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التاريخ :اإلثنين  02ربيع اآلخر1440هـ ( 10ديسمبر2018م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :أربع ساعات وثالثون دقيقة ،إبتداء من الساعة العاشرة
والدقيقة الخامسة عشرة صباحا.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم
 80.18للسنة املالية :2019
 -1تقديم تقريرلجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية؛
 -2املناقشة العامة من لدن الفرق واملجموعة البرملانية.

املستشار السيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد الوزير،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الدستور ،وبمقتضيات النظام الداخلي ،وبناء على
مداولة مكتب مجلس املستشارين وندوة الرؤساء ،نخصص هذه
الجلسة للشروع في دراسة مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة
املالية .2019
وأود أن نذكركم بأن مكتب مجلس املستشارين بالتشاور مع ندوة
الرؤساء ،حدد أربع ساعات لهذه الجلسة ،لدراسة طبعا هاذ املشروع
والتصويت عليه ،جلستان يومه االثنين هذا ،وجلستان يوم األربعاء 12
دجنبر.2018
فبالنسبة لجلستي هذا اليوم ،ستعقد األولى طبعا في هذا الصباح،
والثانية مساء ابتداء من الساعة الخامسة والنصف ،وسنخصص
هذه الجلسة الصباحية لالستماع:
أوال ،ملقرر اللجنة؛
ثانيا ،ملداخالت السادة رؤساء الفرق واملجموعة ،أما الجلسة
املسائية ،فنستمع لرد السيد وزيراالقتصاد واملالية.
وقبل ما نشرعو في املناقشة ،أود باسمكم جميعا أن نشكر السيد
رئيس لجنة املالية ،وكذلك كافة أعضاء اللجنة ،وكذلك كافة رؤساء
اللجان وأعضائها على املجهودات الجبارة التي بذلوها وهم يناقشون
هاذ املشروع.
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وإذا سمحتم أعطي الكلمة مباشرة للسيد مقرر لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية ،لتقديم تقرير اللجنة حول مشروع
قانون املالية ،فليتفضل مشكورا.

املستشار السيد عبد الصمد مريمي ،مقرر لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله
وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر نص التقرير الذي
أعدته لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،بمناسبة انتهائها
من دراسة وتعديل مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية
 ،2019واملوافقة عليه.
وللتذكير ،فإن اللجنة شرعت في دراسة الجزء األول من مشروع
قانون املالية املذكور ابتداء من يوم الخميس  22نونبر  ،2018وعقدت
بشأنه  7اجتماعات مطولة ،حيث استغرقت الدراسة والنقاش فيما
مجموعه ما يناهز 35ساعة عمل.
واسمحوا لي في البداية ،أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد محمد
بنشعبون 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
بشكل أسا�سي في تحسين ظروف مناقشة هذا املشروع.
وال تفوتني الفرصة لتقديم أخلص عبارات الشكر والتقدير للسيد
رحال املكاوي رئيس اللجنة على حسن تسييره وتدبيره ألشغالها،
وللسيدات والسادة املستشارين كافة الذين أسهموا في مناقشة مشروع
القانون بكل جدية ومسؤولية رغم الضغط الزمني واإلكراهات الناتجة
عن تعدد الوثائق وكثرة التقاريراملصاحبة لهذا املشروع.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن اإلطار املرجعي ملشروع قانون املالية لهذه السنة املعروض على
أنظارنا يستمد مرجعيته ،أوال من التوجيهات امللكية السامية الواردة
في خطابات جاللة امللك التي ألقاها سواء بمناسبة الذكرى  19لعيد
العرش أو الذكرى  65لثورة امللك والشعب وبمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشريعية من الوالية التشريعية العاشرة ،وكذا من
البرنامج الحكومي املقدم أمام البرملان ،فضال عن مقتضيات القانون
التنظيمي لقانون املالية.
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وبعد تقديم مشروع قانون املالية لسنة  2019أمام مجل�سي البرملان
بتاريخ  22اكتوبر ،2018واملصادقة عليه من طرف مجلس النواب،
تمت إحالة املشروع على مجلس املستشارين بتاريخ  17نونبر.

• تخفيض سقف مبلغ النفقات املدفوعة نقدا القابلة للخصم على
املستوى الضريبي ،في حدود  5000درهم عن كل يوم وعن كل مورد وفي
حدود  50.000درهم عن كل شهر؛

هذا ،وفي اجتماع اللجنة األول املنعقد يوم الخميس  22نونبر ،قدم
السيد وزير االقتصاد واملالية عرضا استهله بأرقام ومعطيات حول
تنفيذ القانون لسنة .2018

• إلغاء النظام الجبائي االستثنائي الخاص بمراكزالتنسيق والبنوك
الحرة والشركات القابضة؛

كما أبرز السيد الوزيرأن مشروع قانون املالية لسنة  2019يأتي في
سياق دولي يتسم باستمرار اضطراب أسعار البترول والغاز باملوازاة مع
خفض التوقعات األولية ملعدل النمواالقتصادي على املستوى العالمي.
كما يأتي مشروع قانون املالية لسنة  2019في ظل إكراهات متعددة
تستلزم توفيرتمويالت إضافية من أبرزها:
 مراجعة الفرضيات نحو االرتفاع؛ ارتفاع اإلرجاعات برسم الضريبة على القيمة املضافة؛ الزيادة في النفقات املخصصة للقطاعات االجتماعية؛ زيادة اعتمادات االستثمارالعمومي.أما عن توجهات مشروع قانون املالية لسنة  ،2019فقد تم
إعدادها على أساس التوجيهات امللكية كما سلف الذكر التي سطرت
مجموعة من األولويات أهمها:
9 9دعم القطاعات االجتماعية ،ومنها التعليم والصحة
والتشغيل؛
9 9تقليص الفوارق عبر استهداف الفئات الفقيرة والهشة
ومواصلة تفعيل البرنامج امللكي للحد من الفوارق املجالية واالجتماعية
في العالم القروي ،وكذا تفعيل الجهوية املتقدمة.
9 9إعطاء دينامية جديدة لالستثمارودعم املقاولة.

• الرفع من الضريبة الداخلية على االستهالك بالنسبة للسجائر؛
• التنصيص على تخصيص مناصب مالية وفق النسبة املئوية
املحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات ،لفائدة ذوي االحتياجات
الخاصة؛
• إعفاء الدراجات وجميع أنواع الكرا�سي ،أكانت ذات محرك
كهربائي أم ال ،لفائدة هذه الفئة؛
• اإلبقاء على املساهمة االجتماعية للتضامن املطبقة على ما يسلمه
الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخ�صي ،مع اإلدالء بالفواتير
املبررة لعملية البناء؛
• تمكين الجمعيات املحددة الئحتها بنص تنظيمي والتي أبرمت
اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف انجاز مشاريع ذات مصلحة عامة ،من
خصم الهبات املمنوحة لفائدتها من الحصيلة الخاضعة للضريبة على
الشركات؛
• تمكين مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها أن تقتني
لفائدة زبنائها السكن االجتماعي املعفى من الضريبة على القيمة
املضافة؛
• إعفاء املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات
املتجددة املستخدمة في القطاع الفالحي؛
• إعفاء األدوية املخصصة لعالج مرض التهاب السحايا؛

أما فيما يتعلق بأهم التدابير التي جاء بها املشروع ،فنذكر منها على
وجه الخصوص:

• إخضاع عقود الوعد بالبيع املبرمة أمام العدول واملوثقين لواجب
التسجيل الثابت ( 200درهم)؛

•إدماج الرسم على عقود التأمين في املدونة العامة للضرائب،
وإلغاء اإلعفاء املتعلق بعمليات التأمين على وفاة املقترضين؛

• الزيادة بنسبة  %50من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك
املطبق على املياه الغازية وفق تركيزمادة السكر؛

• إلغاء الديون املستحقة لفائدة الدولة املوضوعة قيد التحصيل
قبل فاتح يناير  2000والتي تساوي أو تقل عن مبلغ خمسين ألف
( )50.000درهم؛
• إلغاء الديون املتعلقة بالقروض املمنوحة للمقاولين الشباب من
طرف الدولة؛
• إحداث تخفيض بنسبة  %60على األرباح املوزعة على الشركات
املساهمة في هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛

• الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك املطبق على
املشروبات املقوية؛
• الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على االستهالك املطبقة على
تبغ الشيشة؛
• تخصيص  114منصب مالي إضافي لفائدة قطاع التربية الوطنية،
وذلك من اجل تسوية الوضعية اإلدارية واملادية ،لبعض األساتذة
املبرزين.
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السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكلت مضامين مشروع القانون املالي وكذا املرجعيات والفرضيات
التي بني على أساسها ،موضوع نقاشات مستفيضة من طرف السيدات
والسادة املستشارين الذين أبدوا عدة مالحظات واستفسارات
واقتراحات حول هذا املشروع ،حيث استعرض املتدخلون مختلف
السياقات التي تم خاللها إعداد مشروع قانون املالية من سياق وطني
يتميزبتحقيق الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جاللة امللك ،مكاسب
سياسية هامة على املستوى القاري والدولي ،وذلك في إطار االلتزام
باملرجعيات التي اعتمدها مجلس األمن وفي إطارالسيادة الكاملة للمغرب
على صحرائه ،وهواألمرالذي يستدعي تعبئة كل الجهود لنصرة قضيتنا
الوطنية املصيرية وتحصين مناعة جبهتنا الداخلية ،وتعزيزالتكامل بين
الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية املوازية وال سيما البرملانية.
وارتباطا باملوضوع ،تم التنويه بالدعوة امللكية السامية التي وجهها
جاللة امللك في خطاب ذكرى املسيرة الخضراء إلى الجارة الجزائر من
أجل حوار صريح ومباشر وطي صفحة الخالفات وفتح الحدود وتجاوز
الوضعية الحالية وإعطاء انطالقة حقيقية وفعلية لعالقات طبيعية
بين البلدين الجارين.
كما سجل املتدخلون أن مشروع قانون املالية يستند إلى التوجيهات
امللكية الواردة في خطاباته والتي دعا فيه جاللته لتصحيح اختالالت
برنامج التغطية الصحية ( )RAMEDوإطالق املرحلة الثالثة للمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية واإلسراع بإنجاح الحواراالجتماعي ،ثم خطاب
جاللته الذي أكد فيه على إشكالية تشغيل الشباب ،السيما في عالقتها
بمنظومة التربية والتكوين ،فضال عن خطابه بمناسبة افتتاح الدورة
األولى للسنة التشريعية الذي شدد فيه على ضرورة اإلسراع بإعادة
النظر في النموذج التنموي والنهوض بالخدمات االجتماعية وتشغيل
الشباب.
وقد أجمع املتدخلون على أن هذا املشروع يأتي في سياق حراك
اجتماعي غيرمسبوق وفي ظل احتجاجات تعرفها العديد من القطاعات
واملدن جراء التهميش والفقر وبسبب اإلصالحات القطاعية املعزولة،
وسوء تدبيربعض األوراش االقتصادية والبرامج االجتماعية عالوة على
الهجرة الجماعية للشباب في قوارب املوت واحتجاجات الشباب في
مالعب كرة القدم ورفعهم لشعارات تعبر عن املظلومية ،واحتجاجات
التالميذ على زيادة ساعة على التوقيت الوطني ،ومقاطعة عدد من
املنتجات الداخلية ،وباملقابل تمت إدانة كل السلوكات غير املنضبطة
التي صدرت من بعض املحتجين من قبل رفع شعارات تمس بثوابت
ورموز اململكة ومن إحراق لراية الوطن التي تحمل رمزية كبيرة لدى
جميع املغاربة.
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وهو ما يساءل بشكل مباشر الهيئات الوسيطة من أحزاب ونقابات
وجمعيات املجتمع املدني ويسائل كذلك الساعين وراء إلغاء أدوارهم
كما يساءل ذلك كله نموذجنا التنموي الذي يعد أحد مظاهر فشله
الصارخ عجزه عن ابتكارواعتماد آليات لتوزيع الثروة بشكل عادل يوفر
الكرامة للمواطن.
الى جانب ذلك ،حظي الوضع السيا�سي والحقوقي الذي تعيشه
بالدنا بحيزمن املناقشة ،حيث تمت اإلشادة باملجهودات املبذولة لتعزيز
املنظومة الحقوقية ببالدنا ،إال أن ذلك لم يمنع من لفت االنتباه إلى بروز
بعض االنتهاكات ،وكذا مظاهرانعدام الثقة لدى املواطن في املؤسسة.
وفضال عن ذلك ،فقد استحضرالسادة املستشارون السياق الدولي
املتمثل في التوترات التجارية بين الدول الكبرى واستمرار الالتوازن في
املبادالت التجارية بين املغرب والدول التي تجمعه معها اتفاقية التبادل
الحر ،وإن كانت بعض التدخالت اعتبرت أن هذه التقديرات السلبية
التي ارتكزت عليها الحكومة في الفرضيات غيرمبنية على أساس وتخالف
توجهات تقريربنك املغرب والتقاريرالدولية.
وعن الفرضيات التي إنبنى عليها مشروع قانون املالية إن على
مستوى نسبة النمو ،أو نسبة عجز امليزانية ،أو نسبة التضخم أو
متوسط سعر الغاز الطبيعي املتوقع ،اختلفت الرؤى بين اتجاه يعتبرها
فرضيات مقبولة ،واقعية في ظل األوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة
مما سيتيح تحسن وتيرة معدالت النمو االقتصادي والرفع من قدرات
االنجاز ،واتجاه آخر ،يرى أن هذه الفرضيات غير واقعية أمام الواقع
املرير الذي يعرفه املجتمع من تف�شي مظاهر البطالة والفقر ،وأنها ال
تضمن التنمية املنشودة والقادرة على كسب رهان التشغيل.
أما فيما يتعلق بنسبة عجز امليزانية املحددة في ( ،)%3,7فقد تمت
اإلشارة أن هذه النسبة تتجاوز ما هو محدد في البرنامج الحكومي ،كما
أنه روعي فيها تحدي التوازنات املاكرو اقتصادية.
هذا ،وقد اعتبربعض املتدخلين أن تحديد سعرغازالبوطان في 560
دوالر للطن ،ال يمكن الجزم به ،ذلك أن املحيط الدولي في اآلونة األخيرة
يعرف مجموعة من التقلبات والتوترات التجارية والجيوسياسية التي
سوف تنعكس دون شك على االقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية،
فقد تم تسجيل التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات هذا القانون ،السيما
تطبيق البند املتعلق بالبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات ،مدعومة
بأهداف ومؤشرات نجاعة األداء ،إال أن استعراض هذه املعطيات لم
يمنع من تقديم مجموعة من املالحظات.
وعالوة على ذلك ،فقد تم التساؤل حول مدى انعكاس مضامين
القانون التنظيمي السالف الذكروقواعده وأحكامه على بنية وتوجهات
مشروع القانون ،في إطار ميزانية تربط االعتمادات باألهداف وتقوم
على توطيد املشاريع وتوزيعها بشكل محدد في الزمان واملكان ،قطاعيا
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ومجاليا.
وبخصوص محور السياسة الجبائية واإلصالح الضريبي ،تمت
اإلشادة بعزم الحكومة على عقد مناظرة وطنية للجبايات هذه السنة
من أجل مناقشة كل القضايا املتعلقة باملجال الضريبي في إطاراإلصالح
الشمولي لورش الجبايات ،وذلك في سياق السعي نحو تحقيق العدالة
الجبائية كأحد روافد اإلقالع االقتصادي في إطار تشاركي بين كل
الفعاليات.
كما تمت اإلشارة إلى أن امللزمين الذين يساهمون في التكاليف
العمومية برسم الضريبة على الدخل لم يتغيروبقي الضغط بخصوص
هذه الضريبة مركزا على األجراء واملوظفين الذين يساهمون بحوالي
 %73من حصيلة هذه الضريبة.
وارتباطا باملوضوع نفسه ،لوحظ أن الضغط الجبائي على املقاولة
املغربية الزال مستمرا في غياب تدابير ترمي إلى وضع حد للعراقيل
الضريبية من أجل تنمية املقاوالت وتطويرها وتوزيع أفضل للعبء
الضريبي.
وفيما يتعلق باملحور املالي ،تم التعبير عن القلق من ارتفاع حجم
املديونية الذي تجاوزت نسبته %65من الناتج الداخلي الخام للدين،
ومن آثارها السلبية على الوضع االقتصادي واالجتماعي ،ومبعث هذا
القلق كان استنادا على التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات
لسنة  2016املقدم أمام البرملان الذي دق ناقوس الخطر حول
وضعية املديونية العمومية ببالدنا ،في حين سجلت بعض التدخالت
أن االستدانة جاءت إلنجاز مشاريع إستراتيجية تساهم في سد العجز
املسجل على مستويات عدة ومنها البنيات التحتية ،وأن السؤال األهم
الواجب طرحه هو عن النجاعة في النفقات والشفافية في الصفقات.
وبخصوص النفقات العمومية ،تم التساؤل عن االستعماالت
الحقيقية لالعتمادات التي تم توفيرها من االنخفاض املسجل على
مستوى نفقات املقاصة ،سواء على مستوى ميزانية االستثمار أو
الخدمات االجتماعية ،وعن النفقات املتعلقة بحظيرة سيارات الدولة.
كما لوحظ أن منطق االستمرارية هي امليزة األساسية التي طبعت
مشروع القانون املالي لسنة  2019من خالل تزايد النفقات مقابل
تراجع على مستوى املداخيل ،مما يقت�ضي من الحكومة اإلبداع في
البحث عن حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة وبالتالي توسيع وعائها
لتجاوز إشكالية العجزالهيكلي املسجل بين مواردها ونفقاتها.
وفيما يخص املحور االقتصادي ،سجلت مداخالت أخرى بكل
ايجابية املجهودات املبذولة من طرف الحكومة في توفير ظروف اإلقالع
االقتصادي ودعم االستثمار الخاص وتقوية تنافسية املقاولة لتحسين
املؤشرات املاكرواقتصادية.
كما تمت اإلشارة إلى أن اإلكراهات التي يعيشها االقتصاد الوطني
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ناجمة عن محدودية النموذج التنموي املعتمد وغياب التوازن بين
االستثمارات املنتجة بشكل مباشر واالستثمار في البنيات التحتية ،وهو
ما يقت�ضي من الحكومة بلورة خطة محكمة لتجاوز أزمة عدم انتظام
االستراتيجيات القطاعية وفق تصور استراتيجي متكامل.
وفضال عن ذلك ،فقد تمت املطالبة باتخاذ عدد من التدابير
واإلجراءات الرامية إلى النهوض باالقتصاد الوطني أهمها:
 الحرص على الشفافية وتقاطع البرامج واالستراتيجيات القطاعية؛إدماج القطاع غيراملنظم في النسيج االقتصادي املهيكل؛ مراجعة اتفاقيات التبادل الحر في اتجاه تحصين االقتصادالوطني؛
 إرساء الشفافية والحكامة في منظومة الصفقات العمومية؛وفيما يتعلق بتأهيل املقاوالت الصغيرة واملتوسطة ،فقد تم التأكيد
على الدور املحوري الذي تلعبه في النهوض باالقتصاد الوطني ،كما تمت
اإلشادة بمجهودات الحكومة لفائدة املقاوالت من أجل تحقيق اإلقالع
االقتصادي وتوفير مزيد من الدعم لكل الفاعلين االقتصاديين وتحفيز
االستثمارات املنتجة للثروة ،إال أنه لوحظ أن هناك عدة عراقيل الزالت
تشكل حجرة عثرة أمام املقاوالت واملشاريع االستثمارية ،ومنها معاناة
املستثمرين مع مساطراقتناء العقار ،هذا وقت تمت اإلشارة إلى ضرورة
وضع تدابير جبائية وميزانياتية لوقف نزيف اإلفالس الذي تعرفه
املقاوالت والذي يهدد االقتصاد الوطني.
وقد تمت اإلشارة أيضا إلى أن أهم اإلشكاالت الكبرى التي يجسدها
مشروع قانون املالية هو تدني مردودية االستثمار العمومي ،بسبب
تراجع محركات النمو خصوصا الطلب ووقعه على التنمية ،وهو ما
جعل جاللة امللك يدق ناقوس الخطر من أجل إعادة وضع نموذج
تنموي جديد.
وفيما يخص املحور االجتماعي ،سجلت بعض املداخالت بارتياح
استمرار الحكومة في دعم القطاعات االجتماعية خالل هذا املشروع،
خاصة ما يتعلق بفتح مناصب جديدة ،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.
فبالنسبة لقطاع التعليم ،تمت اإلشارة إلى خلو مشروع القانون
املالي من أي برامج جديدة كما أنه ال يعكس أي منظور إصالحي شمولي
يرقى باملدرسة العمومية إلى مستوى التجويد والريادة ،مع ضرورة رد
االعتبارإلى التكوين املنهي الذي يجب أن يسايرالتطورات التكنولوجية.
هذا ،وقد سجل أغلب املتدخلين على أن نهج نظام التعاقد في قطاع
التعليم سيخلق الهشاشة باعتباره قطاعا حيويا ال يقبل املجازفة.
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وبالنسبة لقطاع التشغيل ،تمت الدعوة إلى ضرورة مضاعفة
الجهود وتعبئة كل املوارد من اجل إدماج الشباب في محيطهم وإيجاد
حلول جذرية ملشاكلهم وفي مقدمتها إعادة النظر في برامج التكوين
والتشغيل والتأطيروالحصول على التمويل.
هذا ،وقد تمت اإلشارة إلى أن الحواراالجتماعي يعد آلية مؤسساتية
إلرساء السلم االجتماعي ،إال أن مشروع قانون املالي لهذه السنة لم
يتضمن أي إجراء بخصوص هذا الحوار الذي ال زال بعيدا عن النجاح
املنتظرالذي دعا إليه جاللة امللك.
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 األطرالطبية وشبه الطبية
والتمريضية.
وفيما يتعلق بالجهوية املتقدمة ،سجل أن الحكومة حققت تقدما
ملحوظا على مستوى استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ،لكن
عالوة على ذلك يجب البحث عن مصادر جديدة للتمويل من خالل
إصالح النظام الجبائي املحلي كرافعة أساسية لتنمية املوارد الذاتية
للجماعة الترابية.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
لقد ذكرالسيد الوزيرخالل رده على مداخالت السادة املستشارين
إلى الفرضيات األساسية املرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والنمو
واملديونية عبر بسطه إلحصائيات وأرقام مضبوطة ،مؤكدا على أن
الفرضيات املعتمدة في إعداد هذا املشروع مبنية على معطيات واقعية
وموضوعية للسياق الدولي وما يكتنفه من متغيرات متواترة والتي
تتابعها مصالح وزارة االقتصاد واملالية بدقة.
ومن جهة أخرى ،أفاد السيد الوزير بأن البرمجة امليزانياتية لثالث
سنوات تشكل إضافة مهمة جاء بها القانون التنظيمي لقانون املالية،
بالنظر لدورها في توضيح الرؤية على مستوى تنزيل مختلف السياسات
العمومية ،وبناء على ذلك اتخذت الحكومة كافة التدابير لتفعيل هذه
الخطوة الهامة وعلى رأسها إصدار السيد رئيس الحكومة ملنشور يدعو
بموجبه القطاعات الوزارية واملؤسسات إلعداد املقترحات املتعلقة
بالبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات.
لقد أقر السيد الوزير بأن التعليم يشكل أحد أكبر العراقيل أمام
تطور نموذجنا التنموي بفعل اإلشكاالت املرتبطة بالحكامة وبالجودة،
وسوء التوزيع الجغرافي للموارد ،والهدر املدر�سي ،واالكتظاظ مما دفع
بالحكومة إلى تخصيص إمكانيات مالية وبشرية كبيرة لهذا القطاع.
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كما أكد من جهة أخرى على أن الحكومة واعية تمام الوعي باملشاكل
التي يعرفها قطاع الصحة دون التقليل من املجهودات املبذولة
والجوانب االيجابية على مستوى هذا القطاع.
أما فيما يتعلق بالتشغيل ،فقد أقر السيد الوزير بأن أبرز نقاط
الضعف في نموذجنا االقتصادي الحالي ،تتجلى في قدرة النمو املحدودة
على مستوى إحداث فرص للشغل ،والذي يعد نتاج تراكمات وسياقات
مختلفة.
ونظرا الرتباط التشغيل باملقاولة واالستثمار الخاص–يضيف
السيد الوزير–فقد تم إعطاء األولوية في إطار مشروع هذا القانون
باألساس لتخفيف الضغط الضريبي على املقاولة ،وتشجيع االستثمار
ودعم املقاولين الذاتيين واملقاوالت الناشئة املبتكرة.
وفي إطاراالهتمام بالجهوية ،أوضح السيد الوزيرأن الحكومة أوفت
بالتزاماتها في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجهة عبر سن عدد من
اإلجراءات كتحويل 8,5مليار درهم لفائدة الجهات ،وإخراج النصوص
التطبيقية ،عالوة على مواكبة الجهات من أجل توضيح اختصاصاتها،
ومواكبة تفعيل تنزيل برامج التنمية الجهوية.
أما فيما يتعلق بالبرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية ،أفاد السيد
الوزير بأن اجمالي االعتمادات امللتزم بها في إطار تنفيذ هذا البرنامج بلغ
ما قدره  21.522مليون درهم في متم يونيو .2018
أما عن التدابير املتخذة لدعم املقاولة ،أشار السيد الوزير إلى انه
تم اتخاذ عدد من اإلجراءات التحفيزية تجاه التصفية الكلية لدين
الضريبة املتراكم على القيمة املضافة على الشركات خالل السنوات
املاضية سواء لفائدة مقاوالت القطاع الخاص أو املقاوالت العمومية.
وفي سياق منفصل ،أكد السيد الوزير أن حجم املديونية ببالدنا ال
يتجاوز %65من الناتج الداخلي الخام ويبقى في حدود معقولة مقارنة
مع بعض الدول املتقدمة.
أما فيما يتعلق باختالف نسبة العجزاملتوقعة برسم سنة  2018بين
ما عرض على مجلس النواب ومجلس املستشارين ،أبرز السيد الوزير
أن األمريتعلق بتحيين للتوقعات على ضوء آخراملعطيات املتوفرة.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن القضايا الكبرى املرتبطة بالجوانب اإلقتصادية واملالية
واإلجتماعية التي تم التداول بشأنها في إطار مناقشة مواد الجزء األول
من مشروع قانون املالية لسنة  ،2019والتي تجدونها مفصلة ضمن
محتويات هذا التقرير ،تمت ترجمتها إلى مقترحات تعديالت قدمت من
طرف مختلف الفرق واملجموعة البرملانية والتي بلغ عددها  217تعديال
نوردها كما يلي:
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• فرق األغلبية 30 :تعديال؛
• فريق األصالة واملعاصرة 48 :تعديال؛
• الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 60 :تعديال؛
• فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 43 :تعديال؛
• فريق االتحاد املغربي للشغل 17 :تعديال؛
• مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 19 :تعديال.
هذا ،وقد عقدت اللجنة يوم األحد  2دجنبر  2018اجتماعا مطوال
خصص للبت في التعديالت والتصويت على مواد الجزء األول من
مشروع القانون املالي لسنة .2019
وبلغ عدد التعديالت املقبولة من طرف اللجنة  33تعديال 32 ،منها
مقدما من طرف الفرق واملجموعة البرملانية وتعديل واحد من طرف
اللجنة ،وتم رفض  29تعديل ،فيما تم سحب  156تعديال من طرف
مقدميها.
كما تم التصويت على مجموعة من املواد التي لم يرد بشأنها أي
تعديل باإلجماع.
وقد صادقت اللجنة على التعديالت املقدمة وعلى مواد مشروع
القانون وأبوابه وفق جدول التصويت املرفق بهذا التقرير.
وعند عرض الجزء األول من مشروع قانون املالية ،وافقت عليه
اللجنة معدال بالنتيجة التالية:
املوافقـون9:؛
املعارضون5:؛
املمتنـعون.1:
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املقرر على هاد العرض املركزوالدقيق.
كنت مظطرا باش نضيف دقيقتين للسيد املقرر لكي يتلو علينا هذه
املعلومات اللي هي مهمة جدا.
وغادي نفتحو اآلن باب املناقشة.
أوال اللي غادي يتدخل هو رئيس فريق األصالة واملعاصرة أو من
ينوب عليه
السيد الرئيس ،تفضل.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدان الوزيران املحترمان،
زمالئي األعزاء،
زميالتي العزيزات،
فيصادف هاذ اليوم اللي غناقشو فيه مشروع قانون املالية
 ،2019اليوم العالمي لحقوق اإلنسان ،وبهاذ املناسبة أطيب املتمنيات
للحقوقيات والحقوقيين املغاربة وفي العالم ،واملزيد من الجهد والعمل
لتفعيل كل ما يحمله دستور اململكة من حريات وحقوق.
بداية ،أجد نف�سي مضطرا في إطار حوار هادئ مع الحكومة في
شخص السيد وزيراالقتصاد واملالية ،والسيد الوزيراملكلف بالعالقات
مع البرملان ،الحاضران معنا مشكوران ،في إطار حوار هادئ ،ال بد من
التذكير ببعض املسلمات أو ببعض الثوابت واملرجعيات الدستورية،
وغنقول عالش غنذكربهاذ الثوابت.
بغيت نذكر بالفصل  ،60ونقول املعارضة مكون أسا�سي في
املجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع واملراقبة ،والدستور يتحدث عن
املعارضة أي رأي مخالف وليس عن األقلية ،بل يتحدث عن األغلبية
واملعارضة ،ويضمن الدستور في الفصل العاشر الفقرة األولى حرية
الرأي والتعبير واالجتماع ،بل في الفقرة ما قبل األخيرة ينص ويؤكد على
طبيعة املعارضة ويقول" :يجب على فرق املعارضة املساهمة في العمل
البرملاني بكيفية فعالة وبناءة" ،معناه يلزم املعارضة بالعمل البناء
والفعال في إطار من التعاون مع الحكومة ومن موقع املعارضة ،وهي في
الحقيقة راه معادلة ما�شي معقدة ،معادلة بسيطة فقط شنو كتطلب؟
كتطلب التشبع بالقيم والثقافة الديمقراطية وكتطلب كذلك اإليمان
باملغرب ومستقبله الديمقراطي ،وفي هذه الحالة سيكون الحوار دائما
مثمرا بين املعارضة واألغلبية.
فال داعي للتذكير كذلك بمرجع آخر نستند إليه ،وهو الخطابات
امللكية والتوجيهات امللكية السامية والخطاب األخير يقول" :إنكم،
معشر البرملانيين ،بصفة خاصة في األغلبية واملعارضة ،تتحملون
مسؤولية ثقيلة ونبيلة في املساهمة في دينامية اإلصالح الذي تعرفه
بالدنا" ،انتهى قول جاللة امللك.
فأعتقد املرجعيات واضحة خاص فقط التذكير بها مرة ،مرة
والوقوف عندها والعمل بها.
عالش كنقول هاذ الكالم؟ كنقول هاذ الكالم لجوج ديال األمور:
أوال ،نسجل ضيق صدر الحكومة لرأي اآلخر في العديد من
املناسبات ،ما كيجيوش للجلسات ديال البرملان ،ما كيستاجبوش
لإلستدعاءات للجان البرملان ،كنهضرعلى فريقي كفريق في املعارضة.
بعض األعضاء ديال الحكومة يضيق صدرهم إلى درجة االختناق
بالرأي اآلخر وبالرأي املعارض ،وهذا مؤسف ،في العديد من املناسبات
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بل أن وهاذ ال�شي ما كيحتاجش إلى تذكير أن الحكومة ما يمكنش تكون
قوية إال بمعارضة قوية والعكس صحيح ،املعارضة ما يمكن تكون قوية
إال بحكومة وإلى كانت قوية ،والحكومة الحالية وغنرجع لها من بعد فيها
الكثيرمن مكامن الهوان والضعف ،أذكرهذا كذلك.
األمر الثاني هو أننا في حزب األصالة واملعاصرة راسلنا السيد رئيس
الحكومة املحترم في شأن تعاوننا باملنطق ديال التعاون ،في شأن فهمنا
وتقديرنا لكيفية تفعيل مضامين التوجيهات امللكية السامية في خطابي
العرش وثورة امللك والشعب ،فيما يتعلق بالتكوين املنهي ،فيما يتعلق
بالشباب ،فيما يتعلق بالدعم االجتماعي والحماية االجتماعية ،فيما
يتعلق بالحوار االجتماعي ،فيما يتعلق كذلك بمأسسة هذا الحوار
االجتماعي ،واملقترحات اللي تقدمنا بها للسيد رئيس الحكومة ومن خالله
ألعضاء الحكومة قاطبة كلهم ،فيه مجموعة من التدابير التشريعية
وتدابير إجرائية تتعلق بالسياسات العمومية في هذه املجاالت ،اللي
شكلت املضامين ديال الخطابين امللكيين الساميين.
وال نزعم أننا فهمنا أكثرمن املغاربة كاملين املضامين ديال الخطاب،
ولكن من موقعنا قلنا غنساهمو ،غنعطيو هذا النصح وهذا املقترحات
للحكومة قد تعمل بها أوال تعمل بها ،املهم غيرتنتبه ،غيرتعطي االهتمام،
غيرتعترف باملعارضة أنها كاينة في املغرب .هذه  3أشهرلم نتلق أي إجابة
من السيد رئيس الحكومة املحترم ،ومن حقنا اآلن نفسرو وما درناش
�شي خرجات إعالمية في املوضوع ،هذه فرصة نقولها تحت القبة بعد
مرور  3شهور باش نقول على أنه راه البارح كنتفكر ،كنقول ربما لو أنه
السيد رئيس الحكومة تصنت لنا وجلس معنا كان ممكن – غير كنقول
ممكن – كان ممكن لن يضطر إلى تأجيل املهلة اللي أعطى جاللة امللك
لوضع خطة لتجديد املنظومة ديال التكوين املنهي ،ألنه عندنا مقترحات
درناهم في هذا الباب ،قد يكون أنه في العرض ديالنا فيه ما يفيد في
هذا الباب وما غنضطروش اليوم عاود ثاني إلى املزيد من الجهد في هذا
املجال.
وكذلك في كل املجاالت التي تضمنتها املذكرة من مقتضيات،
اعتبرناها في األصالة واملعاصرة ،وحزبا وفريقا ،على أنها قد تشكل
مدخال لتدعيم اإلصالح ببالدنا ،فاضطريت باش نذكربهذه األمور ،ألنه
كيبان لنا هامة جدا للمسار ديال اإلصالح في بالدنا على كل املستويات
ديالو السياسة واالقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية كذلك.
نحن في املعارضة ال نريد وال نسعى إلى رسم لوحة سوداء على بالدنا،
كاين هناك الكثير من نقاط الضوء إن أحسنا استغاللها واستثمارها
جميعا ،حكومة ومعارضة ،إن لم نحسن استغاللها ،ال قدرهللا ،غنبقاو
ندورو في حلقة مفرغة وآنذاك لن ينفع معه ال ندم الحكومة وال ندم
املعارضة وال ندم كل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والسياسيين
في بالدنا.
البد من التذكير بهذه النقاط التي نعتبرها نقاط قوة لبالدنا ديالنا
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جميع ،خالص الثوابت الوطنية الجميع الحمد هلل املغاربة مجمعين
على ثوابتهم ،على رأسها :الدين اإلسالمي الحنيف السمح ،ال يجادل
أحد وليس هناك �شي واحد في املغرب مسلم أكثر من اآلخر ،هذا عند
هللا عز وجل هو اللي كيسجل في اللوح املحفوظ ،أما نحن كمسلمين
مغاربة ما يمكنش نزايدو على بعضنا أنه �شي واحد مسلم أكثرمن اآلخر.
كذلك امللكية يجمع عليها كل املغاربة وحتى واحد ما ملكي أكثر
من اآلخر ،املغاربة كلهم ملكيين ،ملكيين في إطار الدستور وباحترام
الشرعية التاريخية والدينية والسياسية للملكية ببالدنا ،ما يمكن
لناش هذا ثابت لنا جميعا.
كذلك الوحدة الوطنية ديالنا حتى واحد ما وطني أكثرمن آخر ،كلنا
وطنيين ،كلنا مستعدون للدفاع عن الوطن ،عن وحدة الوطن ،إنسانا
وترابا ،كلنا بدون استثناء نحن املغاربة ونخب املغاربة.
األمرالثاني اللي مدعو الذي يدعم القوة ديال بالدنا ومن نقط القوة
ديال بالدنا هو االستقرار األمني ،ونحمد هللا على هذا االستقرار األمني
اللي رسيناه بمجهودات الجميع ،حكومة ومؤسسات املجتمع املدني
واملواطنين.
وبهاذ املناسبة البد من أن أوجه التحية لكل القوات األمنية من
شرطة ومن درك ومن قوات مسلحة ومن قوات مساعدة ،تحية على
العمل والتفاني في إرساء األمن والطمأنينة ديال املواطنين.
كذلك نقطة أخرى ثالثة وهي مدعاة لالفتخارواالعتزاز ،هي مصداقية
بالدنا في املحفل الدولي والريادة ديال بالدنا في املحفل القاري ،أعتقد
كلكم فخورون ومعتزون بالصورة التي بقيت عالقة وستبقى عالقة في
أذهان كل املغاربة ديال مشاركة املغرب جاللة امللك في الذكرى املئوية
للحرب العاملية األولى أمام دول العالم ،هذه مفخرة لكل املغاربة وهو
دليل قوي على موقعنا ومصداقيتنا على املستوى الدولي.
كذلك ما يمكن ليش ننكروال أحد يمكنه إنكاراملنجزات اللي تحققت
في بالدنا ،خاصة في الجانب ديال التجهيزات األساسية ،يعني البنيات
األساسية واللوجيستيك اللي تقدرتشكل قاعدة متينة وصلبة ألي إقالع
اقتصادي في املستقبل.
اليوم لم نقلع بعد ،ولكن مقابل هاذ نقط القوة ديال بالدنا هناك
العديد من نقط الضعف ،البد من التغلب عليها من طرف الجميع،
أغلبية ومعارضة وحكومة ومجتمع مدني وكل املكونات ديال شعبنا.
نقطة الضعف األولى اللي هي بغيت نقولها األولى ألن هي اللي
أضعف نقطة عندنا في البالد هي انحدار منسوب الثقة لدى املواطنين
في املؤسسات في األحزاب ،في النقابات ،في الجمعيات ،في البرملان ،في
الحكومة ،في القطاع الخاص مع القطاع العام ،مع بعضنا البعض،
الجميع بين الجميع ،الثقة مفقودة أو مهزوزة أو هشة على األقل،
والبد من عالج هذه النقطة ديال الضعف وأقول وأؤكد وأسطر على
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أنه البد من عودة الثقة باش يمكن لنا نقلعو ،وهاذي مسؤولية ديال
الجميع ليست مسؤولية مكون دون اآلخر ،مسؤوليتنا كاملين ،فاملشهد
ديالنا الحزبي هاذي نقطة أخرى ،مشهد حزبي ،نقابي ،جمعوي مريض
وعليل ،لم يعد قادرا على إنتاج وتجديد النخب ،اللي املفروض النخب
اللي غتكون قيادية في املجتمع ،وهاذي من األدوات ،أي إصالح ال
اقتصادي وال ثقافي وال اجتماعي وال قيمي ما يمكنش يكون إصالح بدون
قيادة مجتمعية ،اللي من طبيعة الحال هاذ القيادة تحتلها النخب اللي
تتصنعها كل هاذ املكونات.
النقطة الثالثة ديال الضعف ،العجز ،عجزنا باش نرفعو الراية
البيضاء وال ال ،نقول ال ،ولكن عجزنا في القضاء على الفساد أو على
األقل املحاربة ديالو والريع ،غلبنا ال في املؤشرات ديال املؤسسات
الدولية وال الوطنية وال الرأي العام الشعبي وال الرأي العام ديال النخبة
وال عند الجميع ،نقر جميعا أنه الفساد ازداد استشراء خالل السنوات
املاضية ،كما لو أنه هناك تواطؤ مجتمعيا على هذا األمر ،رغم أن
الجميع يقر بأن املدخل األسا�سي في االنتقال إلى بناء مجتمع جديد أو
نموذج تنموي جديد هو تحييد الفساد والريع ،ولكن عجزنا إلى اليوم.
العنصر الرابع .تعليم فاشل ،صحة مريضة ،عدالة اجتماعية
مفقودة ،طبقة متوسطة متهاوية ،نزيف حاد في األطر والكفاءات اللي
تيهاجرو ،الدولة تتخسر عليهم تتقريهم وتيهاجرو ،وأمية متفشية ،كل
هاذ العناصر كاملة تتعطينا واحد العنصر بشري غير مؤهل ملسايرة
الركب ،ملسايرة التطورات املتسارعة والسريعة جدا في العالم على كافة
املستويات.
بهاذ العنصر البشري الغير املؤهل ،نظرا لهاذ األسباب اللي ذكرت
كلها ،ما يمكنش ينخرط–وهاذ ال�شي مازال غنهضر عليه شوية -في
الثورة الصناعية الرابعة ومازالين بعاد عليها ،بدون االنخراط في الثورة
الصناعية  4النقطة  0ما يمكن لناش نرفعو التحديات ويكون عندنا
موقع على املستوى الدولي اقتصاديا ،وما يمكن لناش تكون عندنا
التنافسية وما يمكنش نرفعو من نسبة النمو وما يمكنش بالتالي من
إصالح األوضاع االجتماعية ديال املواطنين واملواطنات.
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أنتما كلكم سمعتو البارح وقريتو هاذ الصباح وهاد ال�شئ يعني يثير
الغضب فينا كاملين تقريرديال مؤسسة آل رشيد املكتوم ،هاد الصباح
املنظومة ديالنا ديال التربية والتكوين تراجعات ب  17نقطة السيد
الوزيرمن  77إلى .94
والتقريرالذي صدرقبل أيام حول مرتبة ديال الدخل ديال املواطن
املغربي من أصل  ،122داب هاد ال�شي مكيتخباش يعني راه ما�شي
كنقول �شي حاجة اللي باغي نطيح بها الركابي أو نجمد املاء في الركابي
ولكن ينبغي أن نقف أمام الحقيقة كاملة كما هي باش يمكن نعرفو
كيفاش غنتعاملو وأننا صنفنا في املرتبة  122من أصل .122
هناك الكثير من البلدان اللي بجوارنا وفي الجنوب صنفت في مرتبة
متقدمة علينا.
عالش هاد ال�شي كامل؟ هاد ال�شي كامل والحكومة تأتي بمشروع
قانون مالي نسخة طبق األصل للقوانين السابقة ،ألن القانون املالي
راه هو الذي يكثف السياسات ديال الحكومة حيث هو الفلوس،
والسياسات العمومية هي الفلوس ،خلينا داب الحكامة والقيم وداك
ال�شي كلو اللي مرتبط حتى هو خاص الدعم ديال الفلوس ،بطبيعة
الحال وغنجيو له.
كتجيب نفس القانون املالي وهي عارفة أنه باش نحلو هاد املشاكل
كلها ،باش نخلقو النمو وباش نخلقو العدالة االجتماعية والعيش
الكريم للمواطنات واملواطنين خاصنا نرفعو النمو ،باش نرفعو النمو
خاصنا نبدلو ما�شي فقط في النمط االقتصادي والنموذج (modèle
 )économiqueبل نبدلو حتى هاد القوانين ألن هي اللي كتكتف هاد
القوانين املالية.
جايبانا الحكومة القانون بنفس البنية ديال السابقين رغم أنه
عرفت أن نسبة النمو هادي سنوات وهو في انحدار مستمر من 2002
إلى  2008كانت عندنا  %5ديال النمو 2008 ،إلى  %4.5 ،2012من
حكومة االستاد عبد اإلله إبن كيران هللا يذكرو بخير إلى اليوم %3.3
يعني املعدل السنوي.
وجايبانا الحكومة نفس القانون املالي وتتوقع نسبة النمو %3.2
يعني باقة في نفس ..

نقطة الضعف وغنقولها وتتهمنا احنا ،هي أن الطبقة السياسية،
وخليونا نقولو كما جاء في خطاب جاللة امللك وما�شي عيب أن نسمي
كما جاء في خطاب جاللة امللك تسمية األمور بمسمياتها دون مجاملة
أو تنميق ،فالطبقة السياسية ديالنا ،ونحن جزء منها ،طبقة أنانية
انتهازية وغيرمبالية وال مسؤولة.

أنا أتساءل مع السيد الوزير وهو حاضر ،ما الذي يجعلكم
متجتهدوش ومتبتاكروش ومديروش مجهود إضافي للخروج من هاد
اإلطارالتشريعي ديال القوانين املالية؟

وهنا في هذا الباب ال أحد يعطي دروس لآلخر ،فاملسؤولية مسؤولية
جماعية ،مع األسف كلنا بحال بحال ،كما قال جاللة امللك ،ما�شي غير
بالجاللب اللي تنحضرو بهم الجلسة ديال االفتتاح اللي تيفتتح جاللة
امللك البرملان ،ولكن بسلوكنا كذلك ،بمواقفنا ،بتعاملنا مع بعضنا
البعض ،يجب وينبغي ويستلزم حاال الكف عن هاذ السلوكات.

