنه:
 2016خلقتم  150.056منصب لوحدها .في قطاع السيارات لوحده.
حيث تم إحداث  54منظومة صناعية تهم  13قطاع صناعي بين الدولة
والجمعيات املهنية ،وإعداد أرضية خصبة لإلنتاج وتصدير السيارات
ومعداتها ،إلى متم غشت  2017قمتم بإرساء  8منظومات صناعية
وهي أسالك السيارات ومقاعدها وختم املعادن والبطاريات ،الهياكل
الصناعية ،نظام نقل الحركة ،والبطاريات ،ماذا يعني هذا؟
يعني أنكم تتفاعلون مع السوق وواعون بخطورة املنافسة القوية
وتحاولون تنويع العرض الصناعي الوطني.
إن هذا املخطط سيعزز كذلك بتوقيعكم  86عقد استثمار منذ
انطالق هذا املخطط ،وسيشتغل على تطوير االستثمار الخاص الذي
يبقى في نظرنا الحل الناجع للتقليص من البطالة وتوفر فرص الشغل
للشباب املعطل.
قطاع الطيران بدوره يسير بخطى حثيثة جسد نجاحكم السيد
الوزير في استقطاب أكبر الشركات العاملية كمومباردي بدوره سيوفر
 850منصب شغل قار وحوالي  450منصب غير مباشر .حيث عملتم
على مواكبة املنظومات املصاحبة لهذا القطاع عبر االتفاقيات املبرمة
مع القطاع الخاص وفي توفر  2300منصب شغل لذلك إذا سرتم بهذه
الوتيرة فإنكم ستتجاوزون سقف طموحاتكم.
السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي:
قطاع النسيج كان قبل تقلدكم مهمة تدبير هذا القطاع على حافة
اإلفالس .وهنا البد أن نشكركم على مجهوداتكم الجبارة وسعيكم
الحثيث على تشجيعه من خالل العديد من آليات الدعم التي عملتم
ضمنها في هذا القطاع وهو قطاع يستحق ألنه مشغل بالدرجة األولى
ويعاني كثيرا من التهريب (منطقة الكركرات) فرغم اإلجراءات الجمركية
والجبائية إال أنه الزال يعاني وعليكم السيد الوزير أن تواكبوا
املنظومات التي وقعتم معها عقود النجاعة ،نفس املعاناة تعيشها
شركات "الكاغيط" الوطنية التي تبذل مجهودات جبارة ال من حيث
ضمان الجودة ،وال من حيث تزويد السوق الوطنية وال من حيث توسيع
رقم استثماراتها إال أنها تعاني كثيرا من املنافسة التركية ،واألسيوية
طلبت منكم اعتماد إجراء وحيد من أجل التخفيف عليها نسبيا إلى حد
الساعة لم تستجيبوا لهذا الطلب ولم تفعلوا بعد قرار وقف تصدير
نفايات الكاغيط إلى الخارج وعلى الخصوص إلى الصين ،فهي محتاجة
اليوم إلى هذه النفايات إلعادة تحويلها بدل استيراد املواد الخام الخاص
لتحويل هذا الكاغيط بالعملة الصعبة علما أن رقم معامالت هذا
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اإلجراء مكلف جدا بالنسبة للميزان التجاري للدولة .لذا نطلب منكم،
السيد الوزير ،الجلوس إلى طاولة الحوار مع صناع الكاغيط في البلد
واإلسراع في إخراج قرار توقيف تصدير هذا النوع من النفايات إلى
الخارج.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
ننهئ باسم فريق التجمع الوطني لألحرار وزير الصناعة والتجارة
واالستثمار واالقتصاد الرقمي على مجهوداته الجبارة من أجل إنجاح
مخطط اإلقالع االقتصادي عبر بوابة التصنيع ،نهنئكم السيد الوزير
على جرأتكم وروح املبادرة التي تتحلون بها في مباشرة امللفات الشائكة.
إال أنه ال بد من مشروع مارشال للنهوض بأوضاع املقاولة الوطنية
خصوصا الصغيرة واملتوسطة حيث أصبح من املستعجل اليوم:
 -1اإلسراع في توفير الوعاء العقاري الخاص بهذه املقاوالت أي
بناء منظومة صناعية خاصة بهذا النوع من املقاوالت مع إعادة هيكلة
املناطق الصناعية القديمة؛
 -2اإلسراع في إخراج ميثاق االستثمارات؛
 -3اإلسراع في إخراج ميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
 -4اإلسراع في تفعيل مضمون االتفاقية املبرمة ما بين وزارتكم ووزارة
الفالحة بخصوص تجميع الصناعات الغذائية التحويلية لالستيعاب
اإلنتاج الوطني من املنتوجات الفالحية؛
 -5تبسيط مساطرالتجارة الخارجية مع تعميم البيانات اإللكترونية
واإلسراع في تفعيل الشباك الوحيد.
كانت هذه هي مداخلة فريقنا في هذا القطاع الذي سنصوت على
مشروع ميزانيته باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

 -Vلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
 -1مداخلة السيد عبد القادر سالمة في مناقشة مشروع امليزانية
الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
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ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي برسم السنة املالية  .2018وإذ نعتبر تجديد هذا اللقاء السنوي
مناسبة للتواصل معكم ،فإننا نرى فيه كذلك توطينا لنقاش بناء
ولتفاعل دائم بين املؤسسة التشريعية ،وعلى وجه الخصوص مجلس
املستشارين وقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وهنا ال يفوتني التنويه باملستوى املتميز الذي طبع مناقشة مشروع
ميزانية هذا القطاع داخل لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني
واملناطق املغربية املحتلة وبالجو األخوي الذي ساد خالل أشغال هذه
اللجنة ،التي تناولت مواضيع غاية في األهمية ،كان على رأسها قضية
وحدتنا الترابية التي تحظى بإجماع دائم داخل كل فرق هذا املجلس
املوقر.
حضرات السيدات والسادة الكرام،
بفضل القيادة املتبصرة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وتوجيهاته السديدة ،شهدت الدبلوماسية املغربية في
السنوات األخيرة قفزة نوعية جعلت بالدنا تحقق مكتسبات ونجاحات
على عدة مستويات من العمل الدبلوما�سي .ولعل أبرزها الدور الريادي
والقيادي الذي أصبحت تلعبه بالدنا على الساحة اإلفريقية ،خصوصا
بعد العودة املظفرة إلى كنف االتحاد اإلفريقي بعد عقود من الغياب.
فقد تابعنا بفخر كبير املشاركة املغربية بتمثيلية دبلوماسية رفيعة
املستوى في أشغال الدورة الخامسة للقمة اإلفريقية األوربية ،التي
جرت أطوارها األسبوع املنصرم بأبيدجان ،حيث قاد جاللة امللك
حفظه هللا الوفد املغربي املشارك في هذه القمة .وهو الحضور الذي
خلط أوراق الخصوم بالنظر إلى نجاح الدبلوماسية امللكية في عزل
مرتزقة البوليساريو خالل هذه التظاهرة ،التي شهدت كذلك توجيه
صفعة قوية لهذا الكيان الوهمي ولصنيعته الجزائر بعد االستقبال
الذي خص به صاحب الجاللة الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما
واتفاقهما على الرفع من التمثيلية الدبلوماسية بين البلدين ،إضافة
إلى فتح فصل جديد من العالقات الثنائية مع جمهورية أنغوال ،على
اثراللقاء الذي جمع جاللته بالرئيس جواو لورونسو .وهو ما يعد نجاحا
باهرا للمملكة فيما يتعلق باستمرارها في اختراق املحور اإلفريقي الذي
كن العداء السيا�سي لبالدنا منذ عقود.
وما كل ذلك إال تجسيد للتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية
للمملكة التي اتجهت نحو سن القطيعة مع سياسة املقعد الشاغر في
املحافل اإلفريقية ،في إطار الدفع بعودتها بقوة إلى عمقها االستراتيجي
اإلفريقي ،مدعومة بدبلوماسية اقتصادية وثقافية ودينية فاعلة
نسجت خيوطها بنجاح مع مجموعة من الدول اإلفريقية الشقيقة
والصديقة في إطار سياسة للتعاون جنوب-جنوب .فهذا الخيار
االستراتيجي الذي أصبح ال محيد عنه ،قد أثـمر عن نجاح املغرب في
االنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا ،إضافة إلى
عقد ما يقارب من  1000اتفاقية للشراكة والتعاون على إثر الزيارات
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امللكية امليمونة ملجموعة من الدول بمختلف ربوع القارة اإلفريقية.
وهذه مناسبة لدعوة الحكومة لتسريع تفعيل كل االتفاقيات املوقعة
مواكبة منها للسياسة امللكية الحكيمة وما توليه لهذا املوضوع من
أهمية .أهمية عكسها الخطاب امللكي األخير بمناسبة ذكرى ثورة امللك
والشعب ،والذي خصصه جاللته لرجوع اململكة إلى حظيرة االتحاد
اإلفريقي ولتعزيز الشراكة االقتصادية مع دول القارة ،في إطار رؤية
إستراتيجية مندمجة تهدف إلى تنمية مشتركة على أساس شراكة مربحة
للجميع .كما إن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون اإلفريقية التي
أعلن عنها جاللة امللك حفظه هللا في افتتاح الدورة البرملانية الحالية هو
تجسيد اللتزام املغرب بتعزيزالوحدة اإلفريقية.
وسأضطر ألرجع مرة أخرى إلى قمة أبيدجان ألن فريقنا اعتبرها
مفصلية في رسم تطور جديد واستراتيجي للمحور جنوب-جنوب ،الذي
جاهد املغرب وفي ظرف قيا�سي إلعطائه الجرعات تلو األخرى ولتحقيق
األهداف اإلستراتيجية التي يصبوإليها ،وخصوصا املجهود والدور الكبير
لجاللة امللك حفظه هللا ،والذي يرعى تقوية هذا املحور في كل مناسبة.
هذا الجهد عرف تطورا جديدا للعالقات بين املغرب وجنوب إفريقيا
التي باتت مقتنعة بأنه ال يمكنها تجاهل دور املغرب املتنامي في االتحاد
اإلفريقي .فاملخزون التاريخي واملقومات التي ترتكز عليها العالقات
بين املغرب وهذا البلد االفريقي قد تساعد على امل�ضي بعيدا في هذه
العالقات ألنه يظل مدينا لنا تاريخيا بالدعم الذي قدمه املغرب لحزب
املؤتمرالوطني اإلفريقي وزعيمه الراحل نيلسون مانديال ،حيث كان من
ضمن الدول العربية القليلة التي قدمت له دعما سياسيا وعسكريا.
ونحن كفريق رأينا أن املغرب ضرب في أبيدجان عصفورين بحجر
واحد عندما طوى خالفاته مع كل من جنوب افريقيا وأنغوال .ان قوتنا
الناعمة لها دور في القارة السمراء تتنامى بشكل ملحوظ منذ عودتنا
إلى االتحاد اإلفريقي بعد ثالثة عقود من القطيعة وسياسة الكر�سي
الفارغ .وتتجلى مالمح هذا الدور في مئات االتفاقيات املوقعة مع دول
افريقية ومن أبرزها اتفاقية إلقامة مشروع أنبوب غازاستراتيجي يربط
نيجريا في غرب إفريقيا باملغرب على أبواب أوربا ،واتفاقية شراكة
ضخمة مع اثيوبيا في مجال مشتقات الفوسفاط وعشرات االتفاقيات
واملشاريع في مجاالت الطاقة واالتصاالت واملصارف مع دول الساحل
الغربي إلفريقيا ،وهي الحليف التقليدي للمغرب .وعليه فان األنظار
أصبحت تتجه إلى التداعيات املحتملة لتقارب املغرب مع مجموعة من
الدول اإلفريقية ،وأهمها جنوب إفريقيا ،فيما يخص امللفات اإلفريقية
الساخنة ،خصوصا وانه يؤشرعلى تغييراستراتيجي في العالقات بين دول
االتحاد اإلفريقي ،خصوص عندما برز دور املغرب خالل قمة أبيدجان
كحلقة وصل رئيسية بين أوربا وإفريقيا بعدما أعلن أنه سيشارك إلى
جانب فرنسا وأملانيا في معالجة إحدى اعقد مشكالت الهجرة واللجوء
التي تؤرق القادة األوروبيين وتمس األفارقة في نفس اآلن ،وهي األوضاع
املأساوية للمهاجرين العالقين بليبيا .وهنا ننوه بكون املغرب قد أعلن
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بشجاعة أنه شريك إلى جانب فرنسا وأملانيا في عمليات إجالء العالقين
باألر�ضي الليبية ويهدف إلى إنهاء مأساة االستعباد التي يتعرضون لها
هناك وفق تقاريرموثقة ملنظمات إنسانية دولية.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
زميالتي وزمالئي املستشارين املحترمين،
إن التطورات التي تعرفها قضيتنا الوطنية ،كما تم عرضها من
طرفكم ،لتحتم علينا اليوم أن نتعبأ جميعا من أجل التصدي لكافة
الهجمات والتحرشات ولشتى أنواع املناورات التي أصبحنا مستهدفين
بها ككيان يميزه االستقرار ويعرف أنجح تجارب االنتقال الديمقراطي
على الصعيد اإلقليمي بشهادة كل املراقبين .علينا أن نعي أن النجاحات
الدبلوماسية املتتالية التي حققتها بالدنا ،خصوصا على الساحة
اإلفريقية ،قد خلقت الكثير من التوجس داخل محيطنا اإلقليمي
وجعلتنا مستهدفين ،أكثر من أي وقت م�ضى ،من طرف خصوم املغرب
بمناوراتهم املتتالية ومواقفهم العدائية التي ال يتوانون عن البوح بها
كلما سنحت الفرصة لهم بذلك .وما التصريحات الخطيرة واملجانية
التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري حين اتهم فيها املغرب بتبييض
أموال الحشيش في دول إفريقيا إال دليل على ذلك.
حضرات السيدات والسادة،
ال يسعنا إال اإلشادة بسياسة الحزم والصرامة التي انتهجتها
الدبلوماسية املغربية في تعاملها مع خصومنا املباشرين وغيراملباشرين،
وفي إحباط محاوالتهم االستفزازية املتكررة ،ومن بينها أزمة الكركرات
التي نجحنا بقيادة صاحب الجاللة في تدبيرها بكل عقالنية وهدوء،
موجهين بذلك صفعة قوية مليليشيات االنفصاليين الذين ال يدعون
فرصة دون خلق أزمات مفتعلة يحولون بها أنظار املنتظم الدولي عن
الخروقات اإلنسانية التي تعرفها مخيمات تندوف والحمادة.
أنها فرصة لدعوة الحكومة إلى الرفع من درجة اليقظة والجاهزية
في التعامل مع جميع مناورات اللوبي الجزائري وتحرشاته ومساعيه
الدائمة للترويج لألطروحة االنفصالية ،وامل�ضي إلى أبعد الحدود في
الدفاع عن مكتسباتنا ومصالحنا اإلستراتيجية ،والعمل على تسويق
النموذجي املغربي الناجح في ظل املتغيرات الدولية واإلقليمية الراهنة،
مع الثبات على موقف واحد ،أال وهو حل سيا�سي توافقي في إطار ما
قدمه املغرب بشجاعة من خالل مقترح الحكم الذاتي .هذا املقترح
الواعد الذي تستمر املناوءات إلفشاله من طرف املساندين للطرح
االنفصالي على غرار السيناتور األمريكي  ،JAMES INHOFEالذي
بلغ إلى علمنا أنه قاد مؤخرا مشروع قانون أصدرته لجنة اإلنفاق في
مجلس الشيوخ األمريكي واملتعلق باإلعتمادات السنوية املوجهة نحو
املشاريع التي تدعمها الواليات املتحدة األمريكية بأقاليمنا الجنوبية،
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حيث يق�ضي بإلزام اإلدارة األمريكية بالتشاور مع املينورسو قبل تقديم
املساعدات لهذه األقاليم .وهذه مناسبة السيد الوزير لنطلب منكم
إمدادنا بمعطيات حول هذا املوضوع ،وما هي اإلجراءات الدبلوماسية
التي اتخذتموها للضغط باتجاه عدم املصادقة على هذا املشروع
الخطيرالذي يضربمصالح اململكة وبمشروعية قضيتها الوطنية؟
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
بعدما استبشر الجميع خيرا بالتغييرات الهيكيلية التي شهدتها
منظمة األمم املتحدة ،بعد انتهاء والية بان كي مون وخالفته من طرف
السيد أنطونيو غوتيريس ،نجد أنفسنا اليوم أمام تحد جديد يتعلق
بتعيين الكندي كولن ستيوارت رئيسا لبعثة املينورسو خلفا ملواطنته
كيم بولدوك .فما يدعونا الى القلق هو املسار املنهي لهذا الدبلوما�سي
الذي واكب كل حيثيات تأسيس دولة تيمور الشرقية وكذلك جنوب
السودان .وهنا علينا أن نطرح أكثر من عالمة استفهام عن مغزى هذا
التعيين.
لكننا في املقابل لنا كامل الثقة في دبلوماسيتنا الوطنية وقدرتها على
تجاوز أي عائق من شأنه أن يمس بمصالح اململكة.
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
ال يمكنني كذلك إال اإلشادة بالدور املحوري الذي أضحت تلعبه
بالدنا في محيطها العربي واإلسالمي ومناصرتها الدائمة لقضايا األمة
العربية واإلسالمية ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وهذه مناسبة لنعبر عن تنديدنا واستنكارنا الشديدين لقرار اإلدارة
األمريكية بتحويل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس الشريف،
في خرق سافر للشرعية الدولية .كما نعتز باملوقف املغربي بقيادة
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،رئيس لجنة القدس،
الذي كان من السباقين إلى التفاعل مع هذا التطور الخطير ،منذ تواتر
األخبار عن اعتزام الرئيس األمريكي دونالد ترامب القيام بهذا اإلجراء،
وذلك من خالل الرسالة التي بعث بها جاللته إليه والتي دعاه فيها إلى
التحلي بالحكمة في التعامل مع قضية القدس اعتبارا للرمزية الدينية
والسياسية لهذه املدينة التي يجب أن تظل أرضا للتعايش والتسامح.
كما إن إعطاء جاللته لتعليماته السامية لكم ،السيد الوزير،
باستدعاء القائمة بأعمال السفارة األمريكية بالرباط ،بحضور كل من
سفراء روسيا والصين وفرنسا واململكة املتحدة وفلسطين ،وتسليمها
الرسالة الخطية لجاللته ،والتي تضمنت رفض املغرب املساس بالقدس
وبمركزها القانوني والسيا�سي وضرورة احترام رمزيتها الدينية وهويتها
الحضارية العريقة ،لدليل على تجديد املغرب لدعمه املطلق لقضية
الشعب الفلسطيني ووقوفه الدائم إلى جانبه لنيل حقوقه املشروعة

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

بإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونستحضر كذلك في الشأن العربي انخراط املغرب في شراكات ذات
أبعاد أمنية واقتصادية وسياسية ،خصوصا مع دول الخليج .كما نحيي
املجهودات املبذولة لتطوير عالقات اململكة مع شركائها التقليديين
وكذلك حرصها الدائم على تنويع شراكاتنا ،من خالل ربط عالقات
اقتصادية مهمة مع عمالقة االقتصاد الصاعد من قبيل الصين
والهند وروسيا االتحادية .وإذا كان العالم اليوم ال يستطيع الفصل
بين االقتصاد والسياسة ،فإننا نغتنم هذا اللقاء لنطلب منكم إيالء
املزيد من االهتمام بالدبلوماسية االقتصادية كوسيلة ناجعة لتطوير
عالقاتنا مع املنتظم الدولي.
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ندعوكم إلى بذل املزيد من
الجهود لدعم الدبلوماسية املوازية ،وأخص بالذكر الدبلوماسية
البرملانية باعتبارها أحد أهم روافد العمل الدبلوما�سي الوطني ،حيث
استطاع مجلس املستشارين أن يؤدي دورا متميزا على املستوى
الدبلوما�سي ،وعلى وجه الخصوص داخل املنظمات اإلقليمية والدولية
من خالل بناء شبكة قوية من العالقات معها .وفي هذا الصدد ،فقد
وفقت هذه املؤسسة مؤخرا في إقناع الجمعية البرملانية ملنظمة األمن
والتعاون بأوربا بالدفع بتمثيلية املغرب داخلها إلى وضع متقدم ،كما
استطعنا أن نقنعها بعقد دورتها الشتوية لسنة  2019بمدينة مراكش،
وهو ما يعد إنجازا مهما بالنظر إلى أنها لم يسبق لها أن عقدت دوراتها
خارج املجال األوربي.
وعلى هذا األساس ،نطلب من الحكومة مواكبة هذا الحدث لتعزيز
موقع البرملان املغربي بداخل هذه املنظمة.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لن يسعفنا الوقت للخوض في املزيد من التفاصيل ،إال أننا في
فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن املنجزات التي حققتها وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي ،وما كان ذلك ليتحقق لوال االنخراط الجاد
للمسؤولين عن هذا القطاع في تدبيره .كما ندعو الحكومة إلى توفير
املزيد من الدعم لهذه الوزارة من خالل تخصيص ميزانية تتالءم مع
أهمية األوراش التي تشرف عليها والتي تحظى بصبغة خاصة .فامليزانية
املرصودة لسنة  2018غير كافية في نظر فريقنا لنجاح جميع البرامج
املسطرة.
وفي األخير ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نقف وقفة إكبار
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وإجالل لجميع أفراد القوات املسلحة امللكية الباسلة بكل مكوناتها
البرية والبحرية والجوية وعلى رأسها قائدها األعلى جاللة امللك محمد
السادس حفظه هللا ،التي عودت هذا الوطن على التضحية بالغالي
والنفيس دفاعا عن حوزته ووحدة ترابه .كما نتوجه بالتحية والتقدير
للقوات املساعدة وللدرك امللكي والوقاية املدنية ،ثم بالخصوص رجال
األمن الوطني بكل أطيافهم ،خصوصا جنود الخفاء في املديرية العامة
ملراقبة التراب الوطني واملديرية العامة للدراسة واملستندات لدورهم
الكبيرفي صون هذا البلد وجعله آمنا ساملا وحمايته من كل ما من شأنه
أن يمس باستقراره.
تلكم ،السيد الرئيس ،مساهمة فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي .وإذ نثمن
مجهودات الحكومة في تدبير هذا القطاع ،ندعوها إلى املزيد من العمل
واالجتهاد .ومن جهتنا سنصوت باإليجاب على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -2مداخلة السيد عبد العزيز بوهدود  في مناقشة مشروع
امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
ونعتبرهذا اللقاء فرصة للتواصل معكم وتقاسم األفكارفيما بيننا فيما
يتعلق بتدبيرالشأن الديني ببالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
إن تحقيق األمن الروحي أصبح اليوم مفهوما يجب التعاطي معه بكل
موضوعية بالنظر إلى التجليات الواضحة لبعض الظواهر املجتمعية
الجديدة التي أصبحنا نلحظها ،والتي تعتبر أضرارا جانبية للعوملة
والنفتاح بالدنا على الثقافات األجنبية بمختلف أنماطها ،وملستوى
حماية الحقوق والحريات التي هي في حد ذاتها مكتسبات نفتخر بها،
لكن من تأثيراثها بروزظواهرغريبة ،أخص منها بالذكراستشراء العنف
داخل املؤسسات ،سواء التعليمية أو الرياضية أو غيرها .إن الدين قبل
أن يكون معتقدا هو تربية وتهذيب وتأطير ألي مجتمع قصد القضاء
على الظواهر الجاهلية التي ال تخضع ألي معيار عقالني .وهنا مربط
الفرس ،حيث أن دور التأطير الديني والروحي وهو دور أسا�سي لتهذيب
املواطن وتكوين أجيال سليمة وقادرة على االندماج داخل املجتمع.
اننا اليوم في أشد الحاجة أن تلعب املؤسسات الدينية دورها كامال
للمساهمة مع باقي املؤسسات في توفير هذا الجانب األمني الذي أظهر
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فاعليتة في املقاربة التي تبنتها بالدنا ملحاربة ظاهرة اإلرهاب ،وما يؤسس
لها من تطرف وغلو .وهنا ال يسعني إال أن أجدد ما قلته السنة املاضية
من تهنئة لوزارتكم وللمؤسسات التابعة لها في ترسيخ قيم اإلسالم
السمح واملتسامح املبني على املذهب املالكي وعلى العقيدة األشعرية،
وذلك تماشيا مع توجيهات أمير املؤمنين ،صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،الحريص أشد الحرص على تحصين عقيدة األمة
وعلى النهوض بفكر إسالمي راق ومنفتح يحافظ على الخصوصية
املغربية ويثير إعجاب الجميع ،كما يعتبر مضرب مثل لدى مجموعة
من الدول األوربية واإلفريقية التي تتقاسم معنا نفس املبادئ والقيم
الروحية والتي أصبحت اليوم ترى في املغرب دوحة علمية لتكوين أئمتها
ومرشديها الدينيين .وهذه مناسبة للتنويه بما تقوم به مؤسسة محمد
السادس في تأطير العلماء األفارقة ومساعدتهم على نهل أصول العلوم
الدينية والفقهية ،تعزيزا لدور املغرب في نشر قيم الوسطية واالعتدال
والتسامح الديني وتقريب الفهم الصحيح لديننا الحنيف.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
لقد تأسفنا جميعا ملا وقع األسبوع املا�ضي من وفاة مأساوية
ملجموعة من السيدات كن بصدد تلقي مساعدات إحسانية .وان كان
هذا األمريسائلنا جميعا حكومة ومنتخبين ومجتمع مدني ،إال انه يجرني
أساسا للحديث عن ما يقتضيه تأطيرالعمل اإلحساني ببالدنا من اجتهاد
وتوفيرآلليات مبتكرة لتدبيرالزكاة والصدقات .لقد آن األوان للتفكيرفي
إحداث صندوق للزكاة يعتبر آلية تمويلية للقيام بعمل إحساني مقنن
يمكن من توفيرمنتوجات مالية توفق بين رغبة عدد كبيرمن املغاربة في
القيام بواجبهم الديني وبين صون كرامة ذوي الخصاصة من أبناء هذا
الوطن املعوزات واملعوزين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
تأهيل األئمة والقيمين الدينيين يعد بمثابة حصن حصين ضد الفكر
املتطرف ومحاوالت بث التفرقة واألفكار املغلوطة واملسيئة للشريعة
اإلسالمية .وهنا البد أن نحييكم على املجهودات التي بذلتها وزارتكم
لتأطير هذه الفئة على أساس نهج خطاب وسطي ومتسامح يدعو إلى
املحبة وإشاعة ثقافة قبول اآلخر .وهي مناسبة لندعوكم باسم فريقنا
الى املزيد من التعبئة ملواصلة تأهيل الخدمات الدينية ووالرفع من دور
الفضاءات الدينية في خدمة األمن الروحي للمواطنين املغاربة وحمايتها
من أي استغالل سلبي يفتح املجال أمام التطرف واالنغالق والجهل،
حفاظا على الدور األسا�سي لهذه الفضاءات املتمثل في العبادة والتعليم
واإلرشاد ،وفي إطار النموذج املغربي املرتكز على إمارة املؤمنين ووحدة
املذهب املالكي والتصوف السني ،املتسم كذلك بالوسطية واالعتدال
والفكر املتنور في إطار الحفاظ على ديننا الحنيف وفي سياق مبادئ
الديمقراطية الحداثية وحقوق اإلنسان.
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وهذه مناسبة كذلك لندعوكم السيد الوزير إلى مواصلة العناية
بالقيمين الدينين عبر تحسين أوضاعهم املادية والرفع من جودة
الخدمات االجتماعية املقدمة لهم.
ومن أجل إنجاح ورش تأطير الحقل الديني ،فإننا نشدد على أهمية
وضع برنامج لبناء املساجد ولترميم املتقادمة منها أو اآليلة للسقوط،
خصوصا في األحياء الفقيرة والهامشية ،مع إيالء العناية بمدارس
التعليم العتيق وملحقاتها من الكتاتيب القرآنية ملا لها من دور توعوي
وتكويني وملساهمتها الفاعلة في تحصين األمة املغربية والحفاظ على
دينها وهويتها.
تلكم ،السيد الرئيس ،وفي إطار الحيز الزمني املخول لنا ،أهم
مالحظات فريقنا فيما يتعلق بمشروع ميزانية وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية .وانطالقا من قناعتنا بأهمية الجهود املبذولة في هذا القطاع
ووفاء بالتزاماتنا داخل األغلبية الحكومية ،سنصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -VIلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات االساسية:
 -1مداخلة السيد محمد اباحنيني في مناقشة مشروع امليزانية
الفرعية لوزارة الداخلية:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيد الوزير املنتدب املحترم،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سعيد بتناول الكلمة اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
ملناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية ،وهو القطاع الذي
يكت�سي أهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطه املباشر بالقضايا اليومية
للمواطنات واملواطنين ومباشرته ملجموعة من األوراش الكبرى بأبعادها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،والتي لها تأثير قوي ومباشر في
دعم املسارالتنموي ببالدنا.
لكن قبل الشروع في املناقشة ،البد أن نثمن العرض القيم الذي
تقدمتم به والذي تضمن أرقاما ومعطيات أعطتنا فكرة واضحة عن
حصيلة ومنجزات وزارة الداخلية برسم سنة  ،2017باإلضافة إلى
استراتيجية وبرنامج عملكم في أفق سنة  .2018وهي مناسبة نؤكد
فيها كذلك على ضرورة اعتبار موضوع الوحدة الترابية موضوعا وطنيا
بامتياز ،يجب أن نتتبعه ونوظف مجهوداتكم ومجهوداتنا جميعا
كبرملانيين ،طالبا منكم دعم الدبلوماسية البرملانية كدبلوماسية
موازية ،خصوصا لدى املنظمات الدولية التي بدأت تؤمن أكثر بوجاهة
املوقف املغربي ،منها الجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوربا
التي شرفتمونا باستقبالها مؤخرا .وفي هذا اإلطار ،نخبركم السيد الوزير
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أننا بصدد العمل على تنظيم مؤتمر هذه املنظمة ألول مرة في تاريخها
خارج الفضاء األوربي ،مما يعكس ثقتهم في اململكة املغربية.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
ان محطة مناقشة مشروع قانون املالية برسم سنة  2018تعتبر
مناسبة مهمة لقياس مدى تقدم الحكومة في تنزيل مقتضيات البرنامج
الحكومي ،ولعل أهمها ترسيخ الجهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية
والالتمركز اإلداري ،باعتباره مشروعا له راهنيته والحجر األساس
للنموذج التنموي الجديد الذي نتوق جميعا لتحقيقه .وإذ ننوه
بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ،رغم التحديات والصعاب ،لتسريع
استكمال تفعيل آليات الجهوية املتقدمة عبر اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات القانونية والتقنية والتنظيمية املنظمة لهذا الورش ،وعلى
رأسها إصدارالعديد من املراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية ،فإننا
ندعو إلى املزيد من الجرأة السياسية في التعاطي مع هذا اإلصالح املجالي
الذي يقت�ضي رؤية شمولية ذات أبعاد استراتيجية ترتكز على منح
الجهات مزيدا من الحرية واالستقالل املالي واإلداري ،على أساس إصالح
عميق ملنظومة املوارد البشرية واملالية ،مع تعزيز الحكامة املحلية التي
تقت�ضي ربط املحاسبة باملسؤولية ،باإلضافة إلى إصالح نظام عدم
التركيزاإلداري في إطارينسجم مع التوجيهات امللكية السامية حول هذا
املشروع امللكي الطموح.
والحديث عن الجهوية املوسعة يحيلنا مباشرة على موضوع العدالة
املجالية وما يتطلبه تحقيقها من تمكين ملختلف جهات اململكة من
االستفادة من الجهود التنموية ،حيث الزالت املؤشرات تؤكد على وجود
فوارق مجالية بين مختلف جهات ومناطق اململكة ،بل ومدنها أيضا،
ليستمر منطق املغرب النافع وغير النافع .فالزلنا أمام مناطق تعيش
ساكنتها تحت وطأة غياب أبسط شروط العيش الكريم من تعليم
وصحة وبنى تحتية .والزالت تئن آالف العائالت تحت خط الفقر .وما
فاجعة سيدي بولعالم بإقليم الصويرة إال عكس لهذا الواقع .وهذه
مناسبة لنثمن عمل الحكومة فيما يتعلق باإلجراءات الفورية التي
اتخذتها على إثر هذه الواقعة لتقنين العمل اإلحساني وتأطيره .كما
أننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ،إذ نشجع استمرار العمل الخيري
باعتباره عمال نبيال يعكس التضامن الذي يتحلى به الشعب املغربي،
ندعو إلى ضرورة مأسسة هذا النشاط اإلنساني بشكل يضمن كرامة
من يضطرون ملد أيديهم بسبب الحاجة والفقر ،والذي لن يتأتى لنا
القضاء عليه بدون صياغة حلول ومبادرات استعجالية وسن سياسات
عمومية فاعلة تشجع على خلق بيئة حاضنة لالستثمارتساهم في توفير
فرص الشغل وفي خلق الثروة.
وهنا البد أن نذكركم باملطلب الذي سبق وتقدمنا به أثناء مناقشة
ميزانية هذا القطاع برسم سنة  ،2017حيث اقترحنا ان تتقدم
الحكومة بمشروع قانون إلحداث وكالة وطنية لتنمية املناطق الجبلية
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تروم تحقيق التنمية الشاملة واملندمجة بها خصوصا في الشق املتعلق
بالتزويد باملاء الشروب والكهرباء وتطهيرالسائل وتصفية املياه العادمة.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
ال أحد منا يشكك في النتائج الهامة التي حققتها املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية من حيث معالجة اإلقصاء والهشاشة والقضاء على
العجز االجتماعي ،من خالل الدور الحيوي الذي لعبته في الحفاظ على
كرامة اإلنسان وتمكينه من املشاركة في التنمية االقتصادية املحلية
والجهوية والوطنية عبر مشاريع مدرة للدخل ،إال أن آخر تقرير أصدرته
األمم املتحدة حول مؤشر التنمية البشرية يؤكد أن بالدنا تسير ببطء
شديد في هذا املجال ،حيث احتلت الرتبة  123من ضمن  188دولة،
متأخرة في الترتيب عن كل من الجزائر وتونس ومصر وحتى ليبيا التي
تعاني من مشاكل جمة .هذا الواقع يدعونا إلى ضرورة إعطاء نفس
جديد لهذا املشروع امللكي الهام والبحث عن بلورة أهدافه من خالل
اعتماد برامج أخرى تصحح االختالالت التي شابت هذه التجربة ،والتي
ساهمت في تعطيل مجموعة من مشاريعها ببعض مناطق اململكة،
مطالبين في نفس الوقت بالتنسيق مع الجمعيات وإشراكها في تنزيل
األهداف املسطرة .كما نشدد على تعزيز التقائية البرامج االجتماعية
القطاعية ووضع برامج جديدة موجهة للشباب ،خصوصا لليافعين
منهم ،وذلك بغرض إيجاد حلول ناجعة ملجموعة من ظواهر العنف
على رأسها ظاهرة العنف املدر�سي التي أصبحت تنخر الجسم التربوي
ببالدنا ،مع تصاعد ظاهرة اإلهانات واالعتداءات الجسدية التي يتعرض
لها أعضاء الهيئة التعليمية والتي طفت مؤخرا بحدة على سطح النقاش
العمومي.
السيد الوزير املحترم،
ال يسعنا في فريق التجمع الوطني لألحرار إال التنويه بالرؤية
اإلستراتيجية الشمولية التي انتهجتها وزارتكم فيما يتعلق بالحفاظ
على سالمة وأمن املواطنين ،كما نشيد عاليا بالدور الفاعل الذي
تبذله مختلف األجهزة األمنية لتأمين سالمة األشخاص واملنشآت.
وهذه مناسبة لنلتمس من الحكومة تحفيز العاملين بهذا القطاع عبر
تحسين أوضاعهم املادية واملعنوية باعتبارهم حجراألساس في نجاح أي
مقاربة أمنية كفيلة بمجابهة كل التحديات واملخاطرالتي تحدق ببالدنا،
وخصوصا محاربة كل أشكال الجريمة املنظمة وتهريب املخدرات
واالتجارفي البشرومواجهة خطراملجموعات اإلرهابية.
وارتباطا بموضوع اإلرهاب ،فإننا ننوه في فريقنا كذلك باألسلوب
االستباقي واالستشرافي املعتمد في التصدي لظاهرة اإلرهاب التي
أصبحت تهدد كافة املجتمعات بدون استثناء ،حيث وفقت املصالح
األمنية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني ،وعلى رأسها املكتب
املركزي لألبحاث القضائية ،في إحباط سلسلة من العمليات اإلرهابية
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وفي تفكيك العديد من الخاليا النائمة التي تهدد أمن واستقراربالدنا.
وأغتنم هذا اللقاء ألدعوكم لتوفيراملزيد من الدعم للسياسة األمنية
للقرب ،حيث يعتبر إضفاء طابع القرب على األجهزة األمنية من أهم
العوامل التي ستسمح بترسيخ األمن العام وحماية املواطنين وضمان
سالمتهم عبرالقضاء على كل مظاهرالجنوح واالنحراف املرتبطة أساسا
بمظاهر الفقر والتهميش ،وهي وسيلة كذلك لتقوية روابط الثقة
املتبادلة بين الشرطة واملواطن .كما أن الشأن األمني يفرض تبني مبدأ
التشاركية كمعيار من معايير الحكامة الجيدة ،حيث أن التنسيق بين
األجهزة األمنية املختلفة من أمن وطني ودرك وقوات مساعدة وسلطات
محلية وعدم احتكاراملعلومة من شأنه بلورة حكامة أمنية جيدة تتسم
بالفعالية والنجاعة.
السيد الوزير املحترم،
يعتبر االرتقاء بأداء الجماعات املحلية هدفا استراتيجيا يروم دعم
الحكامة املحلية الجيدة وتعزيزالقدرات التدبيرية للمنتخبين والعاملين
بمختلف الجماعات الترابية .وقد جاءت الترسانة القانونية الجديدة
التي صادقنا عليها لتدعم هذا الورش الهام ،غير أن تنزيلها تعترضه
مجموعة من العوائق على رأسها محدودية املوارد املوازاناتية وغياب
الدعم اللوجيستي وضعف املوارد البشرية .وهنا يجب أن نستحضر
وبقوة أن الجماعات الترابية هي من أوائل مقدمي الخدمات العمومية،
وبالتالي لها ارتباط مباشر بالخدمات األساسية التي تقدم للمواطن
املغربي ،مما يحتم رصد العراقيل التي تحد من فعاليتها والبحث عن
حلول لتأهيل الجماعات الفقيرة ،وذلك رغم تعدد البرامج والصناديق
املرصودة ملحاربة الفقر والهشاشة خصوصا بالعالم القروي .ولعل
ترجيح كفة التسيير على حساب االستثمار من األسباب التي حالت دون
الوصول إلى املستوى املطلوب في دعم البنيات التحتية واستقطاب
االستثمارات وتحقيق التنمية املحلية املنشودة .وهو ما يدفعنا للتأكيد
على ضرورة اعتماد الجماعات الترابية على موارد أخرى بدل اقتصارها
على حصة الضريبة على القيمة املضافة التي تشوبها مجموعة من
اإلختالالت في التوزيع ،مطالبين في هذا اإلطار بإخراج مرسوم يحدد
معايير توزيعها مستقبال بشكل يستحضر خصوصيات كل منطقة .كما
نؤكد على ضرورة مصاحبة الجماعات إلحداث إدراتها الجبائية ،في إطار
التخفيف من حدة الوصاية اإلدارية.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
حضرات السيدات والسادة،
دور الجماعات الترابية يبقى متواضعا فيما يتعلق بالتعمير وإعداد
التراب بسبب تداخل االختصاصات في هذا املجال ،مما يطرح مجموعة
من اإلشكاليات على رأسها التأخر في املصادقة على وثائق التعمير وعدم
تحديد املسؤولية بشكل دقيق .وعلى هذا األساس ،نجدد اقتراحنا في
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هذا الباب بضرورة فتح حوار وطني بين جميع املتدخلين في هذا امليدان
اليجاد تصور شامل يحدد اختصاصات كل طرف ويؤسس لجماعات
ومدن تستحضرخصوصية املجال الترابي.
السيد الوزير املحترم،
إننا ،في فريق التجمع الوطني لألحرار ،نقدر الجهود التي بذلتها
الحكومة لتدبير طرق استغالل أرا�ضي الجموع وتأهيلها لتساهم
في تنمية االقتصاد املحلي والوطني خصوصا وأنها تشكل  %22من
املساحة الوطنية االجمالية بما مجموعه  12مليون هكتار ،أغلبها في
حالة جمود ،إال أننا اليوم في حاجة لحلول إبداعية تمكن من مواكبة
املجهودات االستثمارية القطاعية ومن ضمنها إيجاد نظام متطور يتعلق
بتنظيم أرا�ضي الجموع وتدبير استغاللها ،وعلى رأس ذلك إعادة النظر
في منظومتها القانونية عبر العمل على صياغة مدونة موحدة تنظم هذا
املجال الذي تطغى عليه العشوائية ،وهو ما من شأنه الحد من مشكلة
الترامي على أرا�ضي الغير مع ضرورة إيجاد الوزارة لحلول مناسبة للحد
من التفويتات التي تتم بشكل غير تشاوري مع ذوي الحقوق ،دون
إغفال إشراك جميع الفعاليات املعنية باألرا�ضي الجماعية في البحث
عن صيغة بديلة إلدماج هذه األرا�ضي في املخططات التنموية.
السيد الوزير املحترم،
هذه فرصة للتنويه مجددا بالسياسة املغربية املعتمدة في معالجة
إشكالية الهجرة بعدما تحولت بالدنا من بلد مصدر للمهاجرين إلى بلد
عبور واستقبال ،خصوصا للعديد من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء.
وهنا البد أن نشيد باملجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية للمساهمة في
تدبير هذا امللف بكل النجاعة والحكمة املطلوبين ،وذلك وفق مقاربة
إنسانية وحقوقية قائمة على احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني .وهذه مناسبة لنطرح معكم ما تناقلته وسائل اإلعالم حول
املناوشات التي دارت بين سكان درب الكبير بمدينة الدار البيضاء
وبعض املهاجرين األفارقة ،والتي رغم نجاح القوات العمومية ،التي
نحييها بهذه املناسبة ،في فض هذه املواجهات في وقت وجيز وعملها على
استثبات األمن داخل املنطقة ،إال أن هذه الحادثة قد خلفت نقاشا
حول مدى نجاعة سياسة تسوية األوضاع القانونية لهؤالء املهاجرين
في غياب إجراءات عملية تساعد على اندماجهم وعلى احترام قوانين
املجتمع الذي احتضنهم .املشكل حتما ليس في إخواننا املهاجرين وال
مشكل عنصرية الن بالدنا وهلل الحمد بلد متسامح ومتضامن .املشكل
الحقيقي هوعدم توفربالدنا على بنية تحتية خاصة باملهاجرين على غرار
الدول التي لها تاريخ في مجال الهجرة والتي توفرمراكزلإليواء واملساعدة
أو على األقل تقدم بدائل عن هذه املراكز تسمح بصون حقوق وكرامة
املهاجر.
لنا اليقين ،السيد الوزير ،أن الحكومة قادرة على تدارك النواقص
التي تعتري سياسة الهجرة ببالدنا لوجود إرادة قوية إلنجاح هذا الورش
الهام الذي ميز بالدنا عن باقي دول املنطقة وأجهض مؤامرات الجيران
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املستهدفة الستقراربالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
الوقت ال يسعفنا للوقوف على املزيد من املالحظات بخصوص
مجموعة من القضايا املرتبطة بهذا القطاع ،لذلك سأختم بوجهة نظر
فريقنا فيما يتعلق بامليزانية املرصودة لقطاع الداخلية ،الذي يعتبرحجر
الزاوية في تنزيل البرنامج الحكومي على املستويات األمنية واالجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،حيث نؤكد على أن االعتمادات املرصودة
لهذا القطاع برسم السنة املالية  2018ستساهم في مواكبة التطورات
التي تشهدها بالدنا على مختلف املستويات ،لكنها تبقى في نظرنا غير
كافية وال ترقى إلى حجم املشاريع والبرامج املسطرة وكذلك بالنسبة
لتسييروتدبيراملجاالت واملصالح التابعة لهذه الوزارة املتشعبة املهام.
تلكم حضرات السيدات والسادة رؤية وموقف فريقنا ،فريق
التجمع الوطني لألحرار ،من مختلف املناقشات املرتبطة بمشروع
ميزانية وزارة الداخلية .وإذ نثمن مجهودات الحكومة في تدبير هذا
القطاع ،سنصوت باإليجاب على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -2مداخلة السيد محمد الرزمة في مناقشة امليزانيتين الفرعيتين
لوزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ،والطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة والسيدات الوزراء املحترمين،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سعداء أن نجدد اللقاء بكم اليوم بمناسبة مناقشة مشروع
امليزانيتين الفرعيتين لكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
ووزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة .وهذه فرصة متميزة للنقاش
والحوارولتبادل األفكاروالرؤى فيما بيننا حول هذين القطاعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
إن الحديث عن فك العزلة عن العالم القروي يجرنا إلى املساءلة
عن حصيلة برنامج الطرق القروية على مدار السنوات األخيرة .وفي هذا
اإلطار ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ،وان كنا نعتبر أن التقدم
الحاصل في مجال البنيات التحتية ،الذي سمح لبالدنا ،رغم امكانياتها
املحدودة ،بتوفير بنية طرقية وسككية تضاهي الدول املتقدمة ،فإننا
ندعو الحكومة باملوازاة مع ذلك إلى مضاعفة جهودها لتقوية الشبكة
الطرقية ببالدنا والعمل على تحقيق العدالة املجالية في هذا الباب
تفعيال لألحكام الدستورية ،وذلك عبر دعم الشبكة الطرقية الصغيرة
واملتوسطة من طرق وطنية وجهوية وثانوية ومسالك قروية.
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إن االستثمار في هذا النوع من املسالك يعد استثمارا اقتصاديا
واجتماعيا في آن واحد ،ملا له من أثر مباشر على الساكنة املحلية وعلى
االقتصاد االجتماعي والتضامني ،وعلى وجه الخصوص في العالم
القروي واملناطق املعزولة ،حيث تتطلب وضعية الطرق تدخالت
عاجلة لفك العزلة عن الدواوير النائية التي تعاني األمرين ،خصوصا
عند تساقط الثلوج وفي فترة الفياضانات.
وإذا كان برنامج فك العزلة عن العالم القروي قد ساهم في توسيع
وصيانة العديد من املقاطع الطرقية ،فان العديد من املشاريع املبرمجة
في هذا اإلطار الزالت متعثرة ،فاتحة املجال لوضعية متردية وجد سيئة
للعديد من املسالك والطرق ،إن صح أن ننعتها بطرق في ظل غياب
مواصفاتها ،مما يعرض مستعمليها لألخطار ،كما تؤثرسلبا على العديد
من مناحي الحياة ،من قبيل حرمان التالميذ من متابعة دراستهم،
وكذلك صعوبة ولوج الخدمات الطبية واإلسعافية .لذلك ،فإننا ندعو
الحكومة ،وفي إطار مقاربة تشاركية مع جميع املتدخلين ،إلى بذل املزيد
من الجهود لدعم صندوق التنمية القروية باعتباره الرافعة األساسية
لبرنامج فك العزلة عن العالم القروي واستكمال وتطوير املشاريع
بالبوادي املغربية التي ظل العديد منها خارج عجلة التنمية.
حضرات السيدات والسادة،
يعتبر النقل السري والنقل املزدوج من اإلشكاليات التي يتعين حلها
بصفة استعجالية .فعدم وجود إستراتيجية واضحة املعالم واألهداف
تأخذ بعين االعتبار ضعف أسطول النقل املزدوج الذي ال يراعي النمو
الديمغرافي املتزايد وال كثافة اإلقبال عليه أثناء ساعات الذروة ،وال
التوسع العمراني السريع ،يجعل من النقل السري ،رغم عدم قانونيته،
الخيار الوحيد للعديد من املواطنين ،سواء في البوادي أو الحواضر،
الذين يجدون أنفسهم مكرهين على التنقل بواسطة هذا النوع من
وسائل النقل غير الشرعية اما ألسباب مادية تتعلق باألسعار املغرية
املقترحة أو لعدم توفروسائل النقل القانونية.
وفي هذا اإلطار ،فإننا نطلب منكم بجانب العمل على مضاعفة
أعداد مركبات النقل الحضري املنظم والقانوني بشكل يتناسب مع
حاجيات سكان املدن .أما بالنسبة للبوادي ،وبالنظر ألهمية الخدمات
التي يسديها النقل السري لساكنتها على الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي ،ففريقنا يدعوكم إلى فتح حواربناء مع مهنيي هذا النوع من
النقل وباقي الفرقاء بهدف إيجاد حلول توافقية ،من قبيل إدماجهم في
أسطول سيارات األجرة القانونية مع توفير إطار قانوني لهذا النوع من
النقل الذي قد يكون وسيلة ناجعة ملحاربة البطالة وخلق العديد من
فرص الشغل.
حضرات السيدات والسادة،
إنني أؤكد كذلك باسم فريق التجمع الوطني لألحرار على ضرورة
تعزيز بنية املطارات املحلية والدولية .فبالدنا اليوم مرشحة الستضافة
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كأس العالم لكرة القدم  ،2026كما أننا نشهد عودة الثقة والدينامية
للقطاع السياحي .وهذان أمران يقتضيان تأهيل بنية املطارات باعتبارها
الواجهة األولى للمغرب .وهنا نؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية
في هذا الشأن تواكبها كل القطاعات املعنية من سياحة ونقل جوي
وشباب ورياضة وتجهيزونقل وباقي القطاعات املهتمة.
ونفس هذه األسباب ،إضافة إلى األدوار االقتصادية الهامة التي
تلعبها السكك الحديدية ،تدفعنا للمطالبة بضرورة توسيع شبكتها عبر
ربوع اململكة مع ضرورة إخراج مشروع الشبكة الجهوية إلى حيزالوجود.
كما ال تفوتنا الفرصة دون أن نشدد على أهمية معالجة املشاكل األمنية
املرتبطة بهذا القطاع ،حيث الزال غياب املعابرومحاور املراقبة يتسبب
في العديد من الحوادث الخطيرة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد عاشت بالدنا في الفترة األخيرة العديد من املشاكل املرتبطة
بندرة املياه خصوصا في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي ،حيث تم
ترويج مجموعة من املغالطات تدعي أن تطويربعض الزراعات هوسبب
ندرة املياه ،في حين أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه التأويالت.
إن محدودية املوارد املائية باملغرب تجبرنا على نهج سياسة
خاصة بتخزين وتجميع املياه والعمل على التدبير العقالني لهذه املادة
الحيوية واالعتماد على طرق أخرى لتوفيرها من قبيل توسيع الطاقة
االستكشافية للموارد املائية ،مع مواصلة إعادة تأهيل شبكات السقي
واعتماد برنامج لعقلنة حفراآلبار ،باإلضافة إلى تحلية مياه البحر .وهنا
البد أن ننوه ببداية إنجازمشروع تحلية مياه البحربجهة سوس -ماسة
باعتباره مشروعا رائدا ومندمجا سيكون قاطرة ملشاريع مماثلة تشمل
جهات أخرى تعيش ساكنتها أزمة ندرة املياه.
وسيرا على النهج الحكيم للمغفور له جاللة امللك الحسن الثاني،
يعتبر االستمرار في بناء السدود التلية واملتوسطة والكبرى من أهم
الدعائم التي من شأنها التخفيف من حدة هذه اإلشكالية ،هذا دون
أن نغفل أهمية مصاحبة ذلك بالصيانة الالزمة لهذه السدود حفاظا
على حقينتها.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أيها الحضور الكريم،
فيما يتعلق بقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،فكما
تعلمون أن أكبر تحدي يواجهه املغرب والبشرية جمعاء اليوم هو
التغيرات املناخية ورهانات التنمية املستدامة ،والتي تستدعي تظافر
جهود جميع مكونات املجتمع من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة تحفظ
البيئة .إن تغير املناخ ظاهرة متواترة اآلثار السلبية على النظام البيئي
لكوكب األرض وهي معضلة عاملية متصاعدة املخاطر على واقع النمو
االقتصادي وكذا على السلم واألمن البيئي ببالدنا حيث يتسبب في تراجع
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خطط العمل التنفيذي املوجهة النجازأهداف التنمية املستدامة.
فقضايا البيئة واالستدامة وصون معالم النظم البيئية املتنوعة
واملتداخلة في وظائفها االجتماعية واملعيشية واالقتصادية والحقوقية
ببعدها اإلنساني والحضاري وكحق طبيعي لألجيال ،تعتبر محور
استراتيجي في خطة إنجازأهداف التنمية املستدامة.
ننوه أنه في هذا اإلطاراعتمدتم إستراتيجية للتنمية املستدامة تعزز
التوازن بين الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية التي تهدف إلى
تحسين البيئة املعيشية للمواطنين ،وتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد
الطبيعية وتشجيع استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
نثمن عاليا كذلك رؤية الحكومة ومجهوداتكم إلدماج البيئة في
السياسات التنموية واملناهج التربوية عبر اعتماد ميثاق وطني شامل
للبيئة والتنمية املستدامة وفق مبادئ املشاركة وااللتزام والتعاقد
والتشاور ،وإصدار ترسانة من القوانين البيئية تهم على الخصوص
االقتصاد األخضر وترشيد املياه والطاقة والنفايات واملحميات
الطبيعية .ونعتقد أن هذه الدينامية وفي إطارها يندرج إحداث املرصد
الوطني للبيئة ومراصد جهوية ملراقبة ومتابعة املؤشرات البيئية في
ترسيخ السلوك البيئي القويم وتقريب قضايا البيئة من املواطنين.
وطبعا كل هذه االختيارات نجدها في دستور  2011الذي ينص على
مسؤولية الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة
كل الوسائل املتاحة لتيسيرأسباب العيش في بيئة سليمة وتحقيق تنمية
مستدامة تعزز العدالة االجتماعية والحكامة وتحافظ على املوروث
الطبيعي والثقافي ،وأن خلق املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
كفضاء للحوار بين املتدخلين االقتصاديين واالجتماعيين واملهنيين من
أجل صنع مستقبل أفضل ألجيالنا الحالية والالحقة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أيها الحضور الكريم،
نعي أن بالدنا تقدم تجربة هامة من حيث انسجام استراتيجيتها
الوطنية مع التزاماتها الوثيقة في إطار اتفاقية األمم املتحدة وكذا
بتحركات الحكومة على الصعيد الخارجي بترجمة التزاماتها الدولية على
أرض الواقع .إلى جانب مبادراتها النوعية في مجال الحفاظ على البيئة،
وذلك عبر مخططات وإجراءات تمس عدة قطاعات تتعلق أساسا
بالفالحة واملاء والنفايات والغابات والطاقة والصناعة والسكن ،الهدف
منها تأمين شروط االنتقال إلى االقتصاد األخضر .وقد تجسد كل هذا
املجهود في التزام بالدنا في مجال التنمية املستدامة والبيئة ،حيث أصبح
جليا وواضحا بعد احتضان املغرب ملؤتمراألمم املتحدة حول املناخ 22
والتي شكلت محطة للتفكير في التدابير وآليات املواكبة والتمويل وتدبير
األزمات الواردة في اتفاق باريس التاريخي.
نحن واعون أن مفهوم التنمية البيئية املستدامة الزال في مخاضاته
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األولية من حيث التداول الدقيق والتفعيل الحقيقي ،لذلك فإننا
نحتاج إلى التحلي بوعي بيئي جماعي وتغييرالسلوكيات واالنخراط القوي
ملختلف مكونات املجتمع املدني والحفاظ على التنوع البيئي وجودة
الرصيد الطبيعي والتاريخي وتحقيق التنمية املتوازنة وتحسين جودة
الحياة والظروف الصحية للمواطنين ،وسيتيح بصفة خاصة الحفاظ
على املجاالت واملحميات واملوارد الطبيعية وكذا التراث الثقافي في إطار
عملية التنمية املستدامة باعتبارالبيئة رصيدا مشتركا لألمة ومسؤولية
جماعية ألجيالها الحاضرة واملقبلة .أعانكم هللا لتحقيق األهداف
املتوخاة رغم أن ميزانية وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة تبدو
لنا غير كافية إلنجاح طموحنا ،كل طموحاتنا ،ولكن بالحكامة وحسن
التدبيرنحن متأكدين أن الحكومة قادرة على تجاوز املعيقات القائمة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
إن مشروع الكهرباء في القرى أصبح نقمة بعدما كان في بدايتيه
نعمة ،حيث أصبحت أعمدة اإلنارة العمومية في الدواوير وبالجماعات
املحلية تشكل خطرا حقيقيا على أمن وسالمة املواطنين بعدما أصبحت
مهددة بالسقوط بين لحظة وحين ،منها ما هو متساقط .كل األعمدة في
مجملها هشة قابلة للسقوط في أية لحظة ،وبالتالي فان سالمة املواطنين
في امليزان ،ناهيك عن الشرارات الكهربائية التي تحدث كل فينة وأخرى
خاصة عند تهاطل األمطارأو عندما تشتد قوة الرياح ،ما جعل السكان
يعيشون في خوف وقلق دائمين.
إن هذه النعمة قد تحولت إلى نقمة بالنسبة للسكان .جل األعمدة
الخشبية مشكوك في مثانة تثبيتها وتسقط وتسقط معها األسالك
الكهربائية ،فنجد بعض املواطنين يعملون على رفع بعض األعمدة
رغم خطورة األمر ،على األقل لتجنيب املارة أخطار الصعق الكهربائي
وضمان استمرار اإلنارة العمومية ،خاصة في األيام املظلمة .فمثال في
جماعة الزينات فقط 400 ،عمود هوى وتساقط على األرض .فالي متى
ستبقى هذه املناطق خارج حسابات املكتب ومن يصلح الوضع.
الكل يستنكرون هذه الوضعية ويصفونها بالكارثية ونبهونا إلى
الخطورة التي قد تنجم عن هذا املشكل نتيجة اإلهمال ،ناهيك عن
االنقطاعات الكهربائية املتكررة التي تعاني منها بعض مناطق اململكة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لن يسعفنا الوقت للخوض في املزيد من املالحظات ،إال أننا ومن
موقعنا داخل األغلبية الحكومية ،نعبر لكم عن دعمنا لإلجراءات
والتدابير املتخذة للنهوض بهذه القطاعات ،وتبعا لذلك ،سنصوت
باإليجاب على مشروع هاتين امليزانيتين.
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والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سادسا :مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
 -Iمداخلة في مناقشة امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن
اختصاصات جميع اللجن:
بسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وأعضاء الحكومة املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ملناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية برسم مشروع
القانون املالي للسنة املالية  2018املعروض على مجلسنا املوقرللدراسة
واملصادقة ،وهي مناسبة لفريقنا لإلدالء بوجهة نظره واملساهمة في
إغناء النقاش العمومي حول التوجهات الكبرى للسياسات الحكومية
في مجال االستثمار وتدبير املالية العمومية وتقييم تنفيذ البرامج
واملخططات القطاعية ،مع تقديم مالحظات واقتراحات واقعية بما
يخدم تحقيق األهداف التنموية لبالدنا ورفع التحديات املرتبطة
بخلق الثروة ومناصب الشغل املنتج في إطار مبادئ التنمية املستديمة
والشاملة واملتوازنة مجاليا ،مع استحضارنا للمدة الزمنية التي تفصل
بين مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية للسنة املالية  2018وامليزانيات
وقانون املالية للسنة الحالية ،وهي مدة في كل األحوال تبقى قصيرة وغير
كافية ملالمسة أثرتطبيق االلتزامات املتضمنة في مشروع ميزانية 2017
للقطاعات التي نحن بصدد مناقشة مشاريع ميزانيتاها.
قطاع الصناعة والتجارة الخارجية واالستثمارواالقتصاد الرقمي:
السيد الرئيس،
البد أن نشيد باملجهود املبذول من قبل الوزارة وإرادة الحكومة
لتنمية وتطوير هذا القطاع الذي يلعب دورا هاما في االقتصاد الوطني
ُوي َع َّول عليه كثيرا إلنجاح التحول الهيكلي لالقتصاد املغربي في أفق
التوصل لنموذج تنموي شامل ُومدمج ،قادرعلى رفع التحديات املرتبطة
بالتنمية وخلق مناصب الشغل املنتج بنسب تمكن من امتصاص
البطالة ،بعدما أن أبان النموذج التنموي الحالي محدوديته وفشله،
كما عبر عن ذلك صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا،
في عدة مناسبات ،كان آخرها خطاب افتتاح الدورة األولى من السنة
التشريعية الثانية من الوالية التشريعية العاشرة ،حيث إن االقتصاد
الوطني لم يتمكن من خلق سوى  66.000منصب شغل صافي ،كمعدل
سنوي ما بين  2010و 33.000( 2015سنة .)2015
لهذه األسباب ،نعتبر في االتحاد العام ملقاوالت املغرب أن الحاجة
أصبحت اليوم ملحة قصد إعادة النظرفي السياسة االستثمارية املتبعة
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ببالدنا وبلورة استراتيجية جديدة ،قوامها نموذج تنموي مبتكر ،مبني
على التصنيع وعلى القطاعات الواعدة التي لها انعكاس حقيقي على
خلق مناصب الشغل وعلى تقوية العرض التصديري ،وكذا جعل
االبتكار رافعة أساسية لتحسين إنتاجية املقاوالت التي تعتبر الجهة
الرئيسية لخلق مناصب شغل.
ْ
وفي هذا اإلطارُ ،وبغ َية تحفيز االستثمار ،اعتمدت بالدنا مؤخرا
َ
ْ
"مخطط التسريع الصناعي  ،"2020-2014الذي أعطى ُرؤ َية واضحة