اللي باملناسبة غنذكر بالتوصيات ديال املجلس األعلى للحسابات
اللي هو مؤسسة دستورية وطنية ما هي معارضة ما هي حتى حاجة
هي مؤسسة محايدة موضوعية ،وعندك السيد الوزير كل التوصيات
ديال املجلس األعلى للحسابات واملالحظات ديالو ،بدءا بالقانون املالي،
مشروع القانون املالي يؤكد التقريراللي صدرفي أكتوبر 2018هاذي شهر
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و�شي أيام ،يتحدث عن ضعف املقروئية في القانون املالي ،مكيتقراش
احنا مشرعين جايين للبرملان نشرعو وكاينة صعوبة لدى املجلس األعلى
للحسابات ،وما بالكم عند البرملان بمحدودية إمكانياته باش إديرقراءة
سليمة وصحيحة للقانون املالي.
دائما في نفس التقرير ،ينص على أنه البد من تحسين شفافية
ومقروئية املعطيات املتعلقة بامليزانية ونقول هاد ال�شي السيد وزير
املالية املحترم ،كتعطيونا هاذ الكتاب األخضر هو القانون املالي ،هذا،
ها هو ،وغنرجع للجدول اللي تناقش معك فيه في اللجنة ديال املالية،
هاذ الجدول اللي محكوم بالفصل  77من الدستور ،الذي ينص على
أن الحكومة والبرملان يشتركان في الحفاظ عن توازن املالية العمومية،
كيف بغيتينا نشاركو معك ،السيد الوزير ،ومن خاللكم الحكومة في
الحفاظ على التوازن ،وهاذ الجدول غيرمقروء؟
صحيح فيه املوارد ،املوارد حسب القانون التنظيمي ديال املالية راه
معروفة ،الضرائب ،املساهمة ديال املؤسسات واملقاوالت العمومية
ومختلف الرسوم والجبايات والهبات  ،..والنفقات كذلك ،ولكن بغيت
غيرنستخرج ذاك التوقع ديالكم ،ديال  %3.7ديال العجز ،وقل لي كيف
درتو باش تخرجوها من هنا؟ حيث أنا هنا كنلقى أكثر ،كنلقى %10
باحتساب القروض املتوسطة وطويلة األمد ،وإلى ما حتسبناهمش
كنلقاو  ،%6ومجموع االقتراضات ،السيد الوزير ،وبغيت نركزعلى هاذ
األمرمزيان ،مجموع القروض الواردة في هاذ الجدول ما يقارب  93مليار
درهم ومخبية هنا ،ألنه النفقات يعني الفوائد ،خدمة الفائدة ديال
الدين �شي  28مليار ،االستهالكات  39مليار ،هاذ الحاجيات في السطر
األخير اللي كان فيه جدال وسجال كبير وطويل في لجنة املالية ،فيه 26
مليار .كلها تتعلق ،السيد الوزير ،بتسديد الديون في  ،2019وكتجيو
كتقولو لنا هاذ امليزانية هي ميزانية اجتماعية ،هللا أكبر ،هذه ميزانية
ديال خدمة الدين ،هذه ميزانية ديال خدمة الدين 93 ،مليار درهم
ما�شي سنتيم ،يعني تفوق ميزانية االستثمار اللي هي  73مليار درهم،
وهاذ ميزانية االستثمار غير صحيحة ،ويؤكد على ذلك املجلس األعلى
للحسابات ،ألنه هاذ  73مليار ،أوال ما كتصرفش كاملة .ثانيا ،يمول بها
الصناديق الخصوصية ،وما كتحسبش ،كتبقى تم كتراكم ،وإلى حدود
هاذ السنة هاذي متراكمة في الصناديق الخصوصية  130مليار درهم،
وكتحسب ضمن االستثمار ،وهي غيرمنفذة في الواقع.
السيد الوزير املحترم،
فالبد من تحسين املقروئية ،وكنا كنطالبو منذ زمان قبل ما نجي
أنا ،فريقي ،فريق األصالة واملعاصرة ،كنا كنطالبكم دائما باش يمكن
نحسنو املقروئية تجيبو لنا هاذ الجدول اللي كاين في التقرير ديال
بنك املغرب ،جدول واضح ،أكثر من هذا ما كتجيبوه لناش ،ترفض،
رفضت الحكومة يتدرج ضمن الوثائق  13اللي مرفقة للقانون املالي،
وترفض هاذ املقترح وهاذ املطلب ديالنا كمعارضة ،وباملناسبة ()PAM
من نهاراللي تأسس وهو في املعارضة واحنا باقيين في املعارضة ،وغنبقاو
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مستعدين ،نبقاو للمعارضة حفاظا أو على حسب ما يبوؤنا به الناخب
املغربي.
إذن فهاذ الجدول باينة فيه ،كتسميوه (la situation prévisionnelle
 )des charges des sources du budgetوال ( )du trésorما كتعطيوه
لناش السيد الوزير ،باش نتبعو معكم ،نتبعو معكم في لجنة املالية وفي
باقي اللجان األخرى.
حين تتحدثون السيد الوزير ،غنرجع لهاذ الجدول ،وغندير فيه
قراءة ،هضرت على املديونية ،قلت على أنه هاذي ميزانية تسديد الدين
وليست ميزانية لتقديم الخدمات ولتحسين الخدمات االجتماعية
للشعب اللي واضحة.
وكنقرا واحد الجملة ديال دائما املجلس األعلى للحسابات ،كنا
وقلناها ما كتصنتو لناش ،قلناها منذ زمن ،هاذ املرة كيقولها لكم
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،املجلس األعلى للحسابات
يو�صي بضرورة مضاعفة الجهود قصد الحد من حجم الدين العمومي،
وليس باملديونية والتحكم في النفقات ونسب عجزالخزينة.
ومالحظة تتكرر كل سنة في التقاريرديال املجلس األعلى للحسابات،
كل سنة ،وال أحد يصغي لنداءات املجلس األعلى للحسابات.
على كل حال هاذ ال�شي اللي كتوفرو لنا من وثائق ومن معطيات ومن
بيانات ،كنقراو في حدود املقروئية ديالها ،فهذا كتذاكرو السيد الوزير
املحترم من خاللكم الحكومة عن النفقات ،باش نتذاكرو راه امليزانية
ببساطة هي املوارد آش تندخلو واش كنصرفو ،النفقات والتكاليف.
احنا في بالدنا منين تندخلو الفلوس؟ تندخلوها غير من الضرائب،
 %90من الضرائب ،ال�شي اآلخر من املؤسسات واملقاوالت العمومية
�شي شوية .باملناسبة مجموع املؤسسات واملقاوالت العمومية في البالد
�شي  50والزيادة يااله كيدخلو بالكاد كيدخلو ذاك ال�شي اللي كتدخل
الضرائب على الكارو بحال بحال ،كنضربو الكارو كندخلو �شي  11مليار
درهم ،ذاك ال�شي اللي كتدخل كل هاذ املؤسسات واملقاوالت العمومية.
ففيما يتعلق بالنفقات ،النفقات جا في التقديم ديالكم ،السيد
الوزيراملحترم ،وفي الصفحة  ،115ترشيد نمط عيش اإلدارة أساسا عبر
تعزيز مجهودات ترشيد النفقات املرتبطة بتسيير اإلدارة ،خاصة فيما
يتعلق بمستحقات املاء والكهرباء واالتصاالت والتنقل داخل وخارج
اململكة والكراء وتهيئة املقرات اإلدارية وتجهيزها وتنظيم الحفالت،
وكذا مصاريف االستقبال والفندقة واقتناء وكراء السيارات ،وكذا
املصاريف املتعلقة بالدراسة ،هذا جا في املذكرة ديالكم.
فاش كنجيو نقراو هنا ما كاينش من هاذ ال�شي السيد الوزير ،بل
بالعكس هناك إسراف وتبذير وزيادة في نفقات التسيير غير مبررة في
امليزانيات الفرعية اللي كيجيو لنا ،وإلى قلبتي ،السيد الوزير املحترم،
بين ثنايا أسطر هذه امليزانيات وهللا العظيم وأقسم باهلل ثم أقسم باهلل
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ما بغا يتفهم لي ذيك ال�شي.
كاين الفلوس تهدر وتبذر بشكل غير مبرر ،وهاذ العملية درتها في
جميع امليزانيات الفرعية ديال القطاعات ،كاين �شي حوايج ما بغاوش
يتفهمو لي كاع ،وفي اآلخر قلت ياك ما غنكون قا�سي كيف ما كيعاتبوني
بعض األصدقاء �شي مرات كيقولو ليا راك كتكون قا�سي على الحكومة،
بقيت كنقلب لقيت نفس املالحظات ديال املجلس األعلى للحسابات،
في  2017زدتو النفقات ديال التسيير  ،%110في  2018قل لنا السيد
الوزير شحال زدتو فهاذ النفقات؟ وغير مفهومة وغير مبررة إطالقا،
خاصة في امليزانية ديال التعليم اللي احنا في أمس الحاجة إلى اإلمكانيات
املالية ،كنقلب كنلقى �شي حوايج غريبة ،ما عنديش الوقت باش نتذاكر
بتفصيل على هاذ األسطر ،ولكن أدعو السيد الوزيراملحترم إلى مراجعة
هذا األمر.
أرجوكم ،السيد الوزير ،بالدنا وشعبنا محتاج للفلوس ما
تبذروهومش ،أنتم تقرون في مذكرتكم التقديمية اللي اعطيتوها لنا
في شهر ،7وما التزمتوش بهاذ ال�شي ،واش �شي حد غالبكم؟ أو ال ما
منتبهينش؟ أوال ما كتعاملوش بالجدية الالزمة مع املوضوع؟ هذه فلوس
ديال الشعب ،ومحتاجين لها بزاف .فين محتاجين لها؟ محتاجين لها في
التربية والتكوين ،ومحتاجين لها في الصحة ،ومحتاجين لها في العديد
من األمور اللي تهم األوضاع االجتماعية ديال بالدنا.
إذ ،السيد الوزير املحترم ،هاذ ال�شي كله هاذ القانون املالي ما كانش
مفاجئ راه غادي يعطي العجز وانتوما جايبين نسبة العجز دامليزانية في
 ،3.7يعني كتكرسو نفس العجوزات التي تجعل من اقتصادنا غير قادر
على اإلقالع ،ما يمكنش يقلع ،ما يمكنش يقلع واحنا عايشين العجز
في امليزانية ،العجز في امليزان التجاري وميزان األداءات وهاذ العجزين
التوأمين لهما وقع وتأثيرعلى كل األمور اللي تتعلق باالقتصاد الوطني.
وبالتالي فهذا القانون املالي ،أنا أقول كنفكر هذه األيامات واش
نقولها وال ما نقولهاش للسيد الوزير ،باغي نقولها وجاوبني ،واش
عندكم وقت من هنا للرجوع إلى مجلس النواب في ( )la navetteديال
القانون املالي ،واش عندكم �شي وقت تفكرو وتنقذو ما يمكن إنقاذه،
في هاد ال�شي ديال النفقات بالخصوص؟ ألنه أمام هذا الوضع يطرح
سؤال ،السيد الوزيراملحترم ،أمام هذا الوضع ما العمل؟
ولذلك نقول نحن في املعارضة سنساهم ونساعد الحكومة وإذا
بغات تاخذ برأينا تبارك هللا ،ما بغاتش تاخذ برأينا فلها ذلك ،ألنه هي
اللي تتحكم وهي اللي تتسير البالد ،وهاذ ال�شي تنقول دبا تنقولوه دائما
وكنأكدو عليه ،وكتأكد عليه املؤسسات الوطنية وكذلك املؤسسات
الدولية ،فما العمل؟
أوال ،التحكم في النفقات ،السيد الوزيراملحترم؛
ثانيا ،توسيع الوعاء الضريبي ،السيد الوزير اليوم ،أنا ابغيتك
تجاوبنا عالش أنتوما ،فاش تنقول لكم انتوما السيد الوزير املحترم
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ما�شي شخص شخصيا ،ال عاد بديتي ،كنهضر على الحكومة ،عالش
عجزتو على توسيع الوعاء ،وانتوما عارفين راه ما عندكمش خيار ،راه
إما توسعو الوعاء ديال الضريبة إما تزيدو تضربو عباد هللا ،وتضربو
البسطاء ،يعني تمشيو لهم للدخل ديالهم من ( )la sourceوتمشيو
لالستهالك ( )la TVAهذا الخيارصعب ألنه غيخلق احتقانات اجتماعية
لها خطورتها.
إذن الحل اللي عندكم وسعو الوعاء ،شحال وانتوما تتقولو لنا
نوسعوه ،والتوسيع ديالو معناه مجهود لهيكلة القطاع الغير املنظم،
سنوات والحكومة تردد هذا األمردون أن تعمل أي مجهود لتحقيقه.
الرفع من نسبة تحصيل املوارد ،دبا خاصنا ندخلو الفلوس ،الرفع
من نسبة التحصيل ما كتديروش مجهود ،السيد الوزير ،كتضيعو على
املغرب على الشعب  8داملليار ديال الدرهم ،من خالل ضياع  50مليار
ديال الفاتورات ،رقم اللي غادي نفكو به واحد العدد ديال املشاكل8 ،
داملليار ديال الدرهم ،قل لنا عالش السيد الوزير؟ واش ألنه املوظفين
للتحصيل ما كافيينش ،واش �شي حاجة أخرى مرتبطة بالحكامة في هذه
العملية ديال التحصيل ،أو �شي حاجة أخرى ،هاذ ال�شي يعني بالدنا
عندها إمكانيات خاص الجدية واملسؤولية في التعاطي مع هذه األمور.
واحد األمر ثالث يمكن لنا نرفعو به املوارد وقلناها وجبناه تعديل،
ورفضتوه السيد الوزيرهو ما سميناه ب "تضريب البذخ" بدل تضريب
معيشة البسطاء" ،تضريب البذخ" يعني تضريب ( )la TVAتزاد حتى ل
 %30بالنسبة للمواد االستهالكية ،كيفاش تتسمى ذاك ال�شي ()luxe
ضربو هذو ،عالش ما بغيتوش تضربوهم؟ أوال بعدا هي منتوجات باش
ما نقولوش أودي كنمسو التنافسية داالقتصاد الوطني وكذا ،هذيك
كلها منتوجات مستوردة ،وليست من صنع محلي.
ثم رابعا ،دائما في تنمية املوارد ،حكامة املقاوالت واملؤسسات
العمومية ،السيد الوزير .ما يمكن�شي مجموع املؤسسات العمومية
يااله تتعطي للخزينة هذاك ال�شي اللي تيعطي الكارو ،هاذ ال�شي ما�شي
معقول ،واحنا متأكدين وحتى انتوما تقرون بذلك وما مرة جاء على
لسانكم ،يعني الحكومة ،أنه هاذ املؤسسات واملقاوالت العمومية
تفتقد إلى الحكامة في تدبير شؤونها ،ال املالية وال كل ما يتعلق بشؤونها
الداخلية.
إذن فالسيد الوزيرمرة أخرى عالش ما بغيتوش تديرمجهود ،تديرو
مجهود لحكامة جيدة في هذه املؤسسات؟ هاذ التدابير اللي تنقترحوها
عليكم هي تدابير على املدى القصير واآلني املستعجل ،تنقترحو عليكم،
السيد الوزير ،تدابيرعلى املدى املتوسط ،وهي كالتالي.
وغننطلق من هنا من قول جاللة امللك في خطاب له ،ينص ويقول:
"رؤية مندمجة للنموذج السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي ببالدنا".
السيد الوزير،
اسمح لي نقول لك ما عندكمش رؤية مندمجة وشاملة ،عندكم
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مخططات قطاعية مشتتة ،جزر معزولة عن بعضها البعض ،وليست
هناك أي التقائية بين برامجها وسياساتها ،التسريع الصناعي بوحدو،
واألخضربوحدو ،واألزرق بوحدو ،أليوتيس بوحدو ،الرقمي بوحدو ،راه
بزاف كثيرذاك ال�شي ،ولكن اللي متأكد منو–وغادي تتفق معايا السيد
الوزير–على أنه كل مخطط كيتعتبرعندو حكومة ديالو بوحدو اللي هو
الوزير اللي مسؤول عليه ،وال هناك أي مجهود ما عرفتش واش السيد
رئيس الحكومة ما تيديرش مجهود ما نعرف ،ألن �شي مرات تيبان لي ذاك
ال�شي راه ما�شي زعما نتصورو ما عرفش أشنو ،يمكن نتصورو رئيس
الحكومة يستدعي الوزراء ديالو ونجلسو ما�شي ضروري التلفزة والنقل
التلفزي ويتذاكرو بيناتهم ،السادة الوزراء املحترمين راه هاذ ال�شي
عندكم مشتت غنجمعو هاذ ال�شي.
إذن فأعتقد ،السيد الوزير املحترم ،على أن هذا األمر األول البد
من تجميع املخططات وقبل ذلك التقييم ديالها هي جميع املخططات
أو جلها–حتى ال أكون قاسيا–جلها فشلت في تحقيق أهدافها أو
عجزت عن تحقيق أهدافها ،كاين هناك بعض املخططات بحال
املغرب الرقمي ،وصلنا ل %25؟ ما وصلناهاش .ما وصلناهاش،
السيد الوزير ،وأنت عارف هاذ ال�شي خسرنا عليه الفلوس وخسرنا
عليه الجهد وخسرنا عليه الوقت ،والدخول والولوج إلى عالم اليوم ما
يمكن يكون إال عبر بوابة الرقمي ( (le digitalوفشلنا فيه ،ما يمكنش
اليوم االقتصاد ديالنا يكون تناف�سي بدون االنخراط في الصناعة ،4.0
وأنا أقول وأشدد على ذلك ،وما يمكنش هاذ ال�شي يكون ألنه الثورة
الصناعية الرابعة راه هي التكنولوجيات هي ()les communications
هي ( )l’internetهي ( ،)le digitalما غنخوضش في التفاصيل ديال هاذ
األمر ،ولكن هاذ القناعة عندكم وعندنا وكاين توصيات ديال املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي األخير ،هاذي شهر يو�صي ويشدد ،وإال
سيفوتنا الركب ،السيد الوزير.
واش درنا في هاذ الباب؟ فشلنا في هاذ املخطط ،مخطط االنبثاق
الصناعي  %50ما وصلناهاش .التسريع الصناعي اليوم ،التسريع
الصناعي يتحدث عن أن الهدف األسمى من هاذ ال�شي كامل ،التسريع
في  2021مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام  ،%23بالكاد احنا
اليوم  16 ،%16 ،2018و�شي بركة واخا تزيدو شوية راه  ،16كيف
بغيتوفي عامين نزيدو 7ديال النقط؟ فاملخططات اللي تتقدم الحكومة،
السيد الوزير ،مخططات طموحة فيها الكثيرمن الوعود ،فيها التزامات
غير مبنية على أسس موضوعية وواقعية ورنانة جدا ،وحين تنتهي
اآلجال نجد أنفسنا محبطين ،ألنه ال �شيء تحقق لألهداف أو القليل
من األهداف.
إذن فللرفع من النمو ،السيد الوزير ،باش نأكد على هذا األمر
ونكونو تنافسيين ،خاصنا البلد ديالنا يصدر باش ندخلو الفلوس ،ألنه
إلى مشينا بهاذ العجز ديال امليزان التجاري وميزان األداءات باستمرار ما
يمكن لناش نقلعو ،وما يمكن لناش نقلعو ،ومكاينش السيد الوزير،
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مجهود كافي ومقنع في هذا الباب ،وهذا مرتبط بحوايج أخرى أنا غنتذاكر
عليها على املدى املتوسط.
قلتها قبيلة وغنأكد عليها ،البد من القطع ،هاذي تنرتبها في املرتبة
الثانية بعد تغيير ومراجعة نموذج النمو واللي تيعتمد على قاعدة
صناعية قوية تصديرية ،األمر الثاني قبل �شي حاجة أخرى ،هي القطع
مع نمط الحكامة املوشوم بالفساد والرشوة والبيروقراطية واملركزية
املفرطة ،والشروع فورا بتضافرالجهود ديال الجميع ،الشروع فورا في
بناء نمط جديد يعتمد النزاهة والشفافية والالمركزية والالتمركز ،اللي
تتخدم فعال جهوية تقدمية حقيقية ،وهاذ ال�شي تعطلتو بزاف ،تهدرون
الكثير من الزمن ،السيد الوزير املحترم ،الكثير من الزمن ،تهدرون هذا
الزمن وتؤدون إلى التأخير ،وهذا يؤدي إلى التأخير عن اإلقالع ،والتأخير
عن اإلقالع الشعب هو اللي تيأدي فيه التكلفة غالية جدا.
باملناسبة نفتح قوس ،احنا من مفروض نتعبؤو كاملين لالنتقال إلى
النموذج الجديد ،النموذج التنموي ،أنا اآلن تنهضر فقط على نموذج
النموما عنديش الوقت باش نهضرعلى النموذج التنموي باألعمدة ديالو
كاملين ،ما يمكن لناش ،السيد الوزير املحترم ،بدون اقتسام التكلفة،
أي إصالح وأي انتقال له تكلفة اقتصادية ومالية ،وهاذ التكلفة خاص
يتقاسمها املغاربة كاملين وليس بعض الفئات اللي مغلوبة على أمرها
فقط ،البد من..
املسألة الثالثة ،السيد الوزير ،وبسرعة ،الطبقة الوسطى هلكتوها
في هاذ  7سنين ،هلكتوها وقد أقول قريب تمحيوها ،فال يمكن لنموذج
أن ينجح بدون قاطرة قوية ،وهاذ القاطرة ما يمكنش تكون إال الطبقة
املتوسطة ،وقضيتو عليها باإلجراءات والتدابير التفقيرية اللي دارتها
الحكومة ديال ال�سي إبن كيران وتتواصلوها انتوما إلى حد اليوم.
ثم األمر الثالث التربية والتكوين والصحة ،ما غنهضرش بالتفاصيل
هنا.
في األخير ،السيد الوزير املحترم ،عود على بدء ،ياك ال�سي؟ نرجع
لألول ونقول أنه هاذ ال�شي كامل ال يحتاج إلى املعجزات ،اللي ما نقدروش
عليها احنا كمغاربة عندنا ما يكفي من الذكاء ،عندنا ما يكفي من الغيرة
الوطنية الصادقة إليجاد الحلول ،ونقول لك السيد الوزير فين كاينة
الحلول ،باش ما نمشيوش نقلبو ف�شي جهة أخرى ،الحلول عندنا في
دستور اململكة ،دستور اململكة فيه جميع الحلول لجميع املشاكل.
فللحكومة أن تتعامل بجدية أكبر مع هذا األمر ،فاش تنقول
الدستور ،روح الدستور ،روح الدستور ،ال في الحكامة وال في الحقوق
وال في الحريات ،وال في العدالة االجتماعية وال في العالقة ما بين
املؤسسات واالستقرار ديالها والتعاون ديالها ،وال كل املجاالت التي
يؤطرها الدستور ،أكيد تما غادي تلقاو الحل ولستم مطالبين باإلتيان
بمعجزة ،ألنه عصراملعجزات قد ولى وانتهى.
والسالم عليكم.
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وشكرا على حسن إصغائكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد رئيس الفريق.
الكلمة للسيد رئيس الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،أو من
ينوب عليه ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على النبي املصطفى
الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.
السيد وزير املالية املحترم،
السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان والناطق الرسمي باسم
الحكومة،
أخواتي إخواني املستشارين،
السيد الوزير،
أعود إليكم ألسائلكم قبل الدخول في ما أعده الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية بهذا املجلس املوقر من تقرير ومالحظات حول ما
نحن بصدد مناقشته.
السيد الوزير ،أسائلكم أين هم أعضاء الحكومة؟ هل تمثلون
الحكومة وحدكم؟ وهنا أستحضر السيد الوزير أتمنى أن تتبعوني ولو
هنيهة ،ألتمس أن آخذ من وقتكم ولو هنيهة بسيطة ألقول لكم أين هم
إخواننا الوزراء في هذه الحكومة؟ هل غيرمعنيين؟ هنا أستحضرالقولة
الشهيرة للزعيم عالل الفا�سي رحمة هللا عليه" :واحد كألف ،وألف
ُ
كأف" قولة شهيرة للزعيم عالل الفا�سي ،وأنا أستحضرها وأنا طفل
صغيركان يرددها ما من مرة ،هل أنتم ألف؟ تبارك هللا عليكم.
هي مناسبة أيضا ،واسمحوا لي السيد الوزير أن أتجرأ ألقول كنتم
في مستوى التطلعاتـ أبهرتم اللجنة املالية وعبرتم عن وطنيتكم وعن
كفاءتكم ،أرا غير يخليوكم تخدمو ،أحييكم ،وزير جاء وكنا نعتقد أن
البداية أو أن املمارسة ستعطيكم أكثر تجربة ،لكننا اكتشفنا أنكم
كنتم في املستوى.
شكرا كذلك للجنة املالية وإلى رئيسها ومقررها وكل مكوناتها ،عشنا
معكم وأبحرنا معكم فعال ما يتعلق بهموم الشعب ومستقبله.
نحن في حزب االستقالل نأمل كثيرا أن يكون هذا املشروع مشروع
قانون املالية هو األفق حتى نستطيع أن نستجمع قوانا لنكون في
املستوى .حزب االستقالل بوطنيته وغيرته الصادقة مازال يتطلع إلى غد
أفضل بمشاركة حكومية فاعلة ،ويا ليتني أرى مجموعة من الوزراء حتى
يعوا حتى يفهموا حتى يستنبطوا املساوئ واملحاسن ،حتى يستنبطوا
هموم الشعب الذي أوكلنا نحن في النيابة عن الشعب.
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السيد الوزير،
إن املشروع العروض على أنظار مجلسنا املوقر اليوم ،هو مناسبة
إلجراء تقييم موضوعي ومسؤول ملا تحقق وما لم يتحقق وملدى وفاء
الحكومة بااللتزامات التي قطعتها في البرنامج الحكومي ومدى قدرتها على
تضمين هذا املشروع اإلجراءات والتدابيرالتي عجزت عن تحقيقها خالل
ثالث سنوات مضت أو بالتضامن الحكومي وهما غايبين نحسبو لهم
سبع سنين ،احنا تنقولو سبع سنوات أشنو دارت فيها هاذ الحكومة؟
السيد الرئيس،
إن مناقشة مشروع قانون املالية لسنة  ،2019هي فرصة سانحة
لنجدد التذكيربحرص حزب االستقالل كما كان ،على أن يجسد بالوعي
واملمارسة القيم الحقيقية للنضال والديمقراطية كما سطرها الرواد
األولون ،والتي جعلتنا نستشعر حجم التضحيات التي بذلت ،وحجم
التنازالت التي قدمت ،ليكون الوطن على الصورة التي نعتزبها اليوم.
وعلى امتداد مسار تاريخي طويل من الكفاح والجهاد ،حققت
بالدنا تحوالت مهمة على كافة األصعدة بتوافق تام مع كافة الفرقاء،
وكان قدرنا أن نواجه في كل مرة تحديات وإرادات نكوصية ،تحاول
ما استطاعت جر بالدنا إلى الخلف وضرب املكتسبات الديمقراطية
والقضايا الوطنية.
ويبقى أهم القضايا التي مازالت تشد اهتمام جميع املغاربة ،ملكا
وحكومة وشعبا هي القضية الوطنية ،قضية الوحدة الترابية ،السيد
الوزير ،التي تحظى بإجماع وطني وبتعبئة منقطعة النظير وراء جاللة
امللك أيده هللا ،أجل ،من أجل مواصلة ورش اإلصالح السيا�سي وتحقيق
التنمية الشاملة باألقاليم الجنوبية.
ومادامت املناسبة شرط ،فاسمحوا لي أن أعرب باسم الفريق
االستقاللي عن اعتزازنا باملشاركة املغربية القوية في املحادثات األخيرة
بجنيف ،ما دامت تروم أن توصل إلى حل واقعي عملي قائم على التوافق
حسب قرارمجلس األمن ،خصوصا الفقرة الثانية من القرار.2440
كما نعرب عن تقدير حزب االستقالل للعمل الجبار والكبير الذي
يقوم به املنتخبون باألقاليم الجنوبية بمختلف الهيئات الحزبية ،وعن
املشاركة املميزة لهم في املحادثات األخيرة .نتمنى التوفيق بحول هللا.
إن قضية وحدتنا الترابية ،السيد الوزير ،ليست قضية حكومة أو
حزب دون اآلخر ،وال فريق دون اآلخر ،بل هي قضية جميع املغاربة بدون
استثناء ،وعلى الجميع أن يساهم كل من موقعه في تحصين املكتسبات
واملنجزات املحققة وتعزيزموقف ومصداقية بالدنا لدى املنتظم الدولي.
كما أود باملناسبة ،أن أتقدم باسم الفريق االستقاللي ،ومن خالله
حزب االستقالل ،بتحية تقدير وإكبار لقواتنا املسلحة امللكية ولقوات
الدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية على
الروح العالية والتفاني والتضحيات الجسام التي ما فتؤوا يبرهنون
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عليها من خالل مزاولتهم ملهامهم في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته
الترابية ،وفي الحفاظ على األمن واالستقرار وسالمة املواطنين ،وننحني
بإجالل وإكبارأمام كل أرواح شهداء الواجب الوطني.

نناقش مشروع قانون املالية ،وكنا نأمل أن يكون املشروع املعروض
على أنظار مجلسنا اليوم في مستوى التوجيهات السامية لجاللة امللك
وتطلعات املغاربة وحاجياتهم املجتمعية.