للمستثمرين وساهم في استقطاب شركات كبرى في مجال صناعة
السيارات ،كان آخرها شركة "بوجو-ستروين" وكذا في قطاع الطيران،
َ
بفضل رؤية ُم ْب َتك َرة لصاحب الجاللة ،ترتكز على منظومات صناعية
مندمجة ومتكاملة ستساهم في جعل حصة القطاع الصناعي من الناتج
الداخلي الخام تناهز %23مقابل أقل من  %14قبل تنفيذ املخطط ،في
أفق إعادة هندسة مختلف مكونات الناتج الداخلي الخام ،من خالل
تسريع التحول الهيكلي لالقتصاد الوطني ،عبر التركيز على التصنيع
والتصدير ،وفي تحسين مؤشرات التنمية.
ُ
ورغم أهمية هذا املخطط االستراتيجي ،إال أننا نالحظ أن الحكومة
َ
لم َت ْنخرط بشكل َقوي في ُم َ
ساي َرة هذا التوجه امللكي ،عبر توفير املوارد
ِ
ُ
ِ َ
املالية الضرورية التي ال ت ْرقى إلى طموحات الفاعلين االقتصاديين ،بما
ُ
َي ْ
ض َم ُن ِإنجاح َجميع البرامج الصناعية الكبرى ،التي ر َاه َنت َعليها ِبالدنا
لولوج نادي الدول الصاعدة.

كما ندعو الحكومة العمل على تنزيل مخطط "تسريع التنمية
الصناعية" على الصعيد الجهوي بما في ذلك األنظمة املندمجة
( )Ecosystèmesللحد من الفوارق املجالية بين الجهات.
السيد الرئيس،
إننا إذ نعتزلكون الصناعات الجديدة أضحت تشكل املصدرالرئي�سي
لصادرات املغرب ،خصوصا صناعة السيارات التي تخطت قيمة
صادراتها صادرات الفوسفاط ومشتقاته ،كما تبين األرقام التي قدمها
السيد الوزير في عرضه ،حيث أضحت بالدنا ثاني مصنع للسيارات في
إفريقيا وأول مصنع على مستوى شمال إفريقيا ،وتسجل نسبة %25
كمعدل نمو سنوي لرقم معامالت الصادرات للقطاع ،فإننا نطالب
بإيالء مزيد من االهتمام لباقي القطاعات الصناعية األخرى ،ومنها
قطاع الصناعات املعدنية وامليكانيكية من خالل مراجعة السياسة
املتبعة من قبل املؤسسات العمومية قصد تمكين املقاولة الوطنية
من االنخراط بشكل أوسع في طلبات عروضها املرتبطة بالقطاع ،مما
سيساهم في تنميتها وتحسين قدرة تنافسيتها ،بدل اقتصارها على
املناولة ،كما يجب تخويل املقاولة الوطنية نفس االمتيازات التي تحظى
بها املقاولة األجنبية.
وهنا ننوه بقرار الوزارة مواصلة تنفيذ عقود إنجاز املنظومات
الصناعية الفعالة لقطاع الصناعات التعدينية وامليكانيكية وكذا
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التوقيع على عقد األداء الخاص لقطاع صناعات السكك الحديدية
في أفق إرساء منظومة مندمجة في هذا املجال وكذا في مجال صناعة
وصيانة السفن والبواخر نظرا لإلمكانيات الواعدة التي يتيحها هذا
القطاع لالقتصاد الوطني وكذا في مجال التصدير.
السيد الرئيس،
إن بالدنا تواجه العديد من التحديات الكبرى لجلب االستثمارات
األجنبية لتسريع عجلة التنمية االقتصادية ،وخلق فرص الشغل
الالئق واملنتج ،ولحد اآلن لم تتوفق بالدنا من استثمار جميع اإلمكانات
َ َ
الهائلة التي ت ْزخ ُر بها ،وكذا ظروف االستقرار واألمن التي تنعم بهما ،مما
ُيحتم علينا جميعا ،حكومة وقطاع خاص ،املرور للسرعة القصوى في
مواصلة املجهودات املبذولة ،الرامية إلى تذليل الصعوبات واإلشكاالت
املرتبطة بمناخ األعمال.
وفي هذا اإلطار ،فإننا نثمن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة
َّ ْ
الرقمي بإشراك كافة الفاعلين
الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد
ُ
النس َخة َ
َ
إبان ِإ ْطالق ْ
َّ
الجديدة " ِمليثاق االستثمار" ،الذي يعول عليه
ِ
كثيرا إلعطاء قفزة نوعية لتحفيزاالستثمارفي القطاع الصناعي ،وبالتالي
تحقيق جميع أهداف مخطط "تسريع التنمية الصناعية -2014
 ،"2020بما يضمن ولوج املغرب لنادي الدول الصاعدة.
ونؤكد لكم ،السيد الوزير ،السيد كاتب الدولة ،قدرة املقاولة
املغربية على رفع هذا التحدي ،وذلك من خالل إبرازنقاط قوتها لتمكينها
من العمل في مناخ أعمال مالئم وفي ظروف تنافسية عادلة ،وأن تنظر
إليها الحكومة بوصفها مصدرا رئيسيا لخلق الثروات ومناصب الشغل،
لذلك يجب أن تحظى بالدعم الالزم للنجاح في تحقيق نقلة نوعية من
شأنها أن تفتح أمامها فرصا جديدة للنمو.
ومن هذا املنطلق ،فإننا في "االتحاد العام ملقاوالت املغرب" نثمن
ما جاء في مشروع قانون املالية قيد الدرس على مستوى اإلعفاءات
الضريبية للشركات الجديدة بالنسبة لعشرة مستخدمين عوض 5
مستخدمين في السابق ،وتمديد اإلعفاء الذي يشمل أيضا التكاليف
االجتماعية إلى سنة  ،2022إلى جانب إعفاء الربح العقاري بالنسبة
للكفالة ،عالوة على إحداث جدول تصاعدي على الشركات بدل جدول
نسبي سيسمح للفاعلين االقتصاديين وأرباب املقاوالت االشتغال في
ظروف مالئمة.
إال أننا نثيرانتباهكم ،السيد الوزير ،السيد كاتب الدولة ،أن اعتماد
الطابع التصاعدي للضريبة على الشركات لوحده ،غير كاف لتشجيع
االستثمار ،بل من الالزم العمل على مكافأة الشركات التي تستثمر،
أي أنه في نهاية العام ،بعد أن تقدم الشركات حساباتها ،يتوجب
تقليص الضريبة على الشركات التي تستثمر ،على غراراملؤونة من أجل
االستثمارالتي كان معموال بها ،إضافة إلى أن تشجيع االستثماريستدعي
تحفيز الشركات على تجديد آليات إنتاجها لتساير التقدم التكنولوجي
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للرفع من الجودة واإلنتاج لتحافظ على تنافسيتها في السوق الدولية.
السيد الرئيس،
ال بد أن نشيد بحكامة الوزارة من خالل تجميع مختلف املؤسسات
املتدخلة في مجال االستثمار والتصدير في وكالة واحدة ،وهي الوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات ،كجهاز لتنفيذ االستراتيجيات القطاعية
وكمخاطب وحيد للمصدرين واملستثمرين ،ولتشكل قوة اقتراحية
لتحسين مناخ األعمال باملغرب.
وعالقة بتحسين مناخ األعمال ،نحث الحكومة على تبني مقاربة
تشاركية تترجم على أرض الواقع مقترحات الفاعلين الخواص،
خصوصا ما يتعلق بــ:
 -1تيسير حصول املقاوالت املتوسطة والصغيرة واملبتكرة على
التمويل املالئم وتقنين املقاصة الصناعية؛
 -2إصالح القانون املتعلق بآجال األداء وتسديد مستحقات
املقاوالت على املؤسسات واإلدارات العمومية؛
 -3التوافق حول مبادرة هيكلية شمولية جديدة تجمع كل املبادرات
الحالية ،مثل قانون "املقاول الذاتي" و"مغرب ابتكار" ،و"مقاولتي" في
مبادرة واحدة عامة وشاملة ( )Small Business Actتأخذ بعين االعتبار
التعثرات التي عرفتها مختلف البرامج السابقة ،وتجمع اإلمكانيات املالية
والتحفيزات املتفرقة لتعمل بنجاعة أكبر؛
 -4وضع استراتيجية شاملة للتعويض الصناعي حسب كل قطاع
بآليات مالئمة وناجعة تروم الرفع من مستوى العرض املحلي ونقل
املهارات والتكنولوجيا نحو املغرب؛
 -5تشجيع االندماج والترابط بين املقاوالت الكبرى واملقاوالت
الصغرى واملتوسطة مع وإرساء تدابير تحفيزية لتطوير السالسل
اإلنتاجية ذات قيمة مضافة مرتفعة؛
 -6تقديم إعفاء ضريبي لتشجيع االستثمار في مجال النجاعة
الطاقية والطاقات املتجددة؛
 -7تحسين الولوج للوعاء العقاري املعبأ لالستثمار الصناعي من
خالل كلفة تنافسية على مستوى كافة التراب الوطنية (خلق وكالة
للعقار الصناعي) ،فبالرغم من الجهود املبذولة في هذا املجال ،فإنها
ُ
َ َ ُّ
واج ُهها َعراقيل ِع َّدة ،منها على الخصوص:
تظل غيركافية ،وت ِ
ارتفاع أثمنة املباني الصناعية الجاهزة لالستعمال؛ ضعف تأهيل فضاءات االستقبال الصناعية؛ توزيع غيرمتوازن للحظائرالصناعية على مختلف جهات اململكة؛استغالل بعض الحظائر الصناعية في املضاربة وضعف العروضالخاصة بالكراء...
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ومن هذا املنطلق ال يسعنا إال أن نشيد بما جاء في عرضكم ،السيد
الوزير ،فيما يخص مختلف املشاريع التي تعتزم الوزارة إطالقها في
مجال إنجاز الحظائر املندمجة املوجهة للكراء في كل من سطات وإقليم
برشيد وإقليم مديونة وكذا إنجازالحظيرة الصناعية عين شكاك بإقليم
صفرو ،إضافة ملشروع "إنتاجية العقار الصناعي" بشراكة مع هيئة
تحدي األلفية ،وهو ما سيكون له إثر إيجابي على تيسير االستثمار في
مشاريع صناعية بهذه املناطق.
السيد الرئيس،
البد لنا من إثارة مسألة تنامي القطاع غير املنظم والذي ينافس
القطاع املهيكل منافسة غير متكافئة وال مشروعة ،ويهدد بانزالق
مقاوالت منظمة نحوه ،وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في محاربته،
للحد من هذا الوضع الالمقبول لقطاع يعمل خارج القانون ،وال يحترم
أية مسؤولية اجتماعية ،ويضر بمناخ األعمال ،وذلك بتضافر جهود
الدولة مع جهود "االتحاد العام ملقاوالت املغرب" الجتذاب وحدات هذا
القطاع لتكون مقاوالت مواطنة ،واحتوائها في قطاع منظم وبحماية
اجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية ،وإذ نثمن ما ورد في البرنامج
الحكومي من إجراءات وتدابيرلتحفيزودعم الصادرات املغربية ،خاصة
ما يرتبط بتقييم اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإشراك القطاع
الخاص في التقييم وفي املفاوضات بما يضمن توازنها ،فمن الضروري
األخذ بعين االعتبار مقترحات القطاع الخاص وخاصة في املفاوضات
حول "اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق" بين املغرب واالتحاد
األوربي ،كما ندعو الحكومة إلى إرساء خطة تروم التنويع املجالي وتنويع
املنتوج املوجه للتصدير والرفع من جودته وتنافسيته مع االهتمام
بتطويرتصديرالخدمات خصوصا نحو البلدان اإلفريقية.
كما يجب تعميق التفكيرفي إطار مقاربة تشاركية في كيفية استثمار
الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر لتنمية وتطوير الصناعات
الوطنية من خالل مواكبة املقاوالت الوطنية ،خاصة الصغيرة
واملتوسطة ،الستشراف أسواق جديدة وكذا في الترويج والتسويق
للمنتوج املغربي مع إعمال نظام لليقظة لحماية الصناعة الوطنية من
بعض األساليب التي تدخل في مجال املنافسة غير الشريفة (سياسة
اإلغراق التجاري على سبيل املثال).
كما نسجل بارتياح تحسن أداء مختلف القطاعات املصدرة
(الصناعات الغذائية ،السيارات ،الفوسفاط ومشتقاته ،النسيج
والجلد ،)...وهو ما ترتب عنه تحسن في نسبة تغطية الصادرات
للواردات.
وال تفوتنا الفرصة دون التنويه بمختلف اإلجراءات التي تزمع
الوزارة اتخاذها من أجل مواكبة املقاوالت املصدرة ودعم تنافسية
املنتوج الوطني ،إضافة إلى التدابير الهادفة لتسهيل اإلجراءات املتعلقة
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بالتجارة الخارجية ،وهنا نطالب بضرورة التعجيل بنشر املرسوم
التطبيقي للقانون رقم  91.14املتعلق بالتجارة الخارجية ومختلف
النصوص التنظيمية املرتبطة بها.
السيد الرئيس،
نعي جيدا اهتمام الوزارة بتطوير االقتصاد الرقمي وتكنولوجيا
املعلومات واالتصال ،حيث حققت بالدنا إنجازات هامة في هذا
الصدد ،مكنته من احتالل موقع الريادة اإلقليمية ،إال أنه من
الضروري التسريع بتفعيل "استراتيجية املغرب الرقمي  "2020لتعزيز
االقتصاد الرقمي الذي ساهم بنحو  %2.3من الناتج املحلي اإلجمالي،
ويمكن "لوكالة التنمية الرقمية" التي صادق البرملان على القانون رقم
 ،61.16القا�ضي بإحداثها ،أن تشكل أداة مؤسساتية موضوعة رهن
إشارة الوزارة الوصية ،لتحسين تموقع املغرب على املدى املتوسط بين
البلدان املنتجة للتكنولوجيا ،وجعل االقتصاد املغربي ذو قيمة مضافة
عالية وتحسين جاذبية بالدنا لإلستثمار في قطاع االقتصاد الرقمي،
موازاة مع تقوية البنية التحتية الرقمية التي تعد مرتكزا أساسيا لبناء
أنشطة صناعية متطورة ،ولجذب املستثمرين وتحسين تنافسية
االقتصاد الوطني ،وهنا نشيد بإنشاء أول مركز للحوسبة السحابية
للبيانات باملغرب بمدينة تمارة خالل شهر شتنبر املا�ضي ،وهو مشروع
منجزبشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة
في إطار برنامج "إمتياز " مما سيعزز إنتاجية املقاوالت املغربية ،وتمنح
ملشاريعها مردودية وفعالية من خالل الخدمات املتنوعة املقدمة ،والتي
تتحدد في تشكيل قاعدة معلوماتية للبيانات تخص الزبناء ،فضال عن
تمكين الشركات واملستثمرين من تسويق خدماتهم على املستوى القاري
والعالمي ،وهو ما سيعزز اإلشعاع التكنولوجي لبلدنا من خالل تموقعه
كمحور مركزي تكنولوجي جهوي ،كما يمكن أن تشكل هذا النوع من
املشاريع نواة النظام االقتصادي الرقمي ببالدنا.
فال يخفى عليكم ،السيد الوزير ،السيد كاتب الدولة ،اآلفاق
الواعدة التي يتيحها االقتصاد الرقمي لجلب استثمارات مهمة ذات
قيمة مضافة مرتفعة ،خصوصا في مجال تحليل البيانات الكبرى،
حيث تقدر قيمة التداول العاملية لهذه الصناعة ب  50مليار دوالر في
سنة .2019
لذا ،يجب تشجيع االستثمارفي املحتوى الرقمي وتحسيس الفاعلين
بضرورة التعاون فيما بينهم إليجاد الحلول املالئمة للبيانات الكبيرة
" ،"Big dataمع دعم تكوين أطر وتقنيين متخصصين في هذا املجال،
واعتماد استراتيجية واضحة في مجال األمن املعلوماتي سواء تعلق األمر
باملؤسسات العمومية أو الشركات الخاصة ،وهنا نستحضر الهجومات
االلكترونية املتكررة التي تستهدف الشركات واملؤسسات الحكومية في
مختلف القارات.
وبصفة عامة ،البد أن نشيد بمجهودات الوزارة في جذب
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واستقطاب مشاريع استثمارية مهيكلة في قطاعات يراهن املغرب على
تطويرها لتعزيز نسبة النمو وخلق فرص الشغل والرفع من قيمة
الصادرات وإرساء أسس صناعة متكاملة ومندمجة ستساهم في تعزيز
قدرات املغرب لولوج نادي الدول الصاعدة.
ُْ
ِتلك ْم ،السيد الرئيس ،السيد الوزير ،السيد كاتب الدولة ،بعض
املالحظات واألفكارالتي ارتأينا تقاسمها معكم في هذه الجلسة ،آملين أن
تجد طريقها نحو التنفيذ بما سيساهم في خلق مناخ مالئم لالستثمار،
تسوده الثقة ويشكل أرضية خصبة لإلقالع االقتصادي املنشود ،خدمة
للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتدعيما ملزيد من االستقرارلوطننا،
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 
االجتماعي:
بداية ،البد من اإلشادة بأهمية تجميع قطاع السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية ضمن وزارة وصية واحدة ،نظرا لترابط
وتداخل وتأثير أنشطة هذه القطاعات بعضها على بعض وهو ما
سيساهم في تعزيز التقائية برامجها كمدخل أسا�سي لتقوية الحكامة
وتطوير هذه القطاعات التي تلعب أدوارا استراتيجية في التنمية
االقتصادية واالجتماعية والترابية.
السيد الرئيس،
لسنا في حاجة اليوم بالتذكير بالدور الهام الذي يضطلع به قطاع
السياحة في االقتصاد الوطني ،فهو يكتسـي أهميـة خاصـة علـى الصعيـد
املاكـرو -اقتصـادي ،حيـث أن حصته مـن الناتـج الداخلـي الخـام تقارب
 ،%7ويساهم بأكثر من  %5مـن فـرص الشـغل ،وهو بالتالي ثاني أهم
َم ْ
صدرلفرص العمل ويتجاوز رقم معامالته  110ملياردرهم ،كما يشكل
مع تحويالت املالية ملغاربة العالم ،إحدى املصادر الرئيسية للعملة
الصعبة حيث يساهم بحوالي  %20في ميزان األداءات (صادرات السلع
والخدمات) ،إضافة الستحواذه على حصة  %43من تصديرالخدمات.
وبفضل املخططات اإلستراتيجية املتبعة في هذا القطاع من قبل
الحكومات املتعاقبة ،فقد برهن القطاع السياحي علــى ُمرونتـه فـي
وجـه مختلـف الصدمـات الخارجيـة التـي تعـود علـى وجـه الخصـوص إلـى
ـدام االسـتقرارفـي املنطقـة.
انع ِ
وبالفعـل ،فقد سجلنا مؤخرا تحسنا ملحوظا لعدد الوافدين على
اململكة بزيادة حوالي  %10.4+مقارنة مع السنة املاضية  ،2016موازاة
مع ارتفاع عدد ليالي املبيت السياحية ب ،%15+إضافة لتسجيل تطور
إيجابي لعائدات السياحة حيث من املوقع أن ترتفع عند نهاية السنة
الحالية بنسبة  %4.8+لتناهز 70ملياردرهم.
ورغم هذه املؤشرات اإليجابية املشجعة ،إال أن املوضوعية تفرض
علينا أن نثيرأمامكم ونحن نخوض في مناقشة مضمون ميزانية الوزارة،
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أن نتوقف عند استراتيجية الحكومة للقطاع واملتمثلة في "رؤية "2020
واستحضار أهدافها الطموحة واملتمثلة في جعل املغرب كوجهة دولية
ضمن الوجهات السياحية العشرين املفضلة للسياح وفرض نفسه
كمرجع للتنمية املستدامة في حوض البحر األبيض املتوسط ،وجعل
إنعاش السياحة الداخلية والسياحة العائلية من بين أولوياتها ،مع
مضاعفة عدد السياح الوافدين إلى اململكة مرتين ،ورفع العائدات
السياحية إلى  140ملياردرهم في أفق سنة .2020
كل هذه األهداف ،هي أهداف طموحة تحتاج لتحقيقها حكامة
جيدة والتقائية مختلف البرامج الحكومية وتعبئة كل املتدخلين ،سواء
كانوا مؤسسات عمومية أو قطاع خاص أو جماعات ترابية.
وقد حان الوقت ،في نظرنا ،لتقييم هذا املخطط االستراتيجي
للوقوف على ما أنجزوما لم ينجزوتشخيص األسباب ،حتى ال يعاد تكرار
نفس أخطاء واختالالت "املخطط األزرق" ،الذي لم يتمكن من تحقيق
إال أقل من  %10فقط من أهدافه الخاصة بتوفير 58ألف سرير ،فعلى
سبيل املثال:
َ
 سقف األ ِس َّرة املحدثة في محطة “تغازوت” لم يتجاوز  750سريرا،من أصل  7450سريرا مبرمجة في أفق  ،2020أي بمعدل إنجازلم يتعد
 %10فقط ،واألمرنفسه بالنسبة إلى محطة “ليكسوس” السياحية ،إذ
استقراملعدل عند حوالي )2016( % 6
 محطة “موكادور” :لم يتجاوز بها معدل اإلنجازسقف ،)2016( %7ذلك أنه من أصل خمسة آالف و 450سريرا مبرمجا في أفق  ،2020لم
َ
يتم إحداث سوى حوالي  410أ ِس َّرة باملحطة الفندقية؛
 محطة “مازغان” :أقل من )2016( %6؛َ
 محطة الشاطئ األبيض (كلميم) :بعيدة عن توفير عدد األ ِس َّرةاملبرمج والبالغ  12ألف سرير.
وبالرجوع لألرقام التي قدمها تقرير املجلس األعلى للحسابات
حول "الشركة املغربية للهندسة السياحية" ،فنالحظ أن األمور تسير
على نفس املنوال بالنسبة لرؤية  ،2020حيث أن نسبة اإلنتاج جد
ضعيفة (حوالي  %3عند متم سنة  ،)2015كما أن نسبة إنجازاملشاريع
املنصوص عليها في العقود الجهوية هي بحدود  %0.3فقط عند متم
شهر يونيو  ،2015وحتى لو تم اعتبار املشاريع التي هي في طور اإلنجاز،
فإن النسبة املذكورة ال تتجاوز  ،%20وهو ما يستدعي تقويم الوضع
باعتماد مقاربة جديدة ونموذج تنموي مبتكر للقطاع بإشراك مختلف
الفاعلين في امليدان.
وفي هذا اإلطار ،البد أن ننهئ الحكومة وخاصة الوزارة الوصية على
القطاع على املقاربة الجديدة التي تبنتها والتي تعتمد التشاور وإشراك
املهنيين ،وعلى الحركية والدينامية التي أضفتها على القطاع مؤخرا،
َ ُّ
من خالل اللقاءات املتعددة مع الفاعلين في القطاع السياحي وت َوف ِقها
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في التوصل معهم بشكل توافقي العتماد آلية للحكامة من خالل خلق
لجنة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتتبع تنفيذ مضامين
مخطط "رؤية  ،"2020وهذا ُيحسب لكم ،كحكومة وكوزارة.

بدفعهم هذه الرسوم املترتبة أصال عن التأخير في إنجاز هذه املشاريع،
فسنزيد من معاناتهم ،وهي في الحقيقة بمثابة دعوة غير مباشرة للتخلي
عن مشاريعهم االستثمارية.

وبالرجوع للمخطط األزرق ،يمكن القول أن هناك إجماع وطني
على فشله في تحقيق أهدافه ،وهناك عدة تقارير ملختلف املؤسسات
والهيئات الوطنية في هذا الشأن ،تعطي أرقاما دقيقة ال داعي للرجوع
إليها.

هذه الرسوم ،السيد الوزير ،السيدة كاتبة الدولة ،كانت غائبة
في "رؤية  "2010وتم إرجاعها في "رؤية  ،"2020ونحن نستغرب هذه
الخطوة ونتساءل عن املغزى من ذلك؟ وعن أي فلسفة وأي مرجعية
تم االستناد عليها في ذلك؟

السيد الرئيس،
نحن في االتحاد العام ملقاوالت املغرب أنظارنا موجهة للمستقبل،
ونروم معكم استشراف مستقبل واعد للسياحة الوطنية ،لذلك نرى
أنه من الواجب القيام بتشخيص دقيق "لرؤية  "2020للوقوف على
مسببات تعثر هذا املخطط االستراتيجي الهام ،والذي تعول عليه بالدنا
كثيرا كرافعة للتنمية وخلق مناصب الشغل.

السيد الرئيس،
من التدابير املواكبة إلعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي ،ما هو
مرتبط بالترويج لوجهة املغرب وتسويق املحطات السياحية ،وهي مهمة
تحتاج ملوارد مالية هامة ،إذ أن امليزانية الحالية للمكتب الوطني املغربي
للسياحة محدودة جدا ،وتأتي أساسا من حصته في الرسوم الجوية،
وهي غيركافية لتحقيق أهداف املخطط ،ومن الضروري التفكيرفي موارد
إضافية ،ومن أجل ذلك نحث الوزارة على ابتكار طرق جديدة للترويج
باستعمال اإلمكانيات الهائلة التي توفرها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
( )TICللترويج على نطاق واسع وبأقل تكلفة ،وهنا تستحضرعلى سبيل
املثال املبادرة القيمة ألحد الفنانين العامليين املغاربة الذي صور "كليب
فيديو" ألغنية بطريقة ترويجية لوجهة املغرب والذي ح�ضي بمتابعة
أكثرمن  80مليون مشاهد من مختلف بلدان العالم في أقل من شهر.

وفي هذا اإلطار ،يمكن أن تشكل خالصات واستنتاجات مكتب
الدراسات " "Boston Consulting Groupالذي قام بافتحاص
"للمخطط األزرق" ،نقطة انطالق وتحول من أجل البحث عن الوسائل
املناسبة إلعداد مخطط إنعاش للقطاع السياحي على املدى القريب
واملتوسط بإجراءات وتدابيرمحددة.
ومن وجهة نظرنا ،فإن املعضلة األساسية التي يجب تجاوزها هي:
كيف يمكن استرجاع ثقة املستثمرين وإقناعهم باالستثمار في القطاع،
بعد معاناة العديد منهم الستكمال مشاريعهم التي كلفتهم ال�شيء
الكثير؟
ألن إنعاش املخطط والحالة هذه ،يحتاج ألكثر من إجراء عادي أو
تدابيرتحفيزية مألوفة ،بل يحتاج ملا يمكن أن نسميه "العالج بالصدمة"،
من خالل البحث عن آليات مبتكرة تتجاوز املقاربات واإلجراءات التي
تم تجربتها سلفا والتي لم تعط أكلها في تحقيق أهداف املخطط األزرق.
وهنا البد من اإلشادة ببعض املقتضيات التي جاء بها مشروع
قانون املالية لسنة  2018والتي تروم إعطاء دينامية جديدة لالستثمار
في القطاع السياحي من خالل إعفاء املستثمرين من واجبات تسجيل
األرا�ضي فضاء املقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية ،وذلك وفق
شروط محددة ،باإلضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس
االمتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية.
ودائما في إطار تقاسم هواجسنا املشتركة لتحقيق أهداف "رؤية
 "2020من خالل تحفيز وإنعاش االستثمار في القطاع السياحي،
وخصوصا في املحطات الساحلية التي حددتها "رؤية  ،"2020البد من
إيجاد حل ملسألة "الرسوم على األرا�ضي غيراملبنية" ( ،)TNBألن العديد
من املستثمرين يجدون صعوبات جمة في الحصول على التمويل
ملشاريعهم ،مما يعطل تنفيذها لعدة سنوات ،وإذا أضفنا لذلك إلزامهم

باإلضافة إلى ما تم ذكره سلفا ،على الحكومة أن تتخذ مزيد من
التدابيرلتشجيع االستثماروتنمية القطاع السياحي من خالل:
 ـ تسهيل ولوج الشركات السياحية للتمويل وإعادة الهيكلة؛ دعم املقاوالت السياحية وتحسين تنافسيتها؛ إعداد استراتيجية شاملة ومحددة بشكل جيد ومفصلة في شكلبرامج عمل بأهداف واضحة قابلة للقياس ،تمكن من تقييم النتائج
وفق مدة زمنية محددة.
 مواكبة وكاالت األسفارفي التحوالت الذي يعيشها قطاعهم والعملَ
على تعزيز دورهم للتحول ُ
لص ّناع امل ْنتوج السياحي الوطني ُومن ِعشين
للسياحة الداخلية ُوم َر ّ ِوجين ُم ِهمين ِلوجهة املغرب من خالل تنويع
العرض السياحي على طول السنة بين املنتوج السياحي الثقافي والبيئي
والجبلي (السياحة اإليكولوجية) وغيرها وعدم االقتصار للترويج
للسياحة الساحلية املوسمية فقط على أهميتها ودورها في اجتذاب
السياح وفي تشغيل اليد العاملة؛
 مواصلة تطوير املنتوجات السياحية املوجهة للسوق الداخليةوالتي يجب أن تراعى فيه خصوصيات الزبون املغربي وعاداته وخياراته
(سياحية عائلية بطلب مرتفع خالل العطل املدرسية والعطلة
الصيفية)؛
 -تحسين مستوى الخدمات وظروف استقبال السياح ملواجهة
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املنافسة الشرسة في محيطنا اإلقليمي والجهوي (دول البحر األبيض
املتوسط) ،من خالل مراجعة منظومة التكوين الذي يستجيب ملعايير
الجودة (تنمية املهارات املهنية ،إتقان اللغات)...؛
 تطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل الولوج إلى الوجهاتالسياحية الرئيسية ببالنا.

قطاع النقل الجوي:
وعالقة بالنقل الجوي ،فال أحد يجادل في الدور املحوري الذي يلعبه
النقل الجوي في تنمية السياحة لكونه يشكل أول نمط لنقل السياح،
إضافة لدوره الهام في تسهيل املبادالت التجارية خصوصا مع الدول غير
الساحلية ،لذلك يجب على الحكومة أن تنكب على جعل هذا القطاع
أكثر تنافسية وفي خدمة تنمية االقتصاد الوطني من خالل العمل على
تخفيض كلفة النقل الجوي سواء بالنسبة لألشخاص أو البضائع.
وبصفة عامة ،يبقى قطاع النقل الجوي مطالبا بدعم السياسة
الوطنية في مجال االنفتاح على إفريقيا بعد القرار التاريخي لرجوع
املغرب إلى حضنه املؤس�سي لالتحاد اإلفريقي ،إلى جانب الطلب الرسمي
الذي تقدم به لالنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
( )CEDEAOفي أفق تحقيق أهداف اإلستراتيجية اإلفريقية الشاملة
لبالدنا وتوجهات جاللة امللك حفظه هللا ،نحو االندماج اإلفريقي
لالقتصاد املغربي.
في هذا اإلطار ،نثمن البرامج االستثمارية الطموحة التي ساهمت
بشكل كبير في عصرنة وتطوير مختلف مكونات قطاع النقل الجوي
باملغرب ،سواء على مستوى البنيات التحتية أو اإلنتاج أو التكوين
وجعله قطاعا تنافسيا وقادرا على رفع تحديات العوملة ،كما نثمن
التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها إلرساء حكامة جيدة للرفع من
فعالية القطاع من خالل:
 تكثيف وتفعيل اإلجراءات املرتبطة بإنعاش الربط الجوي الداخليوالدولي؛
 الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات وتحسين جودة الخدماتواملحافظة على البيئة؛
 الرفع من الطاقة االستيعابية للمجال الجوي املغربي إلى  500ألفحركة خالل السنة املقبلة 2018؛
 تقوية املنظومة القانونية للطيران املدني بشكل يتوافق التشريعالدولي؛
... -إلخ

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
السيد الرئيس،
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دون الحاجة للرجوع لسرد أهمية قطاع الصناعة التقليدية
ومكانته الوازنة في املجتمع املغربي والتي تتعدى الجوانب االقتصادية
واالجتماعية ،ملا يختزنه من مقومات حضارية وملا يحمله منتوجها من
حمولة ثقافية وفنية ،تحتم علينا العمل على تنميته والحفاظ عليه
كموروث ثقافي وتاريخي ،تتميز به بالدنا ويشكل أهم دعامات الهوية
الحضارية لبالدنا ،وذلك من خالل العمل على إضفاء قيمة أكبر عليه
وضمان استمراريته عبر تعزيز حمايته من املنافسة غير املتكافئة من
قبل املنتوجات األجنبية (خصوصا الصينية والهندية والتركية...إلخ)
إال أن تنافسية قطاع الصناعة التقليدية ،رهينة بمستوى جودة
منتجاته واملحافظة على خصوصيته وانفتاحه على االبتكاروقدرته على
التأقلم املستمرمع متطلبات السوق الداخلي والخارجي.
وهنا نثمن االنعكاسات اإليجابية ملختلف األوراش املنجزة في إطار
"رؤية  ،"2015والتي تم تنفيذها بفضل تضافر الجهود املبذولة من
طرف كل الفاعلين والشركاء ودعمهم املستمر لبرامج التنمية الخاصة
بالصناعة التقليدية ،إال أن ذلك ال يجب أن يحجب عنا اإلشكاليات
واملعوقات التي يعاني منها هذا القطاع والتي تتطلب جهدا إضافيا من
أجل معالجتها وتجاوزها ،ضمانا لتنمية مندمجة ومستدامة ،مما
يحتم القيام بلحظة تأمل لتقييم "رؤية  "2015للوقوف على مدى تقدم
مختلف األوراش وتقييم املنجزات مقارنة مع األهداف املرسومة ،في
إطارمقاربة تشاركية ،لرصد مكامن الضعف واإلشكاالت التي يعاني منها
القطاع ،والبحث عن الحلول املالئمة ،حتى يتسنى إعداد إستراتيجية
جديدة مبتكرة هدفها السمو بقطاع الصناعة التقليدية إلى املكانة التي
تليق به ضمن باقي قطاعات ومكونات االقتصاد الوطني ،في التقائية
وانسجام تام مع االستراتيجيات القطاعية األخرى.
ولن يتأتى ذلك ،السيد الرئيس ،إال بتحسين جودة وتنافسية منتوج
الصناعة التقليدية من خالل تأهيل مكوناته املهنية وتطوير النسيج
املقاوالتي للقطاع ودعمه بإحداث مناطق وفضاءات أنشطة مندمجة
من جيل جديد ،تتوفر على بنيات تحتية مالئمة لفائدة املقاوالت
الصغرى واملتوسطة بالقطاع ،إضافة لتقديم الدعم اللوجيستيكي
للحرفيين وتمكينهم من املواد األولية ذات الجودة العالية ليتمكنوا
من رفع حجم اإلنتاج وجودته وإدخال بعض التصاميم العصرية
وكذا مسايرة التحوالت التكنولوجية وتطوير وتنويع املنتجات ،لتتمكن
املقاولة الوطنية املصدرة من االنسجام مع أحدث االتجاهات في
التصاميم واأللوان واالستجابة ملتطلبات الزبناء.
ُ
كما لن يتسنى تطوير القطاع بالشكل املتوخى ما لم يتم إخراج
مشروع القانون املتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
والذي طال انتظاره من قبل كافة املتدخلين في القطاع والذي يمكن أن
يشكل مدخال أساسيا لتطويرالقطاع وتنمية مختلف أنشطته.
إضافة البتكار حلول مالئمة لإلشكاليات املرتبطة بالولوج إلى
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التمويل بالنسبة للمقوالت الصغرى واملتوسطة التي تمارس أنشطتها
في مجال الصناعة التقليدية ،وكذا اعتماد آليات ناجعة وواقعية من
َأ ْجل َت ْمويل إ َ
عادة هيكلتها ،عبر تحسين وسائل اإلنتاج ،حتى تتمكن من
ِ
ُ َِ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُّ
مواكبة التحوالت التكنولوجية الحديثة دون املس بالطابع التقليدي
للمنتوج وخصوصياته الحضارية والثقافية ،مع التفكير في خلق جيل
جديد من املؤسسات التي تتولى عملية التسويق ملنتجات الصناعة
التقليدية ،تتوفر على املقومات الضرورية لالستجابة لحجم الطلبيات
املرتفعة واحترام اآلجال املعقولة للتسليم.
السيد الرئيس،
لقد ح�ضي االقتصاد االجتماعي والتضامني باهتمام كبيرفي البرنامج
الحكومي املقدم أمام البرملانُ ،وي َع َّول كثيرا على أنشطته للمساهمة في
إدماج الفئات التي تعاني الهشاشة في الدورة االقتصادي ،خصوصا في
العالم القروي واملناطق الجبلية وهوامش املدن ،إذ حسب الدراسة
التي أجراها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيّ ،
فإن االقتصاد
االجتماعي والتضامني هو بمثابة ّ
الدعامة الثالثة التي ينبغي ْأن ُيق ُ
ّ
وم
ُ
ْ
ّ
العمومي والقطاع
عليها االقتصاد املتوازن واملد ِمج ،إلى جانب القطاع
الخاص.
ْ
ُ
االقتصاد على ما يكفي من اإلمكانات والوسائل التي
وينطوي هذا
وغير ّ
هامةّ ،
مادية ْ
تجعله قاد ًرا على ْ
ثروات ّ
مادية متى تم
وتوفير
تعبئة
ٍ
ِ
ّ
تشريعي وحكامة وطنية مالئمة ،تمكن من تأطير وتوجيه
توفير إطار

عمل وأنشطة مكوناته وفق أهداف مختلف البرامج واالستراتيجيات
القطاعية ،محليا وجهويا ،خصوصا منها برامج املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية أو التي يتم إطالقها في إطارالتعاون الدولي.

كما نستحضر هنا بعض املبادرات املبتكرة لتعزيز دور االقتصاد
االجتماعي في التنمية ،من خالل تثمين منتوجاته وخلق قيمة مضافة
عليها ،بتبني مقاربة تشاركية تروم االلتقائية في تحقيق األهداف،
وهنا نود أن نشيد على وجه الخصوص بالشراكة النموذجية التي تم
الشروع في تنفيذها بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن من جهة
وقطاعي الصناعة التقليدية والتشغيل والتكوين املنهي من جهة أخرى،
والتي مكنت من انجازبنيات تحتية مهمة تضم مراكزللتكوين وفضاءات
لإلنتاج والبيع ،حظيت بتدشين صاحب الجاللة محمد السادس حفظه
هللا ،مما يترجم العناية امللكية املوصولة لهذا القطاع.
قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
السيد الرئيس،
رجوعا إلى مشروع ميزانية قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،وبعد الدراسة واإلطالع على مختلف الوثائق
املقدمة لنا ،وفي إطار مهمتنا الدستورية ،وبعد التقييم املوضوعي
ملفردات مشاريع امليزانية املقدمة فإننا نثمن املجهودات املبذولة
واإلنجازات التي حققت في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الفالحة
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والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،كما نسجل إيالء
الحكومة مزيد من األهمية واالهتمام لهذه القطاعات من خالل الرفع
من ميزانياتها في مشروع قانون املالية الحالي ،حيث ارتفعت االعتمادات
املخصصة لها بنسبة تصل إلى  %18مقارنة مع ميزانية سنة  2017مع
إعطاء أهمية كبرى ملجال التنمية القروية الذي ح�ضي لوحده ببزيادة
في االعتمادات املرصودة له تناهز  %70مقارنة مع سنة  ،2017وهو ما
يترجم وعي الحكومة بمدى جسامة املجهود الذي ينتظرها من أجل
تدارك التفاوت االجتماعي واملجالي في العالم القروي ،إذ خصص لتنمية
هذا األخير غالف مالي يعادل  6,85مليار درهم ،سيساهم جزء كبير منه
لتمويل برامج فك العزلة والربط بشبكة املاء والكهرباء.
ورغم ذلك ،السيد الوزير ،فال يزال العالم القروي يعاني خصاصا
كبيرا في البنيات األساسية والخدمات االجتماعية ،كما أن مظاهرالفقر
والهشاشة تتفاقم كلما تأخرت التساقطات املطرية عن موعدها أو
َ
ض ُعفت ِن َس ُبها ،نظرا العتماد الساكنة القروية باألساس على األنشطة
الفالحية والزراعية في حياتهم املعيشية ،وما األحداث املأساوية األخيرة
التي شهدتها جماعة سيدي بولعالم بإقليم الصويرة إال تجسيدا لهذا
الواقع الذي يسائلنا جميعا ،حكومة وبرملانا ومجتمعا مدنيا ،من أجل
ابتكار حلول استعجالية ومناسبة وتحرير كل الطاقات اإليجابية من
أجل املرور للسرعة القصوى ملواجهة كل مظاهر الهشاشة ،من خالل
إعادة النظر في النموذج التنموي لبالدنا ،واعتماد مقاربات وطرق
جديدة لتمويل املشاريع التنموية باملناطق الجبلية والقروية والواحات،
يمكن أن يشكل "صندوق املناخ األخضر" إحدى أهم ركائزها ومصدرا
واعدا لتمويل العديد من املشاريع في هذا املجال إن تم إعداد ملفاتها
بشكل جيد وباحترافية عالية.
السيد الرئيس،
إن االتحاد العام ملقاوالت املغرب يثمن مجهودات الوزارة لتشجيع
الحوار بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار مخطط "املغرب
األخضر" ،قصد تحديد الفروع التي يمكن لالستثمارات أن تدعم
إنتاجها الفالحي وتنمية سالسل القيمة والتجارة املندمجة .وأملنا كبير
في تسريع تفعيل القانون املتعلق باملهن الفالحية واملائية الذي يحدد
شروط خلق وتمويل املهن الفالحية بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين
الفاعلين املتدخلين في مختلف حلقات سالسل القيمة الفالحية وتمكين
هذه املهن من التوفر على تعبئة موارد مالية دائمة ،إضافة إلى ضمان
شروط التنافسية واملردودية للمنتجات الفالحية املغربية والرفع من
قوة الفالحة املغربية على مستوى التصدير.
وهنا البد من اإلشادة باملجهود الذي بذل من قبل الوزارة لتحقيق
جل أهداف املخطط االستراتيجي "املغرب األخضر" ،حيث مكن هذا
األخير على سبيل املثال من تحقيق هدف مليون هكتار من املساحات
املخصصة لغرس أشجار الزيتون محققا بذلك الهدف املرسوم من
قبل املخطط ،ثالث سنوات قبل استكمال األجل ،إضافة لتحويل 700
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ألف هكتارمن األرا�ضي الفالحية لفائدة الزراعات ذات القيمة املضافة
العالية ،خاصة األشجاراملثمرة والخضروات ،في ظرف  10سنوات ،وهو
ما مكن من ضمان تغطية  %42من الحاجيات االستهالكية الوطنية
من السكر وغزو أسواق جديدة لتصدير املنتوجات الفالحية خاصة في
إفريقيا.
كما أن عملية تعبئة العقار الفالحي إلنجاز املشاريع الفالحية
العصرية تستدعي مواصلة وتعزيز املجهودات املبذولة ملواجهة إشكال
ِصغر مساحات الضيعات الفالحية؛ من خالل تشجيع التجميع بفضل
ّ
َّ
واملجمعين،
للمجمعين
مجموعة من التسهيالت واالمتيازات التي تقدمها
ِ
مع ضمان األمان القانوني لهذه املمارسة من خالل قانون التجميع
الفالحي ،ومواصلة تشجيع كراء هذه األرا�ضي إلنجاز مشاريع فالحية
عصرية بهدف تعبئة وتثمين واستغالل األرا�ضي الجماعية الفالحية من
طرف املستثمرين الخواص.
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القروية بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس حفظه هللا.
السيد الرئيس،
عالقة بقطاع الفالحة والصيد البحري في ارتباطه بالعالقات
املغربية اإلفريقية؛ فإننا نذكرالحكومة بضرورة إضفاء طابع تمايزي في
عالقاتنا مع الدول اإلفريقية ،استحضارا لتوجيهات جاللة امللك حفظه
هللا في خطابه التاريخي من داكار بمناسبة الذكرى  41لعيد املسيرة
الخضراء السنة الفارطة ،وفي هذا السياق فإن االتحاد العام ملقاوالت
املغرب عمل على خلق آلية لتتبع إنجاز املشاريع االستثمارية في مختلف
البلدان اإلفريقية ،التزاما منه بمواكبة االتفاقيات املوقعة والعمل
على تحقيق التقائية الدبلوماسية االقتصادية مع مبادرات املستثمرين
وهو ما سيمكن اململكة املغربية والدول اإلفريقية الشريكة لبالدنا من
تطوير التعاون جنوب-جنوب ،من أجل تعزيز األمن الغذائي بإفريقيا،
وتقليص نسب الفقروتدبيراملوارد املائية بشكل مستدام.

السيد الرئيس،
أما بالنسبة لقطاع لصيد البحري ،فإننا نثمن مختلف التدابير
املتضمنة في محور االستدامة ملخطط " "Halieutisوالتي تهدف الحفاظ
على مخزون السمك في البحر األبيض املتوسط واملحيط األطل�سي ،إال
أن هذا املخزون أصبح مهددا لعدة عوامل ،منها تنامي أنشطة الصيد
غير القانوني وغير املصرح به ،إضافة لعدم إقرار فترات راحة بيولوحية
مالئمة وكافية لتعزيز الكتلة الحيوية خاصة في البحر األبيض املتوسط
وبعض املناطق باملحيط األطل�سي ،وهو ما يستدعي تعزيزآليات املراقبة
وتكثيف األبحاث العلمية البحرية الوطنية حول الثروة السمكية
الوطنية وطرق استغاللها وفق قواعد االستدامة وتثمين جميع
املنتجات البحرية ،خصوصا تلك املوجهة للتصدير ،وهو ما سيمكن
من بلوغ جل أهداف البرنامج االستراتيجي ملخطط " ،"Halieutisالذي
نؤكد في االتحاد العام ملقاوالت املغرب باملناسبة على نجاحه من خالل
عدة مؤشرات ايجابية ،سواء تعلق األمر بالشق االقتصادي من خالل
املنحى التصاعدي الذي عرفته أنشطة أسطول الصيد بموانئ الصيد،
أو في الشق االجتماعي من خالل تحسين منظومة الحماية االجتماعية
للصيادين التقليديين في إطار االستفادة من تعميم التأمين الصحي
بمساهمة املهنيين.