السيد الوزير،
حضرات األخوات واإلخوة،
لقد كان النصر دائما حليفنا في اإلصالح ،بفضل املبادرات الفردية
تارة ،وتارة أخرى ،عبرالتعبيرات الوحدوية التي نشأت انطالقا من كتلة
العمل الوطني ومرورا بالكتلة الوطنية ،ووصوال إلى الكتلة الديمقراطية،
التي قادت بالدنا إلى الدخول إلى مرحلة االنتقال الديمقراطي.

كنا نأمل أن يكون املشروع في حجم الرهانات املطروحة ،وأن ينجح
في رفع تحدي استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ
التزاماتها وتقديم ما يفيد بأن اآلفاق مطمئنة.
كنا نأمل كذلك أن تجيد حكومتكم اإلبحاروتحسن إتقان اإلبحارفي
ظروف صعبة ،وتوجه سفينتها توجيها سليما بدل االنسياق مع الرياح،
ألنه ليست هناك رياح مواتية ملن يجهل الوجهة.

واألكيد أن ما تحقق من إصالحات جعل بالدنا تمثل حالة
استثنائية في محيطها اإلقليمي ،ومكنها من تجاوز تداعيات ما جرى في
الجوار ،كنتيجة لحوار وطني واع ومسؤول حول اإلصالحات السياسية
والدستورية ،ساهم في تعزيز الثقة بين مختلف املؤسسات الدستورية
ومختلف الهيئات والوسائط السياسية والنقابية واملدنية.

لكن خطابكم جعلنا لقد خاب أملنا ،السيد الوزير ،وأظهرت
األحداث والسياقات التي واكبت إعداد هذا املشروع أن الحكومة
عاجزة عن توجيه السفينة وعاجزة عن تحديد اإلحداثيات ،وأنها لم
تستوعب بعد رسائل الشعب املغربي اليومية ،وما هي هذه الرسائل
السيد الوزير؟

ونعتقد أن بالدنا اليوم ،في حاجة أكثر من أي وقت م�ضى إلى روح
هذه اإلرادة ،بما يسهم في استرجاع ثقة املواطنين في مؤسساتهم.

تصاعد حدة االحتقان االجتماعي ،والذي ال يعدو أن تكون مطالبه
مطالب اجتماعية صرفة ،لقد جئتم ،السيد الوزير ،في خطابكم وفي
تقديمكم لهذا املشروع أن التعليم والصحة والسكن والتشغيل كلها
إكراهات .متى كان هذا إكراها السيد الوزير؟ هل التشغيل والبطالة
والصحة والتعليم إكراه؟ هذا واجب وحق علينا أن نجتهد جميعا
لتحقيقه وإسكات األفواه الجائعة واألصوات املعطلة واألصوات
املريضة التي تئن في مختلف أرجاء املستشفيات ،دون أن تجد من
ينقذها ومن يعولها ومن يخفف من آالمها السيد الوزير ،هذا واقعنا.

أجل ،السيد الوزير ،الثقة ،الثقة كلمة خفيفة في اللسان وثقيلة
في امليزان بالنسبة لهذه الحكومة .إن استرجاع منسوب الثقة ،السيد
الوزير ،هو سر نجاحنا كمجتمع مغربي ،الثقة التي ما فتئت الحكومة
تذكرنا بها إبان مناقشة كل مشروع قانون مالي ،ولكن دونما أن تقدم ما
يؤسس وما يشيع أو يشجع لهذه "الثقة" ولم تقدم ما يؤكد بأن اآلفاق
مطمئنة ،السيد الوزير ،من خالل تقديم معطيات واقعية وأرقام
حقيقية وتوقعات يقبلها املنطق االقتصادي قبل املنطق السيا�سي،
وهذا كله كان يقت�ضي من الحكومة أن تجتهد وأن تخلص في اإلفصاح
عن املؤشرات الدالة على األبعاد السلبية قبل األبعاد اإليجابية
لالختيارات املحتملة ،ألن رهان الحكومة ال ينبغي اختزاله في تغليب
هاجس التوازن املالي على هاجس املطامح االقتصادية املقرونة بالعدل
االجتماعي وبالعدالة االجتماعية.
بصيغة أخرى ،مرحبا بالنمو االقتصادي ،السيد الوزير .مرحبا
بالتوازنات املاكرو اقتصادية ،السيد الوزير .ولكن دون أن يمس ذلك
بالتوازنات االجتماعية.
االستقرارالسيد الوزير ،االستقرارقبل االستثمار ،إن لم يكن هناك
استقرار سوف لن يكون هناك أي استثمار ،السلم االجتماعي ،السلم
االجتماعي ،السيد الوزير .ال تعتقدوا أن السلم االجتماعي سيعطى
هدية أو ستأخذونه كحكومة بدون مقابل.
إن الشعب املغربي لم يوقع على بياض مع أحد ،بقدر ما كان وراء
جاللة امللك للدفاع عن حوزة الوطن ،لوضع ظروف اجتماعية حقيقية
توصلنا جميعا في تكافل مغربي إسالمي ،هذا هواإلصالح ،السيد الوزير.

اسمحوا لي ،ال أقوم بالشعبية ،ولكن أعبر لكم عن ما أراه ،ما
أعيشه دون أن أدخل إلى أسواق وجيبي ال يجاوز  100درهم ،هل اليوم
 100درهم واش تغذيك الخوت؟ جاوبوني قولو لي واش  100درهم اآلن
اللي فوق ( )SMIGواش غادي تعطينا �شي حاجة السيد الوزير؟ واش
نشريو اللحم واش الخضرة واش نصاوبو البوطة؟ وهذيك املانضة
ديال األجراء ( )SMIGأو املوظف املتواضع  3000درهم ،واش غتخلص
لو الكرا ،أرا نخلصو غير الضو واملا السيد الوزير ،أشنو وقع للمغرب؟
أشنو وقع لهاذ الحكومة؟
الحكومة راها كلها الخيرات ما تغيراتش بالعكس ازدادت ،ازدادت
الخيرات وكل مرة تنسلطو من األرض ما ينفع ،الشتا الحمد هللا طاحت
املحصول الزراعي بخير ،إذن أشنو وقع لنا؟ القدرة الشرائية انهارت راه
ما تنديرش السياسة أو تنحاول ننتقم ،راه أنا مغربي ،وحزب االستقالل
دائما كان وطني .هللا ينجحكم السيد الوزير ،نجاحكم معنا احنا حتى
أنا غنستفد حتى أوالدي غيخدمو ،حتى عائلتي غتخدم ،حتى أنا مواطن.
اسمحولي إلى كنت تنعطي املثل بنف�سي أعبرعن املجتمع ،شأني شأن
باقي املغاربة ،أشعر بمعاناتهم ألنني أنزل إلى األسواق وتنشري بطاطا
ومطيشة وتيغشوني وتيزيدو عليا في الضرائب وهذا هو وضعيتي وما
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تحسبونيش أنني تنحاول نتحامل على املجهودات ديالكم ،مجهوادت
كبيرة تتقومو بها ولكن بحال اللي تيم�شي في املنام .نباتو تنمشيو
وتنصبحو في بالصتنا.

إذن راكم محظوظين أشنو بقا لكم؟ يااله أسيدي ()commençons
ولكن التيه ديالكم والتجداب هنا والتدخالت ،وزيرمن الدرجة  ،1وزير
من الدرجة  ،2وزيرمن (Laissez les gens travailler( )3ème division
 )s’il vous plaitخلينا الناس يخدمو ،واللي عراف بزاف من الوزير
ينصح ،تديرو مجلس حكومي ،هضرو أسيدي بيناتكم وديرو لنا (voilà
 )ce qu’il faut faire pour sauver la situationأسمح لي إلى هضرت
بالفرنسية لكن ال حول وال قوة إال باهلل.

غادي نجيكم للمقاوالت اللي غنهضرو عليها ونحاولونعطيوها حقها،
األمر املثير لالستغراب السيد الوزير ،هو أن الحكومة غير مبالية بما
يقع ،تحيد على الراس وتجي فين بغات ،أو أنها تدرك جيدا ما يقع ،لكنها
عاجزة على إبداع وسن إجراءات وحلول جذرية للمعضالت االجتماعية
واالقتصادية واملطروحة وإزالة املتاريس التي تعترض تنفيذ البرامج
واملشاريع الكبرى ،بل إنها غير قادرة حتى على إجراء قراءة صحيحة
لعدد اإلقاالت امللكية التي شملت أعضاءها في إطار ربط املسؤولية
باملحاسبة.

أين نحن من النموذج التنموي الجديد السيد الوزير؟ أين نحن من
اإلستراتيجية املندمجة للشباب؟ ما مصير هيكلة البرامج والسياسات
الوطنية للدعم والحماية االجتماعية وغيرها من اإلستراتيجيات وخطط
العمل التي نادى بها جاللته والتي كان من املفروض أن نجد لها موطئ
قدم في مشروع قانون املالية الذي نناقشه اليوم السيد الوزير؟

اسمحو لي تعبير اللي هو تيليق للعمل الحكومي ،قلنا تصاعد حدة
االحتقان االجتماعي ،الهجرة السرية والعلنية ،احتجاجات الحسيمة،
زاكورة ،احتجاجات املعطلين ،احتجاجات املكفوفين ،احتجاجات
املتفرجين الرياضيين ،األداء االقتصادي متأزم ومتأزم جدا.

السيد الرئيس،
لو كان من الضروري اختزال أزمة هذه الحكومة في كلمة واحدة،
لقلت لكم ،السيد الوزير ،أزمتها أزمة ثقة ،أزمة التيه ،أزمة االرتجال،
أزمة عدم التشاور ،أزمة الثقة املتزايدة في النفس ،وعاش من عرف
قدره ،وهاذ الحكومة تبارك هللا عليها تفتقد ألربعة نقط سأختصرها،
حسب وجهة حزب االستقالل الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
العنصر األول مرتبط بغياب رؤية إستراتيجية واضحة ومندمجة
واستباقية منبثقة من إدراك حقيقي للتحديات واالنتقاالت التي يعرفها
املغرب ،سياسيا واجتماعيا وديمغرافيا وثقافيا واقتصاديا.
احنا تنعرفو أن تزاد لنا ،عارفين أن مثال رمضان جاي واحنا ما
تنوجدو لوش حتى تيتوقف املواطن أمام األمر الواقع ،أفين هي هاذ
االستباقية؟ فين هي النظرة اإلستراتيجية البعيدة؟ فين هو التخطيط
ديالكم؟ فين هو البرنامج الحكومي اللي آمنا وقلنا وا ( )BRAVOهذا راه
بخير ،اسمحوا لي السيد الوزير ساعة ساعة تنخرج عما هو مكتوب،
ألنني أنطق بما أشعروأستسمح.
العنصر الثاني :هو مرتبط بغياب الفعالية والنجاعة ،هي اللي قلنا
عليها تنباتو نمشيو ونصبحو في بالصتنا ،وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن
جاللة امللك نصره هللا عمل على تحديد السقف الزمني ملجموعة من
االستراتيجيات التي دعا الحكومة إليها أخيرا والتي لم يتم انجازها في
اآلجال املحددة ،ها الجواب دبا ما تنقول والو ،أعباد هللا سيدنا هللا
ينصره قال لكم واعطيوني الزمن ،عطيوني فقاش ،أعطانا خريطة
الطريق ،حكومة محظوظة هاذي ،سيدنا في الخطابات ديالو تيقول
لكم ها أشنو ،ها البطالة ،ها التعليم ،ها الصحة ،ها البادية ،ها
املقاوالت ،ها الجهة ،واضحين.

العنصر الثالث يتعلق بضعف اإللتقائية بين البرنامج وغياب
التنسيق بين مكونات الحكومة وبين مختلف اإلدارات العمومية ،ومن
مظاهر ذلك تفكك مكوناتها والصراعات الخفية والعلنية بين العديد
من القطاعات مما ينعكس سلبا على األداء الحكومي.
أسيدي وقولو لنا غير أشنو نتبعو ،وهذاك اللي تيعرف بزاف نقولو
( )BRAVOراك مزيان ،ونعطيوه ( )la coupeإلى كان الشعب عايش
مزيان وبخير ،أشنو تنطلبو احنا؟ ناكلو بخير ونطمأنو بخير ،والحمد
هلل اللي عندنا واحد املؤشر ،هاذ املؤشر هو االستقرار السيد الوزير.
هضرنا عليه وقلنا االستقرارقبل االستثمار.
العنصر الرابع ،وهو املرتبط بعدم احترام الحكومة لتعاقداتها
والتزاماتها مع الناخبين ومع املؤسسة البرملانية ،سواء تعلق األمر
ببرامجها االنتخابية أو ببرنامجها الحكومي ،واألدلة على ذلك كثيرة
ووفيرة وقد ال نستطيع حصرها.
إن مشروع قانون املالية لهذه السنة ال يعكس التراجع الكبير في
منسوب الثقة فقط ،بل يكشف لنا عن الخسارات الكبرى التي منيت بها
الفئات االجتماعية الفقيرة واملتوسطة خالل السنوات القليلة املاضية،
بسبب عدم قدرة الحكومة على رفع منسوب التحديات املطروحة في
مختلف املجاالت ،وكما يقال" :أكبر الخسارات في تاريخ البشرية هي
التي يقوم بها أشخاص اعتقدوا أنهم فعلوا الصواب" ،وهذا مكمن
الخلل فما تعتقده الحكومة صوابا هو في الحقيقة غير ذلك ،ونقيضه
في الحاالت كثيرة ،فالحكومة تعتقد أن املشروع جاء في ظرفية دولية
ضاغطة وأن املنافسات أو الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين
في العالم تشكل مصدرقلق االقتصاد الوطني وتنعكس سلبا على أدائه.
هاذ ال�شي ما كاينشاي السيد الوزير ،كالمكم هو الكبير ،فباهلل
عليكم كيف لنا أن نقبل ونصدق هذا الكالم واألرقام املحققة امللحقة
بمشروعكم تكشف بأن النمو االقتصادي العالمي سيستقر في حدود
 ،3.7يعني أننا أكبر معدل نمو اقتصاد عالمي منذ األزمة املالية ديال
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ومردودية.

إن مصدر القلق الحقيقي ،ليس هو إال االنعكاسات السلبية
للمنافسة الشرسة بين القوى العظمى ،بل إن مصدر القلق يتمثل في
ضعف خيال الحكومة وعقم تفكيرها وافتقادها للرؤية االستراتيجية،
أمام الطلب املجتمعي املتزايد على اإلنجازوالرفض.

ما غنهضرش على األرقام ألن األرقام ،تبارك هللا ،راكم احنا تضخمنا
التخمة ديال األرقام العظيمة واملاليير ،ولكن نؤمن بامللموس ،واش اآلن
كل أسرة ،السيد الوزير ،راها كتحس كل أسرة مغربية عندها جوج
وال  3ديال الناس جالسين بطاليين ،شنو درنا لهم؟ فين هي املناصب
املالية؟ وزير الصحة جا تيقول غيوظف  4000في حين أن  2000وال
 2400خارجة للتقاعد ،وزيرالتعليم جاب لينا التعاقد وخال لنا 70.000
معنى غيضرب تالفة لكل�شي ،سيما إلى ما كانش واحد التكوين محكم.

إن مصدر القلق الحقيقي هو محاولة تغليط الرأي العام بادعاء
أن املشروع الحالي هو مشروع اجتماعي تضامني ،وهو في الحقيقة،
قد تنطبق عليه كل األوصاف إال أن يكون مشروعا اجتماعيا ،السيد
الوزير.
فكيف له أن يكون اجتماعيا ،في ظل الضغوطات اإلضافية التي
فرضها املشروع قسرا على الطبقة الوسطى ،واإلجراءات املقترحة التي
تؤدي إلى توسيع رقعة الفقروالهشاشة وتوسيع التفاوتات املجالية؟
كيف له أن يكون فعال اجتماعيا ،في ظل العرض املخيب لآلمال
الذي قدمته الحكومة في إطار الحوار االجتماعي ،والذي يؤكد غياب
اإلرادة الحقيقية للنهوض بالتعليم وتحسين الخدمات الصحية
ومنظومة الحماية االجتماعية؟
الحوار االجتماعي كان بئيسا وأجوفا وفقيرا ،كان يراد أن تؤخذ
الصور لنتظاهر بأننا نقوم بحوار اجتماعي ،ونرد العيب على النقابات
أنها انصرفت ولم تقبل ،ماذا ستقبل؟
ال نريد أجورا ،ال نريد إال اعطيونا �شي بون باش ناكلو ونسكنو
ونتداواو ،وخوذو انتوما املانضات ،خوذو األجور ،السيد الوزير.
اعطينا احنا غيرباش ناكلو ونداويو اوالدنا ونقريوهم ونسكنو ،ليس إال.
واملانضة تبرعو بها أنتما وما تزيدوناش.
أجل ،السيد الوزير ،األخوات واإلخوة ،االختالالت واألعطاب
التي تعيشها منظومة التربية والتكوين في بالدنا وتكاليفها االقتصادية
واالجتماعية الباهظة تشكل موضوع إجماع وطني ،والتعليم اليوم
وخا نديرو اللي درنا راه لحد الساعة األفكار التي تأتي من أو التداخالت
الوزارة تتحمل مسؤوليتها.
ودعوني ،السيد الوزير ،أن أقول لكم ارفعو اليد عن التعليم،
سيدنا دارالثقة في الوزيرخليوه يتكلف ،عدة تداخالت من هنا ومن هنا،
وزيريتكلف بهذا ووزيربهذا ،شكون غنحاسبو؟ كتلفو لينا حتى إلى بغينا
نحاسبو �شي وزير شكون؟ التعليم التداخالت ستفشله ،ما نهضرش
على التعاقد ،ما نهرضش على األنظمة األساسية ملختلف القطاعات،
ما غنهضرش على الساعة وغير الساعة ،كنهضر على السياسة العامة
للحكومة ،إلى لقينا وزيرخليوه باش نحاسبوه ،كيفاش بغيتونا نحاسبوه
ووزير كيتكلف هنا ويخرج من هاذ الوزارة ويم�شي يتدخل هنا وحادكين
غير في التعيين في املناصب السامية)Bravo vous avez bien réussi( ،
رخفو علينا وخليو الشعب في أمان ويشعر بالديمقراطية ويعطي عطاء

جبتيو لنا الراميد فالصحة هو عبر عن فشله ،ربطتيو "تيسير"
بالراميد معنى واش اآلن بتيسير غادي نصلحو التعليم؟ قلناها في
الفريق االستقاللي وسنرددها دائما" ،تيسير" تشجيع وتحفيز ،نعطيو
لذيك الفالح أو األب الفقيرفي البوادي باش يتشجع يصيفط ولدو ،واش
بتيسير غنقريه؟ واش بتيسير فين هي الطريق؟ املسالك ما كايناش،
النقل املدر�سي ما كاينش ،املدارس الجماعاتية ما كيناش كافية ،نتمنى
ألن املشروع ديال وزير التعليم تصنتنا لو جاب لينا آفاق نتمناو يتوفق
إلى ما تدخلش �شي وزير عاوتاني يقول ليه أنا اللي تنحكم وأنا اللي
كنعرف وأنا اللي ما كنعرفش ،تفاهمو بعضياتكم وخليو الشعب يحس
بأن هناك جدية.
"تيسير" ،السيد الوزير ،راها فكرة ملكية ال نناقشها ممتازة ،ولكن
خاص اإلجراءات باش نجحوها ،أوال الطريق ،املسالك ،النقل ،عاد
نجيو للمدارس ،عاد نجيو للبرامج ،واحنا تايهين واش نديرو الدارجة
وال نص دارجة ،وال نديرو �شي جمعية عاوتني تخلق لينا �شي مصطلح
( )l’argotبطريقة أخرى ،نرجعو لألصل ديالنا السيد الوزير.
هذه الحكومة مع كامل األسف تتغا�ضى عن االختالالت الحقيقية،
وتكتفي بتدابيرشكلية دون عمق إصالحي كافي ،مما ستكون له انعكاسات
خطيرة على كافة املستويات السياسية االقتصادية واالجتماعية.
السيد الوزير،
أما بخصوص الصحة فأنا هضرت ،الصحة ما غاديش نهضرش
على الصحة باألرقام بقدر ما غادي نقول يااله نمشيو للمستعجالت،
ونبداو من املستعجالت ونشوفو على هللا ال قدر هللا حوادث السير
كيف كيترماو الناس واللي تصاب ب�شي مغص مفاجئ يبقى مرمي،
( )les scannersواملعدات كتعطل باش نتصاحبو مع القطاع الخاص
نخليو الناس يمشيو يدوزو ( )scannerفي جهة أخرى.
وظفتيو  4000راه ما كاين غير  ،2000قولوا لنا غير  2000والغالب
هللا والوضعية صعيبة وما عندناش الفلوس ونقتنعو ،إوا دبا احنا في
املدن في واحد الخط اللي بديناه من القنيطرة ،نبداوه من مراكش
حتى لطنجة إوا شوفو لنا األقاليم الجنوبية الشرقية ،بدا عاوتاني
من ورزازات طلع حتى لفكيك ،راه الجوع ،كاين غياب األطر ،غياب
املستوصفات ،غياب األدوية ،غياب العناية ،غياب مفهوم الصحة ،ما
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نهضرش على الزيادة.
أنا تنقول راه وخا زدنا  4دامللياروال زدنا  10داملليارفين هي األرضية،
واش يمكن لنا نحرثو في السما ،ما كاينش التربة الخصبة ،ما كاينش
نية العمل ،ما كاينش تخطيط مبرمج إستراتيجية واضحة نتبعوها،
ونقولو نوقفو ونجلسو بالجوع يومين ،ولكن ملي نبداو ناكلو غناكلو
تغذية مفيدة صحية ،واحد ( )une rationتكون ( d’entretien et de
 )croissanceما تكونشاي ،احنا واحد الكلفة غذائية ضعيفة تذهب بنا
إلى الفقروإلى الجوع وإلى األمراض ال قدرهللا.
غندوز للتشغيل بسرعة ألن مازال لي  10دقائق .التشغيل السيد
الوزير رغم أننا تنقولو راه باين وما ندخل�شي في الحساب ،ألنني عاهدت
نف�سي أال أدخل في الحساب ،واش تتجيبو لي في هذيك الفرضية ديالكم
 %3.2ديال النمو وتقولو غادي نوظفو  300ألف في السنة؟ واش
غتحمقوني وال غتخليوني نم�شي نقطع حوايجي ،ألن ما يمكنش 3.2
ديال النمو اللي كتوخاوه غتوصلو به ل  300ألف منصب في السنة ،كي
كتحسبو لها؟
الناتج الداخلي الخام شحال غيعطيكم ،أرا نحسبوغيربالخشيبات،
خاصنا نقولو أشياء معقولة وواضحة باش نقبلوها .إذن ما نبقاوشاي
نتزايدو ،راه كل�شي غاضب على البطالة وعلى قلة التشغيل.
غنضيف نقطة أخرى في التشغيل ،السيد الوزير ،هنا سأقف
وأتكلم ،كنظن حتى املوت له األجل ما عرفت شحال ،ولكن راه غنبقى
نهضرنهضرغيرعلى إضافة جحافل ديال العطالة اللي تتخرج مطرودة،
ألن الشعار هو" من تنقب خان" ،شكون اللي غادي يحمي هاد العمال؟
كيتضافو على الترسانة الكبيرة ديال املعطلين ،املعامل راه اللي دار
النقابة تطرد ،وهنا تنوقف وتنشكر املجهودات الجبارة ديال بعض
العمال اللي صادفتهم في تعاملي معهم اللي كيحرصو شوية على إنقاذ
هاذ مناصب الشغل ألن مدونة الشغل عاجزة على إنصاف األجير،
يجب إعادة النظرفي موادها.
اليوم غير أنا عندي في مكناس دارو النقابة طردهم قال لك وهللا
ما نردهم ،إيوا أش غتدير لوهم؟ يخرجو يديرو الفو�ضى ،هذي أشياء
تتكرر باستمرار ،الباس اللي لقينا واحد السلطة إقليمية يقظة وتدفع
بالتي هي أحسن ،ألن هاذ ال�شي ما غيخدمش مصلحة البالد ،ما يمكن�شي
تديرالنقابة وتطردو ،إذن يسدو هاذ النقابات.
السيد الوزير املحترم،
خلينا كنقابة نكونو نخدمو الوسيطة ،خلي الناس تثق فينا راه ما
بقاو تيتيقو في حد ،راه هذاك املنخرط اللي تيجي عندنا تيآمن وتيتيق
فينا .إلى خليتو تتفشلونا وطردو الناس من املعامل ،راه ما غيبقاش ذيك
منسوب الثقة غادي يزيد يموت كيف راه ميت اليوم.
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السيد الوزير،
أنا مازال لي الوقت قليل نهضرو على املقاوالت ،السيد الوزير .السيد
الوزيرأرجوكم أن تعوا جيدا ما سأقوله ،كل عام تنجيو ناقشو القانون
املالي ،حتى الين غنبقاوناقشو القانون املالي كل عام نزيدووعام نضوبلو
وعام نقصو ،عاطيونا االستقرار الضريبي باش املستثمر يجي يعرف
راسو ها عالش غيدخل خالل مدة معينة ،عشرة سنين خليونا واحد
االستقرار ديال الضريبي ،نجمعو الضرائب ونوسعو الوعاء الضريبي،
وسعو الوعاء الضريبي باش كل�شي يخلص ،ضروري الخالص كخدمة
وطنية ،وخلي الشركات يخدمو ،ما يمكنش هاذ العام ندير مشروع
والعام جاي تجي لي الحكومة وتديرلي ضرائب إضافية قتالتني.
إذن اعطيونا االستقراروكل عام نجلسو هنايا ونبقاو زول هاذ املادة
جر هاذ املادة ،وكل عام هذوك املستثمرين يديهم على قلبهم ياعباد هللا
فاش غادي يخرج هاذ ال�شي ،واشنو غادي نديرو في هاذ ال�شي ،معناه ما
كاينش االستقرار ،ما كاينش االستمرارالسيد الوزير.
أما إلى قلنا هذيك الصفقات العمومية ،وأكبر من عاهل البالد
تيقول لكم خلصو الناس ،راه الناس مازال ما مخلصينش في الصفقات
العمومية وفي املشاريع اللي نجزوها ،راه مازال الناس ما مخلصينش،
وراه غيرحشمت نقول فالن وفالن وفالن ،كاين اللي تخلصو وكاين اللي
مازال ما تخلصوش ونجبد دابا راني تنشوف قدامي ناس غادي يمشيو
للحبس وهما تيسالو للدولة ،غيمشيو للحبس ألن الدولة تتسالهم (LA
 )CNSSما تترحمهمش ،الضرائب ما تترحمهمش وهما تيسالو للدولة،
إيوا أفتوني في أمري ،أش غنديرو لهاذ الناس غادي نقتلوهم؟
كنظن أن الصفقات العمومية يجب إعادة النظر فيها ،وبعض
الناس–ال سامحهم هللا–راه ما بغاوش يحشمو ،أي مقاول تيسال �شي
حاجة خاصو يحط شوية عاد ..أشمن ربح بقى لو؟
ثانيا ،التداخالت ،كل مشروع وكل صفقة عمومية فيها 9 ،10
ديال املتداخلين كل املتدخلين ،وكل واحد خاصك تخرج حتى تحط
التنبر وياريت هاذ التنبر يدخل لخزينة الدولة راه تيدخل لجيوب هذاك
املسؤولين ،أباركة نحاربو غير الغش راه احنا رابحين ما نسلفوش ،أجي
عند الفريق االستقاللي يعطيك نماذج باش تجر الفلوس بدون ما تزيد
على الطبقة املتوسطة .عندنا عندنا القناطر ديال األمثلة اللي خاصها
غير شوية ديال التدابير ونعمرو خزينة الدولة بدل كل ما نحتاجو
الفلوس نرجعو للطبقة املتوسطة ونهلكو الخدمات االجتماعية.
إذن هاذ الطبقة املتوسطة اللي كانت متنفس راه ما غتبقاش،
كنظن العام جاي–ال قدرهللا–نقولو راه ما بقاتش متوسطة من األرض
للسما ،هذا راه غير مقبول ،الناس راها متضررة ،الشركات متضررة
وأنا اعطيتكم غير نماذج ،أما إلى دخلنا لذيك املراجعة مراجعة أشنو
غادي نراجعو راه السيد مات "،ما لجرح بميت إيالم" .امليت راه وخا
نوخزوه راه ما غيعطيش.
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إذن الوضعية تتطلب واحد املجهود ،واحد اليقظة ،وكيف قلت لك
في البداية التدخل ديالي "واحد كألف" ،نخاطب فيكم الوطنية .نخاطب
في حكومتكم التي تمثلونها اليوم الجدية ،الوضع صعب ،الخيرات عندنا
خاصنا املعقول ،املعقول اللي خاصنا.
اليوم األسر كتبكي ،الشركات كتبكي ،التعليم كيحتضر ،الصحة
ماتت ،إذن اعطيني �شي قطاع اللي نعتمدو عليه.
ٌ
هللا يرحمنا بالشتا باش على األقل وزارة الفالحة تنعم شوية وتقول
( )voilaهذا خيرات من ربي.
هللا يجازيكم بخير ،السيد الوزير ،أنا غنعيا نهضر ،ولكن غنقول
لكم في ختام التدخل ديالي ،تدخلي كان نابعا من غيرتي ومن غيرة فريقي
االستقاللي كعادتي.
لم أرد أن أبخسكم عملكم ،لم أرد أن أحبط عزائمكم ،بقدر ما
نبهت في دوري البرملاني أنني أنتقد ،أوجه ،ولكن تنبيهي من قلبي ،أدعو
لكم التوفيق ،التوفيق الكبير ،ندعو لحكومتكم السداد والتوجه إلى
الطريق الشعبي ،الشعب يريد إصالحات ال تتطلب أحيانا إال اإلرادة،
واش افتقدتو حتى اإلرادة؟
اسَت َطْع ُ
ت
سأختم بقول هللا سبحانه وتعالى" :إِْن ُأ ِر ُ
يد إَِّل ْالِ ْصَل َح َما ْ
َوما َتْوفِيقِي إَِّل ب َّ
َيهِ ُأن ُ
كْل ُ
ِيب" صدق هللا العظيم.
ِاللِ َعَلْيهِ َتَو َّ
َ
ت َوإِلْ