السيد الرئيس،
إن أهم تحدي سيواجهه املغرب على املدى املتوسط والبعيد هو
كيفية ضمان تزويد االقتصاد الوطني بما يحتاجه من الطاقة من
مختلف املصادر سواء كانت أحفورية أو متجددة ،استجابة للطلب
الوطني املتزايد على الطاقة ،والذي أخذ في السنوات األخيرة منحى
تصاعديا ،كنتيجة طبيعية للطفرة االقتصادية التي عرفتها عدة
قطاعات صناعية في إطار التحول الهيكلي للصناعة املغربية وتطور
النمو الديموغرافي الذي يعرفه املغرب ،حيث ارتفع استهالك الطاقة
خالل السنة الحالية ( )2017بنسبة  %4.1+مقارنة مع السنة املاضية
( ،)2016وبمعدل سنوي خالل العشرية األخيرة يناهزنسبة .%7

السيد الرئيس،
أما بخصوص املياه والغابات ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب
إذ ينوه باملجهودات الجبارة املبذولة في هذا القطاع الحيوي ،خصوصا
على مستوى التحديد الغابوي وحماية الثروة الغابوية والغطاء النباتي
والتربة واملوارد املائية والحد من ظاهرة التصحر بالنظر لألهمية
املحورية التي يكتسيها القطاع على املستويين االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،فإنه يؤكد أن نجاح مبادرات الحكومة في هذا الشأن مرهون
باعتماد سياسة تنموية مندمجة تخرج اإلنسان القروي من الفقر
والعزلة واألمية وهذا هو الهدف املتوخى من إحداث صندوق التنمية

ورغم املجهودات التي يبذلها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب والزيادة املسجلة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات
ُ َ
املتجددة التي أضحت تشكل نسبتها  ،%13فإن تبعيتنا الطاقية الزالت
جد مرتفعة وتتعدى نسبتها  ،%93أي أننا نعتمد بصفة شبه كلية على
االستيراد لتغطية احتياجاتنا من الطاقة ،كما تشكل الفاتورة الطاقية
ضغطا دائما على االحتياط الوطني من العملة الصعبة ،حيث تتعدى
َُ
كلفتها السنوية  50مليار درهم تؤ َّدى بالعملة األجنبية وكانت السبب
املباشر الرتفاع نسبة الواردات ب ـ  %70عند متم شهر غشت املا�ضي،
ْ
وبالتالي فإن للفاتورة الطاقية تأثير ِسلبي ُمباشرعلى امليزان التجاري.

قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
البد في البداية أن نشيد بوجاهة دمج قطاع الطاقة واملعادن وقطاع
التنمية املستدامة في وزارة واحدة نظرا للترابط الوثيق بين القطاعين
مما سيعزز التقائية البرامج الحكومية في هذا املجال بما يضمن شروط
نجاح مختلف البرامج واملخططات اإلستراتيجية القطاعية سواء على
املستوى الجهوي أو الوطني.
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ومن أجل الحد من هذه التأثيرات السلبية للفاتورة الطاقية على
املالية العمومية ،وكذا التخفيض من التبعية الطاقية للخارج ،نهجت
بالدنا بفضل الرؤية املتبصرة لصاحب الجاللة ،استراتيجية طاقية
َ َ
َ ُ
َ
َ َ
الباقة الطاقية الوطنية ،وت ْع ِبئة
وطنية جديدة ،تروم ت َن ُّوع وتناف ِسية
َ
مختلف املوارد الطاقية املتجددة على الصعيد الوطني ،مع تعزيز
النجاعة الطاقية ،في ُأ ُفق َتحقيق أهداف َّ
الت َح ُّول الطاقي ،من خالل
النمو املتصاعد لحصة الطاقات املتجددة لتصل نسبتها  %43خالل
سنة  2020و %52من القدرة الكهربائية املنشأة في أفق سنة  ،2030مما
الج َهوي واإلفريقي.
يجعل من املغرب رائدا في هذا املجال على املستوى ِ
َّ
وبالنظر للمؤهالت التي َي َت َوفر عليها املغرب في مجال الطاقات
املتجددة ،سواء الريحية أوالشمسية أوالكهرومائية ،فإن قراره بتطوير
ً
َ ً
ّ
صا ِئبا وحكيما إذ َس ُي َم ِكنه من إنتاج طاقة
االستثمار فيها يعتبر خيارا
ُْ
كهربائية نظيفة ِوبكلفة منخفضة ،مما سيساهم في تحقيق العديد
من أهداف التنمية املستديمة ،إذ ستمكن الطاقات املتجددة من
تعزيز استقالل املغرب الطاقي وتيسير برامج التنمية في العالم القروي
واملساهمة في تطوير الفالحة من خالل توفير طاقة مالئمة لبرامج الري
َ
وت ْح ِل َية مياه البحر ( )Dessalement de l’eau de merوبالتالي تحسين
تنافسية اقتصاده والوفاء بالتزاماته الدولية في مجال الحد من انبعاث
الغازات املسببة لالحتباس الحراري.
وهنا ننهئ الحكومة وننهئ أنفسنا جميعا على املشروع الضخم
القا�ضي ببناء محطة لتحلية مياه البحر بأكادير من خالل استغالل
الطاقة الشمسية ملحطة نور ورزازات ،ويروم هذا املشروع تحلية
ً
 275ألف متر مكعب يوميا من املياه البحرية ،لتحويلها ملياه صالحة
لالستعمال املنزلي والفالحي في مرحلة أولى ،على أن يرتفع إنتاج املحطة
إلى  450ألف متر مكعب في مرحلة ثانية ،وهو ما سيمكن من ضمان
تزويد أكثر من مليوني نسمة من املاء الصالح للشرب ،وهو حل وجيه
ملواجهة النقص املسجل في املوارد املائية الطبيعية السطحية والجوفية
َ
بجهة سوس ماسة .ولوال املشاريع الكبرى للطاقات املتجددة ببالدنا ،ملـا
ً
كان ُم ْج ِديا اقتصاديا تنفيذ مثل هذه املشاريع لتحلية مياه البحركأحد
ل ُ َ ُ
َ
واجهة ش َّح املياه َوتنامي َح ْجم االستهالك ،بسبب حاجاتها
الحلو ِمل
ُْ
الضخمة إلى الطاقة وارتفاع كلفة االستغالل.
إال أنه رغم املؤهالت واإلمكانات الواعدة التي يتيحها املغرب إلنتاج
الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات املتجددة (خاصة الريحية)
بقوة عالية وبكلفة تعتبر األقل انخفاضا على املستوى العالمي ،إال
أننا نالحظ ضعف إقبال الفاعلين الدوليين في مجال لالستثمار في
هذا املجال ،مقارنة مع دول أخرى بتنافسية أقل بكثير ،بسبب وجود
نصوص قانونية وتنظيمية ال تشجع على ذلك ،مما يستوجب مراجعتها
في أقرب اآلجال؛ إضافة لضرورة اعتماد حكامة جيدة وتنظيم أحسن
للقطاع ،خاصة على مستوى تحرير سوق الكهرباء الخضراء ذات
الجهد املنخفض واملتوسط ،موازاة مع توجيه االستثمار العمومي
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لتعزيز وتقوية قدرة الشبكة الكهربائية لتصريف الكهرباء املنتجة من
مصادر الطاقات املتجددة التي تتسم بإنتاج المركزي ،عبر إحداث
وتطوير"الشبكات الذكية" ( )Smart Gridsوكذا العمل على تسريع ربط
الشبكة الكهربائية لألقاليم الجنوبية مع الشبكة الكهربائية الوطنية.
السيد الرئيس،
سبق أن وقعت الحكومة واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب عقد برنامج للفترة  2017-2014بتاريخ  26ماي  2014بغالف
مالي قدره  45مليار درهم ،ساهمت فيه الدولة واملكتب بنسبة ،%70
منها  22ملياردرهم تتحملها الدولة:
وهنا نعيد تساؤلنا الذي سبق لنا عبرنا عنه منذ شهور أمام هذه
اللجنة خالل مناقشة مشروع ميزانية  ،2017عن مدى قدرة املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب للوفاء بتعهداته الواردة في هذا
العقد البرنامج؟
هذا التساؤل يجد َج ْدواه لكون هامش االحتياط املتعلق بالعرض

في إنتاج الكهرباء ال يتعدى  %10خالل سنة  2016بينما العقد البرنامج
يستهدف هامش احتياط يعادل  %15عند متم سنة  ،2017هل تحقق،
السيد الوزير ،تطور في هذا الشأن؟
ُ َ ّ
أما فيما يخص النجاعة الطاقية ،فبالرغم من أنها تش ِكل أولوية
في اإلستراتيجية الطاقية للحكومة بهدف تحقيق نسبة  %5في اقتصاد
ً
الطاقة في أفق  2020ونسبة  %20في أفق  ،%30وأخذا بعين االعتبارما
تم اإلعالن عنه من برامج وإصالحات إلدخال تقنيات النجاعة الطاقية
ُ
في القطاعات اإلنتاجية الرئيسية في االقتصاد الوطني ،فإننا نؤكد في
االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،على ضرورة تسريع تفعيل البرنامج
التعاقدي  2021-2017للنجاعة الطاقية ،خصوصا وأنه يستهدف
القطاعات األكثر استهالكا للطاقة بما في ذلك النقل والصناعة ،من
خالل تحديد أهداف واضحة والنتائج املتوخاة ،مع القيام بتقييم
مرحلي للبرنامج لتقويم وتصحيح أي اختالالت مفترضة ،إضافة للتسريع
في خطة عمل الحكومة للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية ()Biomasse
والطاقة الحرارية الباطنية ( )géothermieالتي تشكالن مصادرللطاقة
ال يستهان بها مثلما أبانت عن ذلك العديد من التجارب على املستوى
العالمي.
َُ
كما ال يسعنا ،السيد الوزير ،إال أن نث ِّمن اإلجراءات القانونية
للحكومة املصاحبة لتنفيذ استراتيجية التحول الطاقي ،خصوصا
إصدارها املراسيم الالزمة لتطوير تدابير النجاعة الطاقية املتعلقة
بتقييم آثار الطاقة وكذا إحداث الشركات املتخصصة في الخدمات
الطاقية.
كما نشيد باإلجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتشجيع الخواص
في تنفيذ مشاريع تروم تقوية املخزون االحتياطي من املواد البترولية
َّ َ
والغاز ،والش َراكات التي تنوي الحكومة ُمباشرتها من أجل تنفيذ
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مشروع " "Gas to powerالذي يهدف إلى إنشاء محطة غازية في أفق
 2019للمساهمة في استيراد االحتياجات الوطنية من الغاز الطبيعي
والتي تقدر بحوالي  5مليارات متر مكعب في السنة ،وبناء  4محطات
كهربائية ،وذلك لضمان تزويد محطات توليد الكهرباء التي تستخدم
الغاز الطبيعي ،خاصة بعد انتهاء آجال االتفاقية املتعلقة بنقل الغاز
الجزائري عبرالتراب الوطني خالل نونبر.2021
السيد الرئيس،
إن قطاع املعادن يلعب دورا هاما في االقتصاد الوطني ،ال من حيث
مساهمته في الناتج الداخلي الخام (حوالي  )%10أومن خالل تشغيل اليد
العاملة ،أو من خالل نسبته في الصادرات ،ورغم التحوالت والدينامية
التي يعرفها مؤخرا هذا القطاع ،إال أننا نالحظ أن الفوسفاط الزال
يستحوذ على أكثرمن  %90من اإلنتاج املنجمي باملغرب ،وبهذه املناسبة
نشيد بالخيارالذي تبناه مكتب الشريف للفوسفاط والهادف إلى تثمين
املنتجات الفوسفاطية محليا من خالل إطالق مشاريع صناعية كبرى
إلنتاج األسمدة والرفع من قدرة إنتاج الحامض الفوسفوري ذات
القيمة املضافة العالية.
ومن أجل تشجيع وتنمية القطاع املعدني باملغرب ،البد من اتخاذ
عدة تدابير ،نذكرمنها على سبيل املثال:
 الرفع من نسبة التخريط الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيمائيووضع مختلف املعطيات رهن إشارة املستثمرين املحتملين لتشجيعهم
على االستثمار في البحث والتنقيب عن املعادن أو لتوسيع أنشطتهم
القائمة؛
 تحفيز املقاوالت والشركات املنجمية للقيام بأعمال البحثوالتنقيب في املناجم واستكشافها وتطوير البحث في القطاع املنجمي
وذلك قصد ضمان استدامة وتطوير هذا القطاع ،على غرار ما هو
معمول به على مستوى العديد من الدول اإلفريقية ،إذ يعتبر مهنيو
القطاع أن عدم تشجيع البحث املنجمي ببالدنا ستكون له في األمد
القصيرعواقب وخيمة بالنسبة ملدة حياة املناجم املستغلة حاليا ومدى
استدامة هذا القطاع بصفة عامة.
كما نحث الوزارة على مواكبة املشروع العمالق الذي أعطى
انطالقه جاللة امللك ،حفظه هللا ،واملتعلق بأنبوب ربط الغاز الطبيعي
بين نيجيريا واملغرب ملا يشكله من رهان استراتيجي لالندماج االقتصادي
لدول غرب إفريقيا من خالل إقامة سوق إقليمي تناف�سي للكهرباء
وتمكينه من تطوير أقطاب صناعية مندمجة ،وكذا تحسين التنافسية
للصادرات وتحفيز التثمين املحلي للموارد الطبيعية الكثيرة واملتنوعة
لتزويد األسواق املحلية واإلقليمية والدولية.
السيد الرئيس،
تشكل التنمية املستدامة محورا رئيسيا في البرنامج الحكومي املقدم
أمام البرملان ،وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ االستراتيجية
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الوطنية للتنمية املستدامة والتأهيل البيئي ،من خالل اعتماد خطة
وطنية للماء وتسريع تنفيذ خطط الطاقات املتجددة والنجاعة
الطاقية.
كما تعتبر التنمية املستدامة خيارا استراتيجيا التزمت اململكة
املغربية بمبادئه ،حيث انعكس هذا االلتزام باملبادئ األساسية للتنمية
املستدامة من خالل القيام بعدة إصالحات متتالية همت تخليق
الحياة السياسية ،وتحسين الظروف االجتماعية ،وتعزيز الجاذبية
االقتصادية ،وتسريع وتيرة النهوض بالشأن البيئي عبر اإلجراءات
الوقائية والعالجية.
وقد تعزز هذا االلتزام بمبادئ التنمية املستدامة في خطابي العرش
لسنتي  2009و ،2010الذين مهدا الطريق لبناء أسس التنمية املستدامة
وجعلها مشروعا مجتمعيا شامال ومتكامال .ففي خطاب العرش لسنة
 ،2009دعا صاحب الجاللة الحكومة إلى إعداد ميثاق وطني شامل
للبيئة يستهدف الحفاظ على مجاالتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،
ضمن تنمية مستدامة ،كما أكد جاللة امللك في خطاب العرش لسنة
 2010على هذا التوجه ،حيث أعطى توجيهات سامية تنص على ضرورة
انخراط بالدنا في مسار التنمية املستدامة كأساس لكل السياسات
العمومية ،وحث الحكومة على تفعيل امليثاق الوطني من خالل اعتماد
خطة عمل مندمجة وإعداد قانون إطارللبيئة والتنمية املستدامة.
غير أننا نعتبر في االتحاد العام ملقاوالت املغرب أن املجهودات التي
بذلها املغرب منذ انخراطه في هذا املجال انطالقا من قمة ريو 1992
وتنظيم كوب  22بمراكش سنة  ،2016لم ينعكس بالشكل املطلوب
على الواقع اليومي للمواطن ،حيث يتعين على الحكومة ،تجميع كل
الطاقات والجهود من أجل تحقيق التنمية املستدامة املنشودة ،وذلك
باالستناد إلى عدة عوامل منها ،توسيع مجال الصناعات الجديدة
وتطوير االقتصاد األخضر ،وتعزيز الحكامة الجيدة ،وتأهيل العنصر
البشري ،وخلق بيئة أعمال مناسبة.
وفي هذا اإلطار ،فإن بلورة نموذج تنموي منتج لفرص الشغل
ومقلص للفوارق االجتماعية واملجالية يقت�ضي مواصلة التحول الهيكلي
للنسيج االقتصادي ،وهو ما يستدعي في نظرنا مواصلة االستراتيجيات
القطاعية وتقييمها ،ودراسة آثارها وتحيينها عند االقتضاء.
وفي هذا السياق ،ندعو إلى تفعيل كل الجوانب املرتبطة
باإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة والتأهيل البيئي من خالل:
 تسريع تفعيل املخططات الوطنية للنفايات الصلبة والصناعيةواملخططات الوطنية للتطهيرالصلب والسائل ومعالجة املياه العادمة؛
 دعم اإلمكانيات املالية املخصصة ملحاربة التلوث الصناعي،خاصة منها املعبأة في إطار صندوق مكافحة التلوث الصناعي واآللية
التطوعية ملكافحة التلوث الصناعي املائي؛
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 بلورة مخططات تنموية جهوية وإقليمية تعتمد االقتصاد األخضركمحور أسا�سي للتنمية؛
 تعزيز حماية املواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجيةواملناطق الرطبة؛
 املحافظة والتدبيراملستدام للموارد الغابوية؛ تفعيل قانون الساحل؛ ترشيد بعض األنشطة الفالحية التي تتسبب في استنزافاملياه الجوفية وارتفاع ملوحة التربة وتلويثهما ،واستبدالها باألنماط
البيولوجية املستدامة؛
 املعالجة الكاملة للنفايات عن طريق املطارح املراقبة والعمل علىإعداد استراتيجيات من أجل تدويرها وتثمينها؛
 مواجهة مخاطراالختالل بين الطلب على املاء والعرض ،واملحافظةعلى املوارد املائية من التلوث واالستنزاف ،خاصة في بلد تقل مدخراته
املائية وتتضاءل باستمراربسبب التغيرات املناخية.
تلكم ،السيد الوزير ،السيدة كاتبة الدولة ،بعض املالحظات التي
ارتأينا التركيز عليها في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية لقطاع الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة ،وهي مناسبة لنجدد لكم استعدادنا
في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،للتعاون وتبادل األفكار والتجارب
الستشراف آفاق واعدة لالقتصاد الوطني في املجال املعدني والطاقي
بصفة عامة والطاقات املتجددة بصفة خاصة ،بما يساهم في تأمين
الحاجيات الراهنة واملستقبلية لالقتصاد الوطني وبما يضمن تعزيز
تنافسية املقاوالت املغربية لتحقيق التنمية املنشودة.

قطاع الداخلية:
أما فيما يخص وزارة الداخلية ،ونظرا للدور الريادي الذي تضطلع
به مختلف األجهزة التابعة لها من أطر وموظفين ومسؤولين ساميين،
فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نشيد بالتفاعل االيجابي
للسيدات والسادة عمال ووالة صاحب الجاللة وكافة نساء ورجال
السلطة مع املنتخبين واملهنيين من رجال األعمال.
وإذ ننوه باملجهودات املبذولة من طرف مختلف أجهزة الوزارة ،سواء
تعلق األمر بحفظ األمن واملحافظة على سالمة األشخاص واملمتلكات،
أو في مجاالت محاربة الجريمة وفي التصدي االستباقي لإلرهاب والجريمة
املنظمة ،داخليا أو على املستوى الدولي في إطارالتعاون األمني مع الدول
الصديقة ،فإننا نطمح في أفق مشروع قانون املالية املقبل برسم
سنة  ،2018الزيادة تدريجيا من امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية في
إطار مالءمة مجموع التدخالت التي تدبرها الوزارة ،حتى تتمكن من
االستجابة النتظارات املواطنين واملنتخبين ورجال األعمال املغاربة،
وكذا للبرامج واملشاريع املبرمجة.
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السيد الرئيس،
البد من التذكير بكون مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية
 2018للوزارة يأتي في سياق خاص يتميز بحرص وزارة الداخلية على
تنزيل التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة حفظه هللا وكذا
البرنامج الحكومي ،خصوصا ما يتعلق بأجرأة آليات الجهوية املتقدمة
التي أر�سى بنيانها دستور فاتح يوليوز  2011والتي تهم عدة إجراءات
ذات الصبغة القانونية واملالية والتقنية للجماعات الترابية وغيرها من
اإلجراءات التنظيمية والتقنية الكفيلة بإنجاح هذا الورش االستراتيجي،
مع ضرورة تقوية الجهود املبذولة الرامية إلى الحد من التفاوتات
املجالية في أفق التـأهيل االجتماعي وتحسين الخدمات لفائدة املرتفقين
بمختلف جهات ومناطق البالد ،باعتبارها قاعدة صلبة في مسارتحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.
السيد الرئيس،
إذا كان مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة
املالية  2018يهدف إلى ضمان مواصلة العمل على تعزيزالحكامة األمنية
من خالل اعتماد املقاربة االستباقية ملحاربة الجريمة بكل أنواعها ،من
خالل إحكام التنسيق على مستوى التدخالت األمنية ملكافحة الجريمة
اإلرهابية وشبكات تهريب املخدرات واالتجارفي البشرعلى ضوء إحداث
آليات التنسيق على الصعيدين الداخلي والدولي ،فإننا في االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،نثمن جميع املجهودات املبذولة من طرف مختلف
األجهزة التابعة لوزارة الداخلية على مختلف املستويات واألصعدة.
كما أننا نطمح في أفق مشروع قانون املالية املقبل برسم السنة
 2019الزيادة تدريجيا من امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية في
إطار الغالف املالي املخصص لوزارة الداخلية قصد مالءمة مجموع
التدخالت التي تدبرها الوزارة حتى تتمكن من االستجابة النتظارات
املرتفقين واملنتخبين ورجال األعمال املغاربة وكذا للبرامج واملشاريع
املبرمجة.
السيد الرئيس،
إذا كانت أهداف ومرامي الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى الوزير
األول سنة  2002حول التدبير الالمركزي لالستثمارات ،قد رسمت
الخطوط العريضة إلحداث املراكز الجهوية لالستثمار لجعلها وسيلة
من أجل تشجيع االستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي ،فإن
فالحكومة مطالبة بتصحيح مكامن الضعف والخلل في سيرها ،ووضع
تصور جديد ومتجدد إلعادة إحياء أدوارها فيما يتعلق بالشباك األول
املخصص لتأسيس املقاوالت والشباك الثاني الذي يتكفل بمواكبة
االستثمارات.
السيد الرئيس املحترم،
إذا كانت أهداف ومرامي الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى الوزير
األول سنة  2002حول التدبير الالمركزي لالستثمارات ،قد رسمت
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الخطوط العريضة إلحداث املراكز الجهوية لالستثمار لجعلها وسيلة
من أجل تشجيع االستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي ،لذا
فالحكومة مطالبة بتصحيح مكامن الضعف والخلل في سيرها ،ووضع
تصور جديد ومتجدد إلعادة إحياء أدوارها فيما يتعلق بالشباك األول
املخصص لتأسيس املقاوالت والشباك الثاني الذي يتكفل بمواكبة
االستثمارات.
السيد الرئيس،
إذا كانت اإلكراهات التي يعيشها االقتصاد الوطني عامة والجهوي
خاصة تتجلى في عدم نجاعة عمل املراكزالجهوية لالستثمارعلى الرغم
من أهمية املجهودات املبذولة من طرف وزارة الداخلية والتي ال يمكن أن
ينكرها إال جاحد ،وهو ما يقت�ضي من الحكومة ممثلة في وزارتكم بلورة
خطة محكمة لتجاوز أزمة هذه املراكز وفق تصور استراتيجي مندمج
ومتكامل .إضافة إلى مواصلة املجهودات املبذولة الرامية إلى تذليل
الصعوبات واإلشكاالت املترتبة عن ضعف االستثمار الخاص الجهوي
بسبب اإلكراهات املرتبطة بمناخ األعمال ،جراء العراقيل التي تقف
في وجه املبادرة الحرة واالستثمار الخاص؛ من صعوبة الولوج من بوابة
املراكز الجهوية لالستثمار إلى العقار خاصة العقار الصناعي والتفكير في
إعادة هيكلة اإلطاراملؤسساتي لتصبح املراكزالجهوية لالستثمارمسيرة
بواسطة مجالس إدارة "مكونة من أعضاء تابعين ملختلف املصالح
اإلدارية الجهوية (الوالي ،ملحقين وزاريين جهويين مثال ،رؤساء املجالس
الجهوية) باإلضافة إلى ممثلي الجمعيات املهنية (االتحاد العام ملقاوالت
املغرب باعتباره املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيال باملغرب) .مع
خلق مصلحة خاصة بالعقاروتسليم تراخيص التأسيس ،هذه املصلحة
التي ستكون على اتصال مباشرباإلدارة املعنية.

املجلس األعلى للحسابات:
السيد الرئيس،
حرص املغرب على االرتقاء باملجلس األعلى للحسابات إلى مصاف
مؤسسة دستورية تضطلع بدور
املساهمة الفعالة في عقلنة تدبير
ِ
األموال العامة وتمارس وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة في
الوقت ذاته عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ،وذلك عبرعدة
مراحل مرت بها هذه املؤسسة ابتداء من سنة  1960حيث تم إحداث
اللجنة الوطنية للحسابات ثم االرتقاء باملجلس األعلى للحسابات إلى
مصاف مؤسسة دستورية ،ثم صدور القانون رقم  62.99املتعلق
بمدونة املحاكم املالية ،ليعزز دستور  2011دور املحاكم املالية حيث
تضمن عدة مقتضيات من شأنها تدعيم مكتسبات هذه املحاكم وتقوية
دورها في املجاالت الهامة املتعلقة باملالية العمومية.
وبالرجوع لفصول الباب العاشر من الدستور الذي ينص على مهام
املجلس األعلى للحسابات ،تتضح بجالء أهمية االختصاصات واملهام
املوكولة له والتي تصب في مجملها في اتجاه تعزيز الشفافية والحكامة
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الجيدة والضبط في طرق إنفاق املال العام ،من خالل ممارسة الرقابة
العليا على تنفيذ قوانين املالية والتحقق من سالمة العمليات املتعلقة
بمداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة ملراقبته ،وهي مهام تجعل من
املجلس األعلى للحسابات على هرم مؤسسات االفتحاص املالي ببالدنا،
والبد من التنويه في هذا املجال باحترام املجلس لآلجال املحددة بمقت�ضى
القانون التنظيمي للمالية حيث يحيل املجلس األعلى للحسابات على
البرملان التقريرحول تنفيذ قانون املالية والتصريح العام للمطابقة بين
الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة الذي يعتبر
من أهم التقاريراملرفقة بمشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون
املالية.
كما نثمن بهذه املناسبة عاليا إلتزام املجلس باملقت�ضى الدستوري
الذي يفرض تقديم التقرير السنوي أمام البرملان ،حيث يعتبر املجلس
األعلى للحسابات الذي ترأسونه السيد الرئيس األول من املؤسسات
الدستورية املعدودة على رؤوس األصابع التي تلتزم بتقديم تقريرها
السنوي ،وهو ما ينم عن روح املسؤولية التي تتحلون بها ومدى
احترامكم للمؤسسة البرملانية.
غيرأننا نتساءل في هذا اإلطارعن سبب عدم فحص ومراقبة تنفيذ
مجموعة من االستراتيجيات القطاعية الكبرى التي يراهن عليها املغرب
من أجل تحقيق التنمية والتطور االقتصادي ،حيث يالحظ التأخير
والبطء في التقدم الحاصل على مستوى تنفيذ هذه االستراتيجيات
وتحقيق األهداف املرجوة منها.
وحتى يتمكن املجلس من االضطالع باألدوار الدستورية املنوطة به
فالبد من تمكينه من كافة اإلمكانيات املادية واملوارد البشرية من قضاة
وأطرإدارية مختصة.
وبخصوص امليزانية املرصودة للمجلس برسم السنة املالية 2018
فإنها تبقى في نظرنا غير كافية ملمارسة املهام املوكولة له بحكم تعدد
الجهات والقطاعات التي تخضع لرقابة املجلس ،حيث ندعو في هذا
اإلطارإلى ضرورة الرفع من هذه امليزانية مستقبال.
السيد الرئيس،
إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،ووعيا منا بجسامة
املسؤولية وعظم األمانة التدبيرية واملحاسباتية امللقاة على عاتق على
هذه املؤسسة الدستورية والتي تتطلب مجهودات استثنائية لتحقيق
األهداف واملرامي الواردة في الوثيقة الدستورية املتعلقة بتدعيم
وحماية املال العمومي وإرساء مبادئ وقيم الحكامة الجيدة وتعزيز
الشفافية في التدبير العمومي وترشيد تدخالت مختلف القطاعات
الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتنزيل املبدأ
الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة ،فإننا ننوه باملجهودات
املعتبرة التي يبذلها قضاة املجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات،
كما ننوه بجودة التقارير والدراسات الصادرة عن املجلس في مختلف
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املجاالت واملهام املنوطة به ،كما نعبربهذه املناسبة للسيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات انخراطنا في فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب وتفاعلنا اإليجابي مع كافة املبادرات واالستراتيجيات التي يشرف
عليها بهدف حماية املال العام وترشيده واستثماره بما يخدم املصالح
العليا للوطن.

قطاع العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية:
إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننوه باملجهود املميز
الذي ح�ضي به قطاع العدل من خالل إطالق دينامية اإلصالح الشامل
والعميق ملنظومة العدالة ،والذي توج بمصادقة البرملان على القانونين
التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام
األسا�سي للقضاة ،هذا التشريع الذي كرس مزيدا من فصل السلط
واستقالل السلطة القضائية ،تنفيذا ملقتضيات دستور اململكة .2011
كما نؤكد على ضرورة استكمال إصالح الترسانة القانونية في هذا
املجال ،ومن أهمها استكمال الورش التشريعي املرتبط بمشروعي
القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية ،باإلضافة إلى ضرورة تعديل
الكتاب الخامس من مدونة التجارة وذلك للحد من النسب املهولة
(حوالي  )% 09من املقاوالت التي تعاني من صعوبات تنتهي بالتصفية
القضائية.
السيد الرئيس،
كما يجب التأكيد على ضرورة مراعاة اإلكراهات التي تعاني منها
املقاولة عند نظر القضاء في بعض النزاعات املعروضة عليها ،وبهذا
الخصوص نؤكد على أن هذه اإلشارة ال تعد دعوة لتجاوز القانون أو
توجيه للسادة القضاة ،بقدر ما تعد حرصا على التطبيق السليم لروح
القانون خاصة ضمن نطاق السلطة التقديرية التي يتمتع بها السادة
القضاة عند النظر في بعض املساطر واإلجراءات ،حيث يالحظ ميلهم
التلقائي لصالح األجير سواء كان ضحية أو مقترفا ألفعال أو أخطاء
جسيمة تبرر اتخاذ إجراءات عقابية اتجاههم ،حيث تبين الوضعية
الحالية (بالنظر للرقابة اإلدارية الصارمة املفروضة على املقاولة فيما
يخص تطبيق مقتضيات حفظ الصحة والسالمة ،الحد األدنى لألجور،
التحمالت االجتماعية )...أن املقاولة في غالب األحيان تتموقع كطرف
ضعيف في العالقة الشغلية مما يستدعي مراجعة اآلليات املعتمدة
للتعامل مع الصعوبات التي تعاني منها.
السيد الرئيس،
واعتبارا لكون وزارة العدل عضوا محوريا في اللجنة البين-
وزارية لتحسين مناخ األعمال والتي من بين مهامها األساسية وضع
االستراتيجيات والتوجيهات األساسية لتيهئ الظروف املالئمة لتعزيز
تنافسية املقاولة الوطنية ،والتي يندرج ضمنها النظام القانوني كمؤثر
فعال في حياة وانتاجية املقاولة ،فإننا ننادي بضرورة إصالح املحاكم
التجارية باملغرب ،إن على مستوى التركيبة أو البنية القاعدية لها،
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وكذا من خالل النظرفي طريقة اشتغالها ،هذه املراجعة تبقى في نظرنا،
منفذا مهما لجعل مطلب إصالح منظومة القضاء املتخصص ،ومنه
تحقيق النجاعة ،منطقيا من جهة ،وقابال للتحقيق من جهة أخرى،
دون إغفال التركيز على التكوين والتكوين املستمر للقضاة في قانون
األعمال ،كما ندعو إلى الرفع من املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف
التجارية (  3محاكم استئناف تجارية باململكة) لتوازي على األقل عدد
جهات اململكة مع مراعاة خصوصية بعض الجهات التي تعرف محاكمها
التجارية ضغطا استثنائيا في عدد امللفات املعروضة عليها.
ومن جهة أخرى ال تفوتنا الفرصة إلثارة مسألة القضاء اإلداري
الذي يعد فاعال أساسيا في تجاوز املقاولة لكل املعيقات التي تحد من
تطورها خاصة عندما يكون الطرف املتنازع معه هو الدولة أو من يمثلها
بما تستفيد منه من مساطر امتيازية تضر في أغلب األحيان بحقوق
املقاولة واستيفائها ملستحقاتها الذي يؤدي في معظم األحيان إلى إفالس
املقاوالت نتيجة عجزالقضاء اإلداري عن تنفيذ املقررات الصادرة عنه.
ولتفادي عرقلة املساطر القضائية للسير العادي للمقاوالت ،البد
من العمل على تبسيط املساطر واإلجراءات القضائية بما يساهم
في تقليص اآلجال وتسريع إجراءات البت في القضايا نظرا للطابع
االستعجالي للمعامالت التجارية ،باإلضافة إلى العمل على تسريع وتيرة
تنفيذ األحكام القضائية.

قطاع حقوق اإلنسان:
إن دراسة امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان هي
مناسبة ملناقشة موضوع حقوق اإلنسان ببالدنا ،وهو موضوع تتقاطع
فيه العديد من املؤسسات في إعداده وإقراره وتدبيره ،على رأسها وزارة
الدولة التي تعتبرحاليا الجهة الحكومية املشرفة على هذا القطاع ،بدل
املندوبية الوزارية ،وهو تغيير نعتبره في فريقنا ذو أهمية كبيرة ودفعة
قوية للنهوض بحقوق اإلنسان باملغرب ،باعتبارها مجموعة من القيم
الكونية تعمل املجتمعات والدول بكل مكوناتها على تكريسها وحمايتها
والدفاع عنها ،مما يؤكد عزم بالدنا على مواصلة إنجاز ورش بناء دولة
الحق والقانون والحريات والديمقراطية.
ومن هذا املنطلق فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نعبر
عن افتخارنا بالخطوات املهمة التي قطعتها بالدنا في سبيل تعزيزحقوق
اإلنسان وحماية الحريات الفردية والجماعية ،كما هي متعارف عليها
دوليا ،سواء تعلق األمر منها بالحقوق املدنية والسياسية أو الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما نثمن التطور امللموس املسجل
على صعيد إدماج ثقافة حقوق اإلنسان ضمن املنظومة التعليمية
كمادة أساسية في املؤسسات التعليمية والجامعات واملعاهد العليا.
السيد الرئيس،
إن االنفتاح االقتصادي للمغرب والسيما على إفريقيا والوضع
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املتقدم الذي تحظى به اململكة في عالقتها مع االتحاد األوربي وكذا
انخراطها في مجلس حقوق اإلنسان ،كلها أمور تضع الفاعلين
العموميين والخواص أمام تحديات ضمان حماية حقوق اإلنسان
حيث أن انخراط املغرب في مجال املسؤولية االجتماعية للمقاوالت
يشكل رافعة إلشاعة حقوق اإلنسان تتعدى املقاولة لتشمل سلسلة
التزويد وعالقاتها مع املمونين واملناولين.
ومن هذا املنطلق وإيمانا من االتحاد العام ملقاوالت املغرب بأهمية
حقوق اإلنسان التي توجد في صلب املسؤوليات االجتماعية للمقاوالت
باملغرب ،تم في شهرماي لسنة  2016توقيع اتفاقية إطارحول املقاوالت
وحقوق اإلنسان بين االتحاد العام ملقاوالت املغرب واملجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،ترمي إلى تحديد كيفيات التعاون بين املؤسستين في
إطارمشروع النهوض بحقوق اإلنسان داخل املقاولة.
السيد الرئيس،
في الختام نؤكد لكم في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
مساندتنا ودعمنا لكل املبادرات والبرامج التي تسهر الحكومة على
تنفيذها في سبيل النهوض بأوضاع حقوق اإلنسان ببالدنا وحمايتها
وإشاعة ثقافتها ،انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي أكد في ديباجته
على تشبثه بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا ،كما نؤكد لكم
استعدادنا للتعاون وتبادل األفكار في هذا املجال بما يساهم في الدفع
بالنهضة الحقوقية والتنموية التي تعيشها بالدنا.
قطاع الخارجية والتعاون الدولي:
السيد الرئيس،
إن السياق العام الذي تعرفه الساحة الدولية اليوم ،واملتسم
بالعديد من املتغيرات املبلورة في اتجاهها العام ملالمح تشكل نظام عالمي
جديد ،سواء ما تعلق منها بتفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،أو ما تعلق بارتفاع منسوب التهديدات اإلرهابية التي
تعصف باستقرار أكثر من دولة وبأمن أكثر من شعب ،وغيرها من
السياقات والحيثيات التي تؤكد كلها على الدور االستراتيجي الذي
يجب أن تلعبه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لكسب رهان العمل
الدبلوما�سي لبالدنا من خالل ترسيخ موقع املغرب على مستوى الفعل
الدولي والحضور الدائم في املحافل الدولية واملساهمة في نشر قيم
العدالة والحرية والسالم وحق الشعوب في الكرامة واالستقراروالدفاع
عن قضايانا العادلة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
وفي هذا اإلطار البد من اإلشادة والتنويه بالقرار التاريخي الذي
اتخذته بالدنا بالعودة إلى حضنها املؤس�سي ،وهو القرارالذي لقي ترحيبا
إقليميا ودوليا واسعا يعكس حجم العالقات الدبلوماسية القوية
التي تربط املغرب بعمقه اإلفريقي ،كما يعبر عن الوعي ِبمكانة املغرب
ودوره الهام في تقوية العالقات األفريقية ،وكذا الطلب الذي تقدم به
لالنضمام إلى املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" ،وما
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سيعطيه ذلك من إشعاع للقارة بفضل َم ْوقعه ُ
الجغرافي َوثقله السيا�سي
ِ
باعتباره نموذجا ِجاذبا في املنطقة وباعتباره كذلك َ
من َّ
صة اقتصادية
ِ
َ ُ
تناف ِسية وبوابة إلفريقيا نحو األسواق الخارجية ،وهي مناسبة لنجدد
التأكيد على مواقفنا الثابتة بخصوص القضية الوطنية ،كما نغتنمها
فرصة للتقدم بتحية تقدير وإكبار للقوات املسلحة امللكية بمختلف
أصنافها على تضحياتها حماية ألمن وسيادة األمة املغربية ،وكذا الدرك
امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكل الهيئات
األمنية الساهرة على أمن هذه البالد واستقرارها ،بقيادة القائد األعلى
للقوات املسلحة امللكية ،وضامن وحدة وأمن واستقرار البالد ،جاللة
امللك محمد السادس حفظه هللا،
السيد الرئيس،
لقد أضحى املغرب بفضل قوته الدبلوماسية وعلى رأسها
الدبلوماسية امللكية ،وجهة رئيسية للدول اإلفريقية من أجل االطالع
واالستفادة من تجربته في العديد من املجاالت منها على سبيل الذكر ال
الحصر:
 مجال تدبيرالحقل الديني بفضل املبادرات القوية والشجاعة التياتخذها أمير املؤمنين من أجل تطوير التأطير الديني والتطوير املستمر
للوظائف الدينية داخل املساجد وخارجها صيانة للعقيدة واملذهب
وحفاظا على الهوية الروحية والوحدة الوطنية لألمة وقيمتها التاريخية
والحضارية ،وهو ما جعل النموذج املغربي في تدبيرالشأن الديني يحظى
باالهتمام على املستويين القاري والدولي .هذا االهتمام يتجلى بوضوح
في استقبال اململكة ،بأمر من أمير املؤمنين لعدد كبير من األئمة من
الدول الشقيقة التي أبدت رغبتها في التزود من معين التجربة املغربية
في مجال تدبير الشأن الديني .وبالفعل فقد توافد على املغرب أئمة من
مالي وغينيا وليبيا وتونس ،ونيجيريا… .كي يتلقوا تكوينا دينيا يقوم على
منهج الوسطية واالعتدال والتسامح واالنفتاح على اآلخر ،ونبذ الغلو
والتطرف.
 وكذا ما يخص األمن الغذائي من خالل مجموعة من االتفاقياتالتي يوقعها املغرب مع العديد من الدول اإلفريقية والتي تهدف إلى إرساء
دعائم شراكة إستراتيجية في خدمة األمن الغذائي ،حيث أطلقت بالدنا
عبر املجمع الشريف للفوسفاط استثمارات ضخمة في مصانع أسمدة
ومنشآت تخزين وتوزيع في إفريقيا الغربية ،كما يتولى املجمع الشريف
نقل التجربة املغربية في مجال إعداد خريطة الخصوبة إلى إفريقيا.
 وفي مجال تدبير املياه ،حيث استفادت مجموعة من البلداناإلفريقية من برامج للتكوين تنظمها املكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب في مجال تدبير املوارد املائية ،والولوج إلى املاء الصالح
للشرب ،وحماية البيئة ،والتطهير وإعادة استعمال املياه العادمة كما
تعمل بالدنا على تقديم املساعدة التقنية لفائدة الفاعلين في مجال املاء
بإفريقيا ،بهدف تعزيز قدراتهم التقنية والتدبيرية وذلك لتمكينهم من
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تحسين أدائهم لضمان الولوج إلى املاء الصالح للشرب.
كما نحيي في هذا اإلطار الجهود املبذولة في دعم العالقات املغربية
اإلفريقية وفي التزام املغرب بتعزيز شراكاته وتطوير إستراتيجيته مع
دول هذه القارة ،باعتبارها أنجح املسالك لتحقيق التنمية واالندماج
َ
في الفضاء اإلفريقي ِبفضل الرؤية املتبصرة لجاللة امللك وتوجيهاته
الدنا ،والتركيز على الخيار القائم
اإلستراتيجية نحو العمق اإلفريقي ِلب ِ
ُ ْ َِ َ َ
على تنمية َت ُ
ُ
عاون جنوب-جنوب ،مبتكر وتضامني وذي منفعة متبادلة
بما يضمن للمغرب دورا رياديا داخل الساحة اإلفريقية ،وذلك
استحضارالتوجيهات جاللة امللك في خطابه التاريخي من داكاربمناسبة
عيد املسيرة الخضراء الذي أكد فيه " وإننا نتطلع أن تكون السياسة
املستقبلية للحكومة ،شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا ،وأن تنظر إليها
كمجموعة ،كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا ،نفس االهتمام،
الذي يولونه في مهامهم وتنقالتهم للدول الغربية" (انتهى منطوق خطاب
صاحب الجاللة) ،وكما نثمن في هذا اإلطار بجهود الدبلوماسية امللكية
التي أعطت دينامية جديدة ومبتكرة للدبلوماسية الرسمية ،توجت
باملصادقة علة مجموعة من االتفاقيات للتعاون والتبادل ،وكذا سحب
أو تراجع العديد من دول التي كانت تعتبردوال داعمة ومؤيدة لجمهورية
الوهم ،كان آخرها سحب االعتراف من طرف جمهورية ماالوي ،وكذا
إعادة العالقات الدبلوماسية مع دولة كوبا ،كل ذلك باملوازاة مع
املعركة الدبلوماسية التي تخوضها بالدنا لكسب الدعم واملساندة في
القضية الوطنية لبالدنا داخل أروقة األمم املتحدة.
وفي هذا اإلطار البد من اإلشادة بالقرار الذي أعلن عنه جاللة امللك
بتخصيص وزارة مختصة بالشؤون اإلفريقية وهو ما من شأنه إيالء
مزيد من األهمية للعمق اإلفريقي لبالدنا وتحسين جودة العالقات التي
تربطنا بدول القارة.
السيد الرئيس،
ُ
وبالرجوع إلى االتفاقيات املبرمة في املجال االقتصادي ،البد من
التذكير من أن املغرب َأ ْ
ضحى أول مستثمر في غرب إفريقيا ،وثاني
َ
ّ
ُمستثمر على ُمستوى القارة ِكلها وأنه َي َتطلع ،كما أشار لذلك صاحب
َ
الجاللة ،ألن َيكون أو َل ُم ْستثمر في القارة اإلفريقية ِخالل السنوات
َ ُ َ
َ
القليلة القاد َمة ،إذ َ
واجد ق ِوي على
أصب َحت املقاوالت املغربية ذات ت
ِ
ً
َ ً
َ
ُ
ياديا في َد ْع ِم التنمية املحلية.
ُمستوى ج ِ ّل الدول اإلفريقية وتلعب دورا ِر ِ
ُ
وال بد أن ُن َس ّجل ُهناُ ،م َ
واكبة االتحاد العام ملقاوالت املغرب ِلكل
ِ
َ
ُ
ل
َمر ِاحل الزيارات امللكية للدو اإلفريقية ومبادرات جاللته الهادفة
َ
َ َ
َ
ِل َت ْعزيز َ
قوية أواصرالتعاون َمعها في ِإطارشراكة
وابط االقتصادية َوت
الر
ِ
ِ
َْ
َ
َُ
ساهم في خل ِق قيمة ُمضافة بين املغرب وهذه الدول،
رابح-رابح ست ِ
َ
وهو ما َت َر َ
تب َع ْنه تز ُايد ِن ْس َبة املبادالت التجارية بين املغرب والبلدان
اإلفريقية جنوب الصحراء ما بين  2005وِ 2015ب ِن ْس َبة َ %11س َن ِويا.
كما نهيب بالسيد الوزيرفي هذا املجال العمل على جعل الدبلوماسية
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في خدمة االقتصاد الوطني وذلك من خالل التفكير في إحداث منصب
ملحق اقتصادي بسفارات اململكة على غرار امللحق العسكري والثقافي،
وخاصة بالنسبة للدول التي تربطنا بها اتفاقيات التبادل الحر.
وفي عالقتها مع الدول العربية فالدبلوماسية املغربية هي دبلوماسية
متضامنة ،تسخر جل وسائلها وأدواتها للتجاوب الوثيق مع االنشغاالت
املصيرية للفضاء العربي بجدية ومصداقية ،بعيدا عن الشعارات
الزائفة والوعود الوهمية ،وفي مقدمتها الدعم الثابت والقوي وامللموس
للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف ،من منطلق رئاسة
صاحب الجاللة للجنة القدس.
كما ال يسعنا إال أن ندد بقرار رئيس الواليات املتحدة األمريكية
القا�ضي بنقل سفارة بالده إلى القدس والذي يتعارض مع التوافق
الدولي حول وضعية القدس ،وهو قرار ال يتما�شى مع اإلجماع الدولي
الذي نصت عليه مختلف قرارات األمم املتحدة والتي تعارض صراحة
وبوضوح ضم إسرائيل للقدس الشرقية كجزء من "عاصمة موحدة"،
كان آخرها القراررقم  2334والصادرفي دجنبر 2016والقا�ضي بمطالبة
وقف األنشطة االستيطانية باألرا�ضي املحتلة بما فيها القدس ،وإعالن
عدم االعتراف بأي تغييرات داخل حدود يونيو .1967
كما ننوه في هذا اإلطاربالتعليمات الصادرة عن جاللة امللك حفظه
هللا باعتباره رئيس لجنة القدس لوزير الشؤون الخارجية والتعاون،
القاضية باستدعاء القائمة بأعمال سفارة الواليات املتحدة األمريكية
في الرباط باإلضافة إلى سفراء كل من روسيا والصين وفرنسا واململكة
املتحدة املعتمدين في الرباط ،باعتبارهم أعضاء دائمين في مجلس األمن
لألمم املتحدة ،وذلك بحضور سفيردولة فلسطين بالرباط.
وفي الختام ،ال بد من التأكيد على ضرورة رفع امليزانية املرصودة
لهذا القطاع الحيوي ببالدنا حتى تتمكن الدبلوماسية املغربية من
االضطالع بمهامها ،حيث نالحظ أن ميزانية الوزارة ال تسعفها ملباشرة
البرامج واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،كما نجدد دعمنا ومساندتنا في
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب للجهود التي تقوم بها الدبلوماسية
املغربية
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

سابعا :مداخالت الفريق االشتراكي:
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين
ملناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص لجنة العدل
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والتشريع وحقوق اإلنسان.
حيث إن دقة الظرفية السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
تمر منها بالدنا ،تجعلنا نضع قطاع العدل والسلطة القضائية ضمن
أولوياتنا الوطنية ،ولذلك فإننا نؤكد على أن بالدنا في أمس الحاجة
إلى نفس أو جيل جديد من اإلصالحات النوعية والعميقة والشمولية،
سواء تعلق األمر باملؤسسات القضائية أو بمختلف املهن املصاحبة
لها أو بمحيطها العام ،وبالتالي فإن مختلف املحاور التي تشكل برنامج
عمل وزارة العدل برسم سنة  .2018هي كلها برامج ال يمكن إال أن
تحظى بدعمنا ومساندتنا ألنها برامج تنتمي ملرحلتها وتؤشر على سالمة
االختيارات في حد ذاتها ،غيرأن قيمتها العملية والحقيقية لن تتحقق إال
من خالل مدى مساهمتها في تحقيق الغايات واملرامي الكبرى ملسلسل
اإلصالح واملتمثلة أساسا في استقالل القضاء ونزاهته وفعاليته
وجودته ،األمر الذي يجعلنا نؤكد من منظورنا في الفريق االشتراكي على
ضرورة تفعيل البرامج السالفة الذكر وفق ما يجعل املواطن املغربي
مقتنعا بأن السلطة القضائية ببالدنا سلطة مستقلة وساهرة على
حماية حقوقه وحرياته الفردية والعامة بعيدا عن كل خوف أو توجس
أو شك.
ومن األكيد أن قضايا العدالة تشكل شأنا مشتركا بين مختلف
األطراف املجتمعية ،غيرأن دور وزارة العدل يظل محوريا ومركزيا ،مما
يقت�ضي العمل على جعلها قوة تنسيقية وتعبوية وتدبيرية واقتراحية
تجاه الشركاء الدوليين والوطنيين والجماعات املحلية ومنظمات
املجتمع املدني واملهن ذات الصلة ،وذلك ضمانا لالنخراط الواسع
ملختلف هذه املؤسسات في مسلسل إصالح واستقالل القضاء.
ولقد واكبنا تنزيل مخططات عمل الوزارة بهذا القطاع الحساس،
والمسنا التدابير املكثفة التي اتخذتها الوزارة املعنية بإصالح وتخليق
القضاء ،والتصورات بهذا الخصوص ،وكنا ننتظر الكثير من هذا
القطاع ،من أجل تحسين مناخ العدل ،رغم ما حظي به القطاع
من صالحيات دستورية جعلت منه سلطة مستقلة ،حيث لم تتم
االستجابة إلى جزء من هذه االنتظارات.
ولقد ظل االعتقال االحتياطي بمثابة الحل األنسب في السياسة
الجنائية ملواجهة تزايد ظاهرة اإلجرام ،مما ساهم في عرقلة أداء
املؤسسات السجنية للدور املنوط بها ،إذ أنه رغم دسترة تمتيع كل
شخص سجين بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية واالستفادة
من برامج التكوين وإعادة اإلدماج ،فإن حقوق النزالء والحفاظ على
كرامتهم وأنسنة حياتهم داخل السجون ومواكبتهم بعد اإلفراج
عنهم ،تبقى بعيدة املنال ،وبدل اللجوء إلى برامج عمل واضحة املعالم
واألهداف ،نجد هذه الحكومة تتجه نحو بناء سجون جديدة وكأن
البناء سيحل هذه املعضلة.
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السيد الرئيس املحترم،
من املؤكد أن جهودا بذلت خالل السنوات األخيرة في اتجاه االرتقاء
بمستوى املؤسسة السجنية ،بغرض االستجابة للمعايير الدولية في
جعلها فضاء إلصالح وتهذيب السجناء وتقويم سلوكهم ،وخاصة منهم
األحداث الجانحين .والسهر على تأهيلهم مهنيا واجتماعيا ،مساهمة
منها في إعادة إدماجهم داخل املجتمع ،عبر التربية والتكوين واكتساب
مهارات في املهن ذات الصلة بسوق الشغل ،عوض االستمرار في اعتماد
املقاربة األمنية ،القائمة على العقوبات الزجرية وسلب حرية األشخاص
وإيداعهم الحبس .فإلى أي حد استطاعت هذه املؤسسة االضطالع
بدورها وتحقيق األهداف املرجوة؟
لقد تم بدل مجهودات جبارة تبذلها ومازالت تبذلها املؤسسات
اإلدارية املنوط إليها اتخاذ عقوبات وتدابير في حق املعتقلين في امليدان
اإلصالحي واالجتماعي والتأهيلي ،حيث لم يبقى دورها منحصرا فقط
في تنفيذ العقوبات والتدابير ،وإنما أصبح دورها أوال وقبل كل �شيء
هو تحقيق الهدف املتوخى من العقوبة أال وهو تأهيل وتهذيب السجناء
في تقويم اعوجاج سلوكهم وحمايتهم من براثين اإلجرام ،وتقديم يد
املساعدة لهم أثناء تواجدهم باملؤسسات الراعية لهم وإلى فترة ما بعد
انتهاء العقوبة ،وذلك بقصد مساعدتهم على إيجاد سبل عيش كريم
ليتمكنوا من إعادة بناء شخصيتهم من جديد على أسس صحيحة.
وعلى الرغم من املجهودات التي تقوم بها املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج فيما يتعلق بترميم أو إصالح أو بناء فضاءات
سجنية أخرى أو العمل على جعل املؤسسات السجنية فضاءات إلعادة
التأهيل واإلندماج في املجتمع ،إال أنها مازالت تعرف عدة مشاكل منها:
 ظاهرة االكتظاظ ،إذ ارتفع عدد الساكنة السجنية من  68ألفسنة  2012إلى  86.400خالل هذه السنة ،ومع ارتفاع العدد يصعب
تنفيذ ومواكبة اإلصالحات على جميع املستويات ،مما يشكل عقبة
أمام تنزيل برامج التأهيل واإلدماج؛
 ارتفاع نسبة املعتقلين االحتياطيين من مجموع املعتقلين ،إذ يناهزعددهم  %39من الساكنة السجنية مما يعمق ظاهرة االكتظاظ ،وهذا
سبب رئي�سي في التفكيربشكل جدي وآني في تفعيل العقوبات البديلة؛
 وظاهرة االكتظاظ تفرض على إدارة السجون جمع النزالءفي الزنزانة الواحدة حسب املدة السجنية ،على اختالف أعمارهم
وجرائمهم مما يتيح لهم فرصة التأثير بتجارب إجرامية عوض اإلصالح
والـتأهيل.
السيد الرئيس املحترم،
من األكيد أن قضايا حقوق اإلنسان تشكل شأنا مشتركا بين
مختلف األطراف املجتمعية ،غيرأن دور وزارتكم يظل محوريا ومركزيا،
مما يقت�ضي العمل على جعله قوة تنسيقية وتعبوية وتدبيرية واقتراحية
تجاه الشركاء الدوليين والوطنيين والجماعات املحلية ومنظمات
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املجتمع املدني واملهن ذات الصلة ،وذلك ضمانا لالنخراط الواسع
ملختلف هذه املؤسسات في مسلسل اإلصالح.
فوضعية حقوق اإلنسان باملغرب مرتبطة أشد االرتباط بالواقع
االجتماعي واالقتصادي ،إذ ال مجال الحترام الحقوق في وضعية تتميز
بالتردي والخصاص حتى ولوحضرت اإلرادة لتحقيق ذلك .وعموما الزال
الوضع باملغرب يتميز بخصاص واضح في املجاالت االجتماعية بفعل
االعتناء باإلكراهات املالية واللهث وراء الحفاظ على التوازنات املالية
العامة بأي ثمن كأولوية األولويات ولودعا األمرإلى التضحية بكل الباقي.
فال نحن حققنا النسبة املطلوبة من النمو االقتصادي وال نحن
استطعنا التخفيف من تزايد الفقر واستفحال البطالة والتصدي
النتشار السكن العشوائي وغير الالئق ،وال نحن شرعنا فعال وفعليا في
التغيير الجذري ملنظومة تعليمنا املهترئة ولو على األقل بالتخفيف من
مهزلة املزيد من تخريج العاطلين واملعطلين وإنتاج وإعادة إنتاج البطالة
املستدامة.
لقد نص الدستور على النهوض بقضايا حقوق اإلنسان وذلك
عبر دسترة الحريات العامة والحقوق األساسية (أن يجعل هذا املجال
من اختصاص القانون) .وضمان كرامة اإلنسان ويقع على السلطات
العمومية واجب احترامها وحمايتها ويرتبط بهذه الحقوق؛ الحق في
الحياة والسالمة البدنية ومناهضة التعذيب واالعتقال التعسفي
واالختفاء القسري واالستبعاد والسخرة وإلغاء عقوبة اإلعدام،
حرية التنقل والتعبير ،املساواة بين املواطنين ،التضامن االقتصادي
واالجتماعي ،كما نص الدستور على حقوق ووجبات املواطن والحق
في املشاركة السياسية ،وفي الحصول على خدمات إدارية وحق تقديم
العرائض ،ومن الواجبات إلزامية املساهمة في األعباء الضريبية
والواجبات االجتماعية .إضافة إلى هذا نص الدستور على تقوية
القضاء وذلك عن طريق االرتقاء به دستوريا إلى مستوى سلطة ،كما
أقر الدستور مبدأ الحكامة األمنية بحيث تعد الدولة الطرف الوحيد
في املجتمع الذي يستأثر بالحق الشرعي في استخدام القوة واملساءلة
أمام املؤسسات الدستورية وبهذا ينبغي أن تحترم الضوابط الشرعية
والتي من بينها:
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بقضايا املواطنة؛ فمن خالل فتح نقاش وطني حول قضايا املواطنة
على جميع املستويات تربوية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية يمكن
الدخول إلى املسألة الحقوقية واستيعاب الدور الذي يمكن أن تلعبه
في تكريس قيم الحق والواجب والحرية والكرامة والعدالة واملساواة
والتسامح التي كلها تصب في خانة حقوق اإلنسان ،وال يتم ذلك ينبغي
االعتماد على مجموعة من الوسائل والتقنيات التي من خاللها يتم
تمريرخطاب حقوق اإلنسان .كما يمكن أن تلعب املؤسسات التعليمية
ومنظمات املجتمع املدني دورا رياديا وأساسيا في تمرير خطاب حقوق
اإلنسان واملواطنة عبر التوعية والتحسيس بأهمية املوضوع وراهنيته
في الدخول إلى مجتمع الحداثة والديمقراطية.
السيد الرئيس املحترم،
يشكل هذا قطاع الوظيفة العمومية نقطة تتقاطع عندها مختلف
القضايا املرتبطة باإلدارة العمومية املغربية ،مما يضع على كاهل هذه
الوزارة مهام العمل على جعل اإلدارة املغربية إدارة مواطنة منتمية
لعصرها عبر تمكينها من الشروط التي تؤهلها للتوجه بخدماتها إلى
كافة املواطنين املغاربة وفق متطلبات التواصل والشفافية واملساواة
والسرعة والحكامة.
إننا في الفريق االشتراكي نعتبر برنامج هذه الوزارة املعلن برسم سنة
 2018بمثابة تعاقد أو ميثاق اتجاه املواطن املغربي ،مدى قدرته على
ترجمة االلتزامات الواردة في التصريح الحكومي واملتمثلة في مواصلة
إصالح املرفق العمومي على املستوى املركزي والترابي وتبسيط املساطر
وترشيد أساليب التدبير وتفعيل دور املفتشيات العامة للوزارات
ومراجعة األنظمة األساسية للموظفين ومنظومة األجور بهدف تأهيل
اإلدارة وضمان جودة أدائها.
من هذا املنظور فإذا كنا ندعم مبدأ التشاور والحوار وإشراك كل
الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين والقطاعات العمومية في مجهود
التحديث باعتباره نهجا سلميا وخيارا عقالنيا ،فإن دعمنا هذا مبني
على قاعدة املسؤولية التي تقت�ضي إعمال قواعد املساءلة واملكاشفة
واملحاسبة اتجاه كل األطراف التي تعرقل مسار اإلصالح والتحديث
أينما كان موقعهم داخل اإلدارة العمومية أو خارجها.

 -املحافظة على السلم والقانون والنظام العام؛

إن بناء الثقة لدى املواطن املغربي إزاء إدارته متوقف على مدى
انعكاس برامج اإلصالح اإلداري بشكل ملموس على حياته اليومية،
وهو ما ال يمكن أن يتحقق إال من خالل السهر على حسن تطبيق برامج
التحديث ،وعلى إعمال مفهوم الحكامة أو اإلدارة الترشيدية في صرف
االعتمادات العمومية.

 استخدام سلطة الدولة لفائدة املجتمع ،حيث يجب أن تتسمبالحيادية السياسية؛

إن التحوالت التي يعرفها محيطنا الجهوي والدولي على املستويات
املعرفية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية تستدعي أكثر من أي
وقت م�ضى الرفع من وثيرة اإلصالح اإلداري ومشاريع التحديث وفي هذا
السياق إذ نسجل ضعف الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تدعيم

 حماية الحقوق والحريات األساسية؛ منع الجريمة ومحاربتها؛ -تقديم املساعدة والخدمات املطلوبة؛

 وال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون طرف في الصراع السيا�سي.إن األفق الحقيقي لتقوية املنظومة الحقوقية في املغرب هو النهوض
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الحكامة اإلدارية الجيدة وإرساء أسس التحديث وإشاعة ثقافة املرفق
العام على قاعدة املساواة واالستحقاق وروح املواطنة وتعزيز أسس
إدارة عصرية مواطنة وشفافة وعادلة في تقديم الخدمات العمومية.
إن اإلدارة وفي معاناتها مع ارتفاع نسبة الشيخوخة تحتاج إلى
تحديث ال يقف في حدود استبدال التقنيات بأخرى حديثة بل بتحديث
العقليات والنصوص القانونية املنظمة لها.
إننا ندعو إلى التعاطي مع هذه األوراش وفق مقاربة تتوخى النتائج
وليس األهداف فقط مشددين من جهة أخرى على أهمية االنخراط
العملي في مأسسة الحوار االجتماعي خاصة وأن التحديات الظرفية
واإلستراتيجية التي تواجه بالدنا تستلزم تقوية وتصليب الجبهة
الداخلية والتصدي لكل أسباب االحتقان االجتماعي.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

-IIلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين أن أتدخل
في مناقشة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،والتي تضم كل من قطاع الفالحة ،الصيد
البحري ،التنمية القروية ،واملياه والغابات ،وقطاع الصناعة،
االستثمار ،التجارة واالقتصاد الرقمي ،وقطاع السياحة ،النقل الجوي،
الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،وقطاع الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة.
بعد عرض السادة الوزراء ملختلف املعطيات واألرقام واملؤشرات
والبرامج املتعلقة بالقطاعات التي يشرفون على تسييرها ،أمام لجنة
الفالحة والقطاعات اإلنتاجية ،كانت لنا فرصة النقاش والتفاعل
مع الحكومة قدمنا من خاللها مالحظاتنا وأبديا رأينا في القضايا ذات
األولوية التي تفرضها الظرفية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.
السيد الرئيس،
تشكل الفالحة ببالدنا عنصرا أساسيا في إستراتيجية التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،باعتبارها قطاعا حيويا يساهم في الناتج
الداخلي الخام الوطني بنسبة أساسية تناهز ،%13ويلعب دورا محوريا
وأساسيا في ضمان األمن الغذائي للمواطنين ،وفي استقرار الساكنة
القروية ،ويوفر املواد األولية للصناعات الغذائية ،ويشكل جانبا مهما
من الصادرات الوطنية(  ،)%12.5كما يوفر  %36من فرص الشغل،
خاصة بعد نهج املغرب إستراتيجية املغرب األخضر التي ال يمكن أن
ننكر دورها الفعال باعتبارها إستراتيجية متكاملة ومندمجة ساهمت
في النهوض وتنمية القطاع الفالحي ،من خالل تحسين الدخل وظروف
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العيش والحد من الفقر بالنسبة لعدد مهم من ساكنة العالم القروي،
واعتماد سياسة االقتصاد في مياه السقي عن طريق الري بالتنقيط
منذ سنة  ،2008كما مكنت بالدنا من احتالل مكانة متميزة بين الدول
الكبرى فالحيا على املستوى العالمي.
إال أنه ومع ذلك ال زال القطاع الفالحي يعرف مجموعة من املشاكل
والصعوبات تحد من فاعليته وتقف حجرة عثرة أمام تحقيقه التنمية
املنشودة بسبب إكراهات التغييرات املناخية ،فقلة التساقطات
املطرية وتأخرها ،واالحتباس الحراري وتوالي سنوات الجفاف لها
انعكاساتها السلبية على كل من الفالحين خصوصا الصغارواملتوسطين
الذين يعتبرون الحلقة األضعف في املنظومة الفالحية ،وعلى الساكنة
القروية عموما ،وعلى الفرشة املائية التي أصبحت مهددة بشكل كبير،
وعلى االقتصاد الوطني ...نسبة النمو ،كما أننا ال ننكرأن الحكومة التي
نحن جزء منها تعمل جاهدة للتخفيف من حدة الوضع ،وتقف بجانب
الفالح والساكنة القروية ،خاصة عن طريق توزيع األعالف كإجراء
تضامني مع الفالحين للحفاظ على الثروة الحيوانية ،غير أن هذا يظل
غير كافي في ظل انعدام خلق أنشطة غير زراعية توفر فرص الشغل
بالعالم القروي ،وتخفف من معاناته ،فبجانب املحافظة على الثروة
الحيوانية يجب االهتمام باإلنسان القروي ومواكبته خاصة في املناطق
املتضررة لتجاوز الظروف املعيشية الصعبة ،وكذلك تأمين الفالح
ضد كل ما يعيق نشاطه ،وتحصينه ضد التقلبات املناخية ،مع ضرورة
تأطيره ودعمه وتأهليه ومواكبته وتشجيعه على الفالحة التضامنية
لتحسين ظروفه االقتصادية واالجتماعية ،من أجل مواجهة تكاليف
اإلنتاج وتسهيل تسويق منتجاته وخلق فضاءات لتبادل التجارب
والخبرات وتعزيز تثمين املنتجات املحلية ،مع الحرص على الحكامة في
تدبيرها ،والعمل على الحد من التفاوتات املجالية كخطوة أساسية في
ورش الجهوية املوسعة.
 البحث عن أسواق خارجية جديدة لكون األسواق التقليدية غيرقادرة على استيعاب العرض الفالحي املتزايد والكفيل بالرفع من القوة
التصديرية وضمان شروط التنافسية واملردودية للمنتوجات الفالحية
الوطنية؛
 تطوير الصناعات الغذائية بشكل متكامل ومندمج مع الصناعاتالفالحية األخرى في إطار مخطط التسريع الصناعي والعمل على ربطه
باملخطط األخضر للرفع من مساهمة الصناعات الغذائية ذات القيمة
املضافة العالية املوجهة نحو التصدير؛
 تحسين جودة التكوين والتكوين املستمر ،وخلق تخصصات تهماملجال الفالحي ،وإيالء عناية خاصة بالبحث الزراعي كضرورة ملحة
لتحقيق التنمية الفالحية؛
 تعزيز الحكامة والنجاعة والشفافية في تدبير برنامج مخططاملغرب األخضر للنهوض بقطاع الفالحة وتحقيق التنمية الفالحية
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املنشودة ،وضمان األمن الغذائي وخلق فرص الشغل؛
 تعزيزدور الغرف الفالحية كآلية من آليات سياسة القرب؛ تشجيع وتحفيزاالستثمارفي القطاع الفالحي.السيد الرئيس،
أما بخصوص قطاع الصيد البحري ،نقول رغم املجهودات املبذولة
من أجل تطوير هذا القطاع ،الزالت هناك إكراهات تواجهه خاصة
على مستوى البنيات التحتية للموانئ الخاصة بالصيد التي تعاني قلة
التجهيزات الضرورية ملساعدة الصيادين للعمل في أحسن الظروف،
وكذلك مشكل الصيد غيرالقانوني وغيراملصرح به وغيراملنظم مما يؤثر
سلبا على الثروة السمكية ببالدنا ،ضعف االستهالك الداخلي وضعف
القدرة الشرائية بسبب غالء األثمنة ،مما جعله بعيدا عن متناول فئات
عريضة من شرائح املجتمع املغربي ،قلة االهتمام بالصيد التقليدي
وادماجه في برامج ومخططات الوزارة ،وعدم الوعي بالدور الذي يلعبه
في توفيرفرص الشغل ،ولهذا نعتبرأن تنمية قطاع الصيد البحري رهين
بهيكلة الصيد التقليدي والنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية
للصيادين.
بالنسبة لقطاع التنمية القروية ،فقد طالبنا دائما باالهتمام
بالعالم القروي وخلق استراتيجية للتخفيف من حدة التفاوتات
املجالية واالجتماعية التي أصبحت تطرح نفسها بحدة أمام التغيرات
التي طرأت على ساكنة العالم القروي بفضل النقلة املعلوماتية
ووسائل التواصل االجتماعي ،وبهذا الخصوص نثمن املشروع الذي
أعلن عنه صاحب الجاللة لتنمية العالم القروي بقيمة  50مليار درهم
على مدار ثالث سنوات ،لهذا نرى ضرورة التنسيق بين كل القطاعات
املعنية وبين املجالس املنتخبة لتنفيذ البرامج واملخططات التي تصب
في مجال التنمية القروية ،كبناء الطرق وتوسعيها وإصالحها لفك
العزلة عن الساكنة القروية ،وربطها بالشبكة الكهربائية وتعميمها في
كامل البوادي ،مد العالم القروي باملاء الصالح للشرب ،فالزالت هناك
مناطق تعاني من انعدام هذه املادة الحيوية وصعوبة الوصول إليها،
رأفة بهذه الشريحة من املجتمع املغربي ،فتح أوراش لخلق فرص الشغل
للتخفيف من حدة البطالة خاصة في املواسم الفالحية الصعبة.
فتأهيل العالم القروي رهين بتأهيل العنصر البشري الذي نعتبره
مفتاح لكل تنمية حقيقية ،ونؤكد على التنمية الفالحية كسبيل لحل
مشاكل العالم القروي ،باعتبار أن الفالحة هي النشاط الوحيد الذي
تعتمد عليه الساكنة القروية في حياتها املعيشية.
السيد الرئيس،
إن قطاع املياه والغابات يشكل ثروة وطنية ثمينة ،يجب الحفاظ
عليها والتصدي بكل حزم لعمليات التخريب والنهب واالستغالل
العشوائي الذي يطال املجال الغابوي ،ووقايتها من التصرفات
الالمسؤولة التي تعرضها لحرائق مروعة تتسبب في اإلجهازعلى مساحة
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شاسعة مع حلول كل فصل الصيف ،ضرورة تحيين القوانين الخاصة
بالغابة وخاصة تلك التي تنظم العالقة بين املجاورين لها واملستفيدين
منها.
كما نؤكد على ضرورة العناية باألحواض املائية نظرا لكثرة األوحال
خاصة في املناطق الجبلية ،مما يجعل املغرب مهدد بارتفاع نسبة توحل
السدود ،مع العلم أن املغرب اعتمد سياسة السدود منذ زمن طويل،
وأغفل االهتمام باألحواض املائية التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا
بالنسبة للسدود.
السيد الرئيس،
فيما يخص مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ال بد من إبداء رأينا
حول االختالالت واملشاكل التي تعرفها هذه القطاعات خاصة وأنها
مرتبطة ببعضها البعض وال يمكن لقطاع أن يتقدم بمنأى عن اآلخر.
فقطاع السياحة يعتبرقطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،خصوصا على مستوى تشغيل اليد
العاملة وضمان مداخيل فئات عريضة من املجتمع ،وفي لهذا نثمن ما
جاء به املخطط األزرق ورؤية  ،2020الذي تم إطالقه في إطار تثمين
املؤهالت التي يزخر بها املغرب والنهوض بهذا القطاع الذي يساهم
بشكل كبير في إشعاع صورة بالدنا ،ولهذا ال بد من تقييم رؤية 2020
لرصد الواقع السياحي باملغرب وتدارك الوضع لتفادي فشلها مثل رؤية
 2010التي كانت نتائجها جد محدودة والقيام بمجموعة من اإلجراءات
من شأنها تعزيز مكانة السياحة الداخلية وتوفير عروض سياحية
للمغاربة بأثمنة مناسبة خاصة العروض العائلية ،مع ضرورة تشجيع
السياحة البيئية وسياحة املغامرات والسياحة الجبلية ،العمل على
إعادة تصنيف األوطيالت وتشديد املراقبة للرفع من جودة االستقبال
والخدمات املقدمة ،وجودة املنتوج بصفة عامة ،ونظرا للترابط القوي
واملتين بين السياحة والنقل الجوي كما سبق وأن ذكرنا ،ومع التطور
الذي عرفه هذا القطاع على املستوى العالمي والتطور التكنولوجي
وظهور شركات تقدم خدماتها بأقل كلفة والتي غيرت ضوابط املنافسة
ال من حيث الخدمات وال من حيث الرحالت الجوية ،نؤكد على:
 ضرورة تجويد وتطويرالخدمات املقدمة من طرف شركة الخطوطامللكية املغربية للحد من معاناة املسافرين مع هذه الشركة؛
 فتح خطوط جديدة لكل من روسيا وأمريكا الالتينية لتشجيعهاللولوج إلى السوق املغربي للترويج للمنتوج السياحي املغربي خاصة بعد
التطور الذي عرفته العالقات املغربية الروسية وكذلك حدث تأهل
املنتخب الوطني ملنافسة كأس العالم الذي سيقام بالديارالروسية وهي
فرصة ثمينة يجب استغاللها بما يخدم االقتصاد الوطني؛
 االهتمام بالبنيات التحتية للمطارات ومرافقها والرقي بالخدماتاملقدمة بها ،نظرا لسياسة االنفتاح الذي لجأت إليها بالدنا من خالل
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إبرام مجموعة من االتفاقيات خاصة منها معاهدة السماء املفتوحة مع
االتحاد األوروبي؛
 إعادة فتح املطارات التي تم إهمالها لفك العزلة عن املناطقالتي توجد بها وتقريب جميع مناطق املغرب من بعضها وذلك تشجيعا
للسياحة الداخلية مع خفض ثمن التذاكرلتكون في متناول املواطن.
السيد الرئيس،
على مستوى قطاع الصناعة التقليدية الذي يلعب دورا مهما
وحيويا داخل النسيج االقتصاد الوطني بفضل مساهمته في الناتج
الوطني وتشغيل يد عاملة مهمة عبر إعادة تنظيميه وهيكلته كقطاع
مرتبط بتاريخ وهوية وثقافة املغرب ،ويشكل مشكل التسويق أهم
معيقات قطاع الصناعة التقليدية الذي يحول دون استفادة الصانع
من املردودية املباشرة ملنتوجه ،ولهذا يجب على الحكومة التدخل
لدعم القطاع للحفاظ على جودة املنتوج الوطني وإنعاش الصادرات،
والبحث عن أسواق جديدة ،وتطوير تقنيات ووسائل التكوين ملواكبة
تطور الصناعات الحرفية والحفاظ عليها وحمايتها من االندثار ،وحماية
فن املعمار الذي يعكس الثقافة املغربية والتاريخ املغربي والتي ال نفوت
الفرصة في كل مناسبة للتأكيد عليها ،مع ضرورة إصدار كتيبات تبين
الغنى الفني والحرفي الذي تزخر به بالدنا خاصة في املعارض الدولية
خدمة للسياحة نظرا للرابط القوي بين قطاعين ،يجب إعطاء دور
أكبر لغرف الصناعة التقليدية والجمعيات والتعاونيات وحماية
الوحدات اإلنتاجية وتأمينها ضد املخاطر والصعوبات التي تواجهها من
جراء تصرفات املتطفلين على القطاع ،وإشراك الغرف في التحضير
للمعارض وتعميمها على مستوى جميع جهات اململكة وتحسين ظروف
استقبال العارضين ،واعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة وحسن التدبير
والحكامة الجيدة في استقبال العروض الخاصة بصفقات املعارض
سواء الوطنية أو الجهوية من طرف دار الصانع ،وضرورة إيجاد حلول
بديلة للحرف امللوثة للبيئة في إطار تفعيل القانون اإلطار بشأن البيئة
والتنمية املستدامة.
على مستوى قطاع الطاقة ،يجب تضافر جهود جميع الفاعلين
والعاملين في القطاع من أجل الوصول ألهداف اإلستراتيجية الطاقية
التي ترتكز على الرفع من الطاقات املتجددة وتطوير النجاعة الطاقية
للوصول إلى  %52من القدرة اإلنتاجية الكهربائية في أفق  2030من
أجل تغطية الطلب املتزايد على الطاقة والتقليل من التبعية الطاقية
للخارج ،مما يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير عملية وواقعية فيما
يخص القطاعات املستهلكة للطاقة بنسبة أكبر كالصناعة والفالحة
واإلنارة العمومية ،...لحثها على استعمال أمثل للطاقة والحفاظ عليها،
تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية في املجال الطاقي عبر منح
التراخيص بهذا املجال مع تبسيط املساطر اإلدارية للولوج إلى الطاقة
بأسعارتنافسية والتحكم فيها والحفاظ على البيئة من خالل استعمال
الطاقات النظيفة في إطارالتنمية املستدامة وتأمين اإلمدادات الطاقية
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والتزود بالطاقة.
أما بخصوص القطاع املعدني نسجل عدم استفادة املغرب منه
بالشكل الكافي نظرا تصديره خاما للخارج ،في الوقت الذي يتوفر فيه
املغرب على صناع تقليديين متخصصين في صناعة املعدن ويشتكون من
عدم توفرنقط البيع على املستوى الوطني ،نسجل كذلك معاناة عمال
القطاع املنجمي باملغرب الشرقي واملنجمين التقليديين الذين يعانون
وضعية اقتصادية واجتماعية هشة تستوجب التدخل للتخفيف
من قساوتها في إطار االهتمام بالفئات الهشة باملجتمع ،تشجيع
االستثمارات في مجال التنقيب والبحث املعدني الذي يتطلب توفير
الظروف والوسائل املتطورة واملناسبة للوصول إلى مناطق التنقيب
والبحث عنها ،كذلك االستغالل األمثل للمنطقة املنجمية تافياللت
وفجيج للرفع من مساهمتها في اإلنتاج الوطني ملا تتوفرعليه من مؤهالت
معدنية هامة ،نؤكد على االستفادة من عودة املغرب لحظيرة االتحاد
اإلفريقي واالنفتاح على األسواق اإلفريقية وجلب االستثمارات في إطار
تطويرعالقات التعاون مع الدول اإلفريقية في هذا املجال.
على مستوى قطاع التنمية املستدامة نرى ضرورة التفكير في
التدابيروآليات املواكبة ،والتمويل وتدبيراألزمات واإلشكاليات املرتبطة
بالتغيرات املناخية والتعامل مع هذه اآلفة ،لتحقيق رهانات التنمية
املستدامة التي تحترم البيئة ،وانطالقا من إملامنا بواقع البيئة املغربية
يمكن القول أن مفهوم التنمية البيئية املستدامة الزال في مخاضاته
األولية من حيث التداول الدقيق والتفعيل الحقيقي ،لذلك فنحن
مطالبون بوعي بيئي جماعي ،وتغيير السلوكيات ،واالنخراط القوي
ملختلف مكونات املجتمع املدني ،والحفاظ على التنوع البيئي الذي
تزخر به بالدنا ،وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي ،وتحقيق التنمية
املتوازنة ،وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين ،ألن
البيئة تعتبر رصيدا مشتركا لجميع املغاربة ،ومسؤولية جماعية لكل
األجيال الحاضرة واملقبلة.

قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:
تعتبر التنمية الصناعية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية ملا
تضمنه من خلق مناصب الشغل وتعزيز اإلنتاجية وتحقيق االكتفاء
الذاتي وجلب االستثمارات األجنبية ،ولهذا أولى املغرب أهمية بالغة
لدعم القطاع الصناعي عبرمجموعة من البرامج واالستراتجيات.
فمناقشة ميزانية قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد
الرقمي ،هي مناسبة للوقوف على منجزات الحكومة في املجاالت
الصناعية والتجارية وفرصة لالضطالع على وضعية االستثمارات
األجنبية والوطنية ببالدنا ،والوقوف على ما تحقق من االستراتجيات
والبرامج املسطرة كمخطط التسريع الصناعي  2020/2014الذي يهدف
باألساس إلى تنمية القطاع الصناعي الذي حقق بفضله قفزة نوعية
خاصة على مستوى صناعة السيارات ،وصناعة الطائرات ،مما مكن
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املغرب من صدارة الدول اإلفريقية على مستوى استقطاب االستثمارات
الخارجية خالل سنة  ،2016ال�شيء الذي انعكس ايجابيا على صورته
باعتباره قاعدة تصديرنحو أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.
فاملغرب شهد في السنوات األخيرة إقالعا اقتصاديا وتكنولوجيا
حقيقيا ،عززت من مكانته على املستوى الدولي ،وحسن من وضعية
مناخ األعمال الذي أصبحنا نحتل فيه مكانة متميزة.
لقد نجحت بالدنا في تغيير معالم نموذجه التنموي الذي كان
يعتمد بالدرجة األولى على الفالحة ،وتوجه للتركيز على اإلنتاج الصناعي
والتكنولوجي املتطور ،وخلق مهن صناعية جديدة وفرت مناصب
الشغل لفئات عريضة من شريحة املجتمع املغربي ،ال�شيء الذي أثر
بشكل ايجابي على وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية.
لكن باملقابل ومع كل ما تحقق الزال القطاع الصناعي يعاني من
جملة من االختالالت والصعوبات نتطرق فيما يلي لبعض منها:
 ضرورة تقليص الهوة بين جهات اململكة ،واالهتمام بالجهات التيتعاني الهشاشة وضعف اإلمكانيات لتحفيز االستثمارات بها ،وتقوية
التنافسية فيما بينها في إطار تحقيق عدالة مجالية صناعية ،وعدم
التركيزعلى منطقة دون أخرى؛
 توفير البنيات التحتية األساسية ،وتطوير منظومة النقل ،وتأهيلشبكة طرق الوطنية وتوسيعها ملا لها من دور في حركية التنقل ،تعميم
الطرق السيارة وكذلك شبكة السكك الحديدية لتشمل مناطق أخرى،
تأهيل املطارات واملوانئ ملواكبة سياسة االنفتاح على االستثمارات
األجنبية نظرا لكون املغرب يشكل همزة وصل بين السوق األوروبي
والسوق اإلفريقي ،وتشجيع االستثمارات الوطنية؛
 تحيين املنظومة القانونية املنظمة للقطاع ،خاصة املتعلقةبمجال االستثمار؛
 العمل على التأطير والتكوين املنهي والتقني لليد العاملة في القطاعالصناعي؛
 خلق مناطق صناعية حرة في مناطق أخرى من تراب اململكة وعدمالتركيزعلى محور طنجة ـ القنيطرة ـ الدارالبيضاء؛
 تقديم تحفيزات للمقاوالت الصغرى واملتوسطة لتشجيعها للتوجهنحو العمل في املجال الصناعي ومجال التصدير؛
 االهتمام بالبحث العلمي والتكوين في التخصصات التي تهم املجالالصناعي وفي هذا اإلطارال بد من التنسيق بين الجامعة واملقاولة؛
 ضرورة تنظيم القطاع الغير مهيكل ملا له من تأثير سلبي علىالصناعة الوطنية؛
 تشديد املراقبة الجمركية على الواردات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمةفيما يخص املواد املغشوشة املستوردة ،والتي تضر بصحة وسالمة
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املواطن املغربي ،واالقتصاد الوطني ،والتصدي لظاهرة التهريب حماية
للمستهلك املغربي.
 تخويل للمراكز الجهوية لالستثمار صالحيات جديدة من أجلتسهيل االستثمارعلى املستوى الجهوي.
على مستوى االقتصاد الرقمي ،نعتبرإحداث وكالة التنمية الرقمية
خطوة مهمة للوصول بالقطاع الرقمي إلى مستوى متقدم وناجح ،وجعله
محركا قويا للتنمية االقتصادية في السنوات املقبلة ،نظرا للدور املهم
املوكول لها في عملية تنزيل البرامج املسطرة في اإلستراتيجية الرقمية
"املغرب الرقمي  "2020لتنمية االقتصاد الرقمي ،ومساهمتها في تمويل
املقاوالت الناشئة في هذا القطاع لتحقيق إقالعها االقتصادي ،وتطوير
الوسائل واملعدات الرقمية والتشجيع على استخدامها ،وتطويرها
لتشجيع وجلب االستثمارات في مجال االقتصاد الرقمي ،وتسريع
التحول الرقمي لالقتصاد املغربي وتقوية مكانته كقطب رقمي جهوي،
ولهذا نطالب بتفعيلها على ارض الواقع ،ونجدد تأكيدنا على إعداد
نصوص قانونية تعمل على تعزيز األمن املعلوماتي ومكافحة الجريمة
االلكترونية وتأمين نظم املعلومات من أجل حماية ضحايا ومستعملي
االنترنت ،ضرورة تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي  ،2020للوقوف على
ما أنجزمنها خاصة وأنها على مشارف االنتهاء ،العمل على تقوية التعاون
مع الدول اإلفريقية في املجال التكنولوجي ومجال االتصال بصفة عامة.
فيما يخص التجارة الخارجية نؤكد على ضرورة االنفتاح على
األسواق اإلفريقية في ظل العالقات التجارية مع دول هذه املنطقة
الواعدة وتمتين الروابط وتطويرها بما يحقق التقدم واالزدهار
لالقتصاد الوطني ،وتشجيع الصادرات نحو هذه األسواق ،وننوه
باستراتيجية " مغرب التجارة  "2021الذي يهدف إلى النهوض بقطاع
التجارة الداخلية والتوزيع للرفع من إنتاجية جميع مكونات القطاع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .IIIلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم الفريق االشتراكي أن أتدخل نيابة عن أعضاء الفريق
في مناقشة مشاريع امليزانيات القطاعية التي تندرج ضمن لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية برسم السنة املالية .2018
فرغم مناقشتنا للسياسة الحكومية بمختلف أبعادها في القانون
املالي لسنة  ،2018نحرص دائما على التدخل في امليزانيات الفرعية
للقطاعات خصوصا تلك املرتبطة بالشق االجتماعي ،الذي ينبع من
مبادئ وقيم حزبنا الثابتة ،في إيالء املسألة االجتماعية اهتماما كبيرا
ضمن برامجه ومخططاته الحزبية.
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وألن التنمية الشاملة التي يسعى املغرب تحقيق أهدافها عبر تراب
اململكة ،تقت�ضي تظافرجهود جميع الفاعلين ،قصد النهوض باألوضاع
االجتماعية لفئات عريضة من املواطنين الذين يعانون الهشاشة
والفقر .حرصت الحكومة الحالية أن تضع القطاعات االجتماعية في
أولوية مخططاتها في مشروع قانون مالية  ،2018ملا لهذه القطاعات
من انعكاسات إيجابية ومباشرة على حياة املواطن.
فقد عملت على تسطير برنامج عمل يهم النهوض بالقطاعات
االجتماعية للفترة املمتدة من  2017إلى  ،2021في مقدمتها الخدمات
الصحية املقدمة للمواطن تكريسا لحقه الدستوري في الصحة
ولرهانات تنمية بشرية رأسمالها اإلنسان ،لهذا تم تخصيص اعتمادات
مالية بلغت  14.790.120.000ملياردرهم ،أي بزيادة  500مليون درهم
مقارنة مع سنة .2017
فمن خالل تتبعنا لحصيلة الحكومة فيما يخص السياسة الصحية
ببالدنا ،نقف على إنجاز مجموعة من املشاريع التي التزمت بها الحكومة
في قطاع الصحة بموجب قانون مالية سنة  ،2017نذكر منها فتح
مستشفيات جديدة ،إعطاء االنطالقة لبناء مستشفيات أخرى،
تخفيض أسعار  135دواء ،تعميم لقاح الوالدة في بعض املستشفيات
العمومية ،اعتماد برامج مكافحة األمراض املعدية واملزمنة والسارية،
اقتناء أحدث التجهيزات واملعدات الخاصة ببعض املستشفيات
العمومية ،العمل على تعميم خدمة التغطية الصحية لتشمل جميع
املهنيين ،السعي إلى تدبيرملف املوارد البشرية باعتباره ركيزة أساسية في
أي إصالح خاص باملنظومة الصحية ببالدنا.
فرغم املجهودات املبذولة التي تبين عزم املغرب ملكا وحكومة على
العمل للتقليص من اإلختالالت الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع ،إال أنه
ما زال يعرف عدة مشاكل والتي تتجلى في مستويات عدة ،منها ضعف
البنية التحتية التي ال تواكب االنتشار الواسع لألمراض الجسدية
والنفسية الخطيرة ،والتي تتطلب إمكانيات طبية ذي جودة ،نقص
حاد في املوارد البشرية لتغطية جميع جهات اململكة ،ارتفاع تكاليف
العالج والدواء ،التجهيزات واملعدات الطبية التي تعرف نقصا كبيرا
وإن وجدت فهي معطلة ،غياب تام للنظام املعلوماتي في مستشفياتنا
لتسيير وتدبير ملفات املر�ضى ،املستعجالت ومعانات املواطنين واألطباء
على حد سواء من املناخ العام الذي يسود هذه األقسام ،النقص الحاد
في مخزون الدم ،عدم توفر املستوصفات واملستشفيات اإلقليمية على
إمكانيات طبية تساعد في تقديم العالج عن قرب للمواطن دون التوجه
إلى املستشفيات الجامعية ...والفئة املتضررة في هذه الحلقة هي الفئة
املحدودة الدخل أو الفئة املعوزة التي ال تسعفها ظروفها للعالج في
املستشفيات الخاصة ،ناهيك على املشاكل املرتبطة ببطاقة الرميد التي
لم يعد لها جدوى ملن هوفي حاجة ماسة إليها ،ورغم تجربة املستشفيات
املتنقلة التي نثمنها والتي نهجتها الوزارة للتقليص من حدة املشاكل التي
يعاني منها العالم القروي ،فمازالت هناك اختالالت هيكلية حقيقية
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مرتبطة أساسا بكيفية توزيع األطر الطبية والتخصصات املطلوبة
واللوجستيك لتوفيرصحة جيدة لساكنة هذه املناطق.
ويعتبر ورش الجهوية على مستوى املنظومة الصحية ،من أهم
األوراش التي تعمل الحكومة على تنزيله تنزيال عادال ،هدفه تحقيق
الولوج السريع إلى الخدمات الصحية بمختلف جهات اململكة ،وهذا
لن يتأتى إال بتظافر جهود مختلف املتدخلين كل من موقعه ،على
أن تخليق الحياة املهنية بهذا القطاع ،الذي تنخره الرشوة في جميع
مرافقه ليستدعي منا جميعا التدخل الستئصال هذا الوباء الخطير ،مع
محاسبة ومعاقبة مرتكبيه ،وهي إجراءات كفيلة بأن تجعل املستشفى
العمومي إدارة مواطنة خدومة تهدف إلى تحقيق بعض من مبادئ
الحكامة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
قطاع التربية الوطنية ،وهو قطاع حظي أيضا باهتمام كبير من
طرف الحكومة ،لذا عمدت إلى الرفع في االعتمادات العامة املوجهة إلى
قطاع التعليم مقارنة مع السنة الفارطة ،وهو دعم جاء ليعالج جزء من
اإلختالالت التي يتخبط فيها هذا القطاع منذ سنوات ،وأيضا استجابة
النتظارات وطموحات شريحة كبيرة من املجتمع املغربي ،دون أن نغفل
سيرورة األوضاع املتقلبة التي شهدتها بالدنا سنة .2017
لهذا وعمال باستراتيجية اإلصالح التي أعلنها املجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي ،في ان إصالح املنظومة التعليمية هي مسؤولية
مشتركة بين الدولة واملجتمع ،وهوأيضا بمثابة تعاقد وطني يلتزم الجميع
بتنفيذ مقتضياته ،فكلنا متفقون بأن التخطيط للتنمية البشرية يبدأ
من املسألة التعليمية ومن تأهيل املدرسة العمومية والخاصة لدورها
املركزي في مواجهة التخلف ،وقد تتبعنا الدخول املدر�سي لهذه السنة،
وتابعنا حصيلة السيد رئيس الحكومة واآلن قانون مالية ،2018
ووقفنا على ما تم إنجازه من برامج ومخططات نذكر منها على سبيل
املثال ال الحصر ،فتح  55مؤسسة تعليمية ،تزويد بعض املؤسسات
باملعدات والتجهيزات ،تأهيل واجهات وفضاءات املؤسسات التعليمية،
التسجيل املسبق للتالميذ ،العمل على حل مشكل االكتظاظ ،محاربة
املخدرات من خالل تدخل رجال األمن أمام املؤسسات التعليمية،
العمل على سد الخصاص املهول في هيئة التدريس من خالل توفير 20
ألف منصب شغل بالتعاقد عبر األكاديميات الجهوية لوزارة التربية
والتكوين ...ورغم ما ملسناه من مجهودات ،يبقى القطاع مستع�صي على
كل الحلول التي تم التخطيط لها .فلحل إشكالية االكتظاظ تم التعاقد
مع أناس خضعوا ألربع حصص تكوينية ،مع العلم أن مهنة التدريس
تتطلب على األقل سنتين للدراسة وللتكوين البيداغوجي ،مع ذلك نثمن
خطة التعاقد لحل مشكل الخصاص ،شريطة توفر الكفاءة والحس
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املنهي.
استفحال ظاهرة العنف املدر�سي في اآلونة األخيرة في الفضاءات
املدرسية بشكل خطير ،التي أصبحت تستهدف األساتذة بشكل مباشر
وأثناء مزاولة عملهم ،األمر الذي يستدعي التدخل ملواجهتها والبحث
عن سبل ضبط مظاهرها ،فانعدام االحترام أضحى قاعدة تطبع سلوك
التلميذ في العديد من املؤسسات التعليمية ،وهذا يتنافى مع مطلب
ترسيخ قيم املواطنة وثقافة االحترام داخل املؤسسات التعليمية ،لذا
أصبح من الضروري التفكيرفي وضع آلية تشريعية ضد العنف املدر�سي
من خالل تخريج قانون خاص بجرم الظاهرة .ناهيك على مشكل أساتذة
ضحايا النظامين األساسيين وهو مشكل قديم ملجموعة من األساتذة
لم يتم إنصافهم ليومنا هذا ،رغم إحالتهم على التقاعد لم تسعفهم
نضاالتهم ووعود املسؤولين املتعاقبين على القطاع لحل مشكلتهم .عدم
إيالء اإلهتمام الكافي للتعليم األولي كلبنة أساسية في العملية التربوية
والتعليمية والتعلمية ككل.
كانت هذه بعض ما سجلناه من مالحظات تهم قطاع يحظى بأولوية
ثابتة بعد القضية الوطنية ،أهم ما يشترط في إنجاح أوراشه اإلصالحية
اإلرادة املواطنة وترسيخ الحكامة املالية مع تشديد املراقبة وربط
املسؤولية باملحاسبة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في مجال التشغيل فإن الفريق االشتراكي يثمن الخطة التي أقدمت
عليها الوزارة ،ويطالب بالتسريع في إعادة النظر في حكامة منظومة
التشغيل وفي طريقة عمل وأداء الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات
 ANAPECويطالب أيضا بأن يتم تدليل كل العقبات التي تحول دون
بلوغ األهداف التي سطرتها هذه اإلستراتيجية الجديدة.
وفي مجال الشغل فإن الفريق يؤكد على ضرورة مأسسة الحوار
االجتماعي ما بين الفرقاء االجتماعيين ،وأن يتم إدماج كل الفعاليات
النقابية الوطنية التي كان لها إسهاما كبيرا في املحافظة على السلم
االجتماعي وتقوية املمارسة النقابية ،ولذلك فإننا في الفريق االشتراكي
نؤيد املواقف التي عبرت عنها املركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية
للشغل ،والتي ثم إقصاؤها من الحوار االجتماعي السابق ونأمل أن
تتدارك الحكومة هذا املوقف الحقا.
أما في مجال الحماية االجتماعي ،فإن الفريق يثمن الخطوات التي
أقدمت عليها الحكومة مؤخرا في أن تشمل التغطية الصحية فئات
جديدة لم يسبق لها االستفادة من نظام الحماية االجتماعية ،ونطالب
في أن تشمل التغطية االجتماعية أوسع الفئات األخرى التي الزالت
خارج منظومة التغطية الصحية.
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كما يؤكد الفريق على أهمية اإلصالح الجذري واألسا�سي لنظام
التقاعد ،ألنه بالنسبة لنا كل اإلصالحات الجزئية التي تمت حتى اآلن
ال يمكن أن تجيب على اإلشكاالت األساسية املرتبطة باألعطاب التي
يعرفها نظام التقاعد ببالدنا والتي تؤكد كل الدراسات على أنها تهدد
هذا النظام وديمومته.
وإذ نسجل بشكل إيجابي ربط اهتمامات وزارة الشغل والتأهيل
املنهي ،لنؤكد على أهمية جانب املالءمة بين مجاالت التكوين وسوق
الشغل التي من شأنها أن تساهم في استيعاب عدد أكبر من خريجي
املعاهد في سوق الشغل.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بعد مناقشتنا لقطاع الصحة ،يأتي دور قطاع اجتماعي محض،
يحظى بأولوية األولويات من طرف جاللة امللك وباقي مكونات املجتمع،
إنه قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية،
وتنفيذا ملا التزمت به الحكومة من برامج واستراتيجيات تهدف
إلى النهوض بالقطاعات ذات الطابع االجتماعي ،حرصت أن تجسد
التزاماتها في مشروع قانون مالية  2018من خالل الرفع الغير املسبوق
في امليزانيات املخصصة للقطاعات االجتماعية من تعليم وصحة وشغل
وشؤون اجتماعية.
فما من شك أن قطاع األسرة والتضامن ينهج مقاربة ميدانية
تجعل من البعد االجتماعي للتنمية جوهر املشروع املجتمعي التضامني
الذي ندافع عن إرساء أسسه ،من خالل ترجمة اإلرادة السياسية
ملحاربة الفقر والتهميش واإلقصاء والتمييز ...نحو نهج سياسة القرب
لجعل التضامن االجتماعي مسؤولية جماعية مشتركة بين جميع
مكونات املجتمع بدء باألسرة ،املرأة ،األطفال ،املسنون ،األشخاص في
وضعية إعاقة ،حماية الطفولة ،املشردون ،النساء األرامل واملعنفات...
فاملشاكل االجتماعية تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للسياسات االجتماعية
واالقتصادية ،واملطلوب مواجهتها خاصة على مستوى تلبية الحاجيات
امللحة واليومية للمواطنين ،مع ضمان شروط املساواة في الولوج لكافة
الخدمات ،بهدف تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية للمواطنين.
وكفريق ال يسعنا إال أن نثمن املجهودات املبذولة في هذا القطاع،
نذكر منها العمل على مأسسة املساواة ومكافحة التمييز ،املساهمة
في وضع آليات ملناهضة العنف ضد املرأة ،تنفيذ الخطة الحكومية
إكرام  2بمشاركة بعض جمعيات املجتمع املدني ،العمل على تأهيل 41
مؤسسة للرعاية االجتماعية لفائدة األطفال سواء لالستقبال أو اإليواء
أو للحماية ،النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة من خالل فتح
مراكزللتوجيه واملساعدة ،النهوض بالوساطة األسرية...إلى غيرذلك من
منجزات ال ينكرها إال جاحد ،ارتأت الحكومة أن ترفع امليزانية بنسبة
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 %33مقارنة مع السنة الفارطة  ،2017ولكنها تبقى ضئيلة لحجم
املسؤولية امللقاة على هذه الوزارة في العمل على تكريم اإلنسان املغربي
عبرتراب اململكة.
ومن هنا تمت ترجمة مجموعة من السلوكات الشاذة في مجتمعنا
إلى نصوص تشريعية خصوصا تلك املتعلقة باملرأة ،فالخطة الحكومية
للمساواة لم تنجح في إقرار هذا املبدأ بين الجنسين في مجتمعنا ،تزايد
االستغالل الجن�سي للقاصرين كانت فتاة أو فتى ال فرق ،استفحال
ظاهرة العنف ضد املرأة في مختلف األماكن ببالدنا ،لذا ضروري من
إخراج النص التشريعي الخاص بمناهضة العنف ضد املرأة وفق
شروط تصون كرامتها وتجرم مقترفيها.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يعتبرقطاع التكوين املنهي ركيزة من الركائزاألساسية التي يعتمد عليها
املغرب في تكوين جيل من الكفاءات املهنية القادرة على مواكبة تطور
االقتصاد العالمي ،مما دفع باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث
العلمي إلى إدراج التكوين املنهي ضمن استراتيجية إصالح منظومة
التعليم  ،2030-2015وهي الخطة التي تروم تعزيز موقع التكوين املنهي
في التعليم املدر�سي ،بهدف الحصول على خريجين من ذوي الكفاءات
املختصة لتتبع أوراش التنمية ببالدنا.
غير أنه ورغم املجهودات املبذولة ،مازال القطاع يعاني من عدة
مشاكل من بينها ،محدودية طاقة االستقبال عبر جهات اململكة ،عدم
مواكبته ملتطلبات النسيج االقتصادي العالمي ،النقص الكبير في
املعدات والتجهيزات واملواد األولية ،غياب التكوين املستمر لتطوير
قدرات األطر املكونة ،انعدام مراكز اإليواء املرافقة ملراكز التكوين
ببعض املناطق ،مما يصعب معه انخراط أبناء هذه املناطق في التكوين
خصوصا الفتيات ،وهذا راجع باألساس إلى غياب عدالة مجالية في
توزيع هذه املؤسسات ،اعتبارالتكوين املنهي مخبئ ملن فشل في مواصلة
تعليمه باملؤسسات التعليمية ،انعدام الجسور بين املسالك الدراسية
بهذه املراكز والجامعة الستكمال الدراسة واملساهمة في إنتاج طاقات
بشرية قادرة على مواكبة التطور االقتصادي الذي يشهده العالم.
ورغم ما سجلناه من مالحظات تخص هذا القطاع الحيوي ،نثمن
التعاون جنوب جنوب الذي انخرطت فيه بالدنا مع مجموعة من الدول
اإلفريقية للتعاون ولتبادل الخبرات في هذا املجال ،مما يتطلب تضافر
جهود كل الفاعلين في القطاع لتفعيل اإلستراتيجية املندمجة للتكوين
املنهي قصد تأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل وفي تما�شي مع
حاجيات املقاوالت املغربية واألجنبية.
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السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يلعب التعليم العالي دورا بارزا في العملية التنموية للمجتمعات،
ومدخال طبيعيا ألية تنمية تهدف صناعة الرأس املال البشري الذي يعول
عليه في تحقيق التنمية بمختلف جوانبها .لهذا فوظيفة التعليم العالي ال
تنحصر في التحصيل العلمي فقط ،بل هي فضاء واسع للبحث في شتى
املجاالت املرتبطة بالنمو الهائل الذي تشهده املعارف العلمية والتقنية
في العالم املعاصر ،وهو ثمرة ملا يبذله األستاذ الباحث من جهود علمية
نظرية وتطبيقية تخدم بالده ،ورغم املجهودات املبذولة من طرف
الحكومة ،مازال البحث العلمي ببالدنا دون املستوى املطلوب ،نظرا
لغياب سياسة وطنية واضحة ترسم أهداف وغايات البحث العلمي
ببالدنا والعمل على مد جسوره بالخطة الشاملة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ومواجهة تحدياتها.
ومع إعادة تأهيل الجامعة والعمل على دعم استقالليتها في
مجموعة من امليادين البيداغوجية واإلدارية واملالية ،تم إنشاء
العديد من البنيات الجامعية بعدد من جهات اململكة لتحقيق هذا
املبتغى ،غير أنها مازالت تفتقد إلى بعض الشروط املوضوعية لقيامها
بالدور املنوط بها من قبيل تراجع عدد األساتذة الباحثين ،قلة املوارد
اإلدارية ،ضعف التأطيرالبيداغوجي نتيجة ارتفاع عدد الطلبة ،تقلص
األشغال التطبيقية ،ضعف املطاعم الجامعية مع معاناة الطلبة من
النقل ،معايير توزيع املنح التي آن األوان ملراجعتها ،اإلختالالت املرافقة
لنيل شهادة املاستر ،وقس على هذا مشاكل أخرى مرتبطة بالحكامة في
التدبيراليومي للجامعة.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
عندما يصوت الفريق االشتراكي لفائدة وزارة الثقافة ،رغم تواضع
اعتماداتها ،فإنه بذلك يدعم اإلنتاج الوطني بكل تجلياته الفكري
واألدبي والفني ويساهم في إشاعة قيم الجمال واإلبداع وتفتح الفكر
وتنويره وتهذيب الذوق ونشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف
والتطرف على أشكالهم.
على أننا نطالب ببذل املزيد من املجهودات للنهوض بهذا القطاع
الذي أصبح ضروريا إلشعاع بلدنا على مستوى الدبلوماسية الثقافية
بين القارات ،والعمل على تهيئة املنشآت املرتبطة به مع إلزامية تعميمها
عبر جهات اململكة لتدارك الخصاص الكبير في هذا املجال ،مع دعم
اإلنتاج الوطني الفكري واألدبي والفني الهادف ،والعناية باألوضاع
االجتماعية للمبدعين ،كما نؤكد على ضرورة التنسيق مع قطاعات
أخرى تدخل على خط ترويج املنتوج الثقافي على رأسهم قطاع االتصال.

عدد 6 - 44خآلا عيبر 6بر 25(66مسيد 25د )25

الجريدة الرسمية للبرملان

فيما يخص قطاع االتصال ،كفريق نؤكد على مواصلة التنزيل
املحكم ملقتضيات مدونة الصحافة والنشر ،خصوصا القانون املتعلق
باملجلس الوطني للصحافة ،هذا التنزيل الذي سيعمل ال محالة على
تأهيل هذا القطاع ألن يرق إلى مستوى تطلعات القراء وعموم املتتبعين
للشأن اإلعالمي ببالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يعد قطاع الشباب والرياضة من أهم القطاعات اإلنتاجية
املتخصصة في التنمية اإلنسانية ،ومع ذلك لم يحظ ببالغ االهتمام من
طرف الحكومات املتعاقبة على تدبيره ،لهذا عملت الحكومة الحالية
على سن سياسة عمومية وطنية مندمجة خاصة بالشباب تفعيال إلرادة
جاللة امللك الذي يؤكد باستمرار في خطاباته إلى ضرورة االهتمام بهذه
الفئة ،التي ما فتئت تنتفض ضد سياسة اإلقصاء والتهميش ،وألنه آن
األوان للتعامل مع الشباب كشريك وفاعل في تسطيروتقييم السياسات
العمومية في بالدنا.