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد رئيس الفريق ،وكذلك على إحترامه للوقت.
الكلمة اآلن للسيد رئيس فريق العدالة والتنمية أو من ينوب عليه.

املستشار السيد عبد السالم �سي كوري:
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السادة املستشارون املحترمون،
نغتنم في البداية فرصة مناقشة مشروع قانون مالية ،2019
لنتقدم لكم السيد الوزير بالتهنئة على الثقة امللكية التي حظيتم بها،
بتعيينكم على رأس هذا القطاع الوزاري الهام وزيرا لالقتصاد واملالية،
متمنين لكم كامل التوفيق في مهامكم.
كما نغتنمها فرصة لتهنئة فريق الرجاء البيضاوي أطرا والعبين
وجماهيرا وعموم الشعب املغربي على اإلنجاز القاري ،الذي تم تحقيقه
بالفوز بكأس الكونفدرالية اإلفريقية ،وهي فرصة أيضا لتهنئة شبابنا،
الذين حققوا إنجازات قارية ودولية ،سواء في ميدان القراءة ،أو
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الحساب الذهني ،أو االبتكار ،أو مسابقات تجويد القرآن الكريم ،أو في
التظاهرات الرياضية.
كما ال يفوتنا ،السيد الوزير ،أن نهنئكم ومن خاللكم الحكومة ،على
إنجاز ربح بالدنا ل 09نقط ،في سنة واحدة في مؤشر ممارسة األعمال
( )Doing Businessحيث انتقلنا من الرتبة  69إلى الرتبة  ،60وهو
ما يقوي طموحنا في ربح رهان ولوج دائرة االقتصادات الخمسين 50
األوائل عامليا ،في أفق  ،2021الهدف الذي سطرته الحكومة في برنامجها
الحكومي الذي نالت على إثره التنصيب البرملاني.
إن هذه اإلنجازات إن دلت على �شيء ،فإنما تدل ،على قدرتنا
كمغاربة على ربح الرهان ،واالستجابة لكافة التحديات التي تواجه
بالدنا ،إذا خلصت النيات ،وتوافقت اإلرادات ،واستثمرت اإلمكانات
املادية والبشرية التي تزخربها بالدنا.
كما نؤكد أيضا على اعتزازنا باملستوى الذي بلغته الدبلوماسية
الرسمية التي يقودها جاللة امللك باعتماد "مقاربة ناجعة في التعامل
مع القضايا الكبرى للبالد" ،وهي مقاربة "ترتكز على العمل الجاد
وروح املسؤولية داخليا ،وعلى الوضوح والطموح كمبادئ لسياستنا
الخارجية ".كما أكد على ذلك جاللته في خطابه األخيربمناسبة الذكرى
 43للمسيرة الخضراء.
وفي هذا اإلطار ،نثمن عاليا الدعوة التي أطلقها لفتح "حوار مباشر
وصريح مع الجزائر الشقيقة ،من أجل تجاوز الخالفات الظرفية
واملوضوعية ،التي تعيق تطور العالقات بين البلدين" وكذا لتجاوز
"واقع التفرقة واالنشقاق داخل الفضاء املغاربي ،في تناقض صارخ وغير
معقول مع ما يجمع شعوبنا من أواصر األخوة ،ووحدة الدين واللغة،
والتاريخ واملصير املشترك ".ونتمنى أن تقابل هذه الدعوة بالحكمة
املطلوبة من قبل أشقائنا الجزائريين.
وفي نفس السياق ننوه باملبادرة التي اتخذها حزب العدالة والتنمية،
بالدعوة ملد جسور التواصل والحوار مع األحزاب الوطنية الجزائرية،
آملين أن يرد أشقاؤنا بالجزائر على التحية بمثلها ،من أجل غد أفضل
ملنطقتنا وشعوبها التواقة لبناء صرح االتحاد املغاربي.
كما نعبر عن اعتزازنا بمواصلة تحقيق مكتسبات هامة ،لصالح
ملف وحدتنا الترابية في إطارالوضوح في املبادئ والثبات في املرجعيات،
كما حددها جاللة امللك في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية واألربعين
للمسيرة الخضراء واملتمثلة أساسا في أنه "ال ألي حل لقضية الصحراء،
خارج سيادة املغرب الكاملة على صحرائه ،ومبادرة الحكم الذاتي،
مع الرفض القاطع ألي تجاوز ،أو محاولة للمس بالحقوق املشروعة
للمغرب ،وبمصالحه العليا".
كما نؤكد على ضرورة االرتقاء بأداء الدبلوماسية املوازية ،وال سيما
البرملانية منها التي تتوفر على إمكانات هائلة يمكن استثمارها ،بتكامل
مع الدبلوماسية الرسمية ،في إطارالدفاع عن القضايا العادلة لوطننا.
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وقد أبانت دبلوماسية مجلسنا املوقر بصفة خاصة ،في اآلونة
األخيرة على قدرات معتبرة في عدد من امللفات الوطنية املطروحة على
املستوى الدولي.
كما نذكر أيضا بالقضية الفلسطينية ،كقضية محورية بالنسبة
لكافة املغاربة ،مما يستدعي مواصلة وتعزيز جهود دبلوماسيتنا
لالضطالع باألدوار املطلوبة ،ومطالبة املنتظم الدولي من أجل العمل
على تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه كاملة ،في دولته
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،والوقوف أمام الغطرسة
الصهيونية والعدوان الغاشم على إخواننا في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،مع ما يقتضيه ذلك من تضامن ال مشروط ،ومحاربة صارمة لكل
أشكال التطبيع التي يجمع الشعب املغربي على رفضها ،من أي جهة
كانت ومهما كانت الذرائع من ورائها.
السيد الوزير املحترم،
السادة املستشارون املحترمون،
على مستوى الحقوق والحريات وإصالح منظومة العدالة وتعزيز
املسارالديمقراطي.
إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين ،نعبرعن اعتزازنا
بالتطور الذي حققته بالدنا على مستوى تعزيز مجموعة من الحقوق
والحريات األساسية ،خاصة ما تم التنصيص عليه في دستور اململكة
لسنة  ،2011والذي يعتبر بحق طفرة حقيقية في االرتقاء بالضمانات
األساسية الحترامها.
كما نثمن القطع مع عدد من املمارسات واالنتهاكات الجسيمة
التي ارتكبت في فترات سابقة مؤملة من تاريخ بلدنا ،كوسيلة من وسائل
الضبط ،من قبيل االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري
والتعذيب املمنهج.
ونثمن في هذا اإلطار ،ما قامت به الحكومة في هذا املجال ،حيث
نلمس إرادة صادقة ومجهودات حثيثة لتعزيز املنظومة الحقوقية
ببالدنا ،ومنها اعتماد التخطيط االستراتيجي في مجال النهوض
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ،من خالل اعتماد خطة العمل الوطنية
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،والتي تهدف إلى ترسيخ مسلسل
اإلصالح السيا�سي ،ومأسسة حقوق اإلنسان ،وتعزيز دينامية الوعي
الحقوقي ،وتدعيم املبادرات املساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.
كما ندعو إلى استخالص الدروس من مختلف محطات االحتجاج
االجتماعي التي عرفتها بالدنا خالل املرحلة األخيرة ،بالحسيمة وجرادة
وزاكورة ،وكافة أشكال التعبير الجماعي الجديدة التي جسدت حملة
املقاطعة نموذجا لها ،وتجاوز املقاربات القاصرة واألخطاء التي ارتكبت
في التعامل معها ،والتعاطي الجدي مع مختلف مظاهر القلق املجتمعي
التي أضحت واقعا ال يمكن إنكاره.
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وال يفوتنا التأكيد على أنه إذا كانت االحتجاجات والتظاهرات
السلمية ،وسيلة من وسائل التعبير املكفولة لجميع املواطنين ،والتي
ينبغي التعامل معها بحكمة ومسؤولية ،وضرورة اإلنصات لها واستيعاب
املطالب واألسباب التي أدت إليها ،والتفاعل اإليجابي معها ،إال أننا ،في
املقابل ،نرفض كل السلوكات املنحرفة من قبيل رفع شعارات تمس
بثوابت ورموز اململكة واإلساءة للعلم الوطني الذي يجسد رمزا للوحدة
الوطنية ولتضحيات جسام ودماء زكية طاهرة قدمها آالف الشهداء
من أبناء الوطن دفاعا عن استقالل ووحدة واستقرار وأمن الوطن
واملواطنين.
والبد أن ننوه ،بهذه املناسبة ،بااللتفاتة امللكية بالعفو على بعض
املعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ،ومعتقلي السلفية الجهادية،
والتي تعتبر في تقديرنا إشارة مهمة على الجميع التقاطها ،وينبغي أن
تتظافرالجهود من أجل أن تشكل خطوة تتلوها خطوات أخرى ،لتجاوز
كل مظاهر االحتقان ،وطي ملف التوترات االجتماعية ،التي شهدتها
بالدنا خالل املرحلة األخيرة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السادة املستشارون املحترمون،
إننا في فريق العدالة والتنمية ،نثمن ،كذلك ،اإلنجازات الهامة
التي حققتها بالدنا في مجال توفير ترسانة تشريعية كبيرة لتأطير عملية
اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة ،بدء بالقوانين التنظيمية
التأسيسية ،وقانون نقل سلطة وزير العدل إلى الوكيل العام ملحكمة
النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة ،والتنظيم القضائي ،مرورا
بالعديد من املشاريع املتعلقة بالطب الشرعي ،والقانون واملسطرة
الجنائيين ،والتعديالت املتعلقة بحقوق املشتبه فيهم أثناء الحراسة
النظرية ،باملوازاة مع النهوض بواقع املحاكم وتحديثها ،ورقمنة
معامالتها ،والتبليغ اإللكتروني لألحكام ،وتطوير عملية التكوين
األكاديمي عبر تأهيل املعهد العالي للقضاء ،ومشروع جامعة املهن
القضائية ،وغيرها من اإلجراءات اإلصالحية التي نقدرها كما نقدر
الظروف العسيرة التي أحاطت بها.
لكننا نسجل بعض املالحظات املتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية
باعتبارها سياسة عمومية ،ويفترض أنها سياسة حكومية ،وهو ما
ذهبت إليه نتائج الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة التي
قضت بأن السياسة الجنائية تضعها الحكومة ،وتبلغها عن طريق وزير
العدل إلى الوكيل العام ملحكمة النقض ،لكن املجلس الدستوري ذهب
إلى القول بأن السياسة الجنائية يضعها البرملان ،من خالل التشريعات
التي يسنها ،وهو ما يعني أن البرملان حينما يضع التشريع بمبادرة من
الحكومة ،فإنه يؤطر السياسة الجنائية ،علما أن السياسة الجنائية
ليست فقط تشريعات ،وإنما هي أيضا توجيهات ومالءمات ،وينبغي
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التعامل مع التخوفات املشروعة من االنحرافات التي يمكن أن تقع
في تنزيل هذه السياسة الجنائية ،بالجدية الالزمة واملطلوبة ،وباعتبار
عالقتها الوثيقة باألمن القضائي الذي ينبغي أن يستشعره املواطنون
وأن ال تهتزثقتهم فيه.
وعلى سبيل املثال ،نذكر بأن فريقنا البرملاني نظم ،خالل سنة
تشريعية سابقة ،يوما دراسيا بتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة
وبحضور السيد وزيرالعدل ،حول مشروع قانون االتجارفي البشرقبل
املصادقة عليه ،وكانت املنظمة الدولية للهجرة هي التي عملت والزالت
تعمل على حث الدول من أجل سن هذا القانون ،حيث صادق البرملان
املغربي بغرفتيه على هذا القانون وفق فلسفة جنائية معينة مرتبطة
بالتزامات املغرب الدولية ملحاربة شبكات الهجرة املنظمة وشبكات
الدعارة العابرة للقارات وبيع األطفال.
ويمكن الرجوع إلى توصيات هذا اللقاء الدرا�سي ،وكذا مداوالت
لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرملان ،التي لم يكن متصورا معها،
وال محتمال أن يتم تكييف مقتضيات هذا القانون الحقا في متابعات
ال عالقة لها بأهدافه وفلسفته ،كما نعتبر أن مما يعزز هذه التخوفات
تحريك املتابعات القضائية في ملفات مسبوقة بصدقية البت والتى
يمكن أن تقود إلى فقدان الثقة في القضاء.
ولذلك ندعو إلى إعادة فتح نقاش مسؤول بين البرملان والسلطة
القضائية وجهاز النيابة العامة في إطار التعاون الذي ينبغي أن يسود
بين السلطات ،لتجاوز كل االختالالت التي من شأنها أن تمس بالتنزيل
السليم للسياسة الجنائية وتوفيراألمن القضائي للمتقاضين.
وعلينا أن نتذكر في هذا اإلطار الدرس املستفاد من تجربة هيئة
اإلنصاف واملصالحة ،حين كان القضاء رهينة أمام املعطيات التي
تبسط أمامه من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية دون أن
تكون له إمكانيات التحقق من صحتها ،وهو ما جعله متورطا في إضفاء
الشرعية على العديد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،قبل
أن يظهر بأن العديد من ضحايا سنوات الجمر والرصاص كانوا ضحايا
لالعتقال التعسفي واالختفاء القسري بموجب أحكام قضائية ظاملة.
كما كانت مناسبة مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل وللمجلس
األعلى للسلطة القضائية ومليزانية رئاسة النيابة العامة فرصة لفريقنا
ليعيد التأكيد على مجموعة من املالحظات وعلى رأسها أهمية حضور
كل من الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس
النيابة العامة إلى البرملان ،ألننا نعتقد بأن اإلصالح الزال في بدايته وهو
ما يتطلب الحوار داخل املؤسسات واإلنصات املتبادل بين السلطتين
التشريعية والقضائية مع الحرص الكامل على استقاللية كل منهما في
إطارفصل السلط وتعاونها وتكاملها كما نص على ذلك دستور اململكة.
كما نؤكد من جهة أخرى على أن تعميق الخيارالديمقراطي ،كثابت
دستوري ،لبالدنا يتطلب تقوية أداء املؤسسات ،وتحصين استقاللية
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القرارالحزبي ،وتعزيزالثقة في العمل السيا�سي والحزبي من خالل إعادة
تأسيس السياسة على قاعدة أحزاب حقيقية وتنافس سيا�سي وبرنامجي
يعكس التنوع والتعدد املوجود في املجتمع ،والحفاظ على حياد اإلدارة
واستقاللية القضاء ،بما يف�ضي إلى إفرازمؤسسات منتخبة قوية تتمتع
فيها األغلبية بالشرعية التمثيلية التي تؤهلها لتنزيل اختياراتها التعاقدية
مع املجتمع ،وتحظى فيها املعارضة بوضع قوي ،يستمد صالبته من
استقاللية القرار ،ومن تباين الخيارات ،في احترام تام ملنطق اختالف
وانسجام املواقع التي يفترض أن تتم حيازتها وفق مبدأ التنافس
التعددي الشريف والنزيه.
كما نؤكد على أهمية االنتباه لكل املحاوالت واملمارسات التي
تستهدف االلتفاف على الخطوات واإلصالحات الكبرى التي عرفتها
بالدنا خالل السنوات األخيرة بدء باملضامين املتقدمة التي تضمنها
دستور  ،2011مرورا باملكتسبات في مجال الحقوق والحريات ،وتطوير
املسار الديمقراطي ببالدنا ،وتعزيز السلم االجتماعي ،باعتبار ذلك كله
من عوامل املحافظة على وحدة ومتانة الجبهة الداخلية وكسب رهانات
التنمية واإلقالع االقتصادي ،ومجابهة مناورات الخصوم وأعداء
الوطن.
ونستحضرفي هذا اإلطارما حث عليه جاللة امللك في الخطاب الذي
ألقاه أمام أعضاء مجل�سي البرملان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة الذي اعتبرفيه
أننا "في مرحلة شعارها "روح املسؤولية والعمل الجاد" تقت�ضي التعبئة
الشاملة ،والعمل الجماعي ،وقيام كل واحد بدوره كامال ،في ظل احترام
القناعات واالختالفات مؤكدا أن "البرملانيين ... ،في األغلبية واملعارضة،
يتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة ،في املساهمة في دينامية اإلصالح ،التي
تعرفها بالدنا".
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السادة املستشارون املحترمون،
على مستوى السياق االقتصادي ملشروع قانون املالية:
ال يمكن قراءة السياق االقتصادي الوطني إال في سياق محيطه،
خصوصا عند شركائه االقتصاديين ،وفي هذا الصدد نسجل املؤشرات
التالية:
النمو االقتصادي العالمي  %3,7سنة  2018مع توقع نمو بنسبة
% 3,7سنة :2019
 منطقة اليورو  %2سنة  2018مقابل %1,9سنة 2019؛ فرنسا % 1,6سنة  2018و% 1,6برسم سنة 2019؛ -إسبانيا  %2,7سنة  2018مقابل  %2,2سنة .2019
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وتبقى هذه التوقعات محاطة بالعديد من املخاطر على املدى
املتوسط ،خصوصا تلك املرتبطة بالزيادة املتوقعة في أسعار الغاز
والبترول واملواد األولية ومعدالت الفائدة ،في سياق تزايد املمارسات
الحمائية ،والتوترات التجارية خصوصا بين الدول الكبرى ،بشكل يهدد
انتعاش االقتصاد العالمي ويلقي بظالل تأثيراته على الوضع االقتصادي
الوطني.
وعند الحديث عن االقتصاد الوطني ،فإننا عندما نقارن مؤشراته
للفصل األول لسنة  2017مع نفس الفترة لسنة  ،2018نسجل بكل
إيجابية ما يلي:
 تحسن طفيف للناتج الداخلي الخام غير الفالحي ،بنسبة، %3,3خالل الفصل األول من سنة  2018عوض  %2,5خالل نفس الفترة من
سنة .2017
 ارتفاع نسبي للقروض البنكية ب  2,4مليار درهم خالل الخمسةأشهراألولى لسنة 2018؛
 استقرارالتضخم في مستويات مقبولة بنسبة %2,4؛ ارتفاع عائدات السياحة بنسبة  %15,5وكذا تحويالت املغاربةاملقيمين بالخارج بزيادة نسبة %8,5؛
 ارتفاع منحى صادرات املهن العاملية للمغرب على الخصوصقطاعات الطائرات ب  %23,9والسيارات ب %19,1؛
 تسجيل تطور ايجابي لإلصدارات برسم نفقات االستثمار ارتفعبزيادة  1,7ملياردرهم.
وإذا كانت املؤشرات املسجلة أعاله ،تبعث في عمومها على االرتياح،
إال أنه البد من الحذر من مختلف اإلكراهات ،التي الزالت تحد من
تنافسية االقتصاد الوطني وتؤثرعلى معدالت نموه.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين،
السادة املستشارون املحترمون،
على مستوى األولوية االجتماعية ملشروع قانون املالية:
ورغم اإلكراهات املرتبطة باملوارد املالية ملشروع قانون املالية فإننا،
في فريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،نعبر
عن تقديرنا العالي للحكومة بتبنيها لألولوية االجتماعية في مشروع
قانون املالية ،في إطار تنزيل برنامجها الحكومي ،الذي تضمن من بين
أولوياته تعزيز التنمية االجتماعية والتماسك االجتماعي واملجالي ،هذه
األولوية التي ترجمت إلى إجراءات غير مسبوقة في مشروع قانون املالية
الذي بين أيدينا ،وهو ما نعتبره تنزيال للحكومة اللتزاماتها على مستوى
القطاعات االجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وغيرها.
كما نعتبر أن التركيز على هذه األولوية يندرج في إطار اإلنصات
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لنبض املجتمع ومستلزمات التفاعل اإليجابي مع إشاراته ،واالستجابة
للحاجيات االجتماعية امللحة لشرائح اجتماعية واسعة من أجل إعادة
األمل والثقة واالطمئنان إلى املجتمع ،وحفظ كرامة املواطنين ،والعمل
على تحقيق املزيد من العدالة االجتماعية واملجالية.
وهنا ال يمكن إال أن نسجل بإيجابية إنجاز العديد من البرامج
واألوراش االجتماعية التي تستهدف الفئات االجتماعية في وضعية
هشاشة وتنوع البرامج التي تستهدف النساء املهمالت واألطفال اليتامى
أو في وضعية صعبة واألشخاص املسنين واألشخاص في وضعية إعاقة
والطلبة واألطفال املتمدرسين أبناء أسر فقيرة أو هشة ،بغض النظر
عن تقييم هذه البرامج واملالحظات التي يمكن تسجيلها حول الرؤية
الناظمة لها.
كما نثمن توجه مشروع قانون املالية الحالي بتعزيز هذه البرامج
ورفع االعتمادات املرصودة لها باملوازاة مع االنكباب على معالجة
االختالالت املرتبطة بتنزيل هذه البرامج االجتماعية والتقائيتها وتكاملها
وتقييم ومراجعة منظومة الدعم االجتماعي بشكل عام.
أما االختالالت التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين ،فليست
وليدة اليوم وال يمكن املزايدة على بعضنا البعض في هذا القطاع
االستراتيجي الهام ،ونحن ما زلنا نتسائل عن مصير االعتمادات املالية
الغير املسبوقة التي رصدت للبرنامج االستعجالي للنهوض بقطاع التربية
والتكوين.
كما نثمن باملناسبة التوجه الحكومي القا�ضي بتفعيل نسبة %7
من املناصب العمومية لحاملي الشهادات العليا من ذوي اإلعاقة
وتخصيصها بمباريات خاصة.
وبخصوص الحوار االجتماعي ،ندعو الحكومة ومختلف الفرقاء
االجتماعيين إلى مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى صيغة توافقية
تستجيب لطموحات ومطالب الشغيلة من جهة ،وتراعي اإلكراهات
املالية املطروحة من قبل الحكومة من جهة أخرى ،مع تأكيدنا على
أهمية العمل على أن يشمل الحوار القطاع الخاص بما يسهم في الرفع
من القدرة الشرائية لشرائح واسعة من املواطنين ،ويسهم في تعزيز
االستقرارالضروري لتطور وازدهاراالقتصاد الوطني.
كما نؤكد على أهمية التسريع باعتماد النصوص التشريعية
املرتبطة بتنظيم العمل النقابي والسيما ما يتعلق بالقانون التنظيمي
لإلضراب وقانون النقابات.
السيد الوزير املحترم،
على مستوى دعم االستثمارواملقاولة:
عالوة على اإلجراءات املهمة املنصوص عليها برسم مشروع قانون
املالية  ،2019نثمن مجهودات الحكومة في مجال تحفيز االستثمار
وتحسين مناخ األعمال ودعم املقاولة.
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إال أننا نلفت االنتباه إلى بعض مواطن الخلل على مستوى االقتصاد
الوطني ،التي الزالت تعيق الرصيد املتاح من النمو ،وكذا تدعيم عنصر
الثقة في االقتصاد الوطني والرفع من القدرات التنافسية للمقاوالت
املغربية ،والتي تحتاج للمعالجة ،ومنها:
 إعادة النظر في األنظمة االقتصادية الجمركية ،لتيسيرها كآليةلدعم االستثماروتسهيل العرض التصديري لبالدنا حتى يمكن أن تؤدي
دورها كرافعة أساسية لإلقالع االقتصادي والصناعي بغرض تنمية
القطاعات املنتجة املوجهة للتصدير؛
 ضرورة اعتماد إجراءات محفزة لفائدة القطاع غير املهيكل،لالنتقال إلى القطاع املهيكل ،باعتباره يفوت فرصا مهمة لنمو الناتج
الداخلي الخام لبالدنا؛
 ضرورة معالجة ضعف مردودية العقار العمومي املعبأ لالستثمارعلى مستوى خلق مناصب الشغل؛
 العمل على تكريس العدالة املجالية في مجال االستثمار العموميوفق ضوابط موضوعية تراعي تدارك الخصاص في هذا الباب؛
 رقمنة املساطر ونزع الصفة املادية عن املساطر املتعلقة بدراسةملفات االستثمار ،مع تقديم خدمات الدعم واملواكبة للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة بصفة خاصة.
السيد الوزير املحترم،
على مستوى تنزيل ورش الجهوية املتقدمة:
ال تخفى األهمية التي تلعبها الجهوية املتقدمة كورش يروم إعادة
هيكلة بنية الدولة ،في بلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد .على
اعتبارأن املجال الترابي هو املجال األنسب لتحقيق التنمية.
ونثمن ،في هذا اإلطار ،استكمال إخراج جميع النصوص التطبيقية
املنصوص عليها في القوانين التنظيمية املتعلقة على التوالي ،بالجهات
والعماالت واألقاليم وبالجماعات.
وندعو ،في إطار تعزيز املوارد املالية للجماعات الترابية ،إلى اإلسراع
بإصالح النظام الجبائي املحلي كرافعة لتنمية ملواردها الذاتية مع
ضمان االنسجام والتجانس.
كما نستغرب السيد الوزير ،حجز اعتمادات مالية من ميزانية
بعض الجماعات في إطار تنفيذ بعض األحكام القضائية بكيفية تربك
توازناتها املالية وتؤثرعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن للسيد رئيس الفريق الحركي أو من ينوب عنه.
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املستشار السيد مبارك السباعي:
بسم هللا الرحمان الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني غاية الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي
بمجلسنا املوقر ،لعرض منظورنا ملشروع القانون املالي لسنة 2019
والذي يحدد معالم السياسة االقتصادية واالجتماعية للمرحلة املقبلة.
واسمحوا لي ،حضرات السيدات والسادة ،أن أجدد في البداية،
التأكيد على أن قراءتنا لهذا املشروع الحيوي والهام ،تتأسس على
مرجعية حزب الحركة الشعبية القادم من املغرب العميق ،حزب
شكل على مدى  60سنة وال يزال عنوانا للتعددية السياسية واللغوية
والثقافية ،وقلعة وطنية صادقة ،مناهضة على الدوام لصناع الفتنة
والتطرف ،واملتربصين شرا بأمن واستقرار بلد عظيم من حجم املغرب،
يعرف من أين أتى وإلى أين يسير ،بقيادة حكيمة لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده.
حركتنا ،حضرات السيدات والسادة ،رمز للتوازن والوفاء
بااللتزامات ،لم نتعلم يوما أن نضع رجال هنا ورجال هناك ،حركة
تضع املغرب فوق الحزب ،وتناصر الحق ومصلحة الوطن واملواطنين
بعيدا عن املواقع ،واالصطفاف املبني على الحسابات الضيقة ،وتلكم
هي املرجعيات التي تؤطر عملنا كمكون من مكونات األغلبية الحكومية
والبرملانية وما بدلنا تبديال.
هكذا كنا ،وهكذا سنظل ،حركيات وحركيون من أجل الوطن ،من
أجل مغرب املؤسسات ،مغرب االنصاف املجالي ،والعدالة االجتماعية،
مغرب يربط الحق بالواجب ،مغرب يتكلم كل اللغات ويعتز بالتنوع في
الوحدة ،مغرب يقرن حقوق اإلنسان بحقوق املجتمع وفوقهما حقوق
الوطن ،مغرب يوفر العيش الكريم لكافة أبنائه في الجبال والقرى كما
في املدن وهوامشها .مغرب ملغاربة يقدرون رموز البالد ومؤسساته،
صامدون كدائم عهدهم لصيانة وحدته وتالحمه ورفعته بين األمم،
مغرب يتقاسم فيه الجميع خيرات البالد بعدالة وإنصاف.
معركتنا ،السيد الرئيس ،اليوم كما األمس هو أن نعمل جميعا
الستعادة جسر الثقة بين املواطن وبين املؤسسات ،وأن نعزز
مصداقيتها ،ومدخل ذلك حضرات السيدات والسادة ،لن يتم إال
باستعادة السياسة لقيمتها ،عبر القرب واالنصات لهموم وتطلعات
املواطنات واملواطنين ،ومن خالل تقوية وتجديد أدوار الوسائط وفي
صدارتها األحزاب السياسية والنقابات ،وما يتأسس عليها من وسائط
دستورية كالحكومة والبرملان ،وخلق التكامل بين آليات الديمقراطية
التمثيلية والديمقراطية التشاركية ،حتى ال نترك املواطن فريسة للبناء
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السيا�سي العشوائي ،ولقوى شعبوية تعيش في عمق املجتمع ،تزرع
اليأس والتطرف ،وتؤطرضد مصلحة املجتمع والوطن .قلناها ونعيدها،
السيد الرئيس ،نحن مستعدون أن نموت من أجل الوطن ،ولكن لن
نر�ضى ولن نقبل أبدا أن يموت الوطن من أجلنا وال من أجل غيرنا.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
إذ نؤسس مداخلتنا بهذا املدخل الضروري ،فألننا واعون أن القانون
املالي ليس مجرد جدول ريا�ضي للضرب والقسمة ،وال لوحة أرقام توزع
بين القطاعات ،بل هومحك حقيقي لرسم السياسة العمومية ،وتحديد
االختيارات املجتمعية الكبرى ،ووضع قواعد للسياسة االقتصادية
املحددة للتوازنات االجتماعية ،وتحديد مؤشرات تلزم مستقبل الوطن.
وهنا يحضر دورنا الرقابي كمؤسسة تشريعية ،لنسائل الوقع
السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لهذه املؤشرات واالختيارات
الجبائية والقطاعية ،وهو ما يجعلنا اليوم كفريق حركي نتقدم
بمالحظات منهجية ،نتمنى أن تأخذوها السيد الوزيربعين االعتبار:
أوال :نتطلع إلى مراجعة طريقة مناقشة القانون املالي ال من حيث
الزمن وال من حيث الكيفية ،فال يعقل أن نناقش قانونا بهذا الحجم
من األهمية في مدة ال تتعدى عشرون يوما ،تحت الضغط ودون
معطيات ،مما يستوجب في نظرنا إشراك البرملان بشكل فعال في تحضير
امليزانية بشكل قبلي قبل نهاية دورة يوليوز ،وجعل دورة أكتوبرمناسبة
للمناقشة التفصيلية والتعديل والتجويد ،احتراما لآلجال املنصوص
عليها في الدستور.
ثانيا :نتطلع إلى إعادة النظر في بنية وصيغة املشروع املعروض على
البرملان من خالل تقديم ميزانية تعرض املؤشرات والنتائج ،واإلصالحات
الجبائية بشكل واضح ودقيق ،ميزانية تقوم على جرد دقيق ومفصل
للمشاريع حسب املجال ،ومدة اإلنجاز واإلعتمادات املخصصة لها،
خاصة ونحن في مجلس املستشارين نتواجد في مؤسسة أراد لها املشرع
الدستوري ،أن تكون برملانا للجهات والجماعات الترابية األخرى،
وللمنظمات املهنية والنقابية.
ثالثا :نتطلع كذلك السيد الوزير املحترم إلى تطوير نقاش امليزانيات
القطاعية في اللجن الدائمة ،حيث ال جدوى في نقاش روتيني ،دون
السماح للبرملان بتقديم تعديالت في امليزانيات القطاعية التي لها
انعكاس مباشر على املواطن واملجال ،والتي تحدد املشاريع واألوراش
املبرمجة ،دون استحضار رأي املشرع ،وال حقه في التعديل وفي التوجيه
املنصف لالستثمارات العمومية.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
قبل الخوض في تفاصيل هذا املشروع ،البد من استعراض السياق
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العام الوطني الراهن والوضع العام في بلدنا ،املؤطر لهذه اللحظة
الدستورية التي نناقش فيها هذا املشروع الحيوي والهام.
أوال :عرف املغرب خالل السنة التي سنودعها أحداثا ووقائع
أججت الوضع االجتماعي وأنذرت بأزمة اجتماعية في األفق ،وازدادت
حدة االحتجاجات واالحتقانات نتيجة الضعف املسجل في التجاوب
والتفاعل مع إنتظارات وتطلعات املواطنين ،خصوصا في مجاالت
التعليم ،والصحة ،والتشغيل ،والسكن ،نتيجة تراكم اإلشكاليات
لعقود خلت ،ومحدودية البدائل والحلول املقترحة ،مؤكدين دائما أننا
مع الحق في االحتجاج السلمي ،لكن أن يستغل هذا الحق للمس برموز
الوطن ،فهو أمر نشجبه وندعو للتصدي له بكل حزم ،مؤمنين دوما أن
إبتزازالوطن مهما كانت الدوافع واملبررات خط أحمر.
ثانيا :إن الحكمة واملسؤولية تقت�ضي فتح حوار وطني هادف مع
جميع القوى والتنظيمات الفاعلة في املجتمع ،من أجل نقاش مسؤول
وهادف لتفادي حدوث تصدعات وانحرافات اجتماعية غير متحكم في
عواقبها ،مما يستلزم العمل على مأسسة الحوار االجتماعي ،واإلرتقاء
به إلى حوار مجتمعي يدمج كل الحساسيات والفئات داخل املجتمع،
والتي تؤطر نفسها خارج وسائط التأطير التقليدية ،وذلك تعزيزا
للسلم االجتماعي املميز لبالدنا ،في مناخ جهوي ودولي مطبوع بالتوتر
والصراعات االجتماعية والطائفية والعقائدية.
ثالثا :إننا في الفريق الحركي نناقش هذا املشروع اليوم ،في وقت
يجب أن نعترف فيه بوجود تفاوتات وفوارق مجالية واجتماعية في ظل
التأسيس لجهوية متقدمة ،وهو ما يتطلب جعل الجهات فاعلة ورائدة
في مجال التنمية املستدامة.
رابعا :يجب أن نعترف أن النموذج التنموي الحالي فشل في اإلجابة
على مختلف اإلشكاالت املجتمعية ،لذا البد من التفكير في بلورة
نموذج تنموي جديد ،وفي هذا اإلطار يبقى أملنا كبير أن تمكن مختلف
املساهمات ،وفق مقاربة تشاركية ،في بلورة نموذج تنموي شامل
يحصن املكتسبات ويصحح اإلختالالت.
خامسا :نؤكد بهذه املناسبة أن املغرب انخرط والزال في سياسة إنجاز
األوراش واملشاريع الكبرى والتي بدأنا نقطف ثمارها ،وفي هذا اإلطارننوه
بما حققه ويحققه مخطط املغرب األخضر ،ومخطط اإلقالع الصناعي