 .IVلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين
ملناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الخارجية
والحدود والدفاع واملناطق املغربية املحتلة.
لقد أصبح من باب التقليد أن يحصل إجماع الفرقاء البرملانيين على
ميزانية قطاع الدفاع ،وإن كنا في الفريق االشتراكي نعتبرهذه امليزانية غير
كافية ،ولكنها معقولة اعتبارا لإلكراهات وإلمكانيات الدولة وللظرفية
االقتصادية التي تعيشها البالد .غير كافية ألن التطورات اإلقليمية
والجيو استراتيجية تفرض علينا زيادة تحصين حدودنا وزيادة قدرات
القوات املسلحة امللكية وتحديثها ودعمها بشريا وتسليحيا وعصرنة
ورفع قدراتها على مستوى التكوين وإتقان االحتراف.
غير كافية ألن مهام جديدة أنيطت بهذه القوات باإلضافة إلى
حماية األمن الخارجي والذود عن حدود الوطن وتحسين وحدته ،هناك
تحديات جديدة من قبيل الوضع الحاضر في منطقة الساحل الهجرة
غير القانونية والجريمة العابرة للحدود بما فيها الجريمة اإلرهابية
والتهريب واالتجار الدولي في املخدرات باإلضافة إلى املهام اإلنسانية في
مناطق النزاع.
هذه املهام لم تكن من قبل كلها ملقاة على عاتق القوات املسلحة
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امللكية على غرارجيوش العالم.
وفي الحالة املغربية تكت�سي هذه املهام أهمية خاصة بالنظر إلى
موقفنا االستراتيجي ووجودنا وسط منطقة تهزها النزاعات الداخلية
والعابرة للحدود.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االشتراكي نعتبر أن تعزيز قدرات قواتنا املسلحة
امللكية ومختلف قوى األمن والدرك يعتبر ورشا ال يقبل باملزايدة نظرا
ملا لهذه القوات من دور في حفظ السالم واألمن بمختلف مناطق املغرب
وخارجه ،ونخص بالذكر تلك املرابطة على طول الحدود والتي باتت
تشكل اليوم تحديا كبيرا بتنامي مختلف جرائم التهريب سواء للسالح
أو املخدرات ،وهذا ما يتطلب تقويتها بمختلف آليات املراقبة والقدرات
االستخبارية واألمنية ملواجهة الجرائم اإلرهابية العابرة للحدود ،خاصة
إزاء الوضع الجديد بشمال مالي الذي يعرف تطورات عسكرية مرتبطة
بنمو الخطراإلرهابي باملنطقة.
إن هذه الوضعية ال يمكن مواجهتها إال بتمكين آلياتنا الدفاعية من
عصرنة التجهيزات العسكرية وتكوين املوارد البشرية وتقوية قدراتها،
كما ال يفوتنا أن نسجل أهمية الرعاية االجتماعية ألفراد قواتنا املسلحة
وعائالتهم وتحسين الخدمات الصحية والسكن .و ال يفوتنا التأكيد على
أهمية ضمان أمن نظمنا املعلوماتية في اإلدارات واملؤسسات العمومية.
السيد الرئيس،
يعرف املحيط اإلقليمي (في منطقة املغرب العربي) أوضاع غير
مستقرة مما يستدعي يقظة خاصة من جانب املصالح األمنية لحماية
األمن القومي املغربي.
فإلى جانب األوضاع األمنية غير املستقرة في بعض املناطق بإفريقيا
جنوب الصحراء وأنشطة عصابات التهريب والهجرة غير القانونية
واالتجار في املخدرات وأنشطة الجماعات اإلرهابية املسلحة ،انضافت
تداعيات الثورات التي شهدتها أقطارتونس وليبيا ومصرمع ما تلي ذلك
وما رافقه من انتشار لألسلحة ووصولها إلى أيدي جماعات وعصابات
الجريمة اإلرهابية والجريمة املنظمة .وقد يزداد االمر تعقيدا مع
االنقالب .الذي شهدته مالي أمس ،أيا كانت نتائجه.
وال تخفى عليكم رغبة بعض األطراف اإلقليمية في بث عدم
االستقرارفي بلدان املنطقة وفي مقدمتها املغرب .إن ذلك يستدعي تقوية
قدراتنا االستخباراتية والدفاعية.
والتنسيق األمني مع بلدان املنطقة للتصدي لإلرهاب وباقي أشكال
الجريمة املنظمة وحماية الحدود املغربية من أي اختراق أمني ،خاصة
في ضوء اختراقات الجماعات اإلرهابية للعصابات املنظمة للجريمة
ولضحايا الهجرة السرية.
لنا ثقة في املستقبل وتفاؤل بافتتاح الحدود بين املغرب والجزائر ـ
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وإذا تم ذلك ـ وهذا ما نتمناه في أقرب فإن إيجابيته املأمولة تحتم علينا
االستمرارفي برامجنا.
اعتبارا لوضعية ملف وحدتنا الترابية ـ فإننا يجب أن نتعود على
جعل تكاليف أقاليمنا الصحراوية مدنيا وعسكريا مسألة استمرارية
أيا كانت ظروف بالدنا االقتصادية ولو اقت�ضى األمر مساهمات على
مجموع سكان املغرب.
السيد الرئيس،
َ
ُّ
َ
في ظل تشابك القضايا وتعق ٍدها وتزايد التحديات على املستوى
الدولي ،وفي ظرفية أصبحت تطبعها املنافسة الجيو -اقتصادية
واملصالح الجيوستراتيجية الشرسة على أعلى املقاييس تتولد عنها
نزاعات وصراعات داخل الدول وخارجها بما فيها َ
بلدنا ،مصالح تجعل
حتى املتدخلين املسؤولين عن األمن الدولي ،الذين يفترض فيهم الحياد،
ينحازون إلى هذا الطرف أو ذاك ،مما يجعلنا نتساءل على الدوام عن
مآل قضية وحدتنا الترابية ومصيرها .اآلن ،وبعد م�ضي عشر سنوات
على مقترح املغرب للحكم الذاتي في الصحراء ،والذي أعطى موقعا
جديدا للمغرب ،ولقي تأييدا دوليا واسعا ،ووصف بالواقعي وكونه
األكثر جدية ومصداقية للوصول إلى حل نهائي للنزاع املفتعل من طرف
النظام الجزائري ،الذي يبدو وأنه يسعى إلى نسف هذا املقترح ومحاولة
ربح الوقت واالنتقال من مرحلة إلى أخرى ،أو باألحرى ،من دوامة إلى
أخرى .فما هي النتيجة؟
إننا داخل فريقنا االشتراكي نلح على ضرورة تبني دبلوماسيتنا
بمختلف مكوناتها وشركائها ،استراتيجية جديدة تنبني على تسويق
الصورة املشرقة للمغرب الديمقراطي ال عن الحزبية الضيقة واستغالل
الدبلوماسية الرسمية في املحافل الدولية ّألغراض حزبية صرفة ،وأن
َ
ال نركن إلى أسلوب الدفاع الذي تجرنا إليه بعض املنظمات الحقوقية
والتي تتجاوز حدودها منتهكة بذلك حرمة املؤسسات واإلدارات املغربية
ونضطردائما إلى الدفاع عن قضيتنا بدل أن نبادرفيها .وهو ما ال يمكن
أن يتأتى إال بالعمل على إشراك مختلف فئات الساكنة باألقاليم
الصحراوية ،خاصة الشباب والنساء ،واملنظمات وهيئات املجتمع
املدني الصحراوي في بناء القرار السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي باملنطقة داخل الوحدة واالنتماء إلى الوطن ،وفي إطار الجهوية
املوسعة ،تعزيزا لقدراته في الدفاع عن األطروحة املغربية بعيدا عن
املقاربة األمنية ذات األبعاد املحدودة.
كما ال يفوتنا في هذا املقام مطالبة الحكومة بتكثيف الجهود
الدبلوماسية لفتح الحدود ملا يصاحب ذلك من تعزيزألواصراألخوة بين
الشعبين الجزائري واملغربي وتحقيق رفاههما اقتصاديا وثقافيا وفكريا
واجتماعيا..
السيد الرئيس،
إن أمننا العسكري واملدني ال يوازيه إال حاجتنا في أمن روحي ،وهو
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ما يقت�ضي بدوره دعم مختلف أوراش اإلصالح الديني إن على مستوى
املؤسسات أو التأطير والتوجيه أو التعليم على هدى من املذهب املالكي
والعقيدة األشعرية ،وذلك بتقوية دروس التوعية الدينية وتحديث
التعليم الديني والعناية باملساجد والقيمين الدينيين وضبط الفتاوى
ومأسستها ،وتحسين جودة الخدمات املقدمة للحجاج املغاربة وتحصين
الجالية املقيمة بالخارج ،وحسن تدبير ممتلكات األوقاف التي ماتزال
تفتقرإلى جرد كامل ودقيق لها بما يحفظها ويصونها.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االشتراكي ال يسعنا املتتبع إال أن نعترف بأهمية
املكاسب التي حصل عليها مغاربة الخارج من خالل هذه الفصول ،بل
ُ
يمكن الجزم في تقديري أن املشرع تجاوز سقف مطالب الجالية املغربية
ُ
املقيمة في الخارج ،وهناك من يعزو سبب هذه املفارقة ملا أصاب الجالية
من شعور باإلحباط في تعاطي الدولة مع مطالبها أو ألسباب ما فتئ بعض
املاسكين بهذا امللف يلوح بها ويضعها في واجهة تطورها واندماجها في
بلدان اإلقامة ويدافع عن مقاربة انصهارها في مجتمعات االستقبال.
بغض النظر عن صحة هذه املقاربة أو تلك ،جاء دستور 2011
ليؤكد استمرار االرتباط بين مغاربة الخارج باملغرب وفتح املجال ملن
أراد منهم املساهمة في الشأن السيا�سي الداخلي بكل حقوق املواطنة
وواجباتها.
ُ
ُ
املطروح واملستعجل اليوم أن تفي الحكومة بالتزاماتها ،وأن تسرع
ُ
بإنجاز القوانين املنظمة لهذه الحقوق ،وأن تفتح ورش التشاور مع
أصحاب الشأن ومع املؤسسات املعنية ،وأن تنتقل بسرعة نحو صياغة
مقاربة جديدة واستراتيجية استشرافية تشاركية ومندمجة قادرة على
نفض الغبار عن هذا امللف وترتيب آليات تدبير امللفات املستعجلة
واملتوارثة منذ عهود غابرة.

 .Vلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في مناقشة مشاريع
امليزانيات الفرعية التي تندرج ضمن اختصاص لجنة الداخلية
والجماعات الترابية والبنيات األساسية برسم سنة  ،2018والتي تشمل
القطاعات التالية:
 الداخلية؛ التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء؛ -وإعداد التراب الوطني والسكنى وسياسة املدينة.
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السيد الرئيس،
نعتبر أن مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية هي فرصة
للوقوف على حصيلة املنجزات التي تهم مجموعة من القضايا الكبرى
التي يسهر على تسييرها هذا القطاع ،خاصة بالنظر إلى تعدد املجاالت
التي يشرف عليها والتي تشمل مستويات متعددة وتداخلها في نفس
الوقت مع سياسات قطاعية أخرى.
وهي مناسبة كذلك للوقوف على السياسة الحكومية في املجال
األمني الذي أصبح هاجس املواطن املغربي بسبب انتشار الجرائم
بمختلف أنواعها ،باعتبار أن الوظيفة األمنية هي أهم وظيفة منوطة
بوزارة الداخلية من أجل ضمان األمن واألمان للوطن واملواطنين،
والحفاظ على سالمة حياتهم وممتلكاتهم عن طريق محاربة كل أنواع
الجريمة والتصدي لكل الظواهر االجتماعية السلبية التي أصبحت
تنخر املجتمع املغربي وتهدد تمساك النسيج االجتماعي ،ولهذا فهي
مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت آخر بتعزيز الحكامة األمنية لتحقيق
النجاعة والتنسيق بين مختلف املصالح األمنية والرفع من جاهزيتها
للتدخل لدرء الخطر الذي يهدد بالنا ،والتصدي لشتى أنواع الجريمة
خاصة العابرة للحدود واملتعلقة بالشبكات اإلرهابية ،وشبكات تهريب
املخدرات واالتجار بالبشر ،وهنا ال تفوتنا الفرصة لكي ننوه بيقظة
أجهزتنا األمنية فيما يخص التدخالت االستباقية التي تقوم بها ملواجهة
العمليات اإلرهابية التي تكون على وشك تنفيذ مخططاتها اإلجرامية
ببالدنا ،فتحية لرجال األمن ملا يبدلونه من مجهودات في سبيل الحفاظ
على االستقرارالداخلي للمملكة من أجل أن ننعم باألمن واألمان في ظل
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا.
السيد الرئيس،
إن الخيارات اإلصالحية املعتمدة في إطارتعزيزالديمقراطية املحلية
مكنت بالدنا من تحقيق خطوات مشهودة على طريق استيعاب وترسيخ
املسار الديمقراطي والبناء املؤسساتي لبالدنا ،فورش الجهوية املوسعة
يعتبر آلية فعالة النبثاق أقطاب جهوية قوية وتنافسية ،ووسيلة للحد
من التفاوتات املجالية وتحقيق تنمية متوازنة للوصول إلى عدالة
اجتماعية ،كما أنه اإلطاراألنسب لالتمركزاإلداري وإنعاش الديمقراطية
املحلية ،وهكذا فإننا نعبرعن اعتزازنا بهذه اآللية ،وبفلسفتها وبأهدافها
كرافعة لتحقيق التنمية الترابية ،ونثمن مجهودات الوزارة لتسريع
هذا اإلنجاز وذلك بإصدار العديد من املراسيم التطبيقية للقوانين
التنظيمية ،وتعميم دوريات ودالئل توجيهية ،همت الجوانب القانونية
واملالية والتقنية للجماعات الترابية ،وغيرها من اإلجراءات التقنية،
والتنظيمية املؤطرة لهذا الورش ،لكن على مستوى التطبيق الفعلي
نجد بالدنا تعاني من التفاوتات بين جهات اململكة وأن العديد من
القرارات الزالت تتخذ على مستوى املركزولتجاوز هذه املعيقات تتطلب
جرأة سياسية واضحة ،يتم من خاللها نقل االختصاصات واإلمكانيات
إلى الجهة ،قصد تمكينها من االستقاللية والصالحيات الالزمة ،حتى
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تستجيب لتطلعات الساكنة ،كما أن النقص العددي في املوارد البشرية
وغياب الكفاءة ال يسمح للجهات بتغطية الهيكل التنظيمي.
وفي إطار إصالح اإلدارة الجماعاتية ،نعتبره مطلبا ملحا ملا تعرفه
من اختالالت ومشاكل ،فرغم املجهودات املبذولة لالرتقاء بالخدمات
املقدمة للمواطنين على مستوى الجماعات الترابية ،إال أننا مازلنا
نالحظ بعض السلوكات السلبية وغياب األخالق املهنية في العديد من
املراكز ،وبالتالي فإننا ندعو إلى تسريع تنزيل اإلصالحات التي تخص
األجهزة اإلدارية ،وإدماج الرقمنة لتسهيل الولوج للخدمات بالنسبة
للمواطنين ،واعتماد مبدأ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة
لتخليق الحياة العامة وتحسين خدمات املرافق العمومية وحماية املال
العام من الهذر.
أما على مستوى املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترمي إلى
محاربة الفقر والهشاشة والنهوض باملكون البشري فهذه اآللية أبانت
عن فشلها ولم ترقى ملتطلبات املواطنين وحاجياتهم وهذا ما أكده
صاحب الجاللة في خطاب العرش املجيد .لهذا نطالب بتقييم نتائج
هذه التجربة وضرورة إجراء تحقيق في بعض مشاريع املبادرة الوطنية
غير املنجزة واملتعثرة في جميع مناطق املغرب ،كما نطالب بإشراك
املجتمع املدني في هذه املبادرة باعتباره شريكا فعاال يمكن أن يلعب دور
االستشارة والتنسيق في هذا اإلطار.
كما نثير إشكالية األرا�ضي الجموع التي تثمل أساسا في النزاعات
والصراعات املتعلقة باستغاللها وكيفية تدبيرها ،كذلك فيما يتعلق
بنصوص التنظيمية وفي هذا السياق نحن نطالب بضرورة ربط
املعطيات الخاصة بأرا�ضي الجماعات الساللية وحصرلوائح السالليين
لذوي الحقوق كما نطالب بضرورة العمل على تسريع وثيرة التصفية
القانونية لألرصدة العقارية من أجل تحصينها ،وتفعيل التوصيات
الصادرة عن املناظرات الوطنية التي نظمت في هذا اإلطار.
السيد الرئيس،
إن مناقشة ميزانية قطاع التجهيزوالنقل واللوجستيك تعتبرفرصة
لالضطالع على حصيلة هذه الوزارة من جهة وعلى خطة عملها وبرامجها
املستقبلية.
نعلم أن هذا القطاع عرف إصالحات هيكلية مهمة في السنوات
األخيرة تجلت في العديد من البرامج واالستراتيجيات للنهوض به ،إال أنه
مازال يواجه تحديات ضخمة
وبصفة عامة نسجل مجموعة من املالحظات يجب تداركها للرقي
بهذا القطاع:
 حل مشكل االكتظاظ في مدارس السياقة والحرص على توفيراملوارد البشرية الالزمة وتوفير مساحات الالزمة لحلبات التعليم
التطبيقي للسياقة؛
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 -معالجة الفو�ضى العارمة في املحطات الطرقية؛

حل لتبخر الذي يضيع آالف األمتار املكعبة يوميا ،وإبعاد كل املخاطر
املتعلقة بالفيضانات وتجنيب تعطلها عن أداء مهمتها املائية والطاقية.

 -توفيرحواجزأمام املدارس وإبرازممرات عريضة للراجلين؛

أما بالنسبة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
فهو مجال حيوي وأسا�سي ويهدف إلى الحد من الفوارق االجتماعية
واالقتصادية بين أفراد املجتمع ومختلف جهات اململكة وإلى تحقيق
العدالة االجتماعية واملجالية وذلك بتوفير تكافئ الفرص وتوزيع أفضل
للسكان واألنشطة على امتداد الوطن من أجل التغلب على التحديات
االقتصادية ،االجتماعية والبيئية مع الحرص على خصوصيات كل
منطقة فإطار الخيار الديمقراطي ،الجهوية ،الالمركزية والتنمية وإننا
نشيد باملجهودات الوزارية التي تتجلى في عملية االستشراف وتأطير
املجاالت الترابية ،ومواكبة الجهات ودعم التنمية املجالية وإعداد
التراب الوطني ،لكن في املقابل نالحظ تفاقم الالعدالة املجالية في بعض
املناطق وعدم تحديد املسؤوليات املتعلقة بأوراش اإلصالح القانوني
املتعلق بالتعمير ،ضعف تغطية املدن والقرى بوثائق التعمير ،وكلفة
اجتماعية تتجلى في التوسع العمراني العشوائي واستفحال ظاهرة
املضاربات العقارية.

 ربط املطارات بوسائل النقل العمومي؛ مراقبة السيارات املترهلة والشاحنات التي تحمل حموالت زائدة؛ ضرورة فك العزلة على املناطق النائية وتمكينها من ظروف العيشالكريمة؛
 أهمية الصيانة الطرقية بدءا باملجاالت الحضرية ،والعنايةبمداخل املدن وإعادة النظر في املطبات في الطرقات التي تحد من
السرعة أكثرمن تسببها في الحوادث السير؛
 بناء القناطر يجب أن يخضع لدراسة عميقة واختبارها لتحتملالفيضانات؛
 إيجاد حلول لنقل السري؛ تحسين وضعية العاملين في الطريق السيار؛ الحرص على توفير السالمة الطرقية بكل الوسائل املمكنةوتقليص حوادث السير؛
 اعتماد العدالة املجالية في توزيع العادل لبرامج الطرق بينمختلف جهات اململكة؛
 تعميم مواقف ذوي االحتياجات الخاصة بمختلف املرافق،وإرفاقها بتشويرأفقي وعمودي ،مع فرض احترامها؛
 العمل على توسيع السكك الحديدية لتصل إلى مختلف مناطقاملغرب؛
 إيجاد حلول لتأخر القطار عن مواعيد السفر وتحسين جودةخدمات النقل السككي؛
 العناية بجميع موانئ املغربية التي تعاني مجموعة من املشاكلواالختالالت على مستوى التسييروالتدبير.
وبالتالي فإن قطاع النقل يعتبررافعة أساسية في الكيان االقتصادي،
نظرا للدور الذي يلعبه على مستوى جلب االستثمار وكذلك على
املستوى االجتماعي في تقليص الفوارق االجتماعية.
بخصوص قطاع املاء فإن املغرب اليوم يواجه مشكلة كبيرة فيما
يتعلق بموارده املائية ،ما انعكس سلبا على بعض مناطق في اململكة.
لذلك فنحن مازلنا نطالب بضرورة إعطاء حصيلة تفعيل إستراتيجية
الوطنية للماء وعالقتها باملخططات املديرية املندمجة للموارد املائية
واملخطط الوطني للماء .ووضع سياسة مائية واضحة املعالم ،استغالل
مياه البحر عبر تحليته لتأمين حاجيات البلد ،كذلك ضرورة زيادة في
مشاريع مطفيات تجميع املياه لتنويع مصادر املياه ،ومراقبة وصيانة
السدود وإزاحة الوحل من أحواضها التي تؤثرسلبا على حقينتها وإيجاد

وباسم الفريق نطالب باعتماد منظور جديد أثناء إعداد وثائق
التعميرإلمكانية الولوج لعالم املدن الذكية وإعادة النظرفي منح رخص
البناء بالنسبة ألرا�ضي الجموع واألرا�ضي الساللية ،كما نحث على توفير
مزيد من الدعم فيما يتعلق بترميم القصور والقصبات حفاظا على
املوروث الثقافي والتراث العمراني لهذه املناطق.
أما فيما يخص اإلسكان وسياسة املدينة فاألنشطة االستراتيجية
التي قامت بها الوزارة للنهوض بالقطاع لم تبلغ األهداف املرسومة
في مداها ،حيث أن العجز السكني الزال قائما لدى الطبقات الفقيرة
وكذا املتوسطة ،مع استمرار دور الصفيح الذي يفرز إشكاالت كبيرة
منها البناء العشوائي خاصة في املراكز القريبة من املدن .كما أن هناك
سوء تدبيرفيما يخص السكن االقتصادي الذي يمكن أن نصفه بالغير
الالئق في بعض املناطق ،كما أن هناك اختالالت سوسيو مجالية
وضعف املرافق في الوحدات السكنية .كل هذه املعيقات تتطلب مقاربة
أفقية تحتاج إلى انخراط جميع املستويات والفاعلين.

ثامنا :مداخالت فريق االتحاد املغربي للشغل:
 -Iلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إنها فعال مناسبة سعيدة أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة العامة
املخصصة ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع
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وحقوق اإلنسان ،كما وأنتهز هذه الفرصة ألنوه بالعمل الجبار الذي
تقوم به هذه اللجنة لدراسة املشاريع الخاصة بالقطاعات التابعة لها
في حيز زمني أقل ما يقال عنه أنه ال يتناسب وأهمية هذه القطاعات
واملشاكل التي تعيشها ،وال تفوتني الفرصة كذلك في أن أنوه بالروح
العالية والنضج الكبيرالذي أبان عنه السادة املستشارون من مختلف
مكونات املجلس ،في إطار مناقشة هذه القطاعات ،شاكرين باملناسبة
السادة الوزراء واألطر املرافقة لهم وكذا أطر مجلس املستشارين الذين
ضحوا خالل هذه الفترة من أجل مواكبة وتتبع أشغال اللجان الدائمة.
وسأركزفي مداخلتي على أهم مالحظات فريق االتحاد املغربي للشغل
داخل قبة البرملان في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في
اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان وفق التصميم
التالي:
 )1قطاع العدل؛
 )2الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع
البرملان؛
 )3األمانة العامة للحكومة؛
 )4املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛
 )5املحاكم املالية؛
 )6وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان؛
 )7الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية؛
 )8املجلس األعلى للسلطة القضائية.

 قطاع العدل:لقد سبق لفريقنا االتحاد املغربي للشغل في لجنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان أن أشار إلى أن العدالة هي الضامن األكبر لألمن
واالستقرار والتالحم الذي به تكون املواطنة الحقة ،كما أنها تمكن من
إتاحة فرص التطور االقتصادي والنمو االجتماعي ،وفتح الباب نحو
النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جاللة امللك عقب خطاب
افتتاح الدورة التشريعية  ،2017والذي من خالله نطمح إلى تحقيق ما
نصبو إليه من آمال.
وعلى هذا األساس نتساءل في فريقنا االتحاد املغربي للشغل عن
أبرز التوجهات واملالمح الكبرى لهذا اإلصالح كما جاءت في الخطب
امللكية والدستور وامليثاق وكيف لها أن تؤسس ألرضية إصالح
تستجيب النتظارات وطموحات املغاربة في منظومة عدالة مستقلة،
نزيهة ومتطورة؟
وعليه؛ فإننا في فريقنا ندعو الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في
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املنظومة ،وفي اإلطار القانوني املنظم ملختلف املهن القضائية ،ونهج
سياسة جنائية جديدة ،تقوم على مراجعة ومالئمة القانون واملسطرة
الجنائية ،ومواكبتها للتطورات ،وتطوير الطرق القضائية البديلة،
واألخذ بالعقوبات البديلة ،وإعادة النظر في قضاء القرب وتحديث
املنظومة القانونية ،وخاصة ما يتعلق بمجال األعمال واالستثمار.
كما وأننا نؤكد على ضرورة ضمان شروط املحاكمة العادلة ،والعمل
على تحسين األوضاع املادية للقضاة وموظفي العدل ،وإيالء االهتمام
للجانب االجتماعي ،وكذا ضرورة إعادة النظرفي طريقة انتخاب املجلس
األعلى للقضاء ،بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة ،ويضمن تمثيلية
النساء في سلك القضاء ،وكذا مراجعة النظام األسا�سي للقضاة في
اتجاه تعزيزاالحترافية واملسؤولية والتجرد ودينامية الترقية املهنية.
 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان.فإن ما يمكن القول به في فريقنا االتحاد املغربي للشغل بهذا
الصدد ،هو أن الكثيرمن الجمعيات حتى وإن نجحت في بعض املشاريع
الجمعوية وفي حيز ضيق وفي مناطق محدودة ،إال أنه يجدر بنا التذكير
هنا أنه ال يجب أن تتحول مشاريع هذه الجمعيات بديال لواجبات الدولة
والجماعات املحلية ،بحيث أن اإلمكانيات الذاتية البسيطة للجمعية
ال يمكنها أن تقوم مقام الدولة التي عليها أن تحل معضالت السكان
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في إطار تشاركي مع مختلف
الفعاليات املحلية.
ومن جهة أخرى؛ البد من اإلشارة كذلك إلى وجود غياب تنسيق
محكم وعقلنة فعالة بين البرملان والحكومة ،وخاصة وضعية مجلس
املستشارين في إطار الفصل  176من الدستور ،مازالت تلقى بظاللها
على املمارسة البرملانية ،ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو
استمرارية التعامل السلبي مع مقترحات القوانين ،ضدا على أحكام
الدستور الذي بمقتضاه يجب أن يخصص يوم واحد على األقل في
الشهر لدراسة مقترحات القوانين .وإن صح التعبير وكأن البرملان لم
يصل بعد إلى سن التشريع القانوني.
وبالتالي ،فإننا في فريقنا نطالب الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلفة بالعالقات مع البرملان بالسهر على التنسيق الفعال ،بين البرملان
والحكومة ،وذلك من خالل العمل على حضور السادة الوزراء لجلسات
األسئلة الشفهية بمجلس املستشارين ،باعتبار أن تغيبهم عن جلسة
املساءلة يفرغ العمل البرملاني من محتواه ،هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى السهرعلى تطويرأعمال وأدواراملجتمع املدنيَ ،وم ِّد يد العون من
أجل االنخراط في مساهمته في التطور االقتصادي لبالدنا.
 األمانة العامة للحكومة:فيما يخص هذا القطاع البد من العمل على ضرورة تجسيد
الديمقراطية التشاركية استجابة ملقتضيات الدستور وترسيخ لثقافة
جديدة تنبني على عدة أسس يمكن إجمالها في مالئمة التشريع املغربي
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مع الدستور والتزامات اململكة الدولية ،وكذا العمل على وضع برنامج
معلوماتي لرقمنة إدارة األمانة العامة ومختلف القطاعات الوزارية
واملؤسسات العمومية ،مما يحقق السرعة والفعالية في استصدار
النصوص ،وكذلك ضرورة مراجعة اإلطار القانوني للمهن وتطوير
النسيج الجمعوي ،مع ضرورة حياد األمانة العامة للحكومة في التشريع
لتحافظ على استمراريتها كمؤسسة دستورية دورها أساسا هوتقني غير
سيا�سي من خالل تعزيزالعمل التشريعي وتقويته ،ألن الجهازالتشريعي
هو مفتاح الديمقراطية الحقة.
 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة التأهيل.رغم املجهودات التي تقوم بها املندوبية العامة في تفعيل االستراتيجية
املعتمدة الهادفة إلى النهوض بظروف اعتقال السجناء وإعادة إدماجهم
في املجتمع ،فإننا نرى في فريق االتحاد املغربي للشغل أن القضاء على
مختلف أشكال االنحراف داخل السجون ،يتطلب ضرورة إحداث هيئة
تفتيش مستقلة ،مع مراعاة معاييراحترام حقوق إنسان ،ومسألة إعادة
تأهيل السجناء لالندماج في املجتمع بعد اإلفراج عنهم ،والعمل على
ضرورة إشراك املجتمع املدني في تدبير الشأن السجني ملا له من أهمية
في تأهيل املؤسسات السجنية ،واملساهمة في تأهيل السجناء ورعايتهم،
وإنجاز التقارير حول وضعية السجون ،وكذلك خلق مؤسسة قانونية
وتشريعية تساهم في تتبع الرعاية الالحقة.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نالحظ ونرى أنه من بين األسس
التي يمكن اعتمادها من أجل إدخال إصالحات حقيقية على السجون
املغربية ،يمكن تلخيصها في النقط التالية:
 العمل على ربط مصير السجن والسجناء بمصير العدالة الجنائيةوالعقابية؛
 توسيع وترسيخ مقومات الحماية لحقوق وكرامة السجناءوالفئات األكثرهشاشة؛
 تحديث تدبير السجن على أسس شراكة حقيقية مع املحيطواملكونات املجتمعية ومع قطاعات حكومية وترابية أخرى؛
 تحديث مقومات الهيكل القانوني ،ومالءمته مع مقتضياتالدستور ومع القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛
 والعمل على تخليق قطاع السجن وتدبيره على أساس قيمالشفافية واملراقبة واملساءلة.
 املحاكم املالية.بالرغم من األهمية التي يكتسيها املجلس األعلى للحسابات فيما
يتعلق بمراقبة مالية الدولة ،وكذلك مراقبة املالية املحلية ،إال أن
هذا االهتمام على أرض الواقع لم يرقى إلى املستوى املتوخى من دسترة
هذه املؤسسات ،بل إن اإلطار الدستوري نفسه بقي محدودا جدا ولم
يحسم في الطابع القضائي الفعلي لهذه املجالس.
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وبالتالي فإن املراقبة على تنفيذ امليزانية تجعل الرقابة العليا شكلية
وذات طبيعة مسطرية محضة ،وال تندرج في سياق الرقابة هنا ومناقشة
السياسات العمومية أو تقييمها ،علما أن السياسات العمومية ذات
تكاليف مالية تتجاوز بشكل واضح تدبيرامليزانية في حد ذاتها.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نرى أن أهمية املوضوع في اعتبار
حماية املال العام رهانا أساسيا في سياق الحديث عن اإلصالحات
السياسية ،إذ ال بد من تفعيل الرقابة بكل أنواعها على املالية العمومية
والترابية ،وتعزيز دور املحاكم املالية وتوسيع مهامها ،وذلك لترسيخ
مبادئ الحكامة املالية املرتكزة على معايير الجودة واملساواة والشفافية
واملسؤولية واملحاسبة.
 وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان.في هذا الصدد البد من رصد أهم مؤشرات التراجع في مجال حقوق
اإلنسان باملغرب ،التي تسجلها التقارير الحقوقية الدولية للمنظمات
غيرالحكومية في مجاالت عدة ،أهمها:
 استمرار أساليب التعذيب املتنوعة مع تزايد عدد الشكاوى منالتعذيب واملعاملة املهنية؛
 التضييق على حرية التجمع والتظاهر السلميين والعودة إلىاملحاكمات غيرالعادلة.
 تراجع الحريات املدنية والسياسية بشكل كبير في سياق مكافحةاإلرهاب ،خاصة بعدما تم إقرارقانون  03.03املتعلق بمكافحة اإلرهاب؛
 تعرض حرية التعبيروخاصة الصفحات املستقلة لعدة مضايقاتمن أجل تسخيرآلية القضاء ملحاولة تصفيتها وتشديد الخناق عليها؛
وأمام هذا الوضع ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نرى أن
ثقافة حقوق اإلنسان باملغرب ما زالت لم ترق كمحدد من املحددات
الرئيسية في تعامل املواطنين فيما بينهم ،وفي تعامل السلطات ورجال
األمن مع املواطن الذي يخضع في أحيان كثيرة لعقلية التسلط التي
تعتبرهي املسيطرة في ظل غياب ثقافة حقوق اإلنسان ،واحترام شروط
املواطنة الكاملة بما تتطلبه من حقوق شمولية ومسؤولية كاملة.
 املجلس األعلى للسلطة القضائية.وجدير بالذكر فإنه من خالل ما منحت للمجلس األعلى للسلطة
القضائية من صالحيات واختصاصات بموجب الدستور وبموجب
القانون التنظيمي املنظم لها ،في تسيير السلطة القضائية ،يحق لنا في
فريق االتحاد املغربي للشغل أن نتساءل عن دور املجلس األعلى للسلطة
القضائية في بلورة املحاكمة العادلة ،وعن الضمانات التي يقدمها
لتحقيق محاكمات عادلة؟ وكيف يساهم في تخليق الحقل القضائي؟
ولعلنا في فريقنا االتحاد املغربي للشغل نؤكد على الدور املحوري
واملركزي الذي ينتظرمن املجلس أن يضطلع به مباشرة بعد إنشائه وفق
مقتضيات الدستور الجديد ،واملتمثل في السهر على تطبيق الضمانات
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املمنوحة للقضاة ،ووضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة
العدالة ،إضافة إلى إصدار أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير
القضاء .وكذا ما يمثله املجلس من رمزية لالستقاللية املنشودة والتي
ركز عليها الدستور نفسه في الفصل  107حيث نص على أن السلطة
القضائية مستقلة عن باقي السلط من غير إهمال التعاون بينهما ،وأن
امللك هو الضامن لهذه االستقاللية من جهة ،ومن جهة أخرى فاملجلس
يستمد قوته من الفصل  115الذي ينص على أن امللك هو الذي يرأس
املجلس ،مع وجود تمثيليات من خارج أسرة القضاء ضمانا للشفافية.

املصادق عليها من طرف املغرب والتي تنص في مادتها الخامسة على
أحقية املمثلين النقابيين في تمثيل األجراء في حالة وجود ممثلين نقابيين
وممثلين منتخبين حتى ال يتم استخدام ممثلي املأجورين إلضعاف
النقابات وتهميشها ،وكذلك بالنظر ألهمية املجلس األعلى للوظيفة
العمومية كفضاء للتشاور وتبادل الرأي في القضايا املرتبطة بالوظيفة
العمومية ،فإن املجلس يقت�ضي وجود خبراء أكثر أهلية لالضطالع بهذه
املهمة أمام ممثلي الحكومة التي تصيغ هي بنفسها مختلف النصوص
القانونية ،وليس مجرد ممثلين للجان الثنائية.

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح االدارةوالوظيفة العمومية.
على الرغم من املجهودات التي بذلت من طرف مختلف الحكومات
املتعاقبة ،فقد ظلت اإلدارة في جوهرها جامدة ومحملة بنفس
االختالالت بفعل غياب اإلرادة السياسية الحقيقية لإلصالح الشمولي
حيث اقتصر تعامل الحكومات املتعاقبة مع اإلصالح بدافع تقليص
كتلة األجور وتملص الدولة من وظائفها االجتماعية في التشغيل وبفعل
املقاربة األحادية-االنتقائية التي اتبعتها الحكومات السابقة ،إذ لم
تتجاوز مرحلة الترقيع بل األكثر من ذلك أن كل املحاوالت االنفرادية
منيت بالفشل الذريع تماما كما هو الحال بالنسبة ألغلب النصوص
التنظيمية التي مررت خارج طاولة املفاوضات والتي هي اليوم إما موضع
مراجعة أو احتجاجات من لدن مختلف فئات املوظفين.

وتبعا لكل ما سبق ذكره في مداخلتي بخصوص امليزانيات الفرعية
التي تدخل في اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،فإننا
في فريق االتحاد املغربي للشغل غير مقتنعين بما جاء فيها ،ونؤكد في
مجلسنا املوقر ومن هذا املنبر أن الحكومة قد عجزت عن رفع التحدي
في املجال االجتماعي والتدبيراالقتصادي واملالي ،ومشروع هذه امليزانيات
القطاعية ال يرقى إلى طموحات املواطنين عموما وطموحاتنا في فريق
االتحاد املغربي للشغل ،لذلك فإننا نصوت ضد هذه امليزانيات.

إن ضمان نجاح هذا الورش اإلصالحي يمر عبر التنزيل األسلم
ملضامين الدستور واعتماد املقاربة التشاركية ،كما لن يتأتى اإلصالح
دون ضمان انخراط واسع وحقيقي للعاملين بالقطاع العام ،لذلك
وجب استحضار تحفيز العنصر البشري الذي يبقى العامل األسا�سي في
إنجاح هذا الورش اإلصالحي ،وحماية مكتسباته املادية واملعنوية ،عبر:
 املراجعة الجذرية ملنظومة األجور؛ توفيرشروط الصحة والسالمة؛ احترام حق التنظيم النقابي والحماية القانونية للنقابيين ومالئمةالتشريعات اإلدارية مع مختلف االتفاقيات الدولية؛
 تخليق اإلدارة أمام املوظفين واملواطنين وذلك من خالل الحدمن السلطة التقديرية التي تتنافى ومبدأ دولة الحق والقانون وتدقيق
املسؤوليات والواجبات واالحتكام إلى القانون وتعليل كل القرارات
اإلدارية.
وبخصوص املجلس األعلى للوظيفة العمومية نؤكد باسم فريق
االتحاد املغربي للشغل على ضرورة مراجعة اإلطار القانوني لهذا
املجلس ،ليتم اعتماد التمثيلية النقابية في املجلس األعلى للوظيفة
العمومية وبما يعيد االحترام للحركة النقابية واحترام الدستور في
فصله الثامن الذي يعطي للمنظمات النقابية أحقية تمثيل األجراء،
واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  135الخاصة بممثلي العمال

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -IIلجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية.
 -1امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
السيدة كاتبة الدولة،
السيد كاتب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة األطر املحترمين،
يطيب لي باسم فريق االتحاد املغربي للشغل أن أساهم إلى جانبكم
في مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ومحاربة التصحر بهذه املداخلة التي
سأعرضها حسب القطاعات كما يلي:
الفالحة:
يحتل القطاع الفالحي مكانة مهمة داخل النسيج االقتصادي
واالجتماعي الوطني ،حيث يساهم بنسبة بنسبة  %14من الناتج
الداخلي الخام ويبقى من أبرز القطاعات في توفر فرص الشغل حيث
يعيش أكثر من  %40من السكان في هذا القطاع ،لكن إنتاجية القطاع
تظل مرتبطة بظاهرة الجفاف الهيكلي تماما كما حصل سنة  2016التي
تميزت بضعف التساقطات املطرية مما أثر سلبا على نمو االقتصاد
الوطني الذي لم يتجاوز حينها  %1وهذا ما يحتم على بالدنا نهج سياسة

3824

الجريدة الرسمية للبرملان

حازمة لحسن استثمار املياه وإعادة النظر في بعض املنتوجات األكثر
استهالكا للماء ،فال يعقل أن تخرج ساكنة زاكورة لالحتجاج طلبا للماء
الصالح للشرب بينما املساحة املخصصة لزراعة البطيخ األحمر الذي
يتطلب إنتاجه حوالي  7000لتر مكعب من املاء تضاعفت لخمس مرات
في ظرف وجيز.
وإذا كانت املشاريع الكبرى التي اعتمدها املغرب خالل السنوات
األخيرة ومنها مخطط املغرب األخضر قد ساهمت في الرفع من اإلنتاج
الفالحي املوجه للتصدير ،فإنها لم تنعكس بنفس اإليجاب على أوضاع
السكان القرويين بدليل فاجعة بولعالم وال على العمال الزراعيين
الذين يتجاوز عددهم املليون عامل ويشتغلون داخل الضيعات الكبرى
املستفيد األول من هذه املخططات-بسبب تدني األجور وعدم تطبيقاتفاق  26أبريل  2011وخاصة البند املتعلق بتوحيد الحد األدنى لألجور
في القطاع الفالحي مع الحد األدنى لألجور في القطاع الصناعي .وحينما
نتحدث عن العمال الزراعيين يجب ان نستحضرحجم املآ�سي الناتجة
حوادث السيرالقاتلة ملا يسمى بعربات املوت التي يتم تكديسهم داخلها
لنقلهم من "املوقف" إلى "الفيرمة" ،وحجم االستغالل الذي يتعرضون
له على يد أرباب العمل وعدم تطبيق مدونة الشغل.
وبخصوص ضمان األمن الغذائي فإن هذا املبتغى الزال بعيد املنال
ذلك نسبة تغطية الصادرات الفالحية للواردات من املواد الغذائية
لم تتعد  %68سنة  2014بفعل اعتماد بالدنا على تلبية حاجياتها من
املنتوجات الغذائية األساسية كالحبوب والزيت والسكر على االستيراد
من الخارج مع ما تشكله هذه التبعية من مخاطر كبيرة على استقرار
الغذاء في بلدنا بفعل تقلبات األسعاربالسوق العاملية.
التنمية القروية واملياه والغابات:
حماية الرصيد الغابوي :نود كاتحاد مغربي للشغل أن ننوه
باملجهودات املبذولة للحفاظ على امللك الغابوي ببالدنا ،وخاصة
فيما يتعلق بمشروع التحديد والتحفيظ الغابوي الذي نعتبره بدورنا
عملية معقدة وخاصة بمنطقة الشمال والجنوب الغربي للمملكة ،لكن
على مستوى تخليف وتعويض الغطاء الغابوي نسجل ان العديد من
املساحات لم يتم تعويضها تماما كما هو الشأن بالنسبة لغابة املعمورة
بجهة الرباط التي تقلصت مساحتها نتيجة إلنجاز الطريق السيار
القنيطرة الرباط والطريق املداري على مستوى سال الجديدة والغريب
أن كتابة الدولة في املياه والغابات الزالت تسمح في بعض األحيان
للخواص باإلجهازعلى مساحات هامة من األشجارلتنجزمكانها أنشطة
مضرة بالبيئة كاملقالع .كما ال نن�سى أن الوثائق التي بين أيدينا تشير إلى
أن نسبة نجاح عملية التشجير ال تتجاوز  %60وهي نسبة تبقى دون
مستوى دول البحراألبيض املتوسط.
على مستوى التشريع :ضرورة مراجعة النصوص التشريعية بهدف
مالءمتها مع العصر إذ يرجع عدد هام منها إلى عهد االستعمار .ويكفي
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بهذا الخصوص أن نشير إلى أن املخالفات الغابوية ،وخاصة قطع
األشجار والصيد الجائر ،تدخل في خانة املخالفات الجنحية بينما
املفروض أن يتم تعديل النص القانوني لتجريم مثل هذه املخالفات
بالنظرلخطورتها على ثروتنا الغابوية.
املوارد البشرية :لم يتجاوز عدد املناصب املالية املخصصة للقطاع
برسم سنة  60 ،2018منصبا وهو نفس عدد املناصب برسم سنة
 ،2017رغم أن عدد املناصب املحذوفة وصل إلى  143منصبا هذا دون
أن نن�سى أن القطاع أضيفت إليه مهام التنمية القروية .وعلى مستوى
التوزيع الجهوي للموارد البشرية نسجل أن بعض الجهات رحم توفرها
على غطاء غابوي هام ال تتوفر على العدد الكافي من املوارد البشرية
كجهة سوس-ماسة التي تعتبر حاجزا طبيعيا أمام التصحر والتعرية
وتحتضن أزيد من  700.000هكتارمن شجراألركان ومساحات شاسعة
من البلوط ،العرعار ،الصنوبر...الخ ،ورغم ذلك ال يتجاوز عدد موظفي
املياه والغابات بالجهة  200موظف.
وفيما يتعلق بأوضاع العاملين بالقطاع وظروف ووسائل عملهم
فإنها تبقى دون املستوى املطلوب ودون حجم املسؤوليات الجسام
امللقاة على عاتق املوظفين واملخاطرالتي يتعرضون لها تماما كما الشأن
بالنسبة لفئة الحراس الغابويون (بوغابة) الذي يعيشون أوضاعا مادية
ومعنوية مزرية في ظل غياب أبسط ضروريات ممارسة هذه املهنة
املحفوفة باملخاطر ،وعلى سبيل املثال فأغلب الدور املخصصة لهم
يرجع عهدها إلى زمن االستعماروإن توفرت لهم فأغلبها ال يتوفرعلى املاء
والكهرباء ،هذا عالوة على ضعف وسائل التنقل داخل مجاالت عملهم
التي تتراوح بين  5000و 8000هكتار من الغابات وهزالة أجورهم بل
األكثرمن ذلك أن بعض التعويضات التي كانت قد منحت لهم بتعليمات
من امللك الراحل الحسن الثاني (التعويض عن التشجير ،التعويض عن
االستغالل ،التعويض عن العزلة) تم حرمانهم منها.
الصيد البحري :حسب إحصائيات منظمة األمم املتحدة للتغذية
والزراعة الفاو ( )2014يحتل املغرب املرتبة  18عامليا من بين الدول
املنتجة ألسماك وثمار البحر بنسبة  %4من اإلنتاج العالمي كما يمتاز
بتنوع موارده البحرية الحية وامتداد شواطئه على طول  3500كلم،
ورغم ذلك الزال استهالك املواطن املغربي من السمك ضعيفا إذ ال
يتجاوز  12كلغ للفرد مقارنة مع املعدل العالمي املحدد في  20كلغ للفرد.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار األسماك بل إن أغلب األنواع ليست في
متناول األغلبية الساحقة من املواطنين .وكل ذلك رغم اعتماد الوزارة
ملخطط آليوتيس الذي علقت عليه آماال واسعة من طرف املواطنين
وصغار البحارة لالستفادة من الثروة السمكية لبالدنا ،وال يفوتني بهذا
الخصوص أن اذكربما سبق لفريق االتحاد املغربي للشغل أن أكد عليه
بمناسبة مناقشة ميزانية القطاع برسم مشروع قانون املالية لسنة
 2017خصوص ضرورة تقييم مخطط آليوتيس قصد الوقوف على
نقاط الضعف والقوة وتقويم االختالالت التي تحول دون بلوغ األهداف
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االقتصادية واالجتماعية املتوخاة.
املوارد البشرية :نسجل كاتحاد مغربي للشغل–املتواجد نقابيا
داخل القطاع -النقص الحاد على مستوى املوارد البشرية حيث ال
يتجاوز عدد املوظفين العاملين بالقطاع  1248نصفهم يعمل كمكونين
باملؤسسات التكوينية التابعة للقطاع ،وإذا أخذنا بعين االعتبار عدد
املوظفين املكلفين بالجانب التدبيري للقطاع ،لن يبقى إلى عدد محدود
جدا هو الذي يعمل ميدانيا ملراقبة الصيد على امتداد  3500كلم من
الشواطئ ،لذلك نعتبر أن  55منصب جديد املحدثة برسم مشروع
امليزانية لسنة  2018يبقى ضئيل جدا وخاصة وأن هذه املناصب ليست
صافية إذا ما أخذنا بعين االعتبار عدد املحالين على التقاعد لسنتي
 2017و.2018
األعمال االجتماعية :من املالحظات التي استرعت االنتباه أن املنحة
املخصصة لجمعية األعمال االجتماعية ال تتجاوز  35مليون سنتيم على
الرغم من عدم توفرها على موارد أخرى علما أن عدد املوظفين بالقطاع
يصل  1248موظف .وهي منحة ضعيفة جدا مقارنة مع قطاعات وزارية
أخرى وسؤالنا أي عمل اجتماعي يمكن القيام به بهذا املبلغ الزهيد؟
لذلك نطالبكم السيدة كاتبة الدولة بالعمل على الرفع من هذه املنحة
حتى تتمكن الجمعية املذكورة من القيام بمهامها على أحسن وجه
داخل هذا القطاع الوزاري الذي يعتبر القطاعات اإلنتاجية الرائدة في
تحقيق األمن الغذائي وجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل.
غرف الصيد البحري :ونحن نتحدث عن قطاع الصيد البحري ال
يجب أن نغفل وضعية غرف الصيد البحري وجامعتها التي لم يشرع
بعد في إعادة هيكلتها اإلدارية علما أن باقي الغرف املهنية قد تمت إعادة
هيكلتها كما لم يتم إصالح النظام األسا�سي الخاص بموظفي غرف
الصيد البحري حتى يكون نظاما عادال ومنصفا فال يعقل أن موظفين
بهذه املؤسسات يطبق عليهم النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية
وال يحق لهم االنتقال أو اإللحاق بحجة أنهم ال يتوفرون على رقم تأجير
علما أن اإلجراء املالي يبقى إجراء تقنيا بسيطا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -IIIلجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إنها فعال مناسبة سعيدة أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة العامة
املخصصة ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية ،كما وأنتهز هذه الفرصة ألنوه بالعمل الجبار
الذي تقوم به هذه اللجان لدراسة املشاريع الخاصة بالقطاعات
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التابعة لها في حيز زمني أقل ما يقال عنه أنه ال يتناسب وأهمية هذه
القطاعات واملشاكل التي تعيشها ،وال تفوتني الفرصة كذلك في أن أنوه
بالروح العالية التي طبعت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية والنضج الكبير الذي أبان عنه السادة املستشارون من
مختلف مكونات املجلس ،شاكرين باملناسبة السادة الوزراء واألطر
املرافقة لهم وكذا أطر مجلس املستشارين الذين ضحوا خالل هذه
الفترة من أجل مواكبة وتتبع أشغال اللجن الدائمة.
وسأركزفي مداخلتي على أهم مالحظات فريق االتحاد املغربي للشغل
داخل قبة البرملان في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في
اختصاص لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية وذلك وفق
التصميم التالي:
 )1وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي؛
 )2وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية؛
 )3وزارة االتصال والثقافة؛
 )4وزارة الشباب والرياضة؛
 )5وزارة الصحة؛
 )6وزارة االسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحثالعلمي.
لقد سبق لفريقنا االتحاد املغربي للشغل ،بخصوص مناقشة
ميزانية هذا القطاع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
أن اشار الى أن امليزانية الضخمة املرصودة للقطاع ال نلمسه على
مستوى الواقع املعاش ،فليس هناك تطويرفعلي بكل الجوانب املتعلقة
باملنظومة التربوية التعليمية ببالدنا ،خصوصا االهتمام باملؤسسات
التعليمية شكال ومضمونا ،من خالل تطوير املنظومة البيداغوجية
وتوفير املوارد البشرية واالهتمام باملحيط املدر�سي ،وإشراك كافة
الفاعلين في القطاع ،حيث ال نلمس إرادة سياسية حقيقية إلصالح
القطاع وإعادة االعتبار لنساء ورجال التعليم ،وحمايتهم من كل
االعتداءات التي تطالهم ،واإلسراع في تأهيل املوارد البشرية ملواكبة كل
التطورات السريعة التي يعرفها القطاع.
لذلك ،فإننا نؤكد على ضرورة:
 إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين في بالدنا ،وفق مقاربةجديدة تتجاوز كل االحباطات السابقة؛
 التحلي بالشجاعة الكافية في مواجهة املشاكل العالقة واملرتبطةأساسا بإكراهات الهدر املدر�سي واالكتظاظ ،وتدني املستوى التعليمي
في املدرسة العمومية؛
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 محاربة كل أنواع العنف والتحرش التي يتعرض لها نساء ورجالالتعليم؛
 االهتمام بالتعليم بالعالم القروي وربطه بالبنى التحتية األساسيةمن طرق ومسالك؛
 االهتمام بالسكن الوظيفي لألطر التعليمية إلى جانب األطراإلدارية ،خصوصا في املناطق النائية والتي يصعب معها إيجاد سكن
الئق بالقرب من املدارس؛
 االهتمام بالنقل املدر�سي ،خصوصا في املناطق الجبلية الوعرة؛ االهتمام باملطاعم املدرسية والداخليات لتفادي الهدر املدر�سي فيصفوف الفتيات على وجه الخصوص؛
 ربط املسؤولية باملحاسبة في امللفات التي عرفت اختالالت مالية(املخطط االستعجالي) والتي أقرتها املفتشية العامة للمالية واملجلس
األعلى للحسابات حل املشاكل العالقة خصوصا بالنسبة لضحايا
النظاميين؛
 وضع آليات تشريعية جديدة تحمي أطر التربية والتكوين خاللمزاولة عملهم النبيل ومراجعة القوانين ذات الصلة؛
 توفير أطر الدعم التربوي والنف�سي تفعيال للدور املركزيللمؤسسات التعليمية ،والذي يتمثل في التربية أوال مع حماية محيط
املؤسسات التعليمية من مختلف مظاهر االنحراف والفساد والجريمة
بكل أنواعها؛
 تكريس قيم املواطنة والتسامح التي تتميزبها الهوية املغربية في ظلمنظومة العدالة االجتماعية التي تكرس االنصاف وتلبية الحاجيات
املحددة في مختلف مناحي الحياة االقتصادية والنفسية والثقافية
والفنية تؤطرها الغيراألخالقية؛
 وفي الختام ،البد من التأكيد على أن إصالح التعليم ليس مشكالبيداغوجيا فحسب ،كما يتضح من التجارب الفاشلة السابقة (إدماج
– كفاءات  )...-ونما مشكل إرادة سياسية أصبحت ال تحتمل أي تأخيرفي
معالجة االختالالت البنيوية واملنهجية التي تعاني منها منظومتنا التربوية
والتي جعلت لبالدنا تتبوأ املراتب الدنيا في التصنيف الدولي.
 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية:إن كل املخططات واالستراتيجيات لن تجدي نفعا إذا لم تكن تتوفر
لدى الجميع إرادة سياسية حقيقية من أجل بلورة ميثاق جماعي
يحدد التزامات مختلف األطراف لالستجابة للمطالب املتزايدة وامللحة
للمواطنات واملواطنين ،وتحقيق السلم االجتماعي الذي بدونه سيبقى
عرضة لحوادث وظواهر تذهب بحياة املئات من املواطنين بسبب
لقمة عيش أو شربة ماء في ظل مغرب يتباهى به أبناؤه املنعم عليهم
بالتطورات الحاصلة فيه ،وآخرون يعيشون في بؤس وفقر شديدين
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دون أن ينقص ذلك من وطنيتهم وغيرتهم على بلدهم ،يعيشون على
أمل اإلصالح االقتصاد ،يعيشون على أمل الحصول على شغل وتعليم
ألبنائهم ،ومسكن يأويهم ويحفظ كرامتهم اإلنسانية.
وهنا في فريقنا االتحاد املغربي للشغل ندعو إلى ضرورة تفعيل
الحوار االجتماعي ومأسسته من أجل تحسين مناخ الشغل ووضع
أسس ومرتكزات لحوار اجتماعي وطني من جهات وحوارات اجتماعية
قطاعية ،والنهوض باملفاوضات الجماعية في إطارإرساء جهوية حقيقية
على مستوى مؤسسات الدولة من جهة واملؤسسات النقابية والفرقاء
االجتماعيين من جهة أخرى.
وهذا ما ملسناه وملسه معنا كل الحاضرون خالل تالوة الرسالة
امللكية السامية التي وجهها صاحب الجاللة للمشاركين في املنتدى
البرملاني الدولي الثاني للعدالة االجتماعية باعتباره اختيارا استراتيجيا
للمغرب.
وأكيد أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب وضع استراتيجية
واضحة واستباقية ملتطلبات سوق الشغل ،والتنسيق مع جميع
املتدخلين في هذا القطاع للوصول إلى املبتغى واملتمثل في إعداد طاقات
متخصصة قادرة على رفع تحدي العوملة وقادرة على جلب االستثمار
الخارجي وتحفيزاالستثمارالوطني.
 وزارة االتصال والثقافة:فيما يخص هذا القطاع فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نؤكد
على ضرورة األخذ بتقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي
أشار إلى مجموعة من املالحظات من املفروض األخذ بها مستقبال،
لتفادي كل املعيقات التي تعترض الشأن الثقافي ببالدنا ،والذي تناول
موضوع اقتصاديات الثقافة في بالدنا وفق عدة معطيات واقعية
ومشاكل موضوعية ،وأشارإلى إمكانية وضع أسس عامة إلطالق حركية
اقتصادية تكون فيها للثقافة املكانة املجتمعية والتربوية والحضارية
الضرورية لنهضة بالدنا.
والبد أن نؤكد كذلك على أن أوضاع العاملين باملجال الثقافي سواء
أطروموظفو الوزارة أو الفنانين واملبدعين عموما ،هي أوضاع جد مزرية
باستثناء بعض الفئات املحظوظة من الفنانات والفنانين واملبدعين،
حيث أن أغلب املشتغلين في هذا املجال يعيشون مآ�سي اجتماعية
كبيرة ،ويفتقرون إلى تغطية صحية واجتماعية تمكنهم من االستفادة
من تقاعد وولوج املستشفيات العمومية واملصحات.
ومن موقعنا في االتحاد املغربي للشغل ،نطالب:
 بالحد من االعتداءات على الصحافيين أثناء أداء عملهم املنهي؛ تحسين أوضاعهم االجتماعية والرفع من قيمة أجورهموتعويضاتهم املالية.
 -تمكينهم من جمعية لألعمال االجتماعية تواكب متطلباتهم
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وحاجياتهم االجتماعية.

التقاعد؛

 وزارة الشباب والرياضة:أكيد أن الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية
لدورة أكتوبر  13( 2017أكتوبر  )2017كان بمناسبة خارطة طريق
جديدة لتناول موضوع الشباب والرياضة ،كما أنه ركز على مسألة
إدماج الشباب في الحياة املهنية والعملية واالجتماعية ،ولن يتأتى هذا
سوى بتفعيل دور الحكومة في هذا الباب من خالل سياسة مندمجة،
والتنسيق بين القطاعات الوزارية املتدخلة ،ولألسف فإن مشروع
قانون املالية الذي تم عرضه على أنظار البرملان كان بعيدا كل البعد
عن ما ورد في الخطاب امللكي ،مما يستدعي مراجعة وتعديل في بعض
األولويات التي جاء بها هذا القانون.

 غياب رؤية جهوية للمنظومة الصحية وارتباط املواطنين باملدنالكبرى من أجل العالج وبعض الخدمات الصحية األخرى.

وهنا يمكن التساؤل :هل أعددنا العدة ملواجهة ومواكبة هذه
التحوالت؟ فعلى سبيل املثال ال الحصرنسجل في مجال التشريع ضعف
الترسانة القانونية املؤطرة لعمل الوزارة بالنسبة لقطاعي الشباب
والرياضة ،وغياب تام لقانون متعلق باملخيمات وكل ما يتعلق بالشباب
بشكل مباشر ،رغم أن مجلسنا عرف مناقشة القانون التنظيمي 89.15
املتعلق بالشباب والعمل الجمعوي والذي شهد نقاشا حادا حول الرؤية
الحقيقية والنموذجية لتدبيرمجال الشباب والعمل الجمعوي ببالدنا.
لذلك ،ندعو في فريقنا االتحاد املغربي للشغل إلى ضرورة إعادة
النظر في املنتوج التربوي والثقافي الوطني ،يواكب تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،واستثمار جديد وجيد لوقت الفراغ ،تعتمد فيه وسائل
التواصل االجتماعي من خالل تقنيات جديدة تسمح بتنشيط ثقافي
جديد يمتلك مشروعا بيداغوجيا واضحا وقويا من خالل أهداف قبلية
وبعدية مدروسة.
 وزارة الصحة.كما سبق اإلشارة سلفا ،فإن قطاع الصحة يعد من القطاعات
الحيوية ،وبالرغم من امليزانية املرصودة لها ،باعتبارها أفضل من بعض
امليزانيات األخرى ،ولكن الزالت لم ترق إلى املستوى املطلوب بالنظر إلى
حجم التحديات التي يعرفها القطاع ،إن على مستوى املوارد البشرية أو
البنى التحتية واملستشفيات املختصة ،ووسائل العمل واألدوية وغيرها
من اآلليات الضرورية لتقديم عرض صحي في املستوى املطلوب.اضافة
الى ضعف البرامج الخاصة:
 برامج مكافحة األمراض املعدية؛ البرامج الخاصة بصحة األم والطفل؛ نظام تغطية صحية غير واضح املعالم ،ارتفاع نسبة طالبينظام املساعدة الطبية  RAMEDباملقابل عدم توفر املستشفيات
واالختصاصات الكفيلة بتغطية العدد املتزايد لهذه الفئة؛
 -إشكالية الخصاص الذي تسببه املغادرة الطوعية واإلحالة على

هذا القطاع الذي يعتبره الجميع حقا دستوريا من املفروض أن
يستفيد من خدماته كل املواطنين ،مادام املواطن السليم جسديا
ونفسيا هو املواطن القادر على العطاء واإلبداع والضامن لتوازن
املجتمع ،هذا الحق الذي من املفروض أن يكون أولوية يستفيد منه
قاطنو املدن والبوادي على حد السواء ،في إطار عدالة مجالية ،وهو
ما ينص عليه الفصل  31من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل
الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة املواطنين واملواطنات على
قدم املساواة ،من الحق في العالج والعناية الصحية.
 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:إننا ،في فريق االتحاد املغربي للشغل ،ليس من طبعنا تبخيس العمل
وال االنتقاد من أجل االنتقاد ،فمن الواجب علينا أن نثمن املجهودات
املبذولة التي تقوم بها الوزارة في العديد من املجاالت االجتماعية من
خالل وضع جملة من االستراتيجيات والبرامج التي تستهدف النهوض
بالعمل االجتماعي في بالدنا ،وتستهدف تحسين أوضاع املرأة والطفل
واألشخاص في وضعية إعاقة واملسنون...
كما نثمن رفع ميزانية الوزارة بنسبة  ،%33وهذا أمر محمود وجد
إيجابي ،نظرا لحساسية مسؤولية القطاع ،واألمانة امللقاة على عاتقها
من أجل معالجة مختلف االختالالت االجتماعية التي تعرفها بالدنا،
وضمان االستقراراالجتماعي ،ومحاربة الفقروالتهميش واإلقصاء ،وهذا
بطبيعة الحال لن يتأتى إال إذا استطاعت األسرة املغربية االضطالع
بمهامها ،ولعب دورها الريادي في تربية األطفال ،وتتبعهم ومواكبة
الدولة لهذه األسرة مواكبة مادية وبيداغوجية ونفسية ،واالهتمام
بقطب الرحى في هذه األسرة ،أال وهي املرأة سواء في البيت أو الشارع أو
العمل.
إذن ،امام هذا الوضع البد من التساؤل جميعا عن آليات النجاح
في هذه املقاربة ،والتي لحد اآلن لم نلمسها على أرض الواقع ،فاملشاكل
كثيرة ،وظاهرة العنف مستشرية في املجتمع واألسرة ،والفقر والتهميش
يخرب آالف األسر ويشرد أبناءهم ،والسياسات الال اجتماعية
للحكومات املتعاقبة جعلت الهوة تكبر بين الفقراء واألغنياء ،بل جعلت
الفئات التي كانت من املفروض أن تكون وسط هذا التباين وتقوم
بالتوازن االجتماعي ،جعلتها هذه السياسات تسقط إلى الحضيض.
لذلك ،نطالب في االتحاد املغربي للشغل بـ:
 تحسين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسات العمومية املندمجةلحماية الطفولة 2021 / 2015؛
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 تفعيل البرنامج الوطني للسياسات العمومية االجتماعية؛ إحداث أجهزة مؤسساتية لالهتمام بأوضاع األطفال واستقبالهموانتشالهم من الشارع وكابوس الفقر والحرمان والعنف الذي يعيشون
كل يوم؛
 االهتمام باألشخاص في وضعية إعاقة من خالل سن سياسةخاصة سواء على مستوى التشغيل أو التطبيب أو النقل العمومي أو
الولوج إلى املرافق العمومية.
تبعا لكل ما سبق ذكره في مداخلتنا بخصوص امليزانيات الفرعية
التي تدخل في اختصاص لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية،
فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل غيرمقتنعين بما جاء فيها ،ونؤكد في
مجلسنا املوقرومن هذا املنبرأن الحكومة قد عجزت عن رفع التحدي في
املجال االجتماعي والتدبير االقتصادي واملالي ،ومشروع هذه امليزانيات
القطاعية ال يرقى إلى طموحات املواطنين عموما وطموحاتنا في فريق
االتحاد املغربي للشغل ،لذلك فإننا نصوت ضد هذه امليزانية .بالنسبة
للتعليم والصحة والتشغيل وباالمتناع بالنسبة لباقي القطاعات
االجتماعية األخرى.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -IVلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني تقديم مداخلة فريق االتحاد املغربي للشغل في إطار
مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية برسم مشروع قانون املالية لسنة .2018
بخصوص امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية:
فالبد من التنويه باملجهودات الجبارة والعمل املتميز الذي يقوم
به أطر وموظفو الوزارة الذين يديرون ميزانية الدولة ،سواء تعلق
األمر بمحصلي املداخيل ،أو بمتتبعي صرف النفقات واالعتمادات
بحنكة وخبرة تجعلهم يحافظون على األمن املالي ،الذي يعتبر الدعامة
األساسية لالستقراروتنمية االقتصاد الوطني .لذاك نطالب من موقعنا
كنقابة مسؤولة بضرورة املزيد من العناية واالهتمام باملوارد البشرية
سواء من خالل تسطير برنامج متكامل للتكوين وإعادة التكوين ،أو
توفير وسائل وآليات وظروف اشتعال مالئمة .وبهذه املناسبة نؤكد
على ضرورة البحث عن إمكانية لتنسيق عمل مصالح وزارة االقتصاد
واملالية والجماعات الترابية من أجل كسب رهان التنمية املحلية
املندمجة واملستدامة ،وذلك في إطار من التعاون والتشاور واملتشارك
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واملصاحبة خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع األنظمة املعلوماتية
التي وضعتها الخزينة العامة للملكة رهن إشارة املسؤولين واملدبرين
املحليين من قبيل نظام التدبيراملنمذج للموارد والنفقات .لهذا الغرض
نلح على ضرورة عقد شراكات مع الجماعات الترابية تهم تكوين وتأهيل
املوارد البشرية للجماعات املحلية خاصة في املجال املحاسباتي والتقني
واملعلومات املرتبط الستعمال نظام ( .)GIDكما نؤكد على أن وزارة
االقتصاد واملالية مدعوة إلى دعم وتوطيد دينامية االستثمار بشقيه
العمومي والخاص ،وسن تدابير وتحفيزات وتشجيع املستثمرين،
والشركات على خلق مشاريع استثمارية بمختلف املناطق عبر جهات
اململكة ،من أجل إنعاش النشاط االقتصادي وخلق فرص الشغل
وتقليص نسبة البطالة.
وندعو الوزارة الوصية إلى مواصلة دعم آليات اليقظة ،ودراسة
الجوانب املرتبطة بتنافسية وجاذبية االقتصاد الوطني ،وإدراج
الرأسمال غيراملادي في قياس الثروة الكلية للبالد.
كذلك ندعو إلى ضرورة العمل على تبسيط املساطر الجمركية وعن
مآل نظام اإلرسال اإللكتروني للوثائق املرفقة بالتصريح الجمركي.
وتسريع عملية مراجعة الوثائق املتطلبة لقبول عمليات تفويت أمالك
الدولة الخاصة.
وفي الشق املتعلق بامليزانية الفرعية ملجل�سي البرملان مجلس النواب
ومجلس املستشارين:
نؤكد على ضرورة العمل على التحسين من أداء املؤسسة البرملانية
من حيث التكوين واالنفتاح على التجارب الدولية لتأهيل ممثلي األمة
في القيام بمهامهم التشريعية والرقابية وتفعيل الدبلوماسية البرملانية
وتقييم السياسات العمومية ،وتقوية قدرات موظفي املجلسين من
خالل التكوين والتكوين املستمر والتمكن من اللغات األجنبية قصد
االضطالع بمهامهم في مواكبة السيدات والسادة البرملانيين.
أما بخصوص امليزانية الفرعية ملجلس املستشارين ،فنحن في فريق
االتحاد املغربي للشغل نثمن املجهودات املبذولة من طرف رئاسة
ومكتب مجلس املستشارين قصد التأسيس ملرحلة جديدة في تاريخ هذه
املؤسسة الدستورية ،من خالل استراتيجية عمل املجلس للفترة ما بين
.2018-2016
وفي هذا الصدد ،نشيد وننوه باملجهودات املبذولة من طرف موظفات
وموظفي مجلس املستشارين في القيام بمهامهم على أكمل وجه ،سواء
تعلق األمر بموظفي الفرق واللجان البرملانية الدائمة أو العاملين في
مختلف املصالح اإلدارية باملؤسسة ،ونؤكد باملناسبة على ضرورة الرفع
من الدعم املادي واملعنوي ملوظفات وموظفي مجلس املستشارين ،ملا
يبذلونه من مجهود ذهني وبدني ،من أجل النهوض بمتطلبات الوظيفة
التشريعية والرقابية للمؤسسة البرملانية ،وتوفير ظروف عمل مالئمة
لفائدة السيدات والسادة املستشارين ،حتى يتمكنوا من القيام باملهام
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امللقاة على عاتقهم في أحسن الظروف.
وللرفع من قدرات أداء املوارد البشرية وتجويد أعمال املؤسسة
التشريعية وجعلها تضطلع بأدوارها الدستورية واملؤسساتية فنرى
في فريق االتحاد املغربي للشغل أن املجلس مطالب بتسطير برنامج
مكثف للتكوين والتكوين املستمر في إطار برامج تعاون دولية تمكن من
االنفتاح على تجارب برملانات عريقة واكتساب قدرات وكفاءات جديدة
في مجال التدبيراإلداري البرملاني .ال خالف ّأن عددا كبيرا من األطرالعليا
واملوظفين داخل مجلسنا املوقر ،يساهمون في خلق نوع من التوازن
داخل مؤسستنا التشريعية ،وال ُيمكن بأي حال من األحوال تنا�سي
بتفان
الدور الهام الذي يقوم به أطر وموظفو املجلس ،الذين انخرطوا ٍ
ونكران الذات في دعم وترسيخ العمل التشريعي والرقابي الجاد بجانب
السيدات والسادة املستشارين البرملانيين.
واقتناعا منا بضرورة مساهمة كل مكونات مجلس املستشارين
على مستوى املكتب في التدبير والتسيير اإلداري للمجلس ،والحرص
على تطبيق النظام الداخلي للمجلس ،ودراسة مجموعة من القضايا
التي تهم املجال الدبلوما�سي واالقتصادي واالجتماعي ،وكذا البت في
املراسالت املتعلقة باألنشطة الخارجية للمجلس ،وإصدار قرارات ،من
شأنها أن تساهم ال محالة في النهوض بمؤسستنا التشريعية ،أضحى
من واجبنا السيد الرئيس ،وإدراكا منا ألهمية االستراتيجية للحوافز
الذاتية والحافز من قبل الرؤساء الذين يهملون موهبة وإبداع بعض
املوظفين في عملهم واملصنفين في الساللم الدنيا ،إذ نجد فارقا كبيرا بين
ما يتمتعون به من مهارات ومواهب ومعرفة فكرية وبين أدائهم الفعلي
في عملهم في ظل غياب الحافزاملادي أو املعنوي.
وفي هذا اإلطار ،نذكركم ،السيد الرئيس ،بمقتضيات القانون رقم
 30.13بتحديد النظام األسا�سي الخاص بموظفات وموظفي مجلس
املستشارين الصادر بتاريخ  13مارس  2013املنشور بالجريدة الرسمية
عدد  6138بتاريخ  16جمادى األولى  1434املوافق ل  28مارس ،2013
وخاصة املهام األولى املضمنة في امللحق رقم  ،4واملتعلقة برئيس مكتب،
وكذلك التعويض عن التقنية ،وجا ء كما يلي:
 -1التعويض عن املهام:
يستفيد موظفات وموظفومجلس املستشارين املعينون في املناصب
املشار إليها بعده من تعويض عن املهام تحدد مقاديرها الشهرية كما
يلي:
 رئيس مكتب؛	•السلم 3أ والسلم  3بـ  500 :درهم؛
	•السلم 4أ فما فوق 700 :درهم؛
 -2التعويض عن التقنية:
يمنح تعويض عن التقنية لصنف املوظفات واملوظفين املتوفرين
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على تقنية خاصة وتحدد بمقرر من مكتب املجلس قائمة الوظائف التي
تستفيد من هذا التعويض وكذا قيمتها وشروط منحها.
السيد الرئيس املحترم،
هذه املقتضيات غير مفعلة ،ونجهل أسباب عدم تنفيذها رغم
قانونيتها.
ال أظن ،السيد الرئيس ،أن هناك إكراهات مادية ،بقدر ما هناك
ارتباك في كيفية انتقاء من يستحقون منصب رئيس مكتب ،وكذا
التعويض عن التقنية التي من السهل انتقاء من يستحقونها ،وهنا
يتجلى دور املكتب الذي ترأسونه السيد الرئيس.
أما بالنسبة لألطراملتعاقدة مع مجلسنا املوقر ،نجهل تماما املعايير
املتخذة في هذا الصدد ،ونود منكم ،السيد الرئيس املحترم ،إعادة
النظر في ملفات املتعاقدين وتعويضاتهم ألهداف تنظيمية وموازناتية
للحصول على امليزة التحفيزية لكل حسب كفاءته املهنية والشواهد
املحصل عليها ،لتحقيق العدالة بينهم.
السيد الرئيس،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،وبصفتنا منظمة نقابية تدافع
عن الطبقة الشغيلة بمختلف أطيافها .نطرح تساؤالت عريضة:
إلى متى سيظل منصب رئيس مكتب حبرا على ورق في ظل تواجد
نظام أسا�سي خاص بموظفات وموظفي مجلس املستشارين؟
إلى متى سيظل التعويض عن التقنية معلقا؟
ما هي املعايير التي تتخذونها في تحديد التعويضات للمهندسين
والتقنيين املتعاقدين مع املجلس؟
ونؤكد على أن منهجية اختياراألطراملستفيدة من التكوين يجب أن
تحترم مبدأ الشفافية واالختصاص عوض أن تراعي مبدأ اإلرضاءات
والوالءات.
كما نقترح في هذا الصدد:
 خلق خلية أو مركز للدبلوماسية البرملانية يواكب عمل املديريةاملختصة في تدبيرالدبلوماسية البرملانية يسهرعلى مجال البحث العلمي
الديبلوما�سي ويواكب التطورات الحاصلة في العالم في هذا الباب؛
 عقد اتفاقيات من أجل التكوين في اللغات لفائدة البرملانيين واألطرعلى حد السواء؛
 إيجاد حل جذري ملشكل مرأب السيارات ومشكل خدمات اإليواءوالتنقل التي تمت إثارتها خالل جلسة دراسة مشروع امليزانية الفرعية
ملجلس املستشارين برسم قانون املالية لسنة 2018
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السيد الرئيس،
بخصوص امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي:
فإننا نثمن الجهود املبذولة على مستوى هذه املؤسسة الدستورية،
وننوه بالعمل الذي تقوم به ،رغم محدودية إمكانياتها ،ونعبر عن
ارتياحنا ملا يرد من معطيات قيمة بالوثائق التي يضعها املجلس رهين
إشارة البرملان والتي تتخذ أشكال دراسات جريئة وموضوعية وتتسم
بطابع الحياد والتي غالبا ما يتم إنجازها في أوقات وأزمنة قياسية،
ومن املفروض أن ينتقل العمل بهذه التقارير من مجال االستشارة
واالستئناس إلى طابع اإللزامية وخاصة بالنسبة للحكومة لكي تصبح
هذه التقارير مصدر إغناء لتطوير مجموعة من املؤسسات ،بل وأكثر
من ذلك يجب أن تستثمر في اتجاه دعم الجماعات الترابية ،من حيث
سيرها وفق مقاربة بيئية تراعي إدماج الطاقات النظيفة ،وتوجه يؤسس
ويرسخ دعائم حكامة جديدة وفي مجال التنمية املستدامة.
إنه من الطبيعي أن املسؤولية امللقاة على عاتق هذا املجلس
مسؤولية كبيرة بالنظر إلى مهامه الدستورية املحددة في الفصلين
 151و 152من الدستور ،والتي تهم اإلحداث واملسؤولية االستشارية
للمجلس ،حيث أنه يستشار في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي
واجتماعي وبيئي ،ويدلي برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني
والتنمية املستدامة.
ونحن بدورنا نثمن عمل املجلس الذي حرص خالل عمله تقريب
وجهات النظر بين مختلف الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين املمثلين
داخله من خالل الحوار الهادئ والبناء ،وباعتماد نهج تشاركي واسع
يستوعب آراء وأفكاركافة الفئات املكونة له.
وسأحاول أن أبدي بعض املالحظات في مسألة تدبير املجلس
ومنهجية عمله مع الحكومة من خالل:
 مدى حضور وبصمة توصيات املجلس في إعداد مشاريع قوانيناملالية السنوي؟
 ما هو دور املجلس في مراجعة النموذج التنموي الوطني؟ هل هناك دراسة ملسألة الثروة باملغرب؟ هل هناك توصيات وإحصاءات حول مستويات الفقر والصحةوالتعليم ببالدنا؟
 هل هناك تقاريرتهم مسألة الحكامة؟ ما هي املعيقات الحقيقية لالستثمارباملغرب؟ كيف يمكن تنزيل مقاربة جهوية حقيقية تراعي كل التفاوتاتوالتطبيق الفعلي ملبدأ العدالة املجالية؟
 ما هي نسبة استنزاف االقتصاد الغيرمهيكل ملالية الدولة؟ -ما هي األرقام الحقيقية ملعدالت البطالة في مختلف الفئات:
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الشباب ،النساء ،بالوسط الحضري ،بالعالم القروي ،صفوف األميين
وفي صفوف خريجي الجامعات واملعاهد واملدارس العليا.
السيد الرئيس،
عالقة بامليزانية الفرعية لرئاسة الحكومة:
حسب ما جاء في عرض تقديم امليزانية الفرعية لرئاسة الحكومة
والذي يندرج ضمن السياق العام إلعداد مشروع قانون املالية لسنة
 ،2018الذي استند الى مجموعة من املرتكزات الهادفة الى تحقيق
التنمية املتوازنة بمختلف ابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
على درب االرتقاء ببلدنا إلى مراتب أعلى من التقدم بين الدول الصاعدة
ومن بين تلك املرتكزات على الخصوص تأهيل الرأس املال البشري
وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وكذا تعزيز اليات الحكامة
املؤسساتية .وأمام هذا الطرح الحظنا غياب معطيات وافية وتقارير
مفصلة حول مجموعة من املؤسسات الدستورية التابعة ملصالح
رئاسة الحكومة ،بهدف تقوية التواصل ،وتعزيزآليات العمل وخصوصا
بين مؤسستين دستوريتين هما البرملان ورئاسة الحكومة.
إضافة إلى باقي املؤسسات الدستورية األخرى ونتساءل باملناسبة
عن كيفية صرف هذه االعتمادات املرصدة لها.
ومن جهة أخرى ،نثير إشكالية تعدد املتدخلين في مجال تدبير
صندوق التنمية القروية والكوارث الطبيعية ،وعن األسباب الداعية إلى
تسجيل جزء من اعتماداته في ميزانية وزارة االقتصاد واملالية والجزء
اآلخرفي ميزانية رئاسة الحكومة؟
وبخصوص قطاع الشؤون العامة والحكامة:
السيد الرئيس،
نؤكد على أن ميادين عمل الوزارة استراتيجية وذات أهمية كبيرة
خاصة فيما يتعلق بإشكالية تدبير صندوق املقاصة وان العمل بشكل
تشاركي مع البرملان والفاعلين االقتصاديين لتنزيل سليم لإلصالح،
خاصة فيما يتعلق بغاز البوطان ألنه يشكل محور اهتمام كل فئات
َ
الشعب املغربي وخصوصا الفئات املستضعفة ،وإن ت َح ُّج ْج الوزارة في
هذا الباب بغياب دراسة تقنية هومبرر غيركافي للتبريرواإلقناع ،ونخ�شى
أن الحكومة ربما قد تكون غير جاهزة سياسيا لتحمل تبعات هذا
اإلصالح .خاصة وأن هناك دراسات في هذا الشأن لعدد من املؤسسات
الدستورية كاملندوبية السامية للتخطيط تبين حقيقة الوقع على فئات
متعددة من املجتمع.
وإن مقترح استهداف الفئات الفقيرة بالدعم املباشر من شأنه أن
يغفل وضعية الطبقة املتوسطة التي أصبحت تعاني كثيرا وتتحمل
جزءا كبيرا من اإلصالح ،وهنا نتساءل عن كيفية ضبط عملية الدعم
وتحديد نسبة الفقركي ال يكون هذا التدبيرورقة انتخابية في يد البعض.
وهنا يجرنا الحديث للتساؤل عن أنواع دعم أخرى الى جانب غاز
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البوطان كالسكروالدقيق وكذا املكتب الوطني للماء والكهرباء.
وبالعودة إلى تحرير أسعار املحروقات فالبد من اإلشارة الى ان
املواطن البسيط هو الذي تحمل فاتورة هذا اإلصالح ويؤدي ثمنا باهظا
رغم انخفاض أسعاراملحروقات عامليا.
وال تفوتنا الفرصة ونحن في شهر رمضان املبارك لكن نثير مسألة
ارتفاع املواد الغذائية ومسألة الغش واالحتكارواملضاربة.
كذلك ،فإننا نتساءل عن التدابير املتخذة لحماية القدرة الشرائية
للمستهلك ،في ظل اتساع رقعة ولهيب نيران الزيادة في أسعار املواد
الغذائية خاصة األساسية منها ،والتي سبقت اإلشارة اليها سلفا
مما يعمق من أزمة القدرة الشرائية للفقراء واملستهلكين من الطبقة
الوسطى.
وفي الشق املرتبط بامليزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط:
في البداية ،البد من اإلشادة والتنويه بالعمل الذي تقوم به املندوبية
السامية للتخطيط من خالل األرقام واألبحاث والدراسات التي تقوم
بها ،باعتبارها مصدرا مهما إلنتاج املعلومات اإلحصائية واهميتها
لباقي صناع القرار السيا�سي في البالد .وهما نؤكد على دور املندوبية في
مراجعة النموذج التنموي املغربي ومدى تحقيقه لإلقالع االقتصادي
واالجتماعي املنشود في التقليص من الفوارق االجتماعية والبطالة
ومدى قدرة البرنامج على تحقيق األهداف التي جاء لها الدستور.
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النفقات الجبائية التي أصبحت تتزايد مع مرور السنين ،وعن املعايير
التي يتم بها اإلعفاء والحاالت تستحق اإلعفاء من الضرائب.
إن العمل التوقعي للمندوبية السامية للتخطيط يجب أن يواكب
البرامج الحكومية التي تلزم الحكومة مدة انتدابها وهي خمس سنوات،
حيث من املفروض أن تقوم املندوبية السامية للتخطيط بتقييم العمل
الحكومي باملقارنة مع البرامج الحكومية املعلن عنها ،وإعطاء صورة
واضحة ملستوى اإلنجازات حتى تربط فعال املحاسبة باملسؤوليات التي
يضطلع بها كل جهازأو مؤسسة بناء على دوره الدستوري املسطرله.
وال يجب أن نن�سى كذلك بعض املفارقات األخرى التي تقع بين
الحكومة واملندوبية من خالل معدل تواجد مدن الصفيح باملدن
املغربية ،ونسبة إنجاز السكن االجتماعي واملواصفات ،والحد األدنى
الذي يجب أن يتوفرعليه هذا النوع من السكن بمقابل األثمنة املحددة
له.
ومن املفروض أال تكتفي املندوبية السامية بإعطاء إحصاءات في
بعض املجاالت ،كالهشاشة والفقر والجريمة ،بل يجب أن تطرح بدائل
واقتراحات ولو في بعض التقاطعات مع مؤسسات دستورية أخرى ،حتى
يكون املواطن املغربي عموما ،واملهتم والباحث على وجه الخصوص
على بينة من هذه األرقام.
وباملناسبة البد من التأكيد على ضرورة االهتمام بالعنصر البشري
في املندوبية ،ألنه العنصر الوحيد الكفيل بإنتاج املعلومات الصحيحة
وإعطاء التحاليل العلمية الدقيقة ،واستنتاج الخالصات في ظل ندرة
الكفاءات وفي ظل رغبتنا جميعا في تحسين املردودية والنجاعة.

ونحن نتساءل عن حقيقية بعض املؤشرات االقتصادية األخرى في
تحديد نسبة النمو وعدد من الفرضيات املتضاربة فيما بينها وما تقدمه
مؤسسات أخرى كمديرية التوقعات االقتصادية بوزارة االقتصاد
واملالية والبنك املركزي أو بنك املغرب ،بحيث تثارهذه النقطة كل سنة
بمناسبة مناقشة القانون املالي السنوي.

وفي الختام البد من طرح تساؤالت في إطار ورش تنزيل الجهوية
املتقدمة:

وال زلنا نطرح السؤال الجوهري حول أسباب هذا التضارب وعلى
اية ارقام سنعتمد في تحليلنا للسياسات العمومية للحكومة.

 هل التخطيط الجهوي سيكون بشراكة مع رؤساء وأطر مجالسالجهات؟

إن االختصاصات املخولة للمندوبية السامية للتخطيط كثيرة
ومتعددة ،ومن بينها توفير املعطيات اإلحصائية واملعلومة وتوزيعها
وتفسيرها وتحيين املعطيات واملؤشرات اإلحصائية ،وإعداد الحسابات
الوطنية ،وتحليل الظرفية وإنجاز دراسات توقعية ومستقبلية،
وسوسيو اقتصادية وديمغرافية ،باإلضافة إلى مهمة تكوين األطر في
مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم املعلومات بكل من املعهد
الوطني لإلحصاء التطبيقي ومدرسة علوم اإلعالم.

 ما هي نسبة استثمار منتوج ومجهود املندوبية من قبل الدولةواملؤسسات األخرى؟

من جهة أخرى ،فإننا نشجع املجلس على دوره في مجال البحوث
وخصوصا املتعلقة بالحكامة املالية ،حيث أن دراسات املجلس من
املفروض أن تنكب على معرفة األسباب الحقيقية التي تدفع امللزمين إلى
الغش والتهرب الضريبي ،وعن القطاعات التي من املفروض أن تدخل
في مجال اإلعفاءات الضريبية ومدى تضرر ميزانية الدولة من كلفة

 ما هي نتائج بحوث وتحاليل املندوبية حول مجموعة من القضايا؟ إشكالية التعليم ،إشكالية الفقر ،إشكالية البطالة؛ ما هي نسبة تعامل الحكومة مع دراسات املندوبية باملقابل معتعامل الحكومة مع دراسات مؤسسات أجنبية أخرى؟
هل تبقى آراء ودراسات املندوبية استثنائية أو هناك طابع إلزامي
للحكومة في تبنيها خالل تنفيذ السياسات العمومية
وفي األخير ،ال بد من إثارة مجموعة من املشاكل واإلكراهات التي
تتخبط فيها املديريات الجهوية التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
من قلة وسائل العمل ،األمر الذي يتطلب تزويدها باملوارد البشرية
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واملادية والتقنية الالزمة ،وتطوير نظامها اإلعالمي حتى تقوم بعملها
وفق الكيفية املطلوبة.
وبحكم أن امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،ال ترقى لطموحات وتطلعات
املواطنين وفراغها من كل بعد اجتماعي فإننا في فريق االتحاد املغربي
للشغل سنصوت باالمتناع.
والسالم.

 -Vلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إنها فعال مناسبة سعيدة أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة العامة
املخصصة ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجان الدائمة للمجلس،
وأنتهز هذه الفرصة ألنوه بالعمل الجبار الذي تقوم به هذه اللجان
لدراسة املشاريع الخاصة بالقطاعات التابعة لها في حيز زمني أقل ما
يقال عنه أنه ال يتناسب وأهمية هذه القطاعات واملشاكل التي تعيشها،
وال تفوتني الفرصة في أن أنوه كذلك بالروح العالية التي طبعت أشغال
لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة،
والنضج الكبيرالذي أبان عنه السادة املستشارون من مختلف مكونات
املجلس ،في إطار مناقشة قضايا وطنية حساسة تتطلب الحكمة
والتروي ،شاكرين باملناسبة السادة الوزراء واألطر املرافقة لهم وكذا
أطرمجلس املستشارين الذين ضحوا خالل هذه الفترة من أجل مواكبة
وتتبع أشغال اللجن الدائمة.
وسأركزفي مداخلتي على أهم مالحظات فريق االتحاد املغربي للشغل
داخل قبة البرملان في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في
اختصاص لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املحتلة
وفق التصميم التالي:
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هذه املناسبة التي تزامنت مع األحداث التي يعرفها العالم والتي أشارت
بأصابع االتهام لشريحة من املواطنين املغاربة الشرفاء الدين يعيشون
ببالد املهجر ،والذين يساهمون في تنمية هذه البالد وتطورها من خالل
عطائهم وتفانيهم في العمل واملشاركة في األعمال الخيرية سواء في إطار
بلدهم األصل أو بلد الضيافة ،والقيام بعملهم بكل تجرد ومسؤولية من
أجل ان يتطور بلد الضيافة الذي يعتبرونه في مثابة بلدهم األم.
كما أشجب كل أعمال اإلرهاب والدمار والتخريب التي يقوم بها
بعض املتطرفين املعزولين والدين فضلوا طريق القتل واملوت عوض
الحياة والعطاء والسالم ،وباملناسبة أتقدم بأحر التعازي ألسر الضحايا
واألبرياء الذين يؤدون فاتورة الصراعات السياسية واأليديولوجية التي
يجب أن يتحد العالم ملحاربتها ووضع خطة عمل تجعل اإلنسان صلب
االهتمام في كل تنمية منشودة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية،
ولتكون هذه التنمية السبيل الوحيد لحل كل املشاكل التي يعيشها
العالم ،وخصوصا داخل الدول الفقيرة في مختلف قارات العالم.
وإذا كانت مناقشة ميزانية هذا القطاع ال يمكن الحديث عنها
بشكل معمق أو تعديلها بأي حال من األحوال سأركز في مداخلتي على
نقطتين أساسيتين هما :مغاربة العالم وشؤون الهجرة ،هاتين النقطتين
يدفعاني إلى طرح عدة تساؤالت حول التطورات الحاصلة في هذا املجال
وإستراتيجية الوزارة لتقديم الخدمات األساسية لهؤالء املواطنين
املغاربة في سياق دولي جديد يعرف تدفقات املهاجرين والالجئين على
الفضاء األوروبي ونقاش كبير داخل دول االتحاد األوربي ،علما أن
هناك انتظارات جديدة للمغاربة املقيمين بالخارج ،خاصة لدى األجيال
الصاعدة ،الجيل الثالث والرابع ،إن على املستوى الثقافي أو االجتماعي
واالقتصادي والسيا�سي ،إضافة إلى إستراتيجية الوزارة في ما يخص
الفئات األكثر تضررا من األحداث وهم النساء واألطفال واملسنون،
وقد تم التأكيد على ذلك من خالل التوجيهات امللكية السامية في
خطابي عيد العرش املجيد لسنة  2010و ،2015وحطاب ذكرى ثورة
امللك والشعب لسنة  2012والتي حث فيها جاللته على ضرورة العمل
على تعزيز العالقة بين مغاربة العالم ووطنهم األم ،وتسهيل اندماجهم
ببلدان اإلقامة والتضامن معهم لتجاوز آثاراألزمات االقتصادية.
والبد من طرح بعض التساؤالت واالستفسارات ،أهمها:

 .1قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛

ماذا أعدت الوزارة لهؤالء املغاربة للحفاظ على هويتهم املغربية
لحماية حقوقهم ومصالحهم داخل املغرب أو بلدان اإلقامة؟

 .3قطاع إدارة الدفاع الوطني؛

ماذا أعدت الوزارة والحكومة لتسهيل إدماج هؤالء املغاربة ببلدهم
األم وتمكينهم من استثمار أموالهم للمساهمة في تنمية بالدهم ومدنهم
وقراهم؟

 .2قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
 .4قطاع قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
 .5قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
 .1قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
لقد كانت فعال مناسبة مهمة خالل مناقشة ميزانية هذا القطاع،

ماذا أعدت الوزارة كمساعدة اجتماعية للمغاربة املوجودين في
وضعية هشاشة؟
ماذا أعدت الوزارة لترحيل الراغبين في العودة إلى الوطن وترحيل
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كذلك جثامين املتوفين بدول االستقبال؟
 تقييم األداء الدرا�سي ألطفال الجالية املغربية املقيمة بالخارجومدى تطابقه مع املقررات الوطنية في حالة رغبة هؤالء في العودة
النهائية إلى وطنهم؛
 ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها ملواكبة هؤالء املواطنينوحل مشاكلهم مع املحاكم واملساطرالقانونية البطيئة؟
 هل من إجراءات لتعزيزقدرات الجمعيات التي تعمل لفائدة مغاربةالعالم ببلدان اإلقامة في مجال إعداد مشاريع خاصة بالدعم املدر�سي
ومواكبة الشباب واملسنين والنساء بالخارج ،وكذا مجال التسيير املالي
واإلداري لهذه املشاريع؛
 ماهي االجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية النساء العامالت فيبلدان الخليج خصوصا امام التعسفات التي يعيشها املغاربة العاملين
بهذه الدياربصفة عامة؛
 كما نطالب الوزارة العمل على تلميع وتصحيح صورة املرأةاملغربية؛
 كما نطالب الوزارة باالعتناء بالطلبة املقيمين بالخارج خاصةبالدول االفريقية
السيد الرئيس املحترم،
إن مشاكل مغاربة العالم كثيرة ،ومجهودات الوزارة الوصية محترمة
ولكن الزالت لم تغطي هذه املشاكل برمتها ،لذلك باسم فريق االتحاد
املغربي للشغل نطلب من الحكومة بذل مجهودات أكبر ،خصوصا في
مجال تأطيرومواكبة هذه الجالية سواء ببلدان اإلقامة أو حين عودتهم
للبلد األم.
وال تفوتني الفرصة أن أؤكد من خالل صفتي النقابية على ضرورة
االهتمام بأطر وموظفي الوزارة املعنية ،وتمكينهم من أدوات العمل
املادية واللوجستيكية لكي يتمكنوا من أداء واجبهم على أحسن ما يرام.

 .2قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يخص هذا القطاع ،ونظرا ألهميته والتحديات التي يعرفها
سواء على مستوى التأطير الديني أو على مستوى تدبير األوقاف ،فإننا
نؤكد على ضرورة الوقوف على مجموعة من النقط:
فيما يخص الشأن الديني نثمن إستراتيجية الوزارة في هذا املجال
باعتبار أن الشأن الديني هو األساس في بناء اإلنسان وحماية األوطان،
والوزارة مطالبة باالنخراط في التحوالت التي يعرفها العالم في هذا
املجالُ ،لتحدث فيه تغييرات من حيث إعادة الهيكلة وإحداث أوراش
كبرى للرقي بالخطاب الديني بصفة عامة.
وسأحاول أن أركز مداخلتي في هذا القطاع على بعض النقط التي
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أراها ضرورية لفتح النقاش فيها ووضع مجموعة من التساؤالت التي
أتمنى أن أجد اإلجابات الشافية عليها.
 )1مسألة تكوين األئمة.
من املؤكد أن املغرب أصبح يعرف تطورا كبيرا في مجال تكوين األئمة
في إطار املذهب املالكي يؤكد فيها على روح التسامح والسالم املعتدل
الذي يتوخى احترام الحياة واحترام اإلنسان ،واحترام االختالف ،واحترام
باقي الديانات السماوية األخرى ،وهناك العديد من الدول اإلفريقية
التي أصبحت تقتدي بالنموذج املغربي وتطالب املغرب بتكوين أئمتها.
 )2مجال تنظيم شؤون الحج.
ال بد من طرح السؤال حول حدود املسؤولية خالل األحداث التي
وقعت مؤخرا في مكة املكرمة إبان موسم الحج ،والتي خلفت العديد من
الضحايا ،ونتساءل عن األسباب.
كما نطالب الوزارة بإعادة التوقيت واملدة املخصصين للحصص
التدريبية والتوعوية للحجاج
 )3العناية بدور العبادة.
يجب أن تكون مقاربة الوزارة للمساجد انطالقا من رؤية يتم فيها
إنشاء هذه املساجد بشكل يضمن توفركل مناطق املغرب على حصتها،
خصوصا التجمعات السكنية الجديدة ،مع الحرص على إصالح وترميم
املساجد واملدارس العتيقة.
كما نؤكد على ضرورة فتح بعض املساجد التي تم إغالقها بسبب
بعض األحداث والتي تتطلب إيجاد تدابير أمنية واحترازية واستباقية
لتفادي كل انزالقات أو أعمال خارجة عن القانون.
وال تفوتني املناسبة لكي أشيد باملساجد التاريخية للمملكة
وبالدروس الحسنية التي تقام فيها خالل شهر رمضان ،هذه الدروس
ُ
التي تلعب دورها الطالئعي وتحقق مكاسب ال تح�صى من خالل إشعاع
وطني ودولي ،وننوه بإدماج املرأة في هذه الدروس.
 )4بالنسبة للقيمين الدينيين.
ندعو إلى االهتمام أكثر بهذه الفئة ماديا وكذا تحصينها بالتغطية
الصحية ،أئمة كانوا أوخطباء أومؤذنين ،خاصة وأن املكافآت املمنوحة
تبقى دون حاجياتهم ،وال تصل في بعض األحيان إلى الحد األدنى من
األجور ،وبهذه املناسبة نطالب الحكومة بإنصاف هذه الفئة املتضررة
وتعميم الزيادة على كافة األئمة بمجموع التراب الوطني.
وال بد من التنويه باملناسبة بالعمل الجبار الذي تقوم به إذاعة
محمد السادس للقرآن الكريم ،والقناة السادسة ،بالنظر لإلشعاع
الذي تحققه هذه القنوات في نشر الوعظ واإلرشاد وشرح املفاهيم
الدينية الصحيحة ،وتأطير الحجاج من خالل حصص خاصة بمناسك
الحج ،إال أنها تبقى غيركافية.
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والبد كذلك من اإلشارة إلى ضرورة التصدي ومواجهة بعض
القنوات التي تنشر الفكر الظالمي عن طريق فتاوى وتوجيهات مغلوطة
ال تمت للدين بصلة.

 .3قطاع إدارة الدفاع الوطني:
بمناسبة مناقشة هذا القطاع ،لن تفوتني الفرصة لتقديم تحية
احترام وإجالل ألفراد القوات املسلحة امللكية وعلى رأسها القائد األعلى
ورئيس أركان الحرب العامة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
منشدين بالدور الريادي الذي تلعبه في استتباب األمن واألمان وحماية
حدود التراب الوطني ،باإلضافة إلى األعمال اإلنسانية التي تقوم بها
داخل أو خارج الوطن.
وبالرجوع إلى املوارد املالية املرصودة للقطاع ،نرى في فريق االتحاد
املغربي للشغل ،أنها ال تستجيب للتحديات التي رفعها املغرب من أجل
استقرار بالده من جهة وأمنه من جهة أخرى ،ومن أجل لعب دوره
اإلنساني في استتباب األمن وتقديم املساعدات اإلنسانية سواء من
خالل القوات املسلحة وبعثاتها ،أو املستشفيات العسكرية التي تقوم
بخدمة املواطنين بالدول العربية واإلفريقية املتضررة من الحروب
واآلفات.
ونثمن كذلك دور القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة
وكافة القوى األمنية ببالدنا في محاربة ظاهرة الهجرة السرية والتصدي
للجريمة الدولية العابرة للقارات ،ومحاربة اإلرهاب والجريمة املنظمة
بكل أنواعها.
كما ال تفوتني الفرصة للتطرق للجانب االجتماعي الذي ُبذلت فيه