وغيرها ،متطلعين إلى تقييم موضوعي ملختلف املخططات القطاعية
الكبرى قصد الوقوف على النواقص وإكراهات اإلنجاز ،والتفكير فيما
بعد هذه املخططات ،وفي صدارتها ما بعد مخطط املغرب األخضر،
الذي نتطلع إلى دعم وتعزيزدعامته املوجهة للفالحين الصغار.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نسجل بكل فخر واعتزاز مضامين الخطب امللكية السامية األخيرة،
التي قدمت تشخيصا واضح املعالم للوضعية االجتماعية واالقتصادية
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لبلدنا وأعطت بدائل وحلول ،خاصة ما يتعلق بمعضلة التشغيل
وإدماج الشباب ،لذا ندعو الحكومة وجميع املؤسسات والهيئات بهذه
املناسبة إلى التفاعل معها إيجابا ،واتخاذ التدابيراملترتبة عنها .
السيد الرئيس،
ال يسعنا في الفريق الحركي ،إال أن نجدد اعتزازنا وفخرنا بالنجاحات
الدبلوماسية لبالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا في مختلف املحافل اإلفريقية والدولية،
كان آخرها املشاركة النوعية لجاللته رفقة زعماء الدول العظمى في
احتفاالت الذكرى املائوية لوقف الحرب العاملية األولى بباريس ،كما
نشيد باالنتصار الذي حققه املغرب مؤخرا على إثر تصويت البرملان
األوروبي على االتفاقية الفالحية املبرمة مع بالدنا ،وهي ضربة أخرى
موجعة ألعداء وحدتنا الترابية.
البد كذلك من التنويه باملجهود الديبلوما�سي الرسمي واملوازي
املبذول للدفاع عن وحدتنا الترابية الراسخة بالبيعة والتاريخ والطبيعة،
مؤكدين في هذا اإلطار على أن املقترح املغربي بإقامة حكم ذاتي في
األقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة املغربية ،وفي إطار وحدة
الوطن والتراب ،هو الحل األوحد والوحيد لحل هذا النزاع املفتعل،
داعين الجارة الجزائر إلى املساهمة اإليجابية في هذا الحل ،والتجاوب
مع املبادرة املغربية التي أطلقها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا
في خطابه السامي بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء ،حيث دعا إلى فتح
حوارجدي وهادف ،ينهي برودة العالقات بين جارين شقيقين تجمعهما
اللغة والعقيدة والطبيعة والتاريخ.
بنفس الفخر واالعتزاز نسجل ،السيد الرئيس ،الدور الطالئعي
لجاللة امللك بصفته رئيسا للجنة القدس ،ومواقف اململكة الراسخة في
الدفاع عن الحق املشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إننا في الفريق الحركي ،ونحن على مسافة ما يقرب من أربع سنوات
من اإلطالق الفعلي لورش الجهوية املوسعة ،الزلنا نتطلع وننتظر
التوزيع املنصف لإلستثمار العمومي مجاليا واجتماعيا ،بغية تحقيق
هدف التوازن بين الجهات ،وكذلك التوازن بين أقاليم نفس الجهة،
مستحضرين ما تعرفه مراحل التأسيس من تعثرات ،خصوصا ونحن
أمام ورش يهدف إلى تطوير بنية الدولة واملجتمع وإعادة هيكلة آليات
التنمية وإعادة توزيعها بين املركزوالجهات.
وفي هذا السياق ،ندعو الحكومة إلى التعجيل بتفعيل ميثاق
الالتركيز اإلداري ،بغية تحديد اختصاصات املصالح اإلدارية محليا
وجهويا ،وتنظيم عالقاتها باملسؤولين املنتخبين واإلدارة الترابية،
كآليات فاعلة في مجال التنمية الجهوية واملحلية ،كما نؤكد على ضرورة
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تمكين الفاعل الجهوي واملحلي من آليات قانونية وتنظيمية ليتفاعل
مع الدينامية اإلجتماعية واإلقتصادية التي تعرفها الجهات.
السيد الرئيس،
إننا إذ ننوه بمجهودات وزارة الداخلية في مواكبة دينامية الجماعات
الترابية ،وفي إخراج مجمل النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية
املتعلقة بها ،فإننا نؤكد كما أكدنا مرارا وتكرارا على ضرورة مراجعة
معايير توزيع امليزانيات على الجهات ،إذ نقترح في هذا اإلطار اعتماد
معايير التنمية البشرية ومؤشرات الخصاص التنموي ،بغية الرفع من
حجم التنمية بالجهات املتضررة التي لم تستفد من فرص التنمية منذ
عقود.
وفي نفس اإلطار ،ندعو الحكومة إلى التعجيل برصد اإلعتمادات
الالزمة لصندوق التضامن بين الجهات والـتأهيل اإلجتماعي ،دون
إغفال التنسيق والتكامل مع صندوق تنمية املناطق القروية والجبلية
كآليتين يتوخيان الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية.
وانطالقا من كون تنمية العالم القروي ظلت دائما في صلب برامج
واهتمامات الحركة الشعبية ،نقترح وضع مخطط لتنمية هذا الوسط
املهم كمصدرللثروة الوطنية وأساسا لالستقرار.
وفي هذا اإلطار ،نلتمس من الحكومة العمل على إخراج قانون الجبل
إلى حيز الوجود ،وهو مطلب للحركة الشعبية مند عقود كإطار لتنمية
املناطق القروية والجبلية التي عانت من ويالت التهميش واإلقصاء.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
اعتبارا لكون التنمية االقتصادية هي العمود الفقري والخيط الناظم
للسياسات العمومية ،فإن املعطيات واألرقام واملؤشرات الواردة في
املشروع تستوقفنا لطرح أكثرمن عالمة استفهام حول تركيبة امليزانية،
التي أضحت تتسم باملحدودية على مستوى املداخيل واملوارد ،خاصة
بعد تراجع املداخيل االستثنائية ،وضعف مردودية التدبير املفوض،
وكذلك التراجع املتواصل لعائدات حقوق الجمرك الناتج عن اختالل
ميزان الواردات والصادرات ،وبالتالي فإن البحث عن مداخيل جديدة
يعتبرأمرا ضروريا وحتميا.
وفي نفس السياق ،نؤكد من جديد على ضرورة تدبير أمثل مللف
املديونية الخارجية ،الذي يشكل ضغطا على ميزانية الدولة ،من خالل
التوجيه األمثل للقروض بغية توظيفها في مجاالت منتجة حتى نحافظ
على رصيد الثقة القائمة بين بالدنا واملؤسسات املانحة.
وهنا نسجل بارتياح إقدام الحكومة رغم الظروف الصعبة على
تخصيص مبلغ  195مليار درهم لالستثمار العمومي ،مما سينعكس
إيجابا ،وبشكل متدرج ،على التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا،
متطلعين إلى توزيع منصف لهذه االستثمارات العمومية ،بمنطق خلق
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الثروة بدل توزيعها على قلتها.
ومن جانب آخر وألن املقاولة هي رافعة أساسية للتنمية ،وإذ
نسجل إيجابا تركيز املشروع في أهدافه على دعمها بإجراءات تحفيزية،
بغية الحفاظ على تنافسيتها ،فإننا ندعو الحكومة إلى التعجيل
بأداء متأخراتها املتراكمة لفائدة املقاوالت التي أنهت أشغالها وأوفت
بالتزاماتها ،وكذلك اإلسراع في تنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة
لفائدتها ،والتعويض عن نزع امللكية ،مع مزيد من الدعم للمقاوالت
املتوسطة والصغرى.
السيد الرئيس،
اعتبارا ألهمية العقارفي االستثمار ،وفي تقييم مناخ األعمال ،ونظرا
أيضا لكون األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع تشكل نسبة مهمة من
هذه العقارات ،وتعرف إشكاالت كبيرة ،نقترح ضرورة مراجعة القانون
املنظم لها الذي يعود إلى سنة  ،1919بشكل يضمن إدماجها في الدورة
االستثمارية ،ويضمن أيضا مصالح ذوي الحقوق ،وفي هذا اإلطار
نستحضر بفخر واعتزاز ما تضمنه الخطاب امللكي السامي بمناسبة
افتتاح الدورة التشريعية الحالية ،إذ دعا جاللته إلى تمليك األرا�ضي
الساللية وأرا�ضي الجموع للمستثمرين في القطاع ،خصوصا الشباب
والفالحين الصغار ،وكذا إلى تعبئة على األقل مليون هكتار إضافية من
هذه األرا�ضي كإجراءات تحفيزية لالستثمارفي هذا القطاع املهم.
ونحن نتحدث عن االستثمار ،فإننا ندعو الحكومة إلى إصالح جذري
لإلدارة املغربية ،واستكمال ورش إصالح العدالة ،ومراجعة مدونة
الضرائب وإصالح نظام الجبايات ،املحلية والجهوية ،ضمانا لتوسيع
القاعدة ،وتحقيقا للعدالة الجبائية ،إصالح نريده شموليا ومستقرا
بدل اللجوء في كل مناسبة لعرض تعديالت جزئية تؤثر في مجملها سلبا
على املقاوالت واملواطنين.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
في املجال االجتماعي نشيد بمختلف اإلجراءات والتدابيراالجتماعية
الواردة في مشروع قانون املالية لسنة  ،2019ففي مجال التربية
والتكوين ننوه بعزم الحكومة إعادة االعتبار ألدوار املدرسة من خالل
برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر املدر�سي ،وجعل التعليم األولي
إلزاميا ،إذ خصصت الحكومة  1.35مليار درهم لهذا الغرض ،ولعل
مناقشة القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين
والبحث العلمي على مستوى البرملان تعتبر مناسبة حقيقية سنعبر
خاللها عن موقفنا ورؤيتنا بخصوص إصالح املنظومة في شموليتها.
وفي هذا الصدد نؤكد في الفريق الحركي تطلعنا إلى إجراءات تساهم
في الرفع من جودة العرض املدر�سي ،وتقليص نسب الهدر واالكتظاظ،
خصوصا بالعالم القروي ،وذلك عبرتعميم املدارس الجماعاتية والنقل
املدر�سي ،وهي أهداف البد أن تنخرط فيها الجماعات الترابية أيضا.
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وفي مجال الصحة ،وأمام اإلختالالت التي يعرفها القطاع ،نؤكد في
الفريق الحركي على ضرورة إعادة النظروبشكل جذري وآني في املنظومة
الوطنية للصحة عبر تفعيل املخطط الوطني للصحة في أفق ،2025
مع تأطيره بامليثاق الوطني للصحة ينبثق عن حوار وطني هادف ،يترجم
فعال العدالة واملساواة بين الجهات والفئات ،وإذ نستحضر مصادقة
البرملان على قانون التغطية الصحية ألصحاب املهن الحرة واملستقلين،
ندعو الحكومة إلى مواكبته باإلجراءات والتدابيرالالزمة ،وبهذه املناسبة
نجدد دعوتنا للحكومة إلصالح نظام املساعدة الطبية الرميد وتصحيح
اختالالته وضمان نجاعته وتعميمه ،وجعل مفعول هذه البطاقة مثل
مفعول بطاقة التعريف الوطنية ،توفر العالج لكل مواطن وفي مختلف
جهات اململكة.
السيد الرئيس،
فيما يخص برامج الحماية االجتماعية ،نشيد بالتزام الحكومة
بإخراج السجل االجتماعي املوحد من أجل ضبط املعطيات بخصوص
الفئات املجتمعية املستحقة للدعم ،وهو ما نادينا به في الحركة
الشعبية في أكثر من مناسبة ،انطالقا من كوننا ال نعارض أي إجراء له
بعد تضامني وطني ،كلما تطلبت املصلحة الوطنية ذلك ،شريطة أن
يكون شموليا وال يستهدف فئات دون أخرى.
وبالنسبة إلصالح صندوق املقاصة ،ال زلنا نطالب بتنظيم مناظرة
وطنية موسعة ،قبل اإلقدام على اتخاذ تدابير تمس القدرة الشرائية
للمواطنين ،من حجم رفع الدعم عن باقي املواد األساسية خاصة غاز
البوتان ،وفي هذا الصدد نسجل بارتياح زيادة الحكومة في اعتمادات
صندوق املقاصة ب  4.67ملياردرهم إذ انتقلت من  13ملياردرهم سنة
 2018إلى  17.67ملياردرهم سنة .2019
السيد الرئيس،
بنفس املنظور الحركي لإلصالح ،ندعو الحكومة إلى القيام
باإلجراءات الالزمة إلدماج األمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة،
وفي هذا اإلطارنطالب بالتعجيل بإخراج القوانين ذات الصلة ،مع رصد
اإلعتمادات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ،مؤكدين في هذا السياق على
ضرورة تحصين املكتسبات من قبيل ترسيم حرف تيفناغ ،ومراعاة
مبادئ التعميم والتوحيد واإللزامية ،وبلورة سياسة لغوية وطنية
مندمجة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
مسك الختام ،نغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون املالي لنجدد
التنويه واإلشادة بالتضحيات الجسام ،والجهود الجبارة ألفراد القوات
املسلحة امللكية ،ورجال الدرك امللكي ،واألمن الوطني ،والقوات
املساعدة ،والوقاية املدنية ،ومختلف مكونات اإلدارة الترابية ،للدفاع
عن حوزة الوطن وسيادته وأمنه ،وحماية ممتلكات املواطنين وسالمتهم،
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متطلعين إلى املزيد من العناية بأوضاعهم املهنية واالجتماعية.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير البالد تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد رئيس الفريق.
الكلمة اآلن للسيد رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد محمد البكوري:
بسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الرئيس؛
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين؛
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرارملناقشة
الجزء األول من مشروع قانون املالية  2019كما وافق عليه مجلس
النواب ،داخل مجلسنا املوقر ،مهنئين السيد محمد بنشعبون وزير
املالية واالقتصاد على ثقة جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا
بتعيينه وزيرا لالقتصاد واملالية ،هذه الثقة التي نعتزبها في حزب التجمع
الوطني لألحرار ،حيث أبنتم عن علوكعبكم في مهامكم السابقة واألكيد
أنكم ستعطون القيمة املضافة في هذا القطاع املحوري واإلستراتيجي
التي ترتكزعليه كل السياسات العمومية في بلدنا.
السيد الرئيس املحترم؛
إننا لن نخجل أبدا عندما نفتح حزبنا لكل كفاءات الوطن أينما
وجدت مبرزين اليوم ،وفي هذه املرحلة بالذات ،أن بالدنا محتاجة
إلى كافة أبنائها وبناتها من أجل مواصلة مسيرة اإلصالح والبناء
والتشييد التي يقودها جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ورعاه،
مسيرة متميزة ببناء األوراش الكبرى التي تجهز البلد وتفك العزلة عن
ساكنته الجبلية والنائية ،وتحاول جاهدة تحسين أوضاعه االجتماعية
واالقتصادية عبر سن سياسات عمومية اجتماعية أبنتم عنها من
خالل هذا املجهود الجبار الذي بذلتموه السيد الوزير في هذا املشروع،
هدفكم تحسين األوضاع االجتماعية للمواطنات واملواطنين عبراعتماد
رزنامة من اإلجراءات التي جئتم بها ،والتي سبق لي أن ذكرتها ونوهت بها
خالل مناقشة هذا املشروع داخل اللجنة املختصة.
السيد الرئيس املحترم؛
ال أحد ينكر أن بالدنا قطعت أشواطا مهمة على درب التنمية من
خالل األوراش الكبرى والبنيات التحتية املنجزة ،لكن رغم هذا املجهود
الزلنا نجد أن هناك معضالت كبرى الزالت جاثـمة على هذا البلد حيث
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أصبحت حجرة عثرة أمام تطورها ،تقت�ضي منا كفاعلين سياسيين،
أغلبية ومعارضة ،تعبئة كافة جهودنا من أجل البحث عن الحلول لها،
في أفق بناء نموذج تنموي جديد حدد أولوياته جاللة امللك في خطبه
امللكية السامية من قبيل االهتمام أوال وأخيرا بالتعليم والصحة وتوفير
فرص الشغل للشباب.
السيد الرئيس املحترم؛
مشروع قانون املالية لسنة  2019الذي نحن بصدد مناقشته
مشروع إرادي طموح يواجه الصعوبات املالية واالقتصادية
واالجتماعية في محيط اقتصادي واجتماعي مضطرب جاء بالعديد من
اإلجراءات الشجاعة جعلت منه مشروعا اجتماعيا بامتيازيواصل إنجاز
اإلستراتيجيات القطاعية الناجحة ،ويستكمل بناء األوراش الكبرى التي
تغيراليوم وجه اململكة ،منوهين بتدشين معلمة البراق من طرف جاللة
امللك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرن�سي إيمانويل ماكرون ،وهو
ما يعزز الشر اكة املغربية الفرنسية ،كما أن هذه امليزانية تستهدف
أيضا الطبقة املعوزة عبر توفير إمكانيات مهمة للقطاعات االجتماعية،
محافظا في نفس الوقت ورغم كل اإلكراهات على الغالف املخصص
لإلستثمارالعمومي.
لذلك ،فبالرغم من الصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات
العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم ،إال أن مواجهتهما تقت�ضي
تعبئة جماعية ،ونستحضر فيها مصلحة أجيالنا الصاعدة وجزء كبير
من أبناء هذا الوطن الذين يعيشون ظروفا صعبة في العالم القروي
واملناطق الجبلية واألحياء املهمشة عبر اعتماد أسلوب الثقة واالئتمان
واالطمئنان.
إن مفهوم الثقة أمرضروري في حياة الفرد والدولة واألمة واألحزاب
في تسييرها ونهضتها والحفاظ على كيانها ووحدتها ،وهي تعزز مفهوم
االنضباط والوحدة ،وأن العكس وزعزعة الثقة تؤدي إلى الخلل في
كيان األمة والدولة واملجتمع ،ويؤدي إلى االنقسام والتشرذم والتفكك
فيها ،وتسير بها إلى الهاوية ،أعاذنا هللا وهذا البلد األمين منها .داعين
كل الفاعلين السياسيين كانوا أغلبية أو معارضة أن يعتمدوا خطاب
الوضوح والشفافية ،والترويج لخطاب الثقة الذي يجعل األمة في مأمن،
الثقة في التراكمات اإليجابية التي تتوفر عليها بالدنا ،الثقة في إمكانياتنا
البشرية والطبيعية ،الثقة في قدراتنا كمغاربة على تجاوز مختلف
الصعاب مهما كانت خطورتها وآثارها مع االبتعاد عن السوداوية
واليأس والعدمية.
إن العدمية التي أصمت أذننا هي فلسفة للتفكيك ،وفلسفة للهدم،
وفلسفة الالمعنى ،إنها نزعة إلى الهدم وإلى محو املا قبل واملا بعد ،إنها ال
تطمئن إلى أي معنى ،هذه العدمية السياسية ال تقترح على من تخاطبه
سوى العبث والشك الذي ال نهاية له في كل �شيء.
لذا ،يجب علينا أن ننأى بأنفسنا عن كل الحسابات السياسية
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الضيقة ،وهنا أستحضر خطاب جاللة امللك الذي قال.. :لذا يجب أن
يشكل فضاء للنقاش البناء ،وللخبرة والرزانة واملوضوعية بعيدا عن
أي اعتبارات سياسية ".وهنا يقصد مجلس املستشارين.
السيد الرئيس املحترم؛
ال داعي إلى إغراق نقاشنا بالتشخيص وإعادة التشخيص والنقد
الذي يبتعد عن املوضوعية ،ألن الظروف التي مرت بها بالدنا والتي
الزالت تمر بها ،تفرض علينا االشتغال من داخل املؤسسات إليجاد
الحلول والبدائل املمكنة وتوفير مناخ االشتغال للفاعل االقتصادي
للعمل من أجل تحريك الدورة االقتصادية الوطنية ،فريق التجمع
الوطني لألحراريطالب بضرورة تجاوز حالة االنتظارية التي تعيشها بالدنا
عبر تبني رؤية اقتصادية واضحة الستقطاب االستثمارات وإعادة الثقة
للمقاولة الوطنية وللمستثمرين الوطنيين واألجانب مؤكدين أن حزبنا
كان دائما ينادي بتشجيع االستثمار الخاص وقد حققنا في هذا الشأن
عدة نتائج إيجابية على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية الناجحة
والتي عززت قدرات االقتصاد الوطني.
ونؤكد أن اإلشكالية الحقيقية التي يعاني منها هذا االقتصاد هو
خلق الثروة عبرإبداع املشاريع املدرة للدخل التي من شأنها أن تستوعب
الطاقات املعطلة ،مشيدين في هذا اإلطار باملقاولة الوطنية املواطنة
التي تشغل أبناء الشعب وتؤدي ضرائبها ،هاجسها في ذلك الوازع
الوطني الذي وإن اختلفت مواقعه سيفرض علينا كمغاربة بكل أطيافنا
وانتماءاتنا تعبئة جماعية للبحث عن آليات جديدة للتوزيع العادل
للثروات مجاليا وماليا ،مطالبين الحكومة بمزيد من الدعم للمقاولة
الوطنية املواطنة وتوفير املناخ االقتصادي والسيا�سي لالستثمار
الخاص ،ألن نسبة النمو الحالية لن تساعد على توفير مناصب شغل
وافرة ،وال تستطيع التقليص من حجم البطالة ،لذلك فإن فريقنا
يدعو إلى إعادة دمج النسيج املقاوالتي في تحريك الدورة االقتصادية
وتفعيل مقتضيات الجهوية املوسعة لكي يكون هناك توزيع عادل
للثروات مجاليا ،مطالبين اليوم فتح ورش الجبايات املحلية من جديد،
آملين أن يكون انعقاد املناظرة الوطنية للجبايات مناسبة للخروج
بثورة تشريعية جبائية جديدة تساعد على حل اإلشكاليات املطروحة
لتوسيع الوعاء وتوفير موارد جديدة عبر التقليص من التهرب الضريبي،
واعتماد عدالة جبائية تواكب مختلف اإلصالحات التي تباشرها بالدنا،
وعلى رأسها تفعيل أدوارها االقتصادية واالجتماعية.
السيد الرئيس املحترم؛
تبقى مناقشة مشروع قانون املالية لسنة  2019لحظة دستورية
بامتياز وفرصة داخل فريقنا لتقييم أداء الحكومة في مختلف
السياسات العمومية وعلى رأسها قطاع االقتصاد واملالية ،مشيدين
في هذا اإلطار باآلفاق الواعدة التي فتحها القانون التنظيمي للمالية،
ملاليتنا العمومية عبرإقراره للمحاسبة ،وما واكب ذلك من إصالح لكافة
مؤسسات الدولة في كل هياكلها وبنياتها باعتماد مبدأ النجاعة ،إذ يعتبر
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أهم إصالح على اإلطالق بعدما أصبح أمرا حتميا ال مناص منه ،وهو
ما تجسد في العديد من املقتضيات التي جاء بها كان أبرزها اعتماد
البرمجة ثالثية السنوات والتي ستفرض على كل القطاعات الحكومية
إنجاز مشاريعها دون اللجوء كل مرة إلى ترحيلها ،مع االحتفاظ بترحيل
 3/1ميزانية االستثمار فقط للسنة املوالية باستثناء املشاريع التي
برمجتها املخططات اإلستراتيجية الوطنية.
السيد الرئيس املحترم؛
بالرجوع إلى مضمون هذا املشروع كما أحيل علينا البد أن ننوه
بعمل زمالئنا في مجلس النواب الذين عملوا على تعديله وإدخال العديد
من املقتضيات والتي وصلت  39تعديال ،كما ننوه كذلك بالعمل الجبار
الذي قامت به مختلف فرق ومجموعات مجلسنا املوقر ،وبالجوالهادئ
والرزين الذي ميز املناقشة ،مبرزين أهمية التعديالت التي وصلت إلى
 32تعديال ،مشيدين بالتفاعل اإليجابي للسيد وزير االقتصاد واملالية
مع كل التعديالت ،وهو ما يعزز املقاربة التشاركية في إعداد قوانين
املالية ما بين البرملان والحكومة ،تعديالت تبقى مهمة وناجعة ،سبق لنا
التطرق لها بإسهاب كبيرداخل اللجنة املختصة.
نعتقد أن الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون املالي معقولة
وواقعية ،شاكرين هللا عز وجل على أمطار الخير التي كرمنا بها ،آملين
أن يكون موسمنا الفالحي املقبل في مستوى النتائج التي حققتها السنة
املاضية أو أحسن ،مؤكدين أن عملية خوصصة بعض املؤسسات
واملنشآت العمومية سيكون لها األثر املباشر واإليجابي على التقليص
من العجز ،لكن املطلوب منكم اليوم السيد الوزير هو التوجه نحو
املؤسسات التي تعاني ومساعدتها على تجاوز أزماتها حتى تساهم في
دعم امليزانية ،ونتمكن من مواصلة االستراتيجيات القطاعية وتهيئة
الظروف املالئمة لتشجيع االستثمار الخاص ،وتفعيل اإلجراءات التي
يتم اتخاذها في إطار الحوار االجتماعي ،علما أن النمو االقتصادي
العالمي من املتوقع أن يستقرفي حدود  ،%3,7وهو ما يساعد بلدنا على
بلوغ معدل نمو اقتصادي يصل إلى  %3,5نهاية هذه السنة مقابل %4,1
كانت سنة .2017
السيد الرئيس املحترم؛
بالنسبة لإلجراءات الجبائية والجمركية التي جاء بها املشروع البد
أن نسجل بكل ارتياح ارتفاع مداخيل الدولة ولو بنسب صغيرة ،ال
يتسع املجال لذكرها وسبق لي أن ناقشتها بإسهاب كبير داخل اللجنة
املختصة ،منوها في هذا اإلطار بأهميتها وأثرها اإليجابي على امليزانية
العامة ،مؤكدين أن اإلصالح الجبائي الشامل للمدونة العامة للضرائب
والجمارك ومنظومة التسجيل والتمبر أصبح أمرا ضروريا ليواكب
املستجدات والتطورات املتنازعة التي يعرفها العالم في هذا املجال عبر
تعميم العوملة في أفق تعزيز الشفافية في املالية العمومية ،آملين أن
تكون املناظرة الوطنية الثانية للجبايات املزمع عقدها شهرماي املقبل،
فرصة إلعادة النظر في املنظومة الجبائية الوطنية بما يحقق العدالة
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الجبائية ويشجع االستثمار ،عبر التقليص من النسب العالية وتوسيع
قاعدة الوعاء.
السيد الرئيس املحترم؛
أمام أهمية اإلجراءات التي سبق لنا أن ذكرناها واحدة واحدة
ذات الحمولة االجتماعية بامتياز التي جاء بها هذا املشروع ،ال يسعنا
إال أن نهنئكم على الجرأة ،وعلى الشجاعة واإلقدام رغم الظروف
االقتصادية الصعبة لكن البد أن نقف عند قطاعين أساسيين وهما:
التعليم والصحة ،لنالحظ أهمية الجهد املالي الكبير املالي الذي أعطته
الحكومة لهما من أجل تحسين الولوج إليهما ،وهو األمر الذي ال يوازي
حجم وأهمية الخدمات املقدمة والتي ال تر�ضي املواطن ،وهو ما يسائلنا
جميعا ،ملاذا لم نستطع إصالح قطاعي التعليم والصحة؟ رغم الزيادات
املتتالية التي عرفتها ميزانيات القطاع على كافة املستويات ،والتي تعبر
عنها األرقام املعلنة؟
مجهود جبار تبذله إذن الحكومة لالرتقاء بمستوى األداء ،لكن
هناك إشكالية حقيقية للحكامة ومطروحة بقوة في هاته القطاعات
عبرت عنه العديد من التقارير الوطنية ،وهو ما يفرض علينا مواجهة
هذه االختالالت بما يليق من تدبيرناجع وفعال يساعد على توفيرخدمة
تعليمية وصحية جيدة للمواطن.
السيد الرئيس املحترم؛
ال أحد يجادل في النتائج املتميزة التي حققتها إستراتيجية املغرب
األخضر ،والتي أدت وبامللموس إلى تحويل املشهد الفالحي في بلدنا،
بعد مرور أكثر من عشر سنوات ،حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة
ثروة بلدنا ،وهو ما أكدته اإلحصائيات الرسمية التي شهدت بها كبرى
املؤسسات الوطنية والدولية ،فبفضله ارتفع الناتج الداخلي الخام
حيث وصل إلى  ،%7.3منذ سنة  2008إلى يومنا هذا ،بزيادة قدرها
 %55كما ضاعف في حجم االعتمادات الفالحية ،التي وصلت إلى
حدود  13.3مليار .كل هذا جاء بفعل آليات الدعم الناجعة املعتمدة
في القطاع الفالحي والتي حققنا بفضلها االكتفاء الذاتي في العديد من
سالسل اإلنتاج وصلت إلى  3مالييردرهم.
من الركائز األخرى التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج املرضية،
عصرنة وسائل اإلنتاج والتأطير وتثمين املنتوج ،الذي ساهم بدوره في
زيادة حجم الصادرات الفالحية ،بنسبة  %65دون احتساب الصيد
البحري ليمثل  ،%12وهو تقدم ملحوظ يعزز دور قطاع الفالحة في
دعم االقتصاد الوطني.
بالنسبة للدعامة الثانية لهذا املخطط االستراتيجي واملتعلق
بالفالحة التضامنية ،نسجل في فريق التجمع الوطني لألحرار بارتياح
كبير النتائج املحققة ،وهو ما تضمنته الوثائق املصاحبة للقانون
املالي ،منوهين باملبادرة امللكية الشجاعة الرامية إلى توزيع مليون هكتار
على الساكنة القروية ،والرامية إلى استيعاب طاقاتها املعطلة وجعلها
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طاقات منتجة للثروة.
في هذا اإلطار ،أود أن أشير إلى املجهود االستثنائي لهذا املخطط
ساهم في استقرار حوالي  13.3مليون نسمة من الساكنة القروية ،مما
ساهم في التقليص من نسبة الفقرفي حدود نقطتين.
السيد الرئيس املحترم،
في األخير البد أن نتطرق إلى ورش إصالح اإلدارة ،واألكيد السيد
الوزيروأنتم تعرفون من قطاع املال واألعمال املتميزبالجدية والصرامة
وكذا بتحفيز الكفاءات وتشجيع املردودية الحظتم الفرق بين إدارة
القطاع العام والقطاع الخاص ،لذلك نريد بدورنا إصالحا جذريا
إلدارتنا ال يمس باملكتسبات والتراكمات اإليجابية التي حققتها ،والتي
ساهمت بشكل كبير في بناء املغرب املعاصر ،وإنما من أجل تحفيزها
وجعلها تواكب اإلصالحات الكبرى املاضية فيها بالدنا بكل ثبات،
مؤكدين لكم أن األسباب الحقيقية لحالة االنتظارية والشك التي
تعيشه بالدنا ،هو استقالة اإلدارة من أداء أدوارها بالحماس املطلوب،
وهو ما انعكس سلبا على األداء االقتصادي واالجتماعي ،والراجح ذلك
إلى بؤس الخطاب السيا�سي وعدم وضوحه وانتشار خطاب التخوين
والفساد ،حيث وضع الجميع في سلة واحدة ،مما أدى إلى نفور جماعي
للمسؤولين اإلداريين في أداء وظائفهم ومسؤولياتهم ،أوصلنا ذلك
إلى حد السكتة القلبية خصوصا عندما نجد رجل اإلدارة يتهرب من
تحمل املسؤولية ويخ�شى اإلبداع وهو ما يؤثر سلبا على تنزيل مختلف
السياسات العمومية وتطويراإلدارة ومالءمتها مع التطورات املتسارعة،
وهو ما جعل الحكومة تشتغل بدون روح.
لذا ،البد من إرجاع الهيبة إلى اإلدارة وإبعادها عن الصراع
السيا�سي ،وهو ما يفرض إعادة النظر في خطابنا السيا�سي الذي يجب
أن يتحلى باملسؤولية اإليجابية ومعالجة االختالالت بكل هدوء ورزانة،
وإبعاد شبح الخوف من املحاسبة ،لذا وجب استحضار هذه املعطيات
وهذه الوضعية من طرف قضاة املحاكم املالية الذين يعدون التقارير
الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات ،والتي يوظفها اإلعالم بشكل
سلبي و�سيء يبتعد عن املوضوعية.
وأخيرا ،البد أن نؤكد أن فريق التجمع الوطني لألحرار يثمن
عاليا مضامين الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى  43للمسيرة
الخضراء ،والذي كان خطابا قويا وتاريخيا يبين للعالم بأسره حسن نوايا
اململكة املغربية في التعامل مع أشقائنا ،حيث وضعهم هذا الخطاب
أمام مسؤلياتهم التاريخية اتجاه العالم واتجاه الشعب الجزائري
الشقيق التواق إلى رفع العزلة عنه ،طالبا من كافة مكونات مجلسنا
املوقر أن تتعبأ لتفعيل عالقاتنا الثنائية مع أشقائنا في الجزائر إلحياء
صلة الرحم مع جيراننا وطي صفحة املا�ضي معهم بما يخدم مصلحة
البلدين الشقيقين مؤكدين لهم أن اململكة املغربية ملكا وحكومة وشعبا
كانوا دائما إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق وقيادته الشرعية ،وأن
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املغاربة قاطبة لن يفرطوا في حقوقهم التاريخية مهما كان الثمن وعلى
رأسها مغربية الصحراء.
وهي مناسبة نجدد فيها التحية والتقدير لقواتنا املسلحة امللكية
الباسلة املرابطة على الحدود ورجال الدرك واألمن الوطني والقوات
املساعدة والوقاية املدنية الساهرين على أمن واستقراربلدنا ،مشيدين
في هذا اإلطارباإلجراءات الجبائية الجديدة التي جئتم بها السيد الوزير،
والتي تخول لهم استفادة مؤسساتهم االجتماعية ب  %60من مداخيل
الغرامات واملخالفات ،منوها بيقظة واستباقية أجهزتنا األمنية التي
تشتغل ليل نهار في مواجهة الظاهرة اإلرهابية ،ومحاصرة الجريمة على
اعتبار أن األمن واألمان هما أساس االستقرار وأساس الثقة التي تجعل
الفاعل االقتصادي يشتغل إلنتاج الثروة.
وفي األخير ،ومن موقع املسؤولية التي نتحلى بها ،وانتماء فريقنا
إلى األغلبية الحكومية ،ومن موقع تبني خطاب الوضوح والصراحة
الذي يعتمده حزب التجمع الوطني لألحرار في بناء عالقته مع شركائه،
سنصوت باإليجاب على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد رئيس الفريق.
الكلمة اآلن للسيد رئيس الفريق االشتراكي:

املستشار السيد محمد علمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
جرت العادة سنويا أن أقف أمام مجلسنا املوقر باسم الفريق
االشتراكي ألشارككم رأينا وموقفنا السيا�سي من مشروع قانون املالية
لسنة .2019
بالتأكيد ،السيد الرئيس ،نتكلم من موقع مسؤوليتنا الكاملة في
انسجام مع موقعنا السيا�سي داخل األغلبية الحكومية ،والتي حددنا
كفريق منذ إعالن تشكيلها على أن عالقتنا بالحكومة ستظل قائمة إلى
حد وقته على مبدأي الدعم واملساءلة.
مشروع قانون املالية لسنة  ،2019السيدات والسادة املستشارين
املحترمين ،يأتي في سياق خاص جدا ،في سياق يختلف أشد االختالف
عن مشاريع قوانين املالية السابقة ،التي تمت مناقشتها داخل قبة
البرملان طيلة عقد من الزمن.
فهذا املشروع ،السيد الرئيس ،يأتي في ظل ظرفية تعرف فيها
قضيتنا الوطنية تطورات أساسية ،وآخرها اللقاء الذي دعا إليه
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هورس كولر ممثل األمين العام لألمم املتحدة يومي  5و 6دجنبر 2018
بجنيف ،والذي ألول مرة تحضر فيه الجزائر كطرف أسا�سي للبحث
عن حل سيا�سي للنزاع املفتعل ،كما أكد على ذلك السيد األمين العام
ومبعوثه الشخ�صي ،وكذلك القرارات األممية وآخرها القرار رقم 2440
الذي طالب كافة األطراف بما فيها الجزائروموريتانيا باملساهمة الجدية
في املجهود األممي إليجاد حل سيا�سي متوافق حوله لهذا النزاع الذي
طال أمده.
وفي هذا السياق ،نعتبر أن هذا املسار هو تأكيد للموقف املغربي،
تأكيد إلصرار الشعب املغربي على الدفاع عن حقوقه املشروعة في
وحدته الترابية في دائرة حدودها الحقة وفي حدود املقترح املغربي
املتمثل في الحكم الذاتي الذي اعتبره املنتظم الدولي والقوى الكبرى
جديا وواقعيا وذا مصداقية.
ومن هذا املنبر ندعو الحاكمين في الجزائر إلى فك الحصار عن
املواطنين املغاربة املحتجزين في تندوف مع طلب لألمم املتحدة من
أجل إحصاء الالجئين بمخيمات الحمادة وكذا اإلسهام في الرقي بعالقة
البلدين الشقيقين املغرب والجزائر ،ملا فيه خير الشعبين وملا يمكن
املنطقة املغربية من فتح آفاق للتنمية والتعاون.
هذا املشروع ،السيد الرئيس ،يأتي في ظل ظرفية داخلية تميزت
بحركية مجتمعية اتخذت أشكاال ومظاهرمتعددة انطالقا من الحركات
االحتجاجية التي عرفتها العديد من مناطق البالد والتي رفعت شعارات
مطلبية ذات عمق اجتماعي صرف ارتبطت بمستويين:
األول يرتبط بمطالب معيشية محضة يتمثل في توفيرالشغل واملاء؛
والثاني يحث على توفير الخدمات االجتماعية بشكل عادل بين
جميع مناطق البالد.
هذه املعطيات ،السيد الوزير املحترم ،هي واقع الحال الذي أكد
عليه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا من خالل دعواته
املتكررة في خطبه السامية ،سواء للحكومة وكذلك لكل الفاعلين
السياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين بضرورة بلورة نموذج تنموي
جديد يجيب على حاجيات ومتطلبات املواطنين واملواطنات ،يكون
بديال على النموذج الحالي الذي صار متجاوزا ،بل أكثر من ذلك ،السيد
الوزير ،صارمعيقا ألي تطور أو رقي اقتصادي أو اجتماعي أو سيا�سي أو
ثقافي.
السيد الرئيس،
تفصيال في الوضع الداخلي وبعيدا عن لغة التيئيس والتشاؤم،
نعيش اليوم كفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين في ظل عالم
التكنولوجيا واالتصال ،عنوانها األبرز "سلطة فضاءات التواصل
االجتماعي" ،التي انبثقت عنها أشكاال جديدة لالحتجاج لم يعرفها تاريخ
االحتجاجات في املغرب والعالم ،مثال على ذلك حركة البدالت الصفراء
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في فرنسا نموذجا وكذلك حملة املقاطعة لبعض املنتوجات ،والتي ال
يمكننا املرور عليها مرور الكرام نظرا آلثارها وتفاعالتها ،وهي باملناسبة
حركة مؤثرة وصادمة في نفس الوقت.
نعيش ،السيد الرئيس ،في واقع لسنا وحدنا الفاعلين فيه ،بل
تشاركنا فيه جهات تستهدف كل املؤسسات داخل البالد ،ومن بينها
املؤسسة التشريعية بشكل ممنهج ،تهدف إلى ضرب كل املكتسبات
وتشويه االنجازات وإحباط كل املتفائلين وتوسيع قاعدة اليائسين عبر
إظهار الفاعل السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي بصورة ال نقبلها على
أنفسنا ،كما ال يقبلها أي عاقل يضع الوطن ومصلحته فوق أي اعتبار.
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مسألة التمويل ،ففي تقدير الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين
األزمة هي أضحت متعددة الجوانب متشابكة العناصر ،تتطلب مداخل
سياسية وثقافية وتربوية وبشرية للنهوض بالقطاعين ،وأعني قطاع
الصحة والتعليم ،وهو ما يفرض علينا جميعا ضرورة بلورة تصور
استراتيجي شامل وجماعي يربط القطاعين بمحيطهما االقتصادي
واالجتماعي ،من أجل تأهيل منظومتي الصحة والتعليم.
السيد الرئيس،
رغم اإلرادة الحكومية في التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي
للمالية ورغم املجهود املالي لدعم القطاعات االجتماعية ،فإنه ما زال
يشكل (مشروع قانون املالية الحالي) استمرارية لقوانين املالية السابقة
ولم يؤسس بعد للمداخل األساسية للنموذج التنموي املنشود.