مجهودات كبيرة لتحسين األوضاع املعيشية واالجتماعية ،وتتمثل في
توفيرالخدمات الصحية بكل أنواعها ،وتوفيرمساكن لفائدة العسكريين
ذوي الدخل املحدود من خالل تفويتها لهم بأثمنة تفضيلية ،وإعانة
البعض اآلخرمن اقتناء مساكن اجتماعية.
كما نؤكد على ضرورة االهتمام بأفراد القوات املسلحة امللكية
سواء املنخرطين في الخدمة أو املتقاعدين أو األرامل أو األيتام ،مؤكدين
على ضرورة رفع تعويضات الجنود املرابطين على الحدود ،وأخص هنا
بالذكرالجنود والضباط الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الدفاع
عن التراب الوطني وتم اعتقالهم آنذاك من طرف البوليساريو بتندوف،
حيث قضوا سنين طويلة تجاوزت  24سنة ،ولوال العناية املولوية
السامية التي شملت هؤالء الجنود والضباط ،لظلوا مرابطين أمام مقر
البرملان ،وخير دليل على ما أقول تلك املجموعة التي سبق لها أن عمرت
بالقرب من مؤسستنا املوقرة ألشهر طوال ،تنتظر من الحكومة أن ترفع
عنها الضرر املادي واملعنوي الذي شملها.
السيد الرئيس املحترم،
نحن ال ننكر املجهودات الجبار التي تقوم بها الوزارة في هذا املجال،
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وال يمنعنا هذا من املطالبة بتسوية الوضعية اإلدارية واملالية لكل
املعتقلين مهما كانت مدة اعتقالهم ،كما هو معمول به في جميع الدول،
مع تكريمهم وتوشيحهم بأوسمة ،حيث ستكون هذه املبادرة عملية
تحفيزية في صفوف القوات املسلحة سواء منهم املرابطون على الحدود
أوداخل الوطن في مختلف مناطق اململكة املغربية ،للرفع من معنوياتهم
وحفاظا على كرامتهم التي ظن البوليساريو واملوالون له أنه سلبها منهم،
بل بالعكس هم جنود وضباط شجعان ووطنيون وستظل تضحياتهم
الجسام مرسومة في تاريخ املغرب رغم تعاقب األجيال.
وال تفوتني الفرصة بأن أشيد بالثروة البشرية العاملة بالقوات
املسلحة امللكية ،خصوصا وأنها تزخر بأطر وكفاءات وخبرات وطاقات
فكرية وإبداعية من خالل التكوين األسا�سي من جهة ،والتكوين املستمر
من جهة أخرى.
وفي هذا السياق ،أطرح السؤال عن نظام الخدمة العسكرية التي
يجب أن ال تكون إجبارية كما كان معمول به في السابق ،بل طوعية ،من
أجل استقطاب وتكوين قاعدة للقوات االحتياطية تجنبا لكل املخاطر
األمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية التي أصبحت تتكاثر بسبب التلوث
واإلخالل بالتوازن البيئي ،وكذا تكوين شخصية الشباب املغربي على
االنضباط وحب الوطن وامتصاص جزء كبير من البطالة في صفوف
الشباب تجنبا للسقوط في براثين االنحراف أو التطرف بكل أنواعه.
وهنا البد من اإلشادة باملجهودات التي يقوم بها أفراد الدرك
امللكي والقوات املساعدة الذين يساهمون في استتباب األمن الداخلي
ومحاربة الجريمة وتنظيم السير بالطرق وغيرها من املهام اإلنسانية
خالل الكوارث والحوادث الخطيرة.
كما أجدد الشكر والثناء لقواتنا املسلحة بكل أصنافها ،ونطالبها
باملزيد من اليقظة والحذر للدفاع عن بالدنا ،خاصة في ظل املخاطر
األمنية التي يعرفها العالم من خالل تدفق املهاجرين والجريمة املنظمة
واإلرهاب األعمى ،علما أن جزءا من الحدود مع الجارة الجزائر يعرف
تسربات متعمدة للمهاجرين موجهة من قبل الجزائر لخلق الفتنة
والبلبلة في اململكة املغربية الشريفة وستظل شريفة رغما عن أنف كل
الحاقدين.
 .4قطاع قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير:
لقد كانت مناسبة كبيرة حين قامت اللجنة بمناقشة امليزانية
الفرعية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،
لنترحم على أرواح من قضوا نحبهم ،ونطلب الشفاء وطول العمر ملن
هم على قيد الحياة ،هذه الفئة التي ضحت في سبيل استقالل البالد،
ونستحضرباملناسبة كل املحطات التاريخية والبطوالت التي أحرز عليها
املقاومون من أجل عزة الوطن وكرامته.
ولكي يكون لهذا االعتراف معنى خاصة ملن زالوا على قيد الحياة
ويعيشون ويتواجدون بيننا ،فإنه من واجبنا االهتمام بشؤونهم
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الصحية واالجتماعية ،دون أن نن�سى أسر من توفتهم املنية ،ونوفر لهم
الحد األدنى من العيش الكريم ،وهذا لن يتأتى سوى بتوفير السكن
الالئق لهم والرفع من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم.
أما فيما يخص املأذونيات ،فيجب أن تقنن لكي تستفيد منها الفئة
التي تستحقها وال تدخل في مجال الريع االقتصادي.
وباملقابل البد من أن نوفر ألبناء هؤالء املقاومين فرص للتشغيل
الذاتي وتمكينهم من تكوين مالئم يمكنهم من الحصول على عيش كريم.
أما فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية ،فإننا نؤكد على ضرورة االهتمام
باملتاحف الوطنية وموسوعة الحركة الوطنية التي تعتبرمعلمة تاريخية،
وتوفير االعتمادات الضرورية لإلشعاع والتعريف بتاريخ املقاومة خارج
التراب الوطني ،ووضع فقرات باملقررات الدراسية تهتم بأهم رجاالت
املقاومة الوطنية والتعريف بمسارهم التاريخي والبطولي.
وباملناسبة ،نحث مخرجي السينما الوطنية على االهتمام باألفالم
الوثائقية التي تعرف بتاريخ املقاومة املغربية من أجل استقالل البالد.
وال تفوتني الفرصة كذلك لكي أتكلم عن االصدارات والكتابات في
موضوع املقاومة والتاريخ النضالي للمملكة املغربية الشريفة ،هذه
اإلصدارات التي تبقى دون املستوى املطلوب ،وهي مناسبة كذلك
للتذكير بدور املغرب التاريخي في تحرير العديد من الدول على غرار
الجزائروجنوب إفريقيا ومساهمة رجاالته الفعالة والبطولية في الحرب
العاملية األولى والثانية.
وبهذه املناسبة نؤكد على ضرورة دعم الجمعيات املهتمة بتطوير
والحفاظ على املوروث التاريخي املغربي سواء منها املادي أو اللغوي وعلى
رأسهم تاريخ بالدنا في مجال املقاومة والنضال.
والبد هنا من التأكيد على أن امليزانية املرصودة لهذا القطاع غير
كافية وال ترقى إلى مستوى التطلعات في املجاالت االجتماعية والصحية
ألفراد املقاومة وأعضاء جيش التحرير ،وأشكر باملناسبة املجهودات
التي تقوم بها املندوبية السامية من أجل تأطير ومساعدة هذه الفئة
التي تستحق كل شكر وتنويه وتقدير ملا أسدته من خدمات جليلة لهذا
الوطن العزيز.
 .5قطاع الشؤون الخارجية:
أما فيما يخص امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون ،في ظل املستجدات والحركية التي يعرفها العالم سواء من
خالل التحركات الدبلوماسية التي تفرضها األحداث التي يعرفها العالم،
والتي طغى عليها عدم االستقرار واألفعال اإلرهابية التي أودت بحياة
العديد من األبرياء في مختلف دول العالم ،وآخرها ما وقع في باريس
ومالي وتونس ،نندد في فريق االتحاد املغربي للشغل بهذه األحداث
االرهابية اإلجرامية ،ونطالب جميع الدول بتكثيف جهودها من أجل
محاربة هذه الظاهرة ومحاربة املتطرفين بكل أشكالهم أينما وجدوا،
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حتى نقطع دابرهم ونستأصل شوكتهم ،ليعم األمن والسالم بكل دول
العالم.
وبتناول موضوع الدبلوماسية املغربية والشؤون الخارجية لبالدنا،
البد من التطرق إلى عدة جوانب تهم القطاع ،من أجل اإلشعاع الحضاري
لبالدنا من جهة ،واالنخراط في املنظومة الدولية على جميع املستويات،
في إطاراملبادئ الثالث التي جاءت في عرضكم ،والتي يعتمدها املغرب في
عالقته الخارجية واملتمثلة في الصرامة والتضامن واملصداقية ،وسأركز
على محورين:
 محور استراتيجية الوزارة في الدفاع عن حوزة الوطن؛ محور استراتيجية العمل الدبلوما�سي والقنصلي.السيد الرئيس املحترم،
ما هي استراتيجية الوزارة في إطار التعبئة الوطنية من أجل الدفاع
عن قضية الصحراء املغربية؟ وما هي إستراتيجية الوزارة في التعامل
مع الدبلوماسية املوازية؟ سواء فيما يخص قضية وحدتنا الترابية أو
الدبلوماسية الثقافية واالقتصادية التي الزالت تعرف تعثرا كبيرا،
أضف إلى ذلك الدبلوماسية البرملانية الرسمية في كل املجاالت.
وسيظل السؤال مطروحا حول دور الوزارة في الترويج للنموذج
املغربي املتميز في كل أبعاده؟ هذا النموذج الذي أصبح مثاال يحتذى
به لدى الدول اإلفريقية من حيث التنمية البشرية أو من حيث النمو
واالنفتاح االقتصادي على دول الجنوب ،وتصدير التجربة املغربية في
مجال السكن االجتماعي والتنمية البشرية.
وهنا البد من التمييزبين العمل الديبلوما�سي الذي تبذل فيه الوزارة
مجهودات كبيرة ،والعمل القنصلي الذي يعاني معه مغاربة العالم
الكثير ،ولعل تعليمات صاحب الجاللة في هذا املجال واضحة ،دفعت
بالوزارة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية بدأت بتعيين قناصلة
جدد شباب منهم العديد من النساء لدرء الخصاص الحاصل في هذا
املجال ،ولتمكين املواطنين املغاربة العاملين بدول املهجر من قضاء
أغراضهم اإلدارية في أحسن الظروف.
وال تفوتني الفرصة في أن أتحدث عن املشاكل التي يالقيها مغاربة
العالم أمام اإلدارة املغربية واملحاكم ،جراء ُبطء املساطر ،ونظرا للحيز
الزمني الذي يتواجدون فيه في بلدهم األصلي ،والذي غالبا ما ال يتعدى
 30يوما مدة العطلة السنوية ،مما يجعل مصالحهم تبقى معطلة ،وال
يستكملون اإلجراءات الالزمة لحل مشاكلهم ،خصوصا مع املحاكم،
وغالبا ما يفوضون أمرهم لبعض املحامين أو أفراد عائالتهم ،ولكن
كثيرا ما يقعون ضحية النصب والسرقة.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نطالب:
 -بتحسين االستقبال باملصالح القنصلية؛
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 تطوير الخدمات املقدمة من خالل تبسيط املساطر وتسريعاملصادقة على الوثائق اإلدارية؛
 توفير ظروف العمل للعاملين بهذه القنصليات والوسائلاللوجستيكية.
والبد من التأكيد على ضرورة مساهمة املغرب في تأطير الحقل
الديني في العديد من الدول اإلفريقية املسلمة ،ومبادرة استقبال تكوين
أئمة هذه البلدان بمبادرة من صاحب الجاللة امللك محمد السادس
أميراملؤمنين ،في ظروف تعتبرهذه املبادرة دفعة قوية لتصحيح وتسوية
صورة االسالم الحقيقية لدى الغرب خصوصا وباقي بلدان العالم ،فهو
دين السالم واملحبة واإلخاء.
ونعتقد أن التحول الذي يعرفه العالم وإيمانه القوي بأن تطوير
املجال االقتصادي هو الدعامة األساسية للمجال االجتماعي وخدمة
اإلنسان.
وبذلك قد تحولت الدبلوماسية العاملية التي تسعى لخدمة شعوبها
إلى إعطاء األولوية للدبلوماسية االقتصادية على اعتبار أنها السبيل
القريب لتطوير العالقات السياسية ،ونهيب في هذه املناسبة بوزارة
الخارجية أن تستمر مكانة املغرب واستقراره ورصيده من االتفاقيات
الدولية ليظل قطبا حركيا دائما وقويا ،وصلة وصل بين القارات.
تبعا لكل ما سبق ذكره في مداخلتي بخصوص امليزانيات الفرعية
التي تدخل في اختصاص لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني
واملناطق املغربية املحتلة ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل غير
مقتنعين بما جاء فيها ،ونؤكد في مجلسنا املوقر ومن هذا املنبر أن
الحكومة قد عجزت عن رفع التحدي في املجال االجتماعي والتدبير
االقتصادي واملالي ،ومشروع هذه امليزانيات القطاعية ال يرقى إلى
طموحات املواطنين عموما وطموحاتنا في فريق االتحاد املغربي للشغل،
لذلك فإننا نصوت ضد هذه امليزانيات باستثناء ميزانية الدفاع الوطني
التي نصوت لها باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -VIلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إنها فعال مناسبة سعيدة أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة العامة
املخصصة ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة الداخلية والجماعات
الترابية والبنيات األساسية ،كما وأنتهز هذه الفرصة ألنوه بالعمل
الجبارالذي تقوم به هذه اللجان لدراسة املشاريع الخاصة بالقطاعات
التابعة لها في حيز زمني أقل ما يقال عنه أنه ال يتناسب وأهمية هذه
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القطاعات واملشاكل التي تعيشها ،وهي:
 قطاع الداخلية؛ قطاع التجهيزواللوجستيك واملاء؛ قطاع إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة. -1قطاع الداخلية.
إن االمن واالستقرار االجتماعيين مرهونتين بالتنمية والديمقراطية
والحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة وبناء دولة الحق
والقانون ،وهي آليات يكفلها الخيار الديمقراطي والدستور املغربي،
واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب ،والخطب امللكية.
َ
إننا ،السيد الوزير ،أمام أزمة اجتماعية غير مسبوقة ت ْر َجمتها
َُ
وتت ْر ِجمها االحتجاجات في العديد من مناطق املغرب ،الريف ،زاكورة،
الصويرة ،أمثلة على سبيل الحصر ،وهو ما يسائلنا جميعا ،حكومة
وبرملانا ومجتمع سيا�سي وحقوقي ،ومجتمع مدني عن الحلول واإلجراءات
واملقترحات الضرورية الناجعة في إطاراستكمال بناء نموذجنا التنموي.
والحد من االحتقانات واالحتجاجات ال يتأتيان السيد الوزير في غياب
إرادة سياسية قوية تحد من الفساد وهدر املال العام وترشيد النفقات
وتطوير الخدمات االجتماعية من تعليم وصحة وسكن ،وإشراك كل
الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين.
السيد الوزير،
إننا في نقطة انعطاف وتحول اجتماعي واقتصادي يفرضان
على كل منا له غيرة على هذا البلد ووطنية أن يترجمها بالعمل الجاد
واملسؤول ،وبكل تضحية ونكران ذات ،حتى نتجاوز األزمة ونخلق جو
من االستقرار ،في إطار تنمية بشرية شاملة وواعدة تلبي الحاجيات
الضرورية واألساسية للعيش الكريم للمواطنين واملواطنات .وكون
عالقتنا بما هو اجتماعي هي األساس ،وأن دفاعنا عن الطبقة العاملة
وعموم الجماهير ،نرى على أن الطبقة العاملة كانت وستبقى العنصر
األسا�سي في إنتاج وتطويرالثروة الوطنية ،وهنا نسجل تغييب الحكومة
البعد االجتماعي والعمالي في برامجها ،إذ لم يكن هناك أية إشارة فيما
يتعلق بسن قوانين اجتماعية تواكب املستجدات الشغلية :التوظيف
بالعقدة ،التدبيراملفوض ،املناولة ،حيث الضبابية في العالقة الشغلية
وتحديد املسؤوليات ،وضمان حق األجير.
وفي هذا الباب ،وحتى يكون هناك سلم اجتماعي واستقراريوفراملزيد
من االستثمارات ،وإتاحة فرص الشغل التي تمتص فئات عريضة من
املعطلين ،البد من االنفراج واالنفتاح على الحركة النقابية املسؤولية
كطرف فيما يهم الجانب االجتماعي للطبقة العاملة وعموم الجماهير،
وباإلشراك الفعلي عبر آليات ،والتي يبقى الحوار االجتماعي أحد أهم
أركانها ينظر إلى دور النقابات في الحفاظ على السلم االجتماعي عن
طريق التفاوض الذي يحمي مصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير،
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في الحاالت التي يطغى في التجاهل والتغييب حيث يصبحان السمة
السائدة سواء من الحكومة أو الباطرونا ،وهو ما يخلق جوا متوترا في
العديد من القطاعات سواء العمومية أو الشبه العمومية أو الخاص.
السيد الوزير،
في إطارهذا الجو العام املتسم باختالالت على املستوى االجتماعي أو
االقتصادي ،يعيش قطاع الجماعات املحلية هو أيضا مشاكل متعددة
جعلتها تلح على إجراء الحوارات القطاعية على مستوى املركزية النقابية
االتحاد املغربي ،وطالبنا بحل العديد من املشاكل العالقة ،لكن لألسف
لم نتوصل الى حلول شاملة تمكن من اعطاء انطالقة جديدة ملسالة
تدبير املوارد البشرية في االدارة عموما وقطاع الجماعات املحلية على
وجه الخصوص ،والحد من نزيف التراجعات على مستوى املكتسبات
جراء االجراءات الحكومية املتبعة في حق الطبقة العاملة ،وعموم
املأجورين.
السيد الوزير،
إن التقاطع بين الوزارة وقطاع الجماعات املحلية من املفروض أن
يحظى باهتمام خاص نظرا للدور الكبير الذي يلعبه العاملون به من
أجل تقريب الخدمات اليومية من املواطنين واملواطنات خصوصا أنها
خدمات مرتبطة باملعيش اليومي لها.
السيد الوزير،
إننا في االتحاد املغربي للشغل نرى على أن أطروحة الحكومة
واملتجلية في فرض سياسة األمر الواقع وتماديها في تمرير مخططات
تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومن ضمنه موظفو وموظفات
ومستخدمو ومستخدمات قطاع الجماعات املحلية يعيشون أوضاع
اجتماعية مزرية تضعف من قدرتها الشرائية ،إذ أن أغلبهم مرتبون في
سالليم األجور من  6إلى  ،8وفي الوقت الذي ظلت فيه األجور مجمدة
ارتفعت أسعاراملحروقات الذي بطبيعة الحال سيساهم في ارتفاع ثمن
املواد الغذائية.
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بشكل جلي من جهة أهميتها في املساهمة في التنمية والدور الهام للموارد
البشرية التي تشكل الحجر األساس في تنزيلها وتتبعها ،سواء كانت في
الجهاز املكلف باألمن وحماية املواطن ومحاربة الجريمة ومكافحة
اإلرهاب ،أو موظفات وموظفي الجماعات الترابية على اعتبار أن وزارة
الداخلية هي الوزارة الوصية على قطاع الجماعات املحلية.
والبداية ببرنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يعتبر من
السياسة االجتماعية الهامة والذي عرف تعثرات في العديد من مناطق
املغرب ،حيث لم يحقق املبتغى منها ،ولقد أصبح لزاما التحقيق في إطار
ربط املسؤولية باملحاسبة فتح تحقيق في بعض املشاريع في أفق تحصين
األهداف والوقوف على دورها في خدمة البنيات التحتية ،وإتاحة فرص
ملحاربة الهشاشة وفك العزلة والحد من االقصاء والتهميش ،خصوصا
في املناطق القروية ،وهنا البد من اإلشارة إلى االتقائية بين سياسة
الحكومة في محاربة الفقر والهشاشة واالقصاء والتفاوت املجالي على
إعطاء األولوية واستحضار فلسفة التنمية البشرية للحد من الفقر
والحد من ظاهرة اإلحسان أو باألحرى تقنينها بشكل يضمن كرامة
املواطنين واملواطنات ،وجعلهم يشعرون باملواطنة ،ويؤطرها التضامن
وحب الوطن ومن يعيش فيه بكل فئاته.
أما عن األرا�ضي الساللية ،فهو موضوع يعرف بدوره نزاعات
ومشاكل ،مما يستدعي تدبير هذا امللف مما يتطلب إجراء بحث علمي
دقيق يمكن من ضبط املعطيات الخاصة بأرا�ضي املجموعات الساللية،
والعمل على تسريع وثيرة التصفية القانونية لألرصدة العقارية من
أجل تحصينها ،وسن مدونة شاملة وموحدة تجمع الظهائر الصادرة في
هذا الشأن ،وتفعيل كل ما راكمه موضوع األرا�ضي الساللية من أجل
االستفادة من هذا املجال في التنمية ونزع مثل االحتجاجات والنزاعات
التي يعرفها هذا املوضوع في مناطق عديدة في املغرب (الرشيدية).

وعدد من املوظفين واملوظفات السيد الوزير في قطاع الجماعات
املحلية املصنفين في السالليم  6و 8ما يقارب ثلث املوظفين يحملون
شهادات جامعية ،وال يستفيدون من السالليم املناسبة لهم ،وهذا
موضوع يجب أن إيجاد حل له ،ألن وجود االنسان مرتبط بتحسين
وضعه االجتماعي.

وفيما يخص الجهوية املتقدمة السيد الوزير ،فالجهوية املتقدمة
هي أساس لترسيخ دولة الحق من خالل تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية املنشودة ،ونعتبرها في فريق االتحاد املغربي للشغل
اإلطار األنسب لالتمركز اإلداري وإنعاش الديمقراطية املحلية في إطار
التضامن ،وذلك بتفعيل صندوق تضامن الجهات ،وتبادل الخبرات
والتعاون من أجل خلق جو التكامل.

السيد الوزير،
من املالحظ أن االعتمادات املرصودة للوزارة في إطار ميزانية 2018
باملقارنة مع حجم اختصاصاتها ومسؤولياتها ضئيل ،وخصوصا وأن
الوزارة تضطلع بمجاالت هامة وحيوية ،وهي األمن وسالمة املواطنين،
وتساهم إلى جانب السلطات املنتخبة في تنزيل وتدبير البرامج التنموية،
هذا باإلضافة إلى محاربة الجريمة ومكافحة االرهاب والجريمة املنظمة
العابرة للقارات ،وفي هذا السياق سأحاول أن أتطرق ملواضيع تظهر

وأكيد أن تفعيل هذا الورش يقت�ضي جرأة سياسية لنقل
االختصاصات واإلمكانيات املادية والبشرية إلى الجهات بهدف تمكينها
من االستقاللية والصالحية الالزمة بهدف تقريب الهوة الحاصلة على
مستوى العدالة االجتماعية واملجالية وخلق حركية اقتصادية تقوي
البنيات التحتية وخاصة الطرق والطرق السيارة ،وشبكة السكك
الحديدية لفك العزلة وجعل جميع الجهات على قدم املساواة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياحية.
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أما عن الجماعات؛
إن ما تعيشه الجماعات الترابية عموما والجماعات املحلية على
وجه الخصوص من مشاكل متعددة حاولنا السيد الوزير إطالعكم
عليها من خالل العديد من األسئلة الشفهية والكتابية ،وانتظرنا أجوبة
عليها ،ولكن لألسف غياب الوزارة املتكرر عن جلسات األسئلة الشفهية
جعلها تبقى معلقة ولكم السيد الوزيرأمثلة:
 استفادة املمرضين الجماعيين من التعويضات عن املخاطراملهنية؛
 أوضاع شركة املناولة؛ التدبيراملفوض واملناولة؛ وضعية مهنيي قطاع سيارة األجرة والعالقة بين مشغلي سياراتاألجرة ومالكي املأذونيات؛
 تأخرالترقية السنوية الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية؛ حاملي الشهادات؛ عمال النظافة؛ مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي وموظفات الجماعاتاملحلية.
وفي موضوع تعزيزالحكامة األمنية ملكافحة الجريمة وتدبيراملخاطر،
فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نثمن كل ما يبذل من مجهودات
من طرف مختلف أجهزة األمن ونسجل في هذا الباب أن جوهر املسألة
األمنية وحصول جرائم في حق املواطنين بأشكال متعددة ،هو غياب
ربط األمن بالتنمية والديمقراطية حتى يمكن تحقيق الدولة الحديثة
القادرة على توفير حاجيات املواطنين ،وتحقيق العدالة واملساواة
بينهم ،درء للتوترات االقتصادية واالجتماعية ،والحد من الجريمة
ومحاربتها قبل وقوعها ،فالخلل مصدره الفقر والبطالة والتهميش،
وتعاطي املخدرات وعلو التيارات املتطرفة وهي ظواهر ال تترك مجاال
لالستثمار والتنمية ،كما أنه أصبح من الضروري الوقوف على ظواهر
العنف في املؤسسات التعليمية ومحيطها والشوارع ،وجعل الرهان
األسا�سي للحفاظ على املكانة املتقدمة في الحكامة األمنية يرتكز على
الدستور الجديد والتزامات املغرب الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
فضال عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق مفهوم األمن بالتواصل
مع املواطنين واملواطنات ،وتلبية حاجياتهم والتحسيس على أنهم في
حاجة في األمن بل أن األمن يقت�ضي املصالحة بين جهازاألمن واملواطنين
وجعلهم مساهمين في استتبابه.
وأخيرا السيد الوزير ،وإيمانا منا في فريق االتحاد املغربي للشغل
أن الحوار القطاعي جزء مهم في االستقرار االجتماعي ،ونسجل في هذا
الباب ،إحجام الحكومة على هذه اآللية التي ال تعتبر على اإلرادة في بناء
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منهجية تطوير العالقة بين الحكومة واإلطارات النقابية في أفق تصفية
أجواء تقوية جبهتنا الداخلية لتصدي لكل ما يهدد بالدنا ويعيث تبوؤ
مكانتنا في صفوف الدول الصاعدة.

 -2قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير  واإلسكان وسياسة
املدينة:
إن سياسة إعداد التراب الوطني عرفت مسارا شكل مخاضا كان
مبتغاه إيجاد حلول ناجعة تؤهل اإلمكان البشري ،وتجعله مساهم في
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وأال يكون مستبعدا اجتماعيا.
ومع تطور املجتمع املغربي وتعدد املتدخلين في إعداد التراب الوطني
سواء مؤسسات الدولة أو هيئات املجتمع املدني والسيا�سي والحقوقي،
وتماشيا مع التحوالت العاملية في مسألة التنمية التي أصبح فيها اإلمكان
البشري قوة مادية فاعلة ومساهمة في أي نمو وتطور ،كل هذا حتم
وفرض مفهوم إعداد التراب الوطني على أنه سياسة تهدف إلى الحد
من الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين أفراد املجتمع وبين مختلف
جهات اململكة ،وإلى تحقيق العدالة املجالية واالجتماعية ،وذلك بتوفير
تكافؤ الفرص وتوزيع أفضل للسكان واألنشطة على امتداد الوطن
من أجل التغلب على التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
مع الحرص على خصوصيات وإمكانات كل منطقة في إطار الخيار
الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون والجهوية املتقدمة باالرتكاز
على الدستور الجديد ومقتضياته (املادة  )31والخطب امللكية واملواثيق
الدولية ،إال أن السيد الوزير البرنامج الحكومي لم يأخذ بعين االعتبار
كل املعيقات إلنجاز ناجح إلعداد التراب الوطني وإدراج سبل الحد
منها ،ورصد ميزانيات كفيلة لتجاوزها وتوزيع املوارد حسب املناطق
املهمشة والفئات الفقيرة ،وخلق وحدات إنتاجية في املغرب العميق
لتخفيف التباين بين املدن والقرى ،كل هذا السيد الوزير لن يتأتى
دون اإلشراك الفعلي للقطاعات الحكومية من خالل سياسة إلتقائية،
وإحداث مشاريع هادفة خاضعة للتقييم والتتبع ومستحضرة بكل
صرامة مبدأي املساءلة واملحاسبة ،باإلضافة إلى إشراك الفاعلين على
املستوى املحلي والجهوي ،وذلك لتحسين املردودية والرفع من الجودة
وترشيد التسيير ،وحسن استعمال املوارد الطبيعية والبشرية والتدبير
املعقلن للميزانيات املرصودة ،هذا باإلضافة إلى انخراط القوى الحية
في عملية إعداد التراب من هيئات سياسية ونقابية والهيئات التمثيلية
واملجتمع املدني ،حتى يكون اإليمان واالقتناع من طرف الجميع بضرورة
التفاوض والترافع والحوار حول القضايا التي تدخل في صلب التنمية
املستدامة ،وتطور اإلمكان البشري ومجاله االجتماعي واالقتصادي،
ولن تكتمل ولن تتأتى الرؤية االستراتيجية إلعداد التراب الوطني دون
دعم حقيقي للجهات التي تفتقر إلى البنيات التحتية التي تساهم
باألساس في فك العزلة وتقديم الخدمات الضرورية من تعليم وصحة
وسكن ،وهو ما يستدعي تفعيل صندوق تضامن الجهات (املادة )142
من اإلطار الدستوري لتنظيم الجهات التي تحتاج إلى التضامن مثال
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السيد الوزير :درعة تافياللت ،خنيفرة ،بني مالل ،الحسيمة ،تطوان،
طنجة...
ال يفوتني السيد الوزير بالتنويه ببرنامج التنمية املجالية املستدامة
لواحات تافياللت التي شهدته هذه الجهة والذي يستحسن السيد
الوزير ضمان استمراريته وتطويره ملا هو مفيد لساكنتها ،وأن تعمم
التجربة على مناطق تعيش الهشاشة وضعف املوارد ،كما أصبح لزاما
السيد الوزير التفكير وبكل مسؤولية في حماية املوارد املائية ،وبذل
املزيد من الجهود في التهيئة الهيدروفالحية ،مكافحة التصحر والتعرية
والحفاظ على التنوع البيولوجي ،وذلك بجعلها في قلب هذه االهتمامات
(كلية العلوم والتقنيات ،الراشيدية كمثال ) كما أن تثمين املنتوجات
املحلية وتشجيع االقتصاد االجتماعي وتقنينه بوضع مساطر وقوانين
تؤهله ليكون مساهما في التنمية ،وخلق فرص الشغل للشباب العاطل،
والحرص على أال يكون مجاال للمتاجرة والربح الغير املشروع ،وذلك
بتفعيل صيغ التدقيق والتتبع.
ونشيرالسيد الوزيرفي فريق االتحاد املغربي للشغل على أن التنمية
املجالية تقت�ضي وضع مشاريع التنمية السوسيواقتصادية والثقافية،
والتنمية السياحية تفرض تعبئة املوارد املالية بما فيها مساهمة
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ،والتي تبقى دون املستوى
املطلوب بالنظرإلى املناطق الهشة وحاجياتها من أجل تنمية واعدة.
السيد الوزير،
رغم استراتيجية الحكومة في مجال التعميروالتي تترجمها مخططات
استباقية ،إال أن الخروقات والتجاوزات التي يعرفها هذا امليدان كثيرة
في غياب مدونة شاملة للتعميرتحدد املسؤوليات واالختصاصات ،إذ أن
تأخر إصدار وثائق التعمير وإشكاليات تعميمها ووجود تباين بين وثائق
التعمير والواقع ،وتأخر في إصدار تصاميم التهيئة وعدم احترام اآلجال
املنصوص عليها قانونيا ،زد على ذلك السيد الوزير إشكاالت تعتري
قانون  ،66.12هذا باإلضافة إلى تأخرإصدارالنصوص التنظيمية.
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إصدار اإلطار القانوني املنظم للوكاالت الحضرية وتعميمها واالهتمام
باملشاكل التي تعاني منها املوارد البشرية بهذه الوكاالت والبحث عن
حلول موضوعية لها ،من خالل فتح حوارجاد مع النقابات املمثلة لها.
السيد الوزير،
إن موضوع السكن االجتماعي أصبح من األولويات التي تستأثر
باهتمام كبير السواد األعظم لسكان املغرب ،وإحداث املبتغيات
املنشودة لهم ،وهو ما تعكسه االحتجاجات في مناطق عديدة ،واستنكار
جودة السكن ،وعدم توفره على معاييرالسكن الالئق وبأثمنة معقولة في
حدود دخل الشريحة املهمة من فئات مجتمعنا املتوسطة منها واملعوزة،
على اعتبارأن بداية الكرامة تبدأ من املأوى والذي ال يمكن إال أن يكون
يعكس أدنى شروط اإلنسانية وأن ال يكون مصدر مضاربات واستغالل
الرغبة في الحصول على السكن الذي يضمن االستقراراالجتماعي ويفتح
املجال لالندماج واملساهمة في بناء مجتمع متماسك ومتواصل ومنتج،
هذا السكن الذي من املفروض أن تتوفر فيه السالمة الضرورية التي
تكون فيها شروط الحياة اآلمنة واألساسية من خالل توفير املرافق
التي تعتبر من املؤشرات الضرورية للتواجد السكاني املساهم فعال في
التنمية املستدامة.
إننا في االتحاد املغربي للشغل ،نرى على أن وكما سبقت اإلشارة
إليه حق دستوري ولكن هذا الحق يجب أن يكون خاضعا لشروط بناء
تتوفرفيه مواصفات تمكن املواطنين واملواطنات من الولوج إلى مقرات
سكناهم دون خوف وال رعب ،ما يهدد سالمتهم.
وفي هذا الباب نتساءل السيد الوزير ،ما قامت به الحكومة والوزارة
الوصية في جرد للمباني اآليلة للسقوط والتي الزالت هي األخرى مقرات
للسكن في العديد من املدن املغربية والتي يصنف بعضها على أنها تراث
يجب حمايته كما وقع في مدينة فاس؟ والبعض اآلخرالذي يجب هدمه
في الحاالت املنافية.

 الظهير الشريف  25( 160/063يونيو )1960يشكل توسيع نطاقالعمارات القروية.

إن النتائج املحققة في مجال اإلسكان كبيرة ولكنها ليست بكبرحجم
املشاكل التي يئن تحت وطأتها الكثيرون في هذا القطاع ،خصوصا أن
فئات عريضة من السكان لم تستطع امتالك سكنها الخاص بسبب
املضاربات أو بسبب صعوبات ومتطلبات الحياة وارتفاع األسعار
الذي يقف حجرة عثر في الولوج للسكن ،ناهيك عن اإلجراءات الغير
قانونية التي يقوم بها بعض املنعشون العقاريون ( ،)noirزد على ذلك
سعر الفائدة لألبناك الذي ال يتما�شى ودخل املوظفين واملوظفات
واملستخدمين واملستخدمات في القطاع العمومي ،وكذلك بسبب بعد
الوحدات السكنية عن املراكز الحضرية ،وضعف وسائل النقل أو
انعدامها أحيانا ،مما يزيد من معاناتها.

كما ال يفوتنا السيد الوزير اإلشارة إلى تعميم مدارس الهندسة
املعمارية واملعاهد التقنية ،وإخضاعها للمراقبة وتأهيل املؤطرين
واملشتغلين في هذا املجال ،والبد كذلك السيد الوزير بالتفكير بضرورة

إن من أسباب االستبعاد االجتماعي هو املساكن الغير الالئقة،
حيث تصبح جيوبا للحرمان املكثف ،حيث تعاني هذا النوع من األحياء
بشكل حاد من البطالة والجريمة على نحو ميؤوس منه مع مستويات

إنه من املفروض تحسين قانون الرقابة والزجر املعمول بهما حاليا
لتعزيز الحكامة في هذا املجال ،وإيجاد صيغ من القوانين العامة
والنصوص الثالث املنظمة لقطاع التعميرباملغرب:
 قانون رقم  12.90متعلق بالتعمير؛ قانون رقم  25.90متعلق بالتجزءات العقارية والسكنية وتقسيمالعقارات؛
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متدنية في الصحة والتعليم ،حيث تتحول إلى مناطق محدور دخولها
على البعض ،ألن البنيات التحتية فيها واملقومات االقتصادية لم تكن
محط عناية ،وهو ما يطرح السد الوزير التفكير في وضع استراتيجية
تأخذ بعين االعتبار إنشاء تجزئات سكنية بمواصفات تضمن شروط
حياة كريمة وتؤسس ملفهوم املواطنة الحقيقية كمدخل أسا�سي لتنمية
بشرية.
السيد الوزير،
إن من بين املداخيل األساسية لتنمية حقيقية لدور الصفيح التي
تعتبر إلى جانب أن العيش فيها يحط من الكرامة اإلنسانية فهي أيضا
مصدر مشاكل اجتماعية تتجلى في االنحراف واإلجرام ،وأنها مشاتل
للعناصر املتطرفة ،وهو ما يستدعي تظافر الجهود ورصد ميزانية لدعم
األسر القاطنة فيها للحصول على سكن الئق ،إال أن السيد الوزير
امليزانية املرصودة لسنة  2018عدد األسر املستفيدة انخفض باملقارنة
مع ما كان عليه في ميزانية سنة .2017
نطرح السؤال هنا ،ملاذا انخفضت؟
أما عن سياسة املدينة السيد الوزير فمازالت مدننا في غالبيتها
تفتقر إلى مقومات مدن نموذجية رغم ما جاء في حصيلة  2018عن
سياسة املدينة ،ألن ذلك يتناقص والواقع ،ألن نهج السياسة االلتقائية
الزالت تعتريها نواقص مما يتطلب سياسة إرادية قوية وتعبئة شاملة
ملواردنا الطبيعية والبشرية ،وإشراك جميع املتدخلين من منتخبين
وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين وسلطات محلية وسكان.
وختاما ،إننا في االتحاد املغربي للشغل ننوه بمجهودات أطروموظفي
وموظفات ومستخدمي ومستخدمات وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،ونطالب بتحسين مستواهم
االجتماعي وتنمية كفاءاتهم من خالل التكوين املنظم ملواكبة حاجيات
اإلدارة وفتح حوارجاد مع ممثليهم ،وهو ما نعتبره محفزا لهم للمزيد من
العمل والعطاء خدمة للصالح العام.
ونشدد على أهمية إخراج مشروع قانون  13.16يتعلق بإحداث
وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية ملوظفي القطاع.

 -3قطاع التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء
أما بخصوص امليزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
واملاء ،فإن هذه املداخلة ندرجها من أجل إعطاء بعض املالحظات
التي نراها في فريقينا جوهرية وأساسية من أجل تفعيل املقتضيات
الدستورية واعتماد الحكامة املجالية والتوزيع العادل لبرامج الطرق في
مختلف الجهات ،وخصوصا بالعالم القروي.
وحيث أن املوضوع يتطلب العمل الجاد والكبير ملواجهة التحديات
الكبرى التي أصبحت تقف حجرة عثرة أما تقدم ونموبالدنا التي انخرطت
في تحديات أهداف التنمية املستدامة كباقي دول العالم ،من أجل خلق
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نموذج تنموي جديد يساير الطموحات واألهداف االستراتيجية التي
سطرها دستور اململكة ومواكبة االستراتيجية الوطنية حول التنافسية
اللوجستيكية.
لذلك ،أصبح لزاما على الوزارة وقطاع النقل عبر الطرق حل
اإلشكاليات املرتبطة باالستقرار ،والتعاون ،والتشارك ،والتالحم
االجتماعي والتقدم السوسيو-اقتصادي والسيا�سي ،مما يستدعي
ضرورة العمل على الرفع من كفاءة خدماته من حيث الجودة والسالمة
الطرقية والكلفة.
ونظرا لالرتباط الوطيد بين قطاعي النقل والتجهيز فالبد من إثارة
عدة مالحظات سأذكرأهمها:
 إصالح الترسانة القانونية املنظمة للقطاع وتأهيل العنصرالبشري مهنيا واجتماعيا وتأهيل مختلف خدمات النقل عبر الطرق
وإعادة النظرفي املساطراإلدارية املتعلقة بها في اتجاه تعويض الترخيص
بالتصريح واعتماد دفاتر التحمالت ،إضافة إلى تقوية التعاون الدولي
الثنائي في مجال النقل الدولي عبرالطرق؛
 عالقة بالسالمة الطرقية ،ونحن بصدد دراسة مشروع قانون 103.14يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية تعتبر ظاهرة
حوادث السيرعلى طرقاتنا بمثابة فاجعة كبرى ،تحصد أرواح العشرات
من املواطنين األبرياء ،وتتسبب في عاهات مستديمة ملئات الضحايا،
وتتسبب في إحداث معاناة إنسانية كبيرة ألسروأقرباء الضحايا؛
 اإلشكالية القانونية للمقالع ،وتأثيرها على محيطها البيئي :ما هيأسباب تأخرالنصوص التنظيمية الواردة في قانون املقالع؛
 تنظيم النقل الطرقي داخل إطار قانون وتمكين الشباب العاطلمن إحداث مقاوالت تستفيد من نظام املأذونيات وتبسيط املساطر في
هذا املجال؛
 مواصلة برنامج بناء القناطر وخصوصا في املناطق التي تعرففيضانات وسيول جارفة بمواصفات دولية تحترم سالمة املواطنين
عموما واملشغلين في مجال النقل الطرقي على وجه الخصوص؛
 مضاعفة الجهود في مجال بناء الطرق الرئيسية والثانوية لفكالعزلة عن العديد من املناطق ،وتمكينها من العيش الكريم؛
 مواصلة الجهود املبذولة في مجال الطرق السيارة باملغرب؛ العناية بالجانب املتعلق بالسالمة الطرقية خصوصا في بعضالنقط السوداء واملسارات الصعبة التي تسبب حوادث فادحة في
األرواح والعتاد؛
 معالجة وضعية العاملين بالطرق السيارة وفتح باب الحوار معالعاملين بالقطاع؛
 -ربط التجمعات السكنية القروية بالطرق الرئيسية والثانوية
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املجاورة لها؛
 احترام التشوير؛ بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى قارعة الطريق في العديدمن املناطق التي تعرف تقلبات جوية كبيرة؛
 تأهيل مدارس تعليم السياقة والحرص على توفير اإلمكاناتالبشرية واملادية املؤهلة؛
 مراقبة هذه املدارس ومدى احترامها لشروط التكوين؛ االهتمام بمجال النقل السككي؛ توسيع شبكة النقل السككي؛ تحسين خدمات النقل السككي؛ احترام املواعيد الخاصة ببعض النقط التي تربط بين املراكزالحيوية؛
 االهتمام بالنقل الجوي؛ االهتمام بالنقل البحري واملوانئ املغربية؛ فرض آليات حديثة ملراقبة دائمة لتحسين وضعية املوانئ وتحقيقشروط السالمة املهنية والبيئية على حد سواء ،والرفع من جودة
خدماتها بما يتناسب ودورها وطنيا ودوليا؛
 االهتمام بالسدود املغربية وكل أنواعها ،والعمل على التقليصمن نسبة األوحال املوجودة بها ،حتى ال تعطي أرقام مغلوطة على نسبة
التخزين الحقيقية للماء؛
 تحديد اإلجراءات االستعجالية للحد من ظاهرة التوحل خاللعملية إنشاء السدود مستقبال؛
 ضرورة التركيزعلى مجال الصيانة لحماية السدود الوطنية؛ االهتمام بالعنصر البشري الذي هو الركيزة األساسية لكل إصالحوتنمية منشودة.
ونظرا لكل ما سبقت اإلشارة إليه فإننا سنصوت باالمتناع.

تاسعا :مداخالت الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي:
 -Iلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
والسيدات والسادة املستشارون،
الحضور الكريم،

3841

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي في إطارمناقشة امليزانيات الفرعية لقطاعات لجنة الخارجية
والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة برسم السنة املالية
.2018
في البداية ،أود أن أؤكد على املواقف الثابتة لفريقنا الواردة في
نص املداخلة التي طرحها السيد الرئيس إدريس الرا�ضي في مناقشة
الجزء األول من مشروع القانون املالي لسنة  2018والتي تعكس بوضوح
مواقف الفريق من العديد من القضايا التي تشغل بال املواطن ومن
املواقف املتخذة من طرف الحكومة مبرزا اإليجابي منها وداعيا إلى
تطويره وتجويده ومنبها إلى النواقص ومشيرا بموضوعية إلى املشاكل
والتحديات داعيا إلى االجتهاد في مواجهتها ومعالجتها والحد من تداعياتها.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بخصوص قطاع الدفاع الوطني ،هذا القطاع الذي يوليه موالنا
املنصور باهلل ،جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده عناية
خاصة باعتبار جاللته القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة ،كما
أن الشعب املغربي مواطنون وفعاليات املجتمع املدني وطبقة سياسية
ومؤسسات دستورية ،الجميع يقدر ويحترم ويحيي الدور الذي تقوم
به القوات املسلحة امللكية في حفظ األمن وحماية الوحدة الترابية
للمملكة سواء القوات املرابطة بالثكنات أو تلك املرابطة بالحدود أو
تلك املتواجدة ضمن قوات حفظ السالم في العديد من مناطق التوتر
عبر العالم ،وبهذه املناسبة نترحم على أرواح الجنود الذين سقطوا
شهداء من أجل كل هذه الغايات اإلنسانية النبيلة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة الحضور،
إن التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا والتي
ترتكزعلى:
أوال :مواصلة تعزيز الخطط الدفاعية واألمنية االستباقية لقواتنا
املسلحة امللكية وتعزيزمواردها البشرية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها
لحماية السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية واستقراراململكة
الشريفة وحماية حدودها البرية والبحرية والجوية ومحاربة تنامي
ظاهرة اإلرهاب والهجرة السرية والجريمة املنظمة العابرة للحدود.
ثانيا :مواصلة املساهمة املتميزة لقواتنا الباسلة في عمليات حفظ
السالم واألمن الدوليين وفي عمليات اإلنقاذ واإلغاثة وفك العزلة
واملساعدات اإلنسانية لفائدة سكان املناطق النائية واملنكوبة.
ثالثا :دعم املشاريع االجتماعية لفائدة افراد قواتنا املسلحة
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وأسرهم وذويهم.
باعتبار هذه املرجعية ومرتكزاتها في قراءتنا لهذا املشروع املعروض
على أنظارنا نجد أن الحكومة حاولت الحفاظ على التوازن بين
اإلمكانيات املرصودة للقطاع والحاجيات املتزايدة التي تمليها املهام
املتنامية ألفراد قواتنا املسلحة خصوصا بعد عودة املغرب إلى حظيرة
االتحاد اإلفريقي.
غيرأن هذه االعتمادات تبقى دون اآلمال والطموحات ألنها غيركافية
أمام املهام الجسام التي تضطلع بها هذه القوات سواء على املستوى
الوطني أو القاري أو الدولي.
لذلك ،ندعو إلى ضرورة الرفع من هذه املوارد كلما سمحت الظروف
بذلك ،وإعطائها األولوية في توفيراملوارد البشرية الضرورية واإلمكانيات
املادية الالزمة واالهتمام والعناية بتكوين عناصرها وتأهيلهم حتى يكونوا
مواكبين للتطورات في امليدان العسكري ومهنة الجندية في عالم يسعى
إلى الحد من التسلح بينما يجتهد كل بلد فيه المتالك أسلحة متطورة
من حيث النوع وعالية من حيث العدة والعتاد.
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تمكنهم من القيام بأدوارهم بما يلزم إللقاء دروس تمكن املقبل عليها
من الفهم الصحيح لإلسالم خصوصا وأنه في وقتنا الحاضر هناك غزو
ألفكاروممارسات دينان بريء منها لكن مع األسف تقترف باسمه.
السيد الرئيس،
لقد كان العديد من شبابنا خصوصا منهم املنتمون إلى الجيل الثالث
والرابع بدول املهجرضحايا ألفكارمتطرفة وبالتالي تمكنت منهم شبكات
وتنظيمات إرهابية ما أثر سلبا على صورة املقيم أو املواطن من أصل
وجذور مغربية ،لذا ندعو إلى إعطاء عناية خاصة لهؤالء وتحصينهم
ضد كل استهداف أو استغالل وحمايتهم من أن يكونوا ضحايا التجنيد
من طرف مافيا اإلرهاب في العالم.
السيد الرئيس،
إذا كانت الدولة املغربية تبذل مجهودات جبارة في تيهيء الظروف
املناسبة لضيوف الرحمان من حجاجنا امليامين ،فإن العديد منهم
تسقط ضحية بعض الوكاالت املنظمة لهذه الخدمات لذلك ندعو إلى
تشديد املراقبة في هذا املجال والصرامة في التعامل مع كل من ثبت
تقصيره أو نصبه في هذا املجال.

كما أننا ندعو إلى تحسين ظروف عيش أفراد هذه القوات سواء
املزاولون ملهامهم أو أفراد قواتنا االحتياطية ،واالهتمام بأسرهم وذويهم
من خالل تمكينهم من رواتب مشرفة ومساكن الئقة واعتبارأرامل أفراد
هذه القوات أبنائهم أسر شهداء ألن الشهادة ليست حكرا على من توفي
على أرض املعركة بل مكتوبة لكل فرد أو عنصر من هذه القوات التي
نعتبر أن كل مغربي ومغربية مدين لها بما ينعم فيه وطننا الحبيب من
أمن وأمان واستقرار ،هذه القوات التي تشتغل تحت القيادة السامية
لقائدها األعلى ورئيس أركان حربها العامة جاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده.

تنفيذ التوجيهات امللكية السامية املتعلقة بالعمل الدبلوما�سي.

املجد والخلود لضباط وضباط الصف وجنود قواتنا املسلحة
امللكية.

الحفاظ على املكتسبات التي حققتها بالدنا خاصة ما يتعلق بقضية
الوحدة الترابية.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
بخصوص قطاع األوقاف الشؤون اإلسالمية ،فإننا ننوه بالسياسة
امللكية السامية في تدبيرالشأن الديني باعتبارجاللته أميراملؤمنين وكما
قال جاللته "كل املؤمنين" وذلك من خالل نهج للتعايش بين املواطنين
بغض النظر عن دينهم داخل الوطن الواحد والتعايش بين مختلف
الدول بعيدا عن كل غلو أو تطرف وسن مبدأ الوسطية واالعتدال في
ممارسة الشعائرالدينية والتعامل مع املعتقدات اآلخر.
وقد أصبحت بالدنا نموذجا في تدبير الشأن الديني وتأطير وتأهيل
القائمين عليه ،لذلك ندعو إلى االستمرار مع االهتمام باألئمة وتمكينهم
من مستوى عال في الفهم الصحيح ملبادئ ديننا الحنيف لتوفيرشروط

السيد الرئيس،
أما بخصوص قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وبعد
االطالع على املرتكزات والتوجهات العامة للعمل الدبلوما�سي واملتمثلة
في:
تطبيق األولويات املحددة في الدستور واملتعلقة بالسياسة
الخارجية للمملكة.

وإذا كانت التوجهات العامة تتمثل في:
 الدفاع عن سيادة املغرب ووحدته الترابية. الترويج للنموذج املغربي وإعطاء األولوية للدبلوماسية االقتصاديةوالثقافية.
 تنويع الشراكات وتطوير التعاون الثنائي واإلقليمي واملتعدداألطراف.
 مواكبة السياسة اإلفريقية لجاللة امللك. تحسين وتجويد العمل الدبلوما�سي والقنصلي عبر تعزيز البنياتالتحتية واالهتمام بالعنصر البشري ،لذلك من أجل التنزيل السليم
لهذه املرتكزات واحترام التوجهات ،ال نتصور أن االعتمادات املالية
املرصودة لهذا القطاع كافية وتفي بالغرض.
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وإننا إذ نقدر الظروف التي يشتغل فيها القائمون على الشأن
الدبلوما�سي ال نجد بدا من االجتهاد لتوفيرالظروف املناسبة لهم.
وبهذه املناسبة نود أن ننوه بالسياسة امللكية في هذا املجال والتي
جعلت املغرب يسترجع مكانته في املنتديات واملنظمات إقليمية كانت أو
دولية ،مما جعل اململكة تحظى باحترام وتقدير املنتظم الدولي ،بل ال
نكاد نجد لها خصما أو عدوا وذلك من خالل إعادة الدفء إلى العالقات
مع دول كانت باألمس القريب لها موقف مناهضة للمغرب.
السيد الرئيس،
إن الرؤيا التي طرحها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده
في القمة اإلفريقية األوربية األخيرة في التعامل مع الهجرة وشؤون
املهاجرين تفسر التميز املغربي في التعامل مع هذه الظاهرة العاملية
التي أصبحت محددة ملصير حكومات وحكام دول كانت رائدة في التغني
بنموذجها الديمقراطي واحترامها لحقوق اإلنسان ودفاعها عن حقوق
األقليات ومناهضتها للتمييز العنصري في هذا املجال والنأي بتدافعنا
السيا�سي عن كل توظيف لهذا املوضوع وما يشكل من خطرعلى حياتنا
السياسية واالجتماعية وبما قد يهدد أمن واستقراربالدنا.
إن االهتمام بمغاربة املهجر هو واضح من خالل الرعاية السامية
لشؤونهم والتي كانت موضوع العديد من الخطب واملبادرات امللكية،
كما أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ إجراءات عملية وتوفير موارد مادية
وبشرية واالهتمام بهذه الفئة من املغاربة ،وقد تجلى ذلك من خالل
خلق وزارة تهتم بهذه الشريحة من املواطنين وذلك بغية:
• الحفاظ على هويتهم املغربية؛
• حماية حقوقهم ومصالحهم؛
• تعزيزمساهمتهم في تنمية بلدهم؛
إننا بهذه املناسبة نشيد بمغاربة العالم وننوه بالصورة التي
يقدمونها وبمدى تشبثهم بوطنهم األم ،لذلك ندعو إلى االهتمام أكثر
بهم وبشؤونهم وقد كان للعملية األخيرة ،والخاصة بإرجاع مواطنينا
بالديار الليبية األثر الكبير منوهين بالجهود التي بذلت ألجل ذلك علما
أن العملية لم تكن باألمرالسهل والهين.
السيد الرئيس،
لقد حاولنا من خالل هذه املداخلة أن نسلط الضوء وبتركيز
واختصار شديدين على أهم املواقف التي أطرت تعاملنا من مشاريع
امليزانيات الفرعية لهذه القطاعات ،معبرين عن استعدادنا للتعاون
مع الحكومة للتنفيذ السليم والبلوغ القويم لألهداف املتوخاة من هذه
املشاريع.
وفقنا هللا ملا فيه خير بلدنا الحبيب تحت الرعاية السامية ملوالنا
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عاشرا :مداخالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
 -Iمداخلة في مناقشة امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن
اختصاصات جميع اللجن:
السيد الرئيس ،السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين
يشرفني أن آخذ الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية ملشروع قانون املالية برسم
سنة .2018
السيد الوزير،
لقد وصفتم مشروع قانون املالية بأنه اجتماعي صرحتم خالل
ردكم على مداخالت الفرق واملجموعات بهذا املجلس أن الحكومة تولي
اهتماما كبيرا للقطاعات االجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة،
وتفاعلت مع البرملان حيث قبلت مجموعة من التعديالت ضمنها 41
تعديال تقدم بها مجلس املستشارين.
لكننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،وبعد دراستنا لهذا
املشروع وللتعديالت التي وافقتم عليها ،نسائلكم ،السيد الوزير عن
اإلجراءات التي جعلتكم تصفونه باملشروع االجتماعي:
 هل هي تخصيص صفر ( )0منصب شغل لقطاع التربية ومحاولةتدارك العجز املهول باللجوء إلى تشغيل  20ألف أستاذ وأستاذة عن
التعاقد في خرق سافر لنظام الوظيفة العمومية ومدونة الشغل وحتى
املرسوم الذي أصدرته حكومتكم؟
فكيف رفضت الحكومة السابقة التي تعتبر حكومتكم امتدادا لها
بتشغيل من قامت بتكوينهم ملدة سنة بعدما أصدرت املرسومين اللذين
يفصالن التكوين عن التوظيف ،ثم تقومون بتشغيل من ال تكوين لهم؟
هل بهذه اإلجراءات ستنهضون بالتعليم العمومي أم هي مقدمة للدفع
بما تبقى من أطفال املغاربة إلى املدرسة الخصوصية التي أبانت أنها لن
تكون بديال عن املدرسة العمومية بسبب املشاكل التي تتخبط فيها؟
 هل باللجوء إلى جيوب املوظفين واملتقاعدين تحت ذريعة توفيرالتغطية الصحية للوالدين للتغطية على فشل نظام املساعدة الطبية
 ،RAMEDوعلى االختالالت التي يعرفها صندوق منظمات االحتياط
االجتماعي  ،CNOPSأو بالرفض املمنهج إللغاء الضريبة على األدوية
التي طالبنا بها كمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،خالل
مناقشة مشروع قانون املالية برسم سنة  ،2017وبرسم سنة 2018
من أجل تخفيض نسبة إنفاق األسر على الصحة التي تقارب %60
حيث تصل نسبة اإلنفاق على األدوية %40.4؟
 -هل باللجوء في مشروع قانون املالية هذا ،إلى فرض الضريبة ()IS
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على الجمعيات والتعاونيات السكنية إرضاء للوبي العقار علما أن هذا
اللوبي ،ورغم استفادته من عدة امتيازات وإعفاءات ضريبية وتوفير
العقار بأثمنة مشجعة ،ينقض التزاماته ويرفض االستثمار في السكن
املتوسط ويفضل السكن االجتماعي الذي يدرعليه أرباحا طائلة مقابل
بناء مساكن ال يتوفرفيها الحد األدنى من شروط السكن الالئق ،ويبقى
مجال إعادة إيواء سكان دور الصفيح من املجاالت التي يحس فيها
املواطن بفقدان كرامته اإلنسانية من جراء الفساد وتف�شي ظاهرة
الرشوة؟
 هل بتفكيك القطاع العام واللجوء إلى الشراكة مع القطاع الخاصعبر التدبير املفوض واملناولة واللجوء إلى التوظيف بالعقدة وخرق
املقتضيات القانونية املنظمة ملجال الشغل وعلى رأسها مدونة الشغل
وما يعني ذلك من تكريس للهشاشة والفقر ،علما أن نسبة التأطير في
الوظيفة العمومية يظل من بين األضعف في العالم حيث يصل إلى 17
في األلف باملغرب مقابل  90في األلف كمعدل عالمي ،إضافة إلى ما
يشكل تفكيك القطاع العام من خطر على ديمومة الصندوق للتقاعد
والصندوق املغربي الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي؟
 هل بإحداث  19.315منصب شغل قار مقابل  20ألف منصببالعقدة في مجال التربية والتكوين علما أن عدد املوظفين الذين
سيحالون على التقاعد يناهز  14ألف موظف ،وهو ما يعني إحداث
حوالي  5.000منصب شغل قارفقط؟
 هل بتقليص األجور وذلك بامل�ضي قدما في االقتطاع من أجوراملوظفين لفائدة الصندوق املغربي للتقاعد رغم خالصات اللجنة
النيابية لتق�صي الحقائق؟
 هل بحرمان املواطنين من حقهم في املاء بسبب استنزاف الثرواتاملائية من طرف الفالحين الكبار وغياب سياسة مائية مندمجة تضع
ضمن األولويات ضمان األمن املائي لجميع املواطنين؟
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
إن مشروع قانون املالية لسنة  2018ليست لديه أية صيغة
اجتماعية بل هو مشروع اإلعفاءات واالمتيازات املقدمة للقطاع
الخاص بامتياز بدعوى توفير مناصب الشغل .إن الرهان على القطاع
الخاص أثبت فشله ،فكل اإلعفاءات واالمتيازات التي منحت له منذ
عقود ،لم تساعد على تقليص البطالة واألمثلة كثيرة آخرها تمديد
اإلعفاء لفائدة املقاوالت التي تشغل إلى  5إلى  10أجراء وبأثررجعي علما
أن النتائج املحققة ال تمت بصلة للتوقعات ،فالبطالة والهشاشة والفقر
في تصاعد مستمر حيث أصبحت النساء املغربيات تلفظن أنفاسهن
تحت األقدام من أجل حفنة دقيق كما حدث في سيدي بولعالم أو
بحثا عن بضاعة رخيصة في معبرباب سبتة املحتلة ،كما أن العديد من
الشباب يلقون بأنفسهم في البحربحثا عن لقمة عيش في أوروبا حتى لو
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كلفهم ذلك املوت أو االحتجازوالتعرض إلى سلوكات تذكرنا بالعبودية.
السيد الوزير،
إن كل هذه اإلعفاءات واالمتيازات لم تسفرولن تسفرإال على تفقير
الفقراء ،وإغناء األغنياء ،إذ يحق لنا أن نسائلكم على سبيل املثال عمن
استفاد من رفع الدعم عن املحروقات ،أليست شركات التوزيع التي زاد
هامش ربحها بحوالي  3,5درهم للتر ،وفي هذا الصدد ،ألم يحن الوقت
إلعادة تشغيل مصفاة  LA SAMIRلضمان األمن الطاقي للبالد.
كما يحق لنا أن نسائلكم عن العدالة الضريبية ،فلماذا يؤدي
موظف خارج السلم يتقا�ضى  300ألف درهم في السنة  %38كضريبة
على الدخل أي  114ألف درهم في حين تؤدي شركة يقدرربحها السنوي
الصافي  300ألف درهم  %10كضريبة على الشركات أي  30ألف درهم؟
السيد الوزير،
من أجل إضفاء صبغة اجتماعية حقيقية على مشروع قانون املالية
يجب على الحكومة أن تقوم بتقييم السياسات واإلجراءات السابقة
ومدى نجاعتها في محاربة الفقروالبطالة ،كما يجب عليها أن تلتزم بفتح
حوار اجتماعي جاد ومسؤول وفتح نقاش مع الفرقاء االجتماعيين قبل
إعداد مشروع قانون املالية كما فعلت مع ممثلي أرباب العمل.
وشكرا.
الحادي عشر :مجموعة العمل التقدمي:

 -Iلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
 -1مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون،
بمناسبة تقديم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى ملشروع
امليزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية  2018والتطرق
آلفاق العمل في قطاع العدل ،يطيب لي أن أدلي ببعض املالحظات باسم
مجموعة العمل التقدمي بمجلس املستشارين التي سنركز فيها بشكل
مختصر على بعض جوانب امليزانية القطاعية ومحدداتها وأولوياتها
بجانب العالقة مع املؤسسة التشريعية وعلى بعض جوانب تطوير
وتحسين وتجويد املنظومة.
ورش العدالة لضمان الحقوق االنسانية واحترام القانون:
إن الهدف من إصالح منظومة العدالة هو في عمقه حماية للشرعية
الديمقراطية وتعزيزلحقوق اإلنسان ،حيث أن معاييرالقضاء الحديث
ووجوب االلتزام بها قد وردت بشكل صريح في الصكوك الدولية الخاصة
بحقوق اإلنسان ،أولها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م،
والعهد الدولي الخاص بحقوق اإلنسان املدنية والسياسية 1966م.
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وقد أتت قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بقواعد توجب احترام وكفالة حقوق اإلنسان
في املمارسة العملية للقضاء.
وأدرجت هذه الصكوك بعض املعايير ،من ضمنها اعتماد االبتكارات
العلمية والتقنيات ووسائل التواصل الحديثة في العمل القضائي
إجماال ،واستعمال تقنيات مبتكرة للكشف عن الجرائم والتحقيق
واملقاضاة وإصداراألحكام.
كما أوصت باعتماد التدريب والتكوين املستمروتقييم أداء العاملين
في قطاع العدل.
كما فصلت مواثيق واتفاقيات دولية أخرى بعض املعاييرالرئيسية،
كالوثيقة الخاصة بمبادئ استقالل السلطة القضائية ،التي اعتبرت
كمعيار وكركن من أركان القضاء الحديث ،وفوق ذلك فاستقالل
القضاء يشكل ضمانة لحسن أداء بقية املعاييروإعمالها وتفعيلها بشكل
حكيم ،ومنها أن يوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام
هيئة من قضاة مؤهلين ومستقلين وغيرمنحازين.
ودستور  2011جعل استكمال منظومة حقوق اإلنسان منصة
قوية النطالق مشروع العدالة كورش للحقوق والحريات واحترام
القانون.
وال يكفي إن توضع مبادئ استقالل القضاء في إطار التشريعات
الوطنية فقط بل يجب احترامها في املمارسة العملية.
مضمون والتزامات البرنامج الحكومي:
 دعم استقاللية السلطة القضائية؛ دعم آليات التخليق والعصرنة والحكامة وتعزيز الفعاليةوالنجاعة من خالل تحديث اإلدارة القضائية وتكريس إدارة ناجعة
وعصرية حديثة؛
 تثبيت األمن القانوني والقضائي توخيا للرفع من مستوى االستثماروتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،
ومن املستجدات األساسية املرتبطة بمناقشة مشروع قانون املالية
:2018
 صدور القانونين التنظيميين للمجلس األعلى للسلطة القضائيةوالنظام األسا�سي للقضاة ،وهو ما توج بتنصيب أعضاء املجلس األعلى
للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ( 6أبريل )2017؛
 تنزيل القانون التنظيمي للمالية املرتبط بالنجاعة القضائيةوتعزيز الحقوق والحريات وتحديث املنظومة القضائية والقانونية
بجانب املواكبة والقيادة؛
 إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة ،وتتويجها بتعيين الوكيلالعام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
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إن ورش إصالح القضاء يعد في صدارة األوراش اإلصالحية الكبرى
في الدولة ،وهو اليوم في قلب النموذج التنموي الذي يطمح إليه الشعب
املغربي ،وهو ركيزة ودعامة أساسية لبناء دولة الحق واملؤسسات
وسيادة القانون.
األداء التشريعي:
إن التشريع نتاج شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية .كما أن الشأن العام هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة من
جهة ومجل�سي النواب واملستشارين من جهة ثانية ،وال تستطيع أي من
الجهتين االنفراد به أو االستحواذ عليه.
إن تمركز السلطة أو السلطات في يد شخص واحد أو هيئة واحدة
ّ
يشكل خطرا على الحرية وعلى املمارسة الديمقراطية.
وال يخفى ما للمبادرة التشريعية من أهمية في تنظيم واستقرار
الحياة العامة في املجتمع بشكل عام .كما ال يمكن إنكار ما ملمثلي األمة
من دور خاص في حسن األداء التشريعي وعمله على الشكل األمثل
واألكمل ،بهدف تطوير البنى االجتماعية وتحديثها عبر النصوص
ً
التنظيمية والقانونية ،حتى بات معيار رقي الدولة وتقدمها متوقفا على
مدى مالمستها أو مقاربتها ملا يسمى دولة املؤسسات والقانون.
وفي ارتباط باملخطط التشريعي ،فقد تعزز إصالح املنظومة القضائية
مؤخرا بصدور القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة ،إضافة إلى وضع قواعد وضوابط تنظيم
رئاسة النيابة العامة وتحديدها في كل ما له ارتباط بالسلطة الرئاسية
على قضاة النيابة العامة واملراقبة وممارسة الدعوى العمومية والسهر
على حسن سيرالدعاوى وممارسة الطعون املتعلقة بها.
وهوقانون  33.17متعلق بآليات نقل الصالحيات ،وتخضع ممارسته
العملية والتنظيمية ملقتضيات املسطرة الجنائية واملسطرة املدنية.
وما زلنا ننتظر استكمال املخطط التشريعي املعلن عنه،
وبالخصوص ما يتعلق ب:
 مشروع قانون يق�ضي بتتميم وتغيير القانون  41.10املحددلشروط االستفادة من صندوق التكافل العائلي؛
 مشروع قانون رقم  98.14يق�ضي بتغيير الكتاب الخامس منمدونة التجارة بهدف تحسين مناخ األعمال؛
 هذا ،بجانب مشاريع قوانين أخرى تهم املفتشية العامة للشؤونالقضائية باملجلس األعلى للسلطة القضائية واملعهد العالي للقضاء
وتنظيم التحكيم والوساطة االتفاقية وتنظيم املصاريف القضائية
وتنظيم املراكزالتجارية الكبرى وممارسة الطب الشرعي والتعويض عن
الخطأ الطبي ...وغيره.
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وكلها عناصر تصب في سياق تجويد املنظومة التشريعية ،ولكن،
يتعين تحسين األداء التشريعي وإشراك املؤسسة التشريعية في مجال
املبادرة إلى التشريع ،باالنفتاح أكثر على مقترحات القوانين التي تتقدم
بها املؤسسة التشريعية بغرفتيها ،بهدف إغناء الترسانة القانونية،
وتنويع مصادرها ،وعدم احتكار املبادرة التشريعية بشكل قوي من
طرف الجهازالتنفيذي.
بعض متطلبات استكمال اإلصالح:
إن العدالة شأن مشترك ومتقاسم بين السلطة الحكومية املختصة
واملجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بما يكفل
استقالل السلطة القضائية وضمان توازن السلط وتآزرها وتعاونها
(الفصل األول من الدستور)؛
وتفرض املستجدات األساسية املرتبطة بمناقشة مشروع قانون
املالية  ،2018والتي أشرنا إليها سابقا توفيرمقري املجلس األعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة ،ومدهما بالتجهيزات وبالوسائل
املادية والبشرية الضرورية لحسن سيرهما ،بجانب تقديم الدعم التقني
إلعداد أول مشروع ميزانية املؤسستين ،ورصد االعتمادات الضرورية
لتدبيراملرحلة االنتقالية برسم ميزانية السنة املالية 2018؛
إن معايير القضاء الحديث متطورة ومتجددة بتطور وتجدد
مكتسبات حقوق اإلنسان وبتزايد نمو التصنيع والتكنولوجيا وتقنيات
التواصل والتقدم العلمي؛
ويتعين في هذا الجانب ،توظيف الطفرة النوعية في مجال
التكنولوجيا وتداول املعلومات بهدف تحديث آليات العدالة وتطوير
أداء اإلدارة القضائية والقانونية؛
ومواكبة لهذه التحوالت الكبرى ،تقت�ضي متطلبات استكمال
اإلصالح االستمرار في تحديث املنظومة القانونية وتطوير العدالة
الجنائية وتقوية عناصر وضع سياسة جنائية فعالة وناجعة ،بجانب
االلتزام باحترام التعهدات على املستوى الدولي.
على مستوى السياسة الجنائية:
نحيي فكرة إحداث املرصد الوطني لإلجرام في إطار إعادة هيكلة
وزارة العدل ،ملا له من دور في تدقيق معالم السياسة الجنائية وتقديم
املشورة والدعم املؤسساتي في مجال الرصد والتتبع ،خصوصا وأن
التطور النوعي الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلوميات والتحوالت
العميقة التي تعرفها املجتمعات املعاصرة فرض واقعا جديدا في عالم
اإلجرام وتطور مختلف أشكال الجريمة وعوملتها ،يسائلنا حول القدرة
على التأقلم.
وفي هذا املجال ،ال بد من التذكيربأهمية:
 -1وضع معايير موضوعية وشفافة مبنية على الكفاءة والنزاهة
لالختيارات والتعيينات واالنتقاالت واإلعفاءات القضائية؛
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 -2تدقيق العالقة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بخصوص
السياسة الجنائية ،تماشيا مع مبدأ فصل السلط وحسن توازنها؛
 -3ضمان استقالل أقوى لقضاة التحقيق وتقديم ضمانات أقوى
لحقوق الدفاع؛
 -4مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية،
باعتباره تدبيرا استثنائيا ،واتخاذ كل التدابير الالزمة لترشيد االعتقال
االحتياطي ووضع ضوابط قانونية له؛
 -5وضع آليات الوقاية من التعذيب ،ومن خاللها ضبط إجراءات
الشرطة القضائية ،وخصوصا في فترة الحراسة النظرية ،وتعزيز
املراقبة القضائية على أدائها؛
 -6تقوية حق الدفاع ،وضمان حضور املحامي خصوصا في مراحل
البحث والتحري والتحقيق؛
 -7تقوية التدابيرالرامية إلى حماية األحداث؛
 -8الحرص على ضرورة تحقيق العقوبة الجنائية لوظيفتها في الردع
وتقويم السلوك وإصالح الجناة وإعادة اإلدماج.
على مستوى تنفيذ األحكام القضائية:
يتعين في هذا الجانب ،مضاعفة الجهد أساسا من أجل:
 معالجة إشكاليات تعثر عمليات التنفيذ ،ملا لها من أثر في ثقةاملواطنين في العدالة وفي نجاعة املنظومة ،ومصاحبتها بمقتضيات
تشريعية؛
 رسم ضوابط قانونية ملؤسسة قا�ضي التنفيذ ،وتجريم كل أشكالالتسبب في تأخيراملساطرالقضائية.
على مستوى التخليق وتعزيزالحكامة:
 محاربة كل مظاهر الفساد واالنحراف وتخليق منظومة العدالةملا لها من ارتباط بالثقة في املؤسسات وتحسين مناخ االستثمار ودعم
إشاعة قيم النزاهة وربط املسؤولية باملحاسبة واعتماد قواعد الحكامة
الجيدة املبنية على األهداف ومراقبة االنجاز؛
 الحرص على املزاوجة بين املقاربة القانونية واملقاربة األخالقية.على مستوى تحديث اإلدارة القضائية:
يتعين العمل على تقوية الجوانب التالية:
 تيهئ األرضية لتحسين مناخ األعمال وتوفير اآلليات واألدواتالفعالة لذلك؛
 الحوسبة وال مادية مختلف اإلجراءات اإلدارية كمؤشر أسا�سي فيتقييم األداء من طرف املؤسسات الدولية ذات االختصاص؛
 -تعزيز اإلدارة الرقمية بتطبيقات ونظم مندمجة وفعالة ،وتحقيق
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تحول رقمي شامل لإلدارة القضائية جديربمغرب القرن 21؛
 تعزيز التبادل االلكتروني مع مختلف الشركاء واملتدخلينواملتعاونين واملرتفقين.
على مستوى تحسين مناخ األعمال:
وفي سياق دعم مناخ األعمال ،وتوفير ضمانات للمقاوالت
وللمستثمرين ،يتعين التنويه بالتدابيراملتخذة في مجال:
 حوسبة السجل التجاري الوطني؛ الربط االلكتروني مع املراكزالجهوية لالستثمار؛ إيداع القوائم التركيبية للمقاوالت عن بعد؛ معالجة أرشيف السجالت؛ الربط مع املنصات املعلوماتية للموثقين ومكاتب االئتمان؛ الربط مع السجل التجاري املركزي؛ األداء االلكتروني ملختلف الرسوم والواجبات؛ إحداث سجل وطني للرهون بهدف دعم ثقة املعامالت العقاريةوالتجارية؛
كل هذا بجانب دعم البنية التحتية للمحاكم.
على مستوى التعاون الدولي:
فعلى إثر عودة املغرب إلى االتحاد اإلفريقي ،يتعين أساسا تعزيز
التعاون الدولي ،خصوصا مع الدول اإلفريقية ،واالستفادة واإلفادة
في مجال التعاون اإلداري والتقني الرامي إلى تحديث اإلدارة القضائية
وتطويرالقدرات املؤسساتية والبشرية بالقطاع.
إن من ضمن معالم خطة طريق إصالح منظومة العدالة امل�ضي
قدما نحو إعادة النظرفي مهام وتشكيل املجلس األعلى للقضاء وطريقة
عمله ،ومراجعة القانون األسا�سي للقضاة ،وفي دور اإلدارة املركزية
ومنهجية عملها وتخليص املسؤولين القضائيين باملحاكم من العمليات
التي تحد من استقالليتهم وتفعيل التفتيش والعناية بالتأهيل والتكوين
والوضع املادي للقضاة ولكتاب الضبط ،والحرص على الجودة في
األحكام والخدمات وتسهيل اللجوء إلى القضاء والقطع مع الفساد
وتشجيع كل ما يساعد على تفعيل اإلصالح املتوخى.

 -2مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق
اإلنسان (الرهانات والتحديات الحقوقية على ضوء مشروع
قانون املالية )2018
السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان،
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون،
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ألول مرة تعرض علينا كبرملان ميزانية وزارة الدولة املكلفة بحقوق
اإلنسان ،وكنا نشتاق أن نقرأ من خاللها املعالم املستقبلية الستكمال
منظومة حقوق اإلنسان في بالدنا.
نعتقد أن إحداث وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ضمن
تشكيلة حكومة ما بعد انتخابات أكتوبر 2016ال يخلو من مؤشروداللة
على أن املغرب يشق طريقه نحو املستقبل ،تؤطره منظومة حقوق
اإلنسان الكونية ،تفعيال وتنزيال للمبادئ والقواعد املسطرة في دستور
اململكة.
وال نشك أن هذا يفرضه كذلك وضع املغرب الدولي والتزاماته،
سواء من خالل التحوالت العميقة التي يعرفها الكون ،وبالخصوص
بعد انخراطه في اتفاقيات كوب  )COP 22( 22وما تالها ،وشق طريقه
نحو القارة اإلفريقية ،وهو حامل ملشروع تشاركي قوي ،يعتمد على
قدرات ومؤهالت إفريقيا ،بشريا واقتصاديا واجتماعيا.
كل ذلك يفرض مواجهة الرهانات الجديدة الستكمال منظومة
حقوق اإلنسان في بالدنا كقاعدة قادرة على مواجهة املستقبل بكل ما
يحمله من أمل وتعطش إلى الحرية واالبتكار.
تطورات ومكتسبات على الصعيد العالمي.
مرت أزيد من  13سنة على املؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد
سنة .1993
ومنذ ذلك الوقت:
 عرفت قيم حقوق اإلنسان حركة عوملة مستمرة :حيث شهدتاألنظمة القانونية الوطنية إغناء تدريجيا عبراعتماد نصوص دستورية
تقوي ضمانات الحقوق والحريات األساسية؛
 أضحت حقوق اإلنسان متغيرا مركزيا في العالقات الدولية؛ تدعيم القانون الدولي لحقوق اإلنسان بمعاهدات جديدة :دخولتسعة صكوك دولية حيز النفاذ (اتفاقيتين دوليتين و 7بروتوكوالت
إضافية)؛
 تمت تقوية وتجديد منظومة األمم املتحدة لحماية الحقوقاألساسية بشكل ملحوظ :إحداث مجلس حقوق اإلنسان ،اعتماد
آلية االستعراض الدوري الشامل ،تعيين  29من أصحاب الواليات
املوضوعاتية برسم اإلجراءات الخاصة؛
 منذ مؤتمرفيينا ،أحدثت مؤسسات جديدة على الصعيد الجهويلتعزيزوحماية حقوق اإلنسان؛
 تمكنت املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الحديثة النشأةآنذاك ،من كسب االعتراف بها كفاعل ديناميكي وبأدوارها املهمة؛
 تضاعفت أعداد املنظمات غير الحكومية التي تم تأسيسهاعلى املستويات الوطنية والجهوية والدولية ويتسم عملها باملهنية
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والتخصص ،وأصبحت بذلك فاعال ال محيد عنه في إسماع أصوات
املجتمعات ومساءلة الدول بشأن احترام التزاماتها الدولية.

والواقع اليومي للنساء والفتيات على حجم املقاومات لألهداف التي
حددها اإلعالن وأرضية عمل بيجين .وعلى الرغم من التقدم الحاصل،
فإن املنجزات ليست في مستوى الطموحات املرسومة آنذاك.؛

 عالم معولم ومتصل بالشبكة العنكبوتية :إن االتصال الرقميالذي يربطنا بالعالم وبالضحايا بصفته أداة يطرح أيضا مسألة حقوق
اإلنسان في العهد الرقمي وحماية املعطيات ذات الطابع الشخ�صي
وحماية الحق في الخصوصية؛

 −يتمثل الرهان الثاني في أهداف التنمية املستدامة الـ 17لخطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030التي اعتمدها قادة العالم شتنبر 2015
في قمة أممية.

تحديات وقضايا ضاغطة عامليا.

 برزت إشكاليات جديدة لم تكن معروفة باألمس وتسائل الضميرالعالمي ،وفي هذا الصدد عرفت األجندة الدولية لحقوق اإلنسان
تحوالت عميقة .فإذا كانت األجيال األولى لحقوق اإلنسان ما زالت
تحتفظ بالصدارة ،فقد ظهرت موضوعات جديدة كحماية حقوق
املسنين واملقاولة وحقوق اإلنسان ومسؤولية الفاعلين غير الدولتيين
وحقوق األشخاص الحاملين لداء فقدان املناعة املكتسبة ...والتمكين
القانوني للفقراء والحق في التقا�ضي بشأن الحقوق االقتصادية
واالجتماعية؛
 تعاظمت وتنوعت تجليات منازعة والتشكيك في الكونية .ففيالعديد من بقاع العالم ،أدى االنغالق على الذات ورفض اآلخر
والالتسامح سواء بناء على أسباب إثنية أو قراءة تحريفية للتعاليم
السمحة للرساالت الدينية ،إلى انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
األساسية وخاصة املبدأ املقدس للحق في الحياة؛
 من جهة أخرى ال يمكن أن تكون كونية حقوق اإلنسان موضعتساؤل .لهذا كله ،بعيدا عن كونها تعبيرا عن الفكر والنموذج الواحد،
يجذر اعتبار الكونية في جوهرها كمحصلة لدينامية االنخراط املتدرج
وعلى مراحل عبر تملك فردي وجماعي ملجموعة قيم غير قابلة للتقييد،
وحيث تجد التقاليد الوطنية والثقافية بشكل طبيعي مكانتها فيها،
وليس ضدها أو بجانبها .إن الكوني بإغنائه بهذا الشكل ،يربح شرعيته
عندما يمثل ويحمي تنوع االنسانية وكذلك ملا يصبح مشكال من قبل
جل الثقافات ومتملكا من قبل كل الشعوب .فالكوني مشترك واملسار
خصو�صي.
رهانات عاملية جديدة.
 يتمثل الرهان األول في مسائل املساواة واملناصفة.فبعد مرور  22سنة (في  ،1995اعتمدت الـ  189دولة العضو
باألمم املتحدة إعالن وأرضية عمل بيجين) بغية إدماج بعد النوع في
السياسات واالستراتيجيات والبرامج املعتمدة بالبلدان .ودعا اإلعالن
الدول األعضاء إلى تعزيز أهداف املساواة والتنمية والسلم لكل النساء
والتأكيد على أن حقوق النساء والفتيات تشكل من حيث عدم قابليتها
للتجزيئ وفي شموليتها جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان العاملية؛
وبعد أزيد من  20سنة عن هذا املؤتمر ،تشهد املعطيات املتوفرة

خلصت ،قمة األلفية التي نظمت في شتنبر  2000بنيويورك ،إلى
اعتماد الـ  189دولة العضو باألمم املتحدة ،إعالن األلفية الذي تم
التنصيص فيه على أهداف األلفية الـ  8من أجل التنمية .وتعبر هذه
األهداف عن إرادة املجتمع الدولي بااللتزام بتقليص الفقر إلى النصف
وضمان التعليم األولي للجميع وتعزيز املساواة بين الجنسين ودعم
استقاللية النساء إلى غاية  .2015ومنذ ذلك الحين ،وبمناسبة العديد
من املؤتمرات حول التنمية ،تم اتخاذ تدابير أخرى بهدف تكثيف
املنجزات وتمديد أهداف األلفية من أجل التنمية إلى ما بعد .2015
كما تم إعداد وثائق مرجعية مثل " املستقبل الذي نريد" و"حياة كريمة
للجميع" كما تم وضع آليات للتشاور لتحديد أجندة ما بعد .2015
وقررت املجموعة الدولية أن تكون دورة الجمعية العامة لألمم املتحدة
لشهرشتنبر 2015محطة لتكريس هذا املسلسل باعتماد أجندة جديدة
ألهداف التنمية املستدامة التي ستعمل بلدان العالم خالل السنوات
الخمس عشرة املقبلة على تحقيقها من خالل حشد الجهود للقضاء
على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم املساواة ومعالجة تغير املناخ،
مع ضمان اشتمال الجميع بتلك الجهود.
ومن املتوقع أن تأخذ الحكومات زمام أمورها وتضع أطرا وطنية
لتحقيقها .وتتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم املحرز
واستعراضه ،مما يتطلب جمع بيانات نوعية في الوقت املناسب ،بحيث
تستند املتابعة واالستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي
تجري على الصعيد الوطني ،وبما يساهم في املتابعة واالستعراض على
الصعيد العالمي.
ُ
وعلى الصعيد العالمي ،سترصد أهداف التنمية املستدامة الـ17
وغاياتها الـ 169من خالل استخدام مجموعة من املؤشرات العاملية التي
تعتمدها اللجنة اإلحصائية؛
 أما الرهان الثالث فيتعلق بالهجرات الدولية وطالبي اللجوء .مع 240مليون مهاجرا دوليا سنة  ،2012والذي تجاوز عتبة  250مليون
سنة  ،2014فيما تعدى عدد الالجئين حاجز  65مليون شخص عبر
العالم.
وتشكل الهجرات اليوم في كل بقاع العالم ،موضوع انشغال
ونقاش ثابتين ،مسائلة بذلك السلطات العمومية واملجتمعات املدنية
واملجموعة الدولية .إن املقاربات السجالية مازالت قائمة وتتقوى
في حين أن تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لسنة  2009سبق وأن
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سجل الدور املركزي للحركية البشرية في التنمية البشرية.
ويرافق تنامي التدفقات الهجروية جنوب جنوب الطابع الثأنيثي
 féminisationلهذه التدفقات ،وبروز شبكات متطورة متخصصة
في االتجار بالبشر وتنوع بروفايالت  profilاملهاجرين والالجئين وتطور
مستواهم السوسيو ثقافي وأخيرا بهجرة القاصرين؛
 ويتنامى رفض املهاجرين وذويهم في العديد من البلدان بإيعاز منبعض التيارات السياسية املتطرفة ،كما تطرح بشكل ملح إشكاليات
العيش املشترك في العديد من املجتمعات .وتأتي هذه التطورات في
الوقت الذي لم تتم فيه املصادقة على االتفاقية الدولية حول حقوق
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،كمعيار أسا�سي في مجال حقوق
اإلنسان ،إال من قبل دول الجنوب.
 −ومن ضمن آليات تنزيل السياسة الجديدة للهجرة والتي انطلقت
سنة  2013تغيير املنظومة القانونية بخصوص التعاطي مع مجموعة
من املكتسبات من بينها تخويل املهاجرين الحق في السكن االجتماعي
والولوج إلى املدرسة ،واالستفادة من الخدمات الطبية ،إن كانوا في
وضعية قانونية ،وكذا التكوين املنهي.
 −إن معالجة إشكالية الهجرة ينبغي أن تتم في إطار مجتمعي
وبتضافركافة الجهود
تحوالت مجتمعية على الصعيد الوطني.
 عرفت بالدنا في السنوات األخيرة على غرارباقي دول املنطقة تحوالتسوسيو ديمغرافية وثقافية من بين عالماتها بروزالشباب كفاعل جديد
في الساحة االجتماعية .وإن الحضور املكثف للشباب سيلقي بثقله على
تشكيل املجتمع في السنوات القادمة مما يستلزم األخذ بعين االعتبار
ثالث تحوالت عميقة تتعلق باالنتقال الديمغرافي والتمدن السريع
واإلقالع الثقافي؛
 وبخصوص االنتقال الديمغرافي باملغرب ،من خالل وتيرته،املالحظين واملهتمين بالديمغرافيا .فقد تقدمت نسبة انخفاض
الخصوبة باملغرب بشكل ملحوظ مقارنة بالبلدان العربية األخرى ،حيث
شهد بدايته في منتصف السبعينات حيث انتقلت نسبة الخصوبة من
 7.2طفل للمرأة سنة  1962إلى  2.19طفل للمرأة سنة  2010واستقر
متوسط عدد األطفال لكل امرأة (املعدل التركيبي للخصوبة) في حدود
 2،21طفل سنة  2014مقابل  2.47طفل سنة  .2004في حين أن
الخصوبة في املجال الحضري فتعادل اليوم  84.1طفل للمرأة .وترتقب
املندوبية السامية للتخطيط التقاء سريعا في السنوات املقبلة بين
الوتيرتين الحضرية والقروية كما حصل في تونس ولبنان أي انهيارنسبة
الخصوبة؛
 ويترتب عن هذا االنتقال الديمغرافي القوي تركيبة اجتماعيةجديدة مميزة بالحضور املكثف للشباب .أزيد من  %51من الساكنة
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تقل أعمارهم عن  25سنة ،ما يناهز 4.10مليون شخص ما بين  10و24
سنة .وهذا يضع بلدنا أمام تحديات جديدة :التربية والتكوين والصحة
والشغل وإدماج الشباب في مسلسل التنمية وفي الحياة املدنية؛
 ويتفاعل هذا االتجاه العميق ويتقوى من التحوالت الثانيةاألساسية التالية:
• أقل من  %30من الساكنة املغربية كانت تعيش في املدن سنة
 ،1960وفي منتصف سنة  2000تغيرت املعادلة؛ ففي سنة ،2007
يعيش  %5من السكان في الوسط الحضري ،ثم ارتفعت نسبة التمدن
إلى  %60,3سنة 2014؛
أخذا بعين االعتبار السرعة التي يجري بها والسياق الذي يحدث
فيه ،فإن هذا التحول االجتماعي الكبير يستلزم رفع تحديات كبرى.
فمئات املدن واملراكز الحضرية قد تم إحداثها خالل الخمسين سنة
املاضية ،حيث انتقلنا من  112مدينة سنة  1960إلى  350مدينة سنة
 .2004وفي سنة  ،2014يضم املغرب  221جماعة حضرية ضمن 12
جهة ،بينها  50مدينة كبرى ؛
• ومن جهة أخرى ساهم تطوير البنيات التحتية (الطرق واملدارس
وكهربة العالم القروي) في الحركية الجغرافية للساكنة املغربية
وبهجرات بين -حضرية مهمة وهجرة متواصلة للعالم القروي وتنقيل
املدن نحو البوادي وكذلك تجاوز الحدود الوطنية .وأبرز البحث الوطني
حول الهجرات الديمغرافية املتكررة سنتي  2009و 2010أن البادية
املغربية فقدت خالل سنة البحث ما يناهز  200ألف شخص لفائدة
املدن؛
• وتساهم حركية الساكنة واملدرسة ووسائل االعالم في مسلسل
التوحيد الثقافي للبلد ،كعنصر مشجع على االستقرار وإلثبات الدولة
الوطنية ،حيث أن شكال من "الهابيتوس" الثقافي بدأ يتشكل عبرالتراب
الوطني كما تشهد على ذلك تقليص حجم الفوارق الجهوية من حيث
الخصوبة والبنية األسرية والتحوالت الزيجية وانخفاض نسبة الزواج
داخل األسرة الواحدة .كما أن هذه الظواهر الديمغرافية غالبا ما
تتغذى من التحوالت الثقافية والقطائع مع القيم التقليدية للمجتمع
ومن بروزالفرد؛
• أما فيما يتعلق باإلقالع الثقافي ،فيرتبط األمر بمسار تعلم غالبية
الساكنة ( أزيد من  %50من الشباب الذكور في مرحلة أولى متبوعين
بالشابات في مرحلة ثانية) بفضل تعميم التمدرس .وكمعطى تاريخي،
سواء تعلق األمر باملجتمعات البشرية عموما أو في منطقتنا أو في بلدنا،
ينتج عن تعميم التمدرس تحوالت كبرى؛
• ويترتب عن تعليم الفتيان (ثم الفتيات في ما بعد) الكتابة والقراءة،
دون آبائهم ،إعادة النظر في مضامين الثقافة الشفهية في املجتمع وكذا
في األشكال التقليدية للتنشئة ومن تم اختالل عالقات السلطة داخل
األسرة؛
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• كما ينتج عن املزج بين ارتفاع نسبة تربية الساكنة ومراقبة
الوالدات املرتبطة بها ،زعزعة عالقات النوع وسلطة الزوج على الزوجة
كما هو مؤسس له في النظام األبوي .وقد تم تسريع وثيرة تعميم
التمدرس إلى املستوى االبتدائي في التسعينيات بعد أن عرف تأخرا
ليصل إلى نسبة  %5.93بالنسبة لألطفال املتراوحة أعمارهم بين  6و11
سنة .أما أعداد املتمدرسين في االبتدائي واإلعدادي فقد انتقلت من
 366ألف مع االستقالل سنة  1956لتصل إلى  7.6مليون تلميذ سنة
 .2007كما ارتفع عدد التالميذ الذين التحقوا باملؤسسات التعليمية
العمومية باالبتدائي والثانوي ،برسم موسم  2017-2016إلى حوالي
 5ماليين و 953ألف تلميذ وتلميذة .وبخصوص نسبة النجاح في
امتحانات الباكالوريا ،فهي في تقدم مستمرخالل األلفية الثانية لتصل
إلى  %4.47سنة  2011-2010مع تطور واضح وجلي لنسبة الفتيات
منذ سنة .2005
فعلى املدى القريب واملتوسط والبعيد ،سينتج عن دينامية تعميم
التمدرس الذي بوشرمن التسعينيات أثرمتعدد األبعاد ،من خالل:
 املساهمة في التقليص من الفوارق الثقافية بين املجال الحضريواملجال القروي والعمل على تحقيق مستوى عال من اإلدماج الثقافي
في املجتمع املغربي؛
 ضمان حضور أقوى للفتيات في مختلف مستويات التعليموتسريع وثيرة ولوج النساء للفضاء العمومي واالقتصادي واإلداري؛
 تقوية مسار بروز الفرد مع ما يتطلبه من تغييرات في نظام القيموالذهنيات وعالقات السلطة؛
 تغييرطبائع النخب املغربية بالنظرإلى تعريب التعليم العمومي؛ تعزيز املطلب الثقافي واللغوي األمازيغي ،خصوصا فيما يتعلقبتعميم استعمالها في التعليم واإلعالم واإلدارة ،تبعا لدسترتها كلغة
رسمية.
وكل هذه الرهانات الدولية والتحوالت املجتمعية الوطنية سيكون
لها انعكاس على طبيعة تناولنا للشأن الحقوقي ،وعلى وزارة الدولة
املكلفة بحقوق اإلنسان ،واملؤسسة البرملانية ولجانها املختصة قراءتها
قراءة جيدة واستخالص املسارات املستقبلية واملمارسات املثلى
املرتبطة بها.
البرملان املغربي ومنظومة حقوق اإلنسان:
عقدت عدة لقاءات حول أهمية ودور البرملانات داخل املنظومة
الدولية لحقوق اإلنسان ،خاصة في ما يتعلق باالستعراض الدولي
الشامل للتقارير الذي يتم على مستوى األمم املتحدة؛ ويبدو أن
البرملانات "كانت غائبة أو مغيبة" في ما يتعلق باملنظومة الدولية لحقوق
اإلنسان ،وال سيما على مستوى مجلس حقوق اإلنسان.
التأكيد على:
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 ضرورة املساهمة في رصد التراكم الذي تحقق بريادة املؤسساتالوطنية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان ،مع ضرورة مأسسة
إمكانية مساهمة البرملانات الوطنية بتقديم تقاريرها أمام هيئات
املعاهدات أو في إطار االستعراض الدوري الشامل ،إضافة إلى تقوية
اختصاصات لجان التشريع وحقوق اإلنسان والعدل واللجان املماثلة
في املهام؛
 ضرورة وضع البرملانات إلطارات منهجية لتقييم السياساتالعمومية باستعمال املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان ،فالبرملان
املغربي لم يراوح املراحل الجنينية في صياغة املقاربة املرتكزة على
حقوق اإلنسان واستخدامها لتقييم السياسات العمومية.
تقدم على مستوى النصوص وتراجعات في املمارسة.
إننا نتقدم باطراد على مستوى النصوص ،لكن التراجعات تحصل
باستمرارعلى مستوى املمارسة.
ويبدو أن الوضع الذي توجد عليه قضية الحريات اليوم ومستوى
املساس والهضم الذي تتعرض له هاته الحقوق ،خصوصا على مستوى
الحق في التجمعات واالحتجاجات والتظاهرات والتجمهر والتعبير
والصحافة يتسم بالتراجع.
يبدو أن العرض األخير للسيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان،
أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف ،في إطارمناقشة تقريرالحكومة
املغربية وجوابها على مالحظات الدول املشاركة التي ناقشت التقرير
االستعرا�ضي الدوري الشامل ،غيرمقنع.
هذا العرض الذي ال يرى فيه العديد من املالحظين ،إال مجرد وجهة
نظر واحدة ،ال تعكس حقيقة الحوار والنقاش الدائر داخل املجتمع
املغربي ،وال يعبرحتى عن رأي أغلب األحزاب املشاركة في الحكومة.
كما أن التقاطع مع تقارير املنظمات الدولية والوطنية املعنية
يجد مصوغات رسم صورة تكاد تكون قاتمة إلى درجة الجزم بحدوث
تراجعات قد تعود باملغرب إلى ما قبل توصيات هيئة اإلنصاف
واملصالحة وإلى ما قبل دستور .2011
فطفت إلى السطح أصوات كثيرة في مختلف األوساط الوطنية
والدولية تدق ناقوس الخطروتبدي قلقها املتزايد جراء القيود املفروضة
على حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وحرية التجمع واستمرار صدور
أحكام باإلعدام ،ورفض املغرب للتوصيات املتعلقة بوقف تنفيذه
االختياري في أفق إلغاءه.

 -3مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني.
السيد الوزير املنتدب،
السيد الرئيس،
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السيدات والسادة املستشارون،
بمناسبة تقديم مشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني برسم السنة
املالية  2018نقدم ورقة حول العالقة مع البرملان واملجتمع املدني.
ال يخفى ما للمبادرة التشريعية من أهمية في تنظيم واستقرارالحياة
العامة في املجتمع بشكل عام .كما ال يمكن إنكار ما ملمثلي األمة من دور
خاص في حسن أداء هذه العملية على الشكل األمثل واألكمل ،بهدف
تطوير البنى االجتماعية وتحديثها عبر النصوص التنظيمية والقانونية،
ً
حتى بات معيار رقي الدولة وتقدمها متوقفا على مدى مالمستها أو
مقاربتها ملا يسمى دولة املؤسسات والقانون.
كما ال يخفى الدور الهام الذي يلعبه املجتمع املدني في البناء
الديمقراطي.
وال بد من اإلقرار بأن املهام التواصلية أساسية في عمل الوزارة
املكلفة بالعالقات مع البرملان ومع املجتمع املدني

إعداد مشروع امليزانية الفرعية:
إن إعداد مشروع امليزانية الفرعية برسم السنة املالية 2018
للوزارة يندرج في سياق:
 تنفيذ التوجيهات امللكية السامية املتضمنة في خطاب صاحبالجاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة ،حيث أكد جاللته على
أن " ...املرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها ،فهي
تقت�ضي االنكباب الجاد على القضايا واالنشغاالت الحقيقية للمواطنين
والدفع قدما بعمل املرافق اإلدارية وتحسين الخدمات التي تقدمها ()...؛
 تنزيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بتعزيز التعاون بينالسلطتين التنفيذية والتشريعية وتمتيع املجتمع املدني باألدوار
الدستورية الجديدة؛
 تنزيل مضامين البرنامج الحكومي للوالية التشريعية 2021-2016؛ تم إعداد هذا املشروع ضمن إطار مشروع نجاعة األداء ،والتيارتكزت عليه الوزارة في إعداد وتحضير توجهات وبرنامج عملها برسم
السنة املالية .2018
الرؤية العامة:
لقد قدمت الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان استراتيجيتها
القطاعية ( )2012-2017التي تعتمد في رؤيتها العامة على ثالث عناصر:
 تحقيق تعاون منتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ دعم أسس مجتمع مدني حر ،مستقل ،تعددي ،فعال ،وذومصداقية؛
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 بناء خطة تواصلية حكومية فعالة ومؤثرة في الرأي العام.مع التأكيد على أربع أهداف استراتيجية أساسية:
 -1املساهمة في الرفع من اإلنتاج التشريعي والرقابي للسلطة
التشريعية وتعزيز املبادرات التشريعية البرملانية؛ من خالل تجويد
التعاون في املجالين التشريعي والرقابي ومضاعفة آليات التنسيق،
وتقوية املبادرات التشريعية البرملانية؛
 -2تعزيزأدواراملجتمع املدني ورفع قدرات الجمعيات وتقوية أنظمة
تمويلها؛من خالل وتقوية الحكامة وتنمية التمويل وتدعيم شفافية
الولوج إليه وتكافؤ فرص استحقاقه وإصالح املنظومة القانونية
والتنظيمية للجمعيات؛
 -3إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثرفي الرأي العام؛ من خالل بناء
خطة تواصلية حكومية استباقية وناجعة ترافع عن األداء الحكومي؛
 -4تعزيزاإلدارة وإرساء أنظمة فعالة للشفافية والحكامة والتعاقد،
من خالل تحديث اإلدارة والعمل على الرفع من املردودية ونجاعة األداء
وإرساء آليات الشفافية والحكامة.
فالبرملان مدعو كذلك إلى قيادة العمل التشريعي وفق ما ينص
عليه الدستور ،وإلى االنصات أكثرلنبض املجتمع ،من أجل البحث عن
االختيارات األساسية وإنتاج تشريعي يرقى إلى مستوى الطموحات.
إن البرملان مدعو إلى فتح قنوات الحوار وإقامة عالقات تعاون
مع مختلف املؤسسات الحكومية ومع مؤسسات املجتمع املدني ومع
مراكز البحث ومؤسسات الحكامة ومع الفئات املجتمعية والفاعلين
االقتصاديين واالجتماعيين.
كما أن للبرملان دور في تنظيم الحوار وفرص اللقاء حول مختلف
املوضوعات املهمة في مجال التشريع والتواصل ...والتي قد تكون مصدرا
مفيدا للمعلومات لتحقيق األهداف التي حددها أعضاء البرملان.
العالقة مع املجتمع املدني:
إن التحوالت الكبرى في املسار الديمقراطي تفرض تعزيز العالقة
التفاعلية بين املؤسسة التشريعية ومكونات املجتمع املدني وإيجاد
اآلليات البناءة لعملية التعزيزوتفعيل مبادئ الشفافية واملساءلة.
فأهمية املجتمع املدني أكيدة في عملية التطور الديمقراطي من
خالل الدينامية التشاركية واملشاركة املدنية في صياغة السياسات
العامة وسن التشريعات.
لذا ،فإن تطوير العالقة بين املجتمع املدني والبرملان ومأسستها
أصبحت ذات أهمية قصوى من أجل النهوض بإصالح سيا�سي متكامل
وتحقيق التنمية املستدامة.
ولقد أصبحت دالئل العمل البرملاني ،تقدم بشكل معياري ،عالقة
املؤسسة التشريعية باملجتمع املدني ضمن مؤشرات الحكامة الجيدة
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في األداء البرملاني ،وتصنف تواصل املجتمع املدني والبرملان ،وإمكانية
مساهمة هيئات وممثلي املجتمع املدني في العمل البرملاني (التشريع،
املراقبة ،تقييم السياسات العمومية) كأحد املؤشرات الحاسمة
واألساسية في تقييم أهمية الوظيفة البرملانية.
االستثمار في املستقبل:
إن االستثمار في املستقبل ،يقت�ضي التعاون املثمر بين البرملان
والوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان من أجل " إنشاء وحدة استشارية
" تؤمن الدعم التقني واملنهي املوضوعي للجن البرملانية بغية أداء دورها
بفاعلية ،فضال عن السعي إلى وضع برنامج تعزيزتنمية املوارد البشرية.
وبما أن الشباب املغربي من  15إلى  25سنة يمثل ما يقارب خمس
سكان املغرب (حوالي  6مليون مواطن) ،فمن الطبيعي أن تحظى فئة
الشباب بأهمية قصوى لدى املؤسسة التشريعية ...ويمكن االسترشاد
بتجارب بعض الدول (فنلندا – اسرائيل) التي أحدثت "لجنة أجيال
املستقبل" والتي تستهدف إدراج بعد مستقبلي في التشريعات الوطنية.
وذلك عن طريق إبداء اآلراء ورفع تقارير عن التطورات وعن الخيارات
طويلة األمد وتقديم التوصيات إزاء التشريعات التي تهم أجيال
املستقبل.
وهذه التدابير واإلجراءات يمكنها إلزام املؤسسة التشريعية أثناء
أداء مهامها التشريعية املعتادة بأن تلقي نظرة نحو املستقبل ،ووضع
تحديات ومقاربة إشكاليات تنظيمية ذات بعد طويل األمد ومقاربة
القيم التي تستند إليها ...ومن ضمنها :تقنيات الهندسة الجينية
والوراثية ،املشكالت البيئية الكبرى ،آثار التنمية االقتصادية ،تطور
سوق الشغل مستقبال ،مجتمع املعلومات وتقييم التكنولوجيا ،مدن
املستقبل ،تطور القيم املجتمعية..
إن من السمات املميزة للمجتمعات الحية ،توفرها على مؤسسات
تشريعية مسايرة لتطورات العصر ومنصتة لنبض املجتمعات
ومتفاعلة مع محيطها ،من خالل مواصلة اإلصالح بدينامية وإصرار،
ألن البرملان هو حامي الديمقراطية والساهرعلى مسارها الصحيح.
وعلى البرملان أن يبادر ،وال يكتفي باالستجابة ملبادرات تقدمها له
الحكومات ،دون عناء كبير منه ...من خالل مواكبة التحوالت الكبرى،
والرقي بالنصوص القانونية وجعلها تستجيب أكثرللحاجيات األساسية
للمواطنين (األمن – التشغيل – محاربة البطالة).
إن البرملان ،ومعه الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع
املدني ،مدعو إلى االنفتاح أكثرعلى كافة قضايا املجتمع ،وعقلنة أداءه،
واعتماد قراءة ذكية لحاجياته.
وبهذا تكون املؤسسة التشريعية مطالبة بأن تكون فعالة وفاعلة
وأكثرإنتاجية لقوانين نوعية ،تعبد الطريق نحوتعميق إصالح منظومتها
واالرتقاء بها إلى مستوى أفضل ،لتكون مقدمة وقدوة نحو اإلصالح
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السيا�سي واالجتماعي االقتصادي املنشود.
فالبرملان الديمقراطي يتميز بخمس سمات أساسية :وهي أن يكون
ً
البرملان ممثال لفئات الشعب ،وشفافا ،وسهل التواصل مع محيطه،
ً
ً
وخاضعا للمسائلة وفعاال.
وحسبنا أن يكون عمل املؤسسة التشريعية بجانب أداء الوزارة
املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني مياال نحو هذا االتجاه.
 5مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومةاملكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية
مؤشرات عامة:
•  583.000موظفا؛
•  106مليار درهم سنويا ككتلة األجور ،أي ما يقارب  %10.5من
الناتج الداخلي الخام؛
• معدل أجرة املوظف العمومي 7700.00 :درهم إي ما يوازي 3.2
مرات معدل الرواتب وطنيا؛
• معدل الراتب بالقطاع الخاص  3500.00 :درهم.
الرأسمال البشري في الوظيفة العمومية:
تطور سكان املغرب:
 من  )2007( 30.998.000إلى  34.852.000سنة  2017أي بمعدلنمو سنوي بلغ %1.18
تطور عدد السكان النشيطين ( 15 +سنة)
  12.062.000سنة .2017التشغيل بالقطاع العمومي ()2017
  17موظفا  1000 /نسمة ( 570.000موظف)؛  47موظفا لكل  1000نسمة من السكان النشيطين.تطور عدد موظفي الدولة املدنيين
  )2007( 525.049إلى  )2016( 583.071موظفا بارتفاع بلغ%11.05؛
 ارتفاع سنوي بقيمة .%1.17السيد الوزير املنتدب،
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون،
عرف قطاع إصالح اإلدارة العمومية مجهودا كبيرا على مستوى إنجاز
الدراسات وتراكمها ،دون أن يعرف الطريق إلى كيفية وضع مخطط
دقيق وناجع ،قادر على حسم إشكالية الحكامة بكافة مكوناتها وقيمها،
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باعتبارأن اإلدارة هي األداة األساسية لتنفيذ السياسات العمومية.

 -منظومة أجور متجاوزة يجب إصالحها؛

فمن جهة ،فإن املؤسسات املؤطرة لعمل اإلدارة أصبحت في وضع
يسائل الحكومة باستمرار:

 -غياب الدقة بتحديد الحاجيات من املوارد البشرية؛

 املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية ومتطلبات التطوير والتحديثواالندماج؛
 املدرسة الوطنية العليا لإلدارة ،ومتطلبات الفعالية والديمقراطية؛ املجلس األعلى للوظيفة العمومية ،الذي لم نعد نسمع عنه أي�شيء.
فبقيت الوزارة عبارة عن أداة تحاول تصريف بعض الفتاوى واآلراء
من خالل إنتاج مذكرات تحت الطلب ،بجانب تتبع إصدار عدد من
القرارات واملراسيم التي تهم شؤون موظفي الدولة.
وهو ما زاد في تعقيد وضع الوظيفة العمومية في جميع مستوياتها
املركزية والالمركزية.
ومن خالل العرض والوثائق املقدمة إلى اللجنة تبين أن هناك
مجهودا يتجلى في وضع مخطط استراتيجي في أفق  2021يمكن اعتباره
خالصة مشروع إصالح الحكامة ،من خالل عدد من الدراسات التي
أنجزتها الوزارة.
لكن التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة
العمومية جاء ليكدر الجو من جديد ،من خالل الخالصات التي توصل
إليها بشأن وضع الوظيفة العمومية وأداءها.
قراءة في تقرير املجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية:
أهم عناصرالتشخيص:
 ضعف جودة خدمات الوظيفة العمومية رغم أهمية الوسائل؛ غياب ثقافة تقييم جودة الخدمات العمومية؛ نقص استغالل املشاريع املنجزة لتبسيط املساطراإلدارية؛ الدور املحدود لوزارة الوظيفة العمومية؛ الدور املهيمن للوزارة املكلفة باملالية؛ نقص التواصل بخصوص املعطيات املتعلقة بالوظيفة العمومية؛ تركيبة غيرمالئمة للمجلس األعلى للوظيفة العمومية؛ تدبيرتقليدي للموارد البشرية بالقطاعات الوزارية؛ مساطرالتوظيف بحاجة ملزيد من التطوير؛ تكوين مستمربدون أهداف عملية؛ ترقية املوظفين غيرمرتبط بأدائهم؛ -صعوبة تعترض حركية املوظفين؛
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 ارتفاع كتلة األجور رغم استقرارأعداد املوظفين؛ غياب بيانات موثوقة عن الوقت الفعلي للعمل؛مالحظات عامة:
 يهدف تقرير املجلس األعلى للحسابات حول الوظيفة العموميةأساسا إلى بيان أهم الصعوبات التي تميز نظام الوظيفة العمومية،
وذلك على مختلف أوجه املسار املنهي للموظفين ،منذ التوظيف وحتى
اإلحالة على التقاعد .وانطالقا من هذا التحليل ،يسعى التقييم إلى
توجيه السلطات العمومية إلى مختلف االختالالت التي يعرفها النظام
وتقديم مقترحات لإلصالح؛
 لكن ،يبدو أن التقرير لم يهتم سوى بمداخيل املوظف ،دون أنيأبه بالتسريبات القائمة بالنسبة للناتج الداخلي الخام fuites sous-
évalués du PIB؛
 كما أنه ال يركز على مدى مردودية الوظيفة العمومية ،وال يبحثعما إذا كانت اإلدارة توفر ظروف االشتغال املالئمة ،مما يجعل طرق
التقييم موضع تساؤل؛
 بخصوص التصنيع الصناعي ،يالحظ أنه خالفا ملا خلق 500ألف منصب شغل ،نجد أن هذا القطاع يحذف مناصب متوفرة بدل
إحداث مناصب جديدة ،مشيرا إلى أن القطاع الوحيد الذي يخلق
مناصب شغل جديدة هو قطاع الصناعة التقليدية؛
 إن  %80من مناصب الشغل املنتظر توفيرها ،عبر" الوكالةالوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات" ( ،)ANAPECبرسم سنة ،2018
تضم نحو  %60ممن ال كفاءة لهم وال تكوين ،علما بأن املشكل ليس في
التكوين فقط؛
 أقلية قليلة تستحوذ على  %40من الكتلة األجرية؛ فإذا كان الهدف هوتقليص الكتلة األجرية ،فهذا النوع من التفكيرقد اعتمد منذ سنة  ،2005عندما طبقت " املغادرة الطوعية" ،التي
أدت إلى إفراغ قطاعات عديدة من كفاءات تبين ،الحقا ،أنها ال تزال في
أمس الحاجة إليها؛
 إن اإلصالح الحقيقي ،في هذا املضمار ،يجب أن يتمثل في "االهتمام بحاجيات املجتمع وليس االقتصاد ،مع العمل على إدماج
حاجيات االقتصاد في حاجيات املجتمع "؛
 والتعليم الجيد مرتبط بالبحث العلمي واالبتكار.كما إن اعتماد صيغة "التعاقد" في تغطية الخصاص الحاصل في
هيئة التدريس بقطاع التعليم العمومي ليس من شأنه سوى توسيع
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الهشاشة والتعميق غيراملباشرملا هو قائم في القطاع غيراملهيكل.
بعض التوصيات:
إعادة اإلعتبارملنظومة القيم داخل املرفق العمومي؛
 إرساء آليات تحسين جودة الخدمات العمومية؛ إلزام اإلدارات بالتقيد بإجراءات تبسيط املساطراإلدارية؛ ضبط الوقت املخصص للعمل باإلدارة؛ مراجعة حكامة إصالحات الوظيفة العمومية؛ إرساء سياسة فعلية لالتمركزاإلداري؛ اعتماد املهنية في عمليات التوظيف باإلدارات العمومية؛ إضفاء املصداقية على منظومة التقييم وربط الترقيةباإلستحقاق؛
 إجراء إصالح شامل ملنظومة األجور؛ تشجيع حركية املوظفين؛ إيالء أهمية للتكوين املستمر؛ إعادة هيكلة الوظيفة العمومية الترابية.تأنيث القطاعات الوظيفية:
 في إطار الجهود املبذولة من أجل إقرار املساواة بين الجنسينباملغرب ،أشار تقرير حكومي صدر حديثا بأن نسبة النساء والرجال
املشتغلين بالوزارات ال تزال غيرمتكافئة؛
 معدل نشاط النساء في املغرب بلغ حوالي  23.6سنة ( 2016بعد %30في سنة  ،)1999مقابل  70.8للرجال ،أي بفارق أكثر من 47.2
نقطة؛
 النساء تعملن أساسا في القطاعات ذات اإلنتاجية املنخفضة وفيوظائف غيرمؤهلة وبأجور منخفضة؛
 ضرورة "إدماج بعد النوع االجتماعي في عملية برمجة امليزانية ،وفيمسلسل إعداد املشاريع الوزارية"؛
 -تراهن الوزارة املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية على 3
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محاور استراتيجية ،تتمثل في الرأسمال البشري والعالقة بين اإلدارة
واملواطن ،وعلى الحكامة والتنظيم .وعلى ضوء ذلك يقترح مشروع
الوزارة برنامجا يهم املساواة ومقاربة النوع في مؤشرات األداء ،ويرصد
لتلك االستراتيجية غالفا ماليا قدره  60.53مليون درهم؛
 وعلى ضوء النتائج املحصل عليها ،فان معدل التأنيث في الوظيفةالعمومية بلغ نسبة  .%35كما أن املرأة بالقطاعات العمومية "املؤنثة"
تظل أكثرتمثيلية؛ إذ تبلغ نسبة املوظفات  ،%74ينتمين لقطاع الصحة
ووزارة التربية والوطنية والتكوين املنهي.؛
 أما بخصوص األعمار ،فالنساء اللواتي تفوق أعمارهن  40سنة،يشكلن  %54في الوظائف العمومية .في حين تشكل املوظفات اللواتي
تقل أعمارهن عن  30سنة نسبة %18؛
 إن نسبة النساء في مناصب املسؤولية داخل الوظيفة العموميةبلغت  %19.09في سنة  ،2017تبلغ فيها النساء في منصب املدير،%10.3
و %10كرئيسات أقسام في مجموع إدارات املغرب.
املوارد البشرية والتفاوت الجهوي:
نالحظ من خالل التوزيع الجهوي الستثمارات املؤسسات واملقاوالت
العمومية لسنة  2018تكريس الهشاشة والتفاوت املجالي ،حيث
تستحوذ أربع جهات على  %70من االستثمارات العمومية ،وهي جهات
الدارالبيضاء – سطات ( )%28الرباط – سال القنيطرة ( )%23مراكش
– آسفي ( )%10طنجة – تطوان–الحسيمة (.)%9
ويالحظ بأن الجهات األربعة الرباط – سال القنيطرة ( )%21والدار
البيضاء – سطات ( )%15.6وفاس – مكناس ( )%12.2ثم مراكش
– آسفي ( )%11.1تستحوذ على  %60من مجموع املوظفين املدنيين
بالوظيفة العمومية.
في حين أن القطب االقتصادي طنجة – تطوان – الحسيمة ما
زالت نسبة املوظفين العاملين به ال تتجاوز .%8.9
ويجب االنتباه هنا إلى التفاوت الجهوي في توزيع املوارد البشرية،
بحكم أنها تطرح إشكالية مدى قدرة موظفي الدولة على ضمان حسن
تسيير مرافق اإلدارة املوجهة أساسا لساكنة تشهد تحوالت سوسيو
اقتصادية هامة.