السيد الرئيس،
إن الوضع الداخلي هو انعكاس للوضع الدولي الذي يعيشه العالم
اليوم ،ويمكننا الجزم أننا نعيش لحظة دولية فاصلة من أهم سماتها
إعادة تشكيل وتشكل منظومة دولية جديدة تقطع مع نتائج ومخرجات
الحرب العاملية الثانية.

إن موقع مسؤوليتنا من داخل األغلبية الحكومية الداعم لهاته
الحكومة ،ال يمنعنا من إبداء مالحظاتنا واقتراحاتنا البناءة والتي في
نظرنا لن تصب إال في تجويد وتحسين األداء الحكومي.

وال تفوتني الفرصة دون أن أعرج على الوضع في الشرق األوسط وفي
منطقة الخليج الذي أصبح اليوم مرشحا للمزيد من التعقيد والتأزم،
سيكرس – ال محالة–ضعف الدور العربي في القرار الدولي ،وسيهمش
قضاياه األساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتعرض
ملخطط تصفية غيرمسبوق.

من هذا املنطلق أقول بأن الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة
لتحديد نسبة النمو في  %3.2ونسبة عجز امليزانية في  %3.7هما غير
كافيين وغير قادرين لإلجابة على متطلبات املرحلة وما تقتضيه من
استعجالية التدخل الحكومي في امليادين ذات األبعاد االجتماعية ،نظرا
لتعدد الخصاصات والتي نعتقد أنها من اآلنية بمكان.

السيد الرئيس،
إذا كانت السياسات املالية هي أدوات ووسائل رئيسية من أجل
تفعيل املخططات والبرامج االقتصادية ،فنحن اليوم أمام مشروع
قانون للمالية يجد مرجعيته في شعارمركزي ،يتمثل في تنزيل املخططات
والتدابير االستعجالية ذات األبعاد االجتماعية ،وهو شعار يكثف
مجمل التوجهات املؤطرة لهذا املشروع ،وهي التوجهات التي رسمها
عاهل البالد عند افتتاحه للدورة التشريعية الحالية وفي خطابه الذي
ألقاه بمناسبة عيد العرش ومناسبة ثورة امللك والشعب للسنة التي
سنودعها .2018

السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن عزم الحكومة من خالل مشروع قانون املالية لسنة  2019إلى
العودة إلى الخوصصة مجددا ،بحثا عن موارد مالية جديدة ،وفي
مقدمة ذلك بيع ما تبقى من حصص الدولة في شركة اتصاالت املغرب،
فإننا في الفريق االشتراكي نعتبرأن هذا القرارفي حد ذاته ال يقلقنا ولكن
الصيغة الجديدة الستثمار عائدات الخوصصة ،بحيث اليوم ستتخلى
الحكومة عن الصيغة املتبعة من طرف حكومة التناوب ،والتي تمثلت
في ضخ عائدات الخوصصة في صندوق الحسن الثاني للتنمية وصندوق
التنمية الصناعية ،لتكتفي الحكومة الحالية في هذا املشروع بضخ
جزء من عائدات الخوصصة في صندوق الحسن الثاني للتنمية وتوجيه
الجزء اآلخر إلى ميزانية الدولة ملواجهة عجز الخزينة ،فأعتقد أن هذا
التوجه يعد تراجعا عن الدور التنموي للخوصصة.

كل هذه األولويات طبعت مشروع قانون املالية الحالي ،وهذه
األولويات ذات التوجهات االجتماعية كنا دائما في االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية نعتبرها مداخل أساسية مداخل حيوية لكونها تنطلق
من اإلنسان ومن أجل اإلنسان داخل وطن آمن ومستقر ومزدهر،
يضمن اإلنصاف والكرامة والعدالة االجتماعية ،وهذا ما يمكن لنا
أن نالمسه من خالل االعتمادات املالية اإلضافية لهذه القطاعات
االجتماعية ،بحيث تم رفع االعتماد املخصص لقطاع التعليم ،لقطاع
الصحة وأيضا رفع كتلة األجور.
إن هذا املجهود املبذول ،السيد الوزير املحترم ،ليس كافيا لإلجابة
على واقع قطاعي التعليم والصحة العتقادنا الراسخ في الفريق االشتراكي
بطبيعة األزمة البنيوية التي تتعدى مسألة التمويل بالرغم من أهمية

السيد الرئيس،
إن محدودية املوارد املالية واإلمكانيات االقتصادية لن تقف عائقا،
بل نعتبر أن اإلرادة السياسية الجماعية هي قادرة على رفع التحديات،
وهنا أنوه باالعتمادات التي خصصت للشباب وتأهيلهم ،كما أنوه
بالرفع من مناصب الشغل الجديدة ،وهنا وجب التأكيد أن األمرسيظل
محدودا إن لم يشارك القطاع الخاص بوطنية صادقة في املساهمة في
هذا املنحى االجتماعي.
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السيد الرئيس،
إننا في الفريق االشتراكي نجد أنفسنا متوجسين ومتحفظين من
الصيغة العامة التي وردت في باب الجبايات ،ويتعلق األمر بتوسيع
الوعاء الضريبي ،وتحفظنا راجع باألساس إلى الخوف من استعمال
صيغة فضفاضة تكون عامال للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين بما
فيهم الطبقة املتوسطة ،التي تعاني من ضغوطات وإكراهات في ظل
ارتفاع املواد االستهالكية بما فيها الكزوال والبنزين وارتهانا لألبناك في
عملية اقتنائها للسكن أو للسيارات ،زد على ذلك نفقات التمدرس.
لذلك فإننا في الفريق االشتراكي نعتبر أن مدخل العدالة الجبائية
يجب أن يكون هو املؤطر العام للسياسة الجبائية برمتها ،وأتمنى
أن تخرج الحكومة كما وعدتمونا بذلك السيد الوزير املحترم داخل
النقاش الذي عرفته لجنة املالية في األيام املقبلة باش يكون عندنا في
بالدنا واحد اإلصالح جبائي حقيقي ،يحقق العدالة الجبائية.
السيد الرئيس،
كنا ننتظر أن يأتي مشروع قانون املالية بحلول واقعية ألزمة الوفاء
بالديون التي تعاني منها املؤسسات العمومية واملقاوالت ،من خالل
خلق فضاء لالستثمار املالي في مختلف املجاالت الحيوية ،التي ستعزز
من قدرتها على االستثمار الداخلي ،وهو ما سيساهم في تسريع السداد
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ،وكل هذا سيبقى مرهونا بتحقيق
الحكامة املالية وما تتطلبه من تتبع وتقييم للمشاريع واملساعدات ،بغية
املساهمة في حل األزمة ،والنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية.
نعم ،إن انتظاراتنا كانت كبيرة في هذا املستوى وغيره من أجل
التجاوب مع متطلبات وحاجات املواطنات واملواطنين املتزايدة التي
أصبح الواقع يفصح عن حجمها املتعاظم .وبدون إرادة حقيقية بدون
تضامن بدون رؤية استباقية نخ�شى أن يتجاوزنا الواقع.
السيد الرئيس،
إن بالدنا استطاعت بفضل الرؤية امللكية السديدة واإلستراتيجية
تجاوز أزمات كبرى عصفت ببلدان مجاورة وجعلت من املنطقة التي
ننتمي إليها تحت فوهة بركان.
وال بد من التأكيد على أننا رغم األشواط التي قطعناها لم نصل
بعد إلى بر األمان ،فنحن نرى يوميا تحوالت كبرى تقع حتى في البلدان
األكثراستقرارا واألكثرديمقراطية ،ولنالحظ ما يقع اليوم في فرنسا بكل
إمكاناتها وعراقة ديمقراطيتها ومؤسساتها.
وعليه فإننا في الفريق االشتراكي ندعو كل الفرقاء السياسيين
واالجتماعيين والهيئات واملؤسسات بأن تتظافرجهود الجميع وتتكاثف
هذه الجهود من أجل بناء نموذج تنموي جديد قائم على العدالة
والتضامن وخلق الثروة وحسن توزيعها ،إرساء للحكامة البناءة كما
سبق وأن أكد على ذلك جاللة امللك.
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إن النجاح في هذا التحدي هو وحده الكفيل بجعل بالدنا تكتسب
املناعة السياسية واملؤسساتية وتتجه بالوتيرة املطلوبة لتحقيق
التنمية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الرئيس على احترام الوقت.
الكلمة اآلن للسيد رئيس فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب أو من
ينوب عليه.

املستشار السيد يوسف محيي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس،
َ
َ
أتشرف اليوم ِبتناول الكلمة في هذا االجتماع باسم االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،من أجل الدراسة والتصويت على مشروع القانون
رقم  80.18برسم السنة املالية  2019أمام الجلسة العامة املوقرة.
ونغتنم هذه الفرصة ،لتجديد التهاني للسيد الوزير ،على الثقة
املولوية السامية ،وذلك بمناسبة تعيينه على رأس قطاع االقتصاد
واملالية ،كما نسجل باعتزاز إطالقه لدينامية خاصة على مستوى
الوزارة ،نتج عنها مجموعة من التدابير واإلنجازات ،على رأسها قانون
املالية الذي نحن بصدد دراسته.
ونغتنم هذه الفرصة كذلك لتهنئة جميع أفراد لجنة املالية بأطرها
وبرئيسها وكذا أطر وزارة املالية على العمل الجاد واالنخراط التام في
دراسة فضلى لهذا القانون.
السيد الوزير املحترم،
لقد دعا جاللة امللك حفظه هللا لجملة من التوجهات اإلستراتيجية
والتدابيرالعملية من أجل االرتقاء بالنسيج االقتصادي الوطني ،وتعزيز
قدراته على خلق الثروة وتقوية املناعة السوسيو–اقتصادية عبر
تشغيل مستدام وذو جودة عالية.
كما يأتي ،مشروع قانون املالية لسنة  ،2019في ظروف خاصة،
يعرف خاللها العالم مجموعة من التحوالت االستراتيجية ،تتجلى
أساسا في الحرب التجارية بين القوى العظمى ،وما نتج عن ذلك من
تدابير حمائية وتغيرات بنيوية في منظومة التجارة العامليةّ ،
تمهد لنظام
اقتصادي عالمي جديد.
كما أن السياق الجيوسيا�سي لبالدنا يعيش على وقع اضطرابات
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وتحوالت كبيرة ،تشكل هواجس دائمة لكافة املتدخلين .ويأتي هذا
املشروع ،في سياق وطني خاص ،يتجسد في دخول سيا�سي حافل
باالنتظارات والتحديات.
باإلضافة إلى "أجندة اجتماعية" ملتهبة وتنتظرإجابات وتدابيرفعالة
وناجعة من أجل النجاح الجماعي في احتواء كل املطالب االجتماعية
الجادة ،خاصة فيما يتعلق بتوفيراالعتمادات املالية لتمويل ذلك.
ونعلم ،السيد الوزير املحترم ،بأنه ورغم كل هذه الرهانات
والظروف الدقيقة واإلكراهات الخاصة ،فاملغرب عليه ضمان توازناته
املاكر واقتصادية ،والسعي نحو التجويد املستمر والدائم لتصنيفه
االئتماني( )Credit ratingلدى وكاالت التصنيف العاملية(les Agences
 )de notationلضمان التحكم في أسعارالفائدة على املستوى السيادي
واملقاوالتي ،مع تحسين جاذبية مناخ األعمال الوطني واالستمرار في
التقدم على مستوى مؤشر ممارسة األعمال ( )Doing Businessالذي
يصدره سنويا البنك الدولي.
وفي هذا اإلطار ،نسجل باعتزازنتائج هذا املؤشرلسنة  ،2018حيث
تقدم املغرب تسعة مراكز في التصنيف العالمي الجديد وبذلك ارتقت
اململكة املغربية إلى املرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ( .)La Zone MENAوذلك راجع باألساس إلى العمل
الكبير والناجح على مستوى تحسين الولوج والخدمة القضائية ببالدنا
والتسهيل على الصعيد املسطري فيما يخص خلق املقاوالت الذي
أصبح اليوم إلكترونيا.
وندعو الحكومة ،لالستمرار في هذه الدينامية ،من خالل اعتماد
القانون التنظيمي لإلضراب الذي لم يرالنور منذ سنة  ،1962واعتماد
قانون إصالح املراكز الجهوية لالستتمار والشروع في تنزيل قانون الال
تمركز اإلداري في أفق التفعيل الكلي لورش الجهوية املتقدمة ،الذي
يعتبرالعمق االستراتيجي الحقيقي للتحول االقتصادي واإلداري ببالدنا.
ونو�صي في هذا اإلطار ،بتعميم وتفعيل "لجن جهوية لتحسين
مناخ األعمال" خاصة أن بالدنا تعد من الدول القليلة التي يشمل فيها
ابتداء من هذه السنة.
تصنيف ( )Doing Businessالجهات ،وذلك
ٍ
هذا باإلضافة إلى تجويد آليات االبتكار باملقاولة والجامعة والسعي
نحو مرونة أكثر في التعاقدات بين الشغيلة وأرباب العمل ،وذلك عبر
تجويد مدونة الشغل لتكون قادرة على تجويد عقود العمل وضمان
االنعكاس االيجابي على سوق الشغل.
السيد الوزير،
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،ننوه بتدابير التصفية
الخاصة بالضريبة على القيمة املضافة( )TVAوالضريبة على الدخل
والتزام الحكومة بالحد من التراكمات املستقبلية لهذه الديون ،كما
نسجل التزام الدولة باحترام القانون وااللتزام بالتشريعات ووضع
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آليات متقدمة من أجل تحسين آجال األداءات فيما يتعلق باملتأخرات
التجارية ،من أجل أن تكون اإلدارة هي املثال والقدوة بالنسبة للقطاع
الخاص ،وذلك انسجاما مع التعليمات امللكية السامية التي أكدها
جاللة امللك حفظه هللا ،في خطاباته األخيرة وفي املجلس الوزاري األخير.
كما تشكل املنصة التفاعلية بين الحكومة واالتحاد العام للمقاوالت،
تجسيدا عمليا وفعليا للشراكة الحقيقية بين رجال األعمال والحكومة،
من بين تجلياتها التنسيق حول معالم قانون مشروع املالية كاملساهمة
التضامنية للمقاوالت واملحددة في .%2.5
ونشدد كذلك على الشراكة بين القطاع العام والخاص،
( )Partenariat Publique-Privéكمدخل استراتيجي لالرتقاء بقدرة
االقتصاد الوطني على خلق الثروة وجعل القطاع الخاص رافعة
حقيقية للتنمية.
كما نعتبر املناظرة الوطنية حول الجبايات املزمع انعقادها في ماي
املقبل ،والتي اتفقنا ،السيد الوزير ،أن نرجئ كافة النقاط ذات الطابع
الضريبي إليها من أجل مناقشتها ،آلية من آليات اإلصالح الجبائي
ببالدنا ،وذلك في سياق السعي نحو "أمن جبائي" متقدم ومستدام،
تكون فيه الجباية رافدا من روافد اإلقالع االقتصادي وتقوية بنية
السلم االجتماعي.
وفي هذا اإلطار ،نشيد بالتزام الحكومة بتشريع توصيات ومخرجات
هذه املناظرة .كما نثمن املقاربة التشاركية التي اعتمدتها الدولة في مسار
إعادة النظرفي مدونة الضرائب.
إال أن مسار االصالح ،ال يمكن أن يحقق األهداف املرجوة ،دون
امل�ضي قدما في إصالح وتنزيل ميثاق االستثمار ومواصلة إصالح املراكز
الجهوية لالستثماروتشجيع برامج تحفيزريادة األعمال.
السيد الوزير،
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،نعتبر أن نموذجنا التنموي
أصبح متجاوزا وقد بلغ مداه ويشكل عقبة أمام اإلقالع االقتصادي
للمقاولة ببالدنا ،نظرا لكون هاجسه األول هو التضريب التي تكون
املقاولة أولى ضحاياه ،وهو وضـع يقتضـي ضـرورة االنكبـاب علـى النهـوض
باالسـتثمار فـي قطاعـات ذات قيمـة مضافـة أعلـى وتلـك التـي لهـا قـدرة
أكبـر علـى توليـد اآلثـار التبعيـة غيـر املباشـرة علـى مسـتوى باقـي فـروع
االقتصـاد الوطنـي مع ضمان تنويع العرض التصديري الذي يبقى
محدودا ،وهو ما يؤثرعلى تنافسية االقتصاد الوطني.
هذا باإلضافة إلى التفكير في إحـداث هيئـة مسـتقلة تنـاط بهـا مهـام
التتبـع والتقييـم القبلـي والبعـدي للسياسـات واالسـتثمارات العموميـة.
السيد الوزير،
الحضور الكريم،
إن التزام ،املقاوالت املغربية في املساهمة في تقوية البنية االجتماعية
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ببالدنا ،ال يضاهيها إال حرصها على تحقيق ذلك بطرق مبتكرة وناجعة.
وإذا كان إطالق السياسات العمومية واإلستراتيجيات القطاعية،
قد مكن من خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في بعض الحاالت،
فإنها افتقرت إلى التجانس في إطار رؤية شاملة ومدمجة تأخذ بعين
االعتبار الخصوصيات املجالية ،وفي هذا اإلطار نطلع في االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ملشروع السجل االجتماعي املوحد ،الذي نعتبره مدخال
أساسيا لنجاح ورش محاربة الفقروالفوارق االجتماعية واملجالية ،كما
أنه يؤسس إلصالح شامل ملنظومة صندوق املقاصة في أفق تحقيق
تكافؤ عميق ومستدام في مسارإصالح ميكانيزمات الدعم ببالدنا.
السيد الوزير املحترم،
لتمكين االقتصاد الوطني من تحقيق التنمية الشاملة وخلق
مناصب شغل مستدامة ،عبر نسب نمو مناسبة ،عملت الحكومات
املتعاقبة على تبني سياسة األوراش املهيكلة واعتماد مخططات
طموحة ،وهو نفس النهج الذي سايرته الحكومة الحالية وفق ما جاء
في برنامجها الحكومي.
وأتاحت سياسة االنفتاح االقتصادي التي ينهجها املغرب من
تحديث اقتصادنا ،والرفع من إنتاجيته واستقطاب االستثمارات ،مما
جعل من بالدنا محورا هاما للمبادالت التجارية العاملية.
وفي هذا اإلطار ،نو�صي بتبني منهجية مدمجة في السياسات
العمومية ومندمجة بين كافة القطاعات الحكومية واملؤسسات
املعنية ،والتوجه نحو باراديغم جديد للتعاطي مع السياسات
العمومية من خالل برامج براغماتية وطموحة ،بجانب أساليب
متطورة للتتبع( )Des Instruments de monitoringللسياسات
العمومية.
وننبه ،السيد الوزير ،إلى أن العديد من القطاعات اإلنتاجية
تضررت كثيرا من تأثيرالقطاع غيراملهيكل على أنشطتها واندثارالبعض
منها.
السيد الوزير،
إن تحقيق النجاعة االقتصادية في عالقتها بمختلف اإلجراءات
الحكومية الرامية إلى تقوية القدرة التنافسية لالقتصاد املغربي وإنعاش
االستثمارالخاص ،تستلزم الحرص على ابتكارالحلول الكفيلة بتحقيق
التنمية املنشودة من جهة ،وعلى استيعاب إكراهات املرحلة من جهة
أخرى ،خصوصا وأن الحصول على االئتمان من البنوك واملؤسسات
املالية األخرى باملغرب ما زال يشكل عقبة رئيسية لرواد األعمال ببالدنا.
وعليه ،فإننا نعتبر أن من شأن أجرأة اإلصالحات املبرمجة في إطار
برنامج عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال للفترة  2018/2017سيكون
له األثر اإليجابي على واقع املقاولة وعلى التصنيف الدولي للمغرب في
التقارير القادمة ،من بينها على سبيل املثال ال الحصر :املصادقة على
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اإلطارالقانوني املتعلق بالضمانات املنقولة ،والذي سيمكن املغرب من
تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه اململكة
مراتب متأخرة.
السيد الوزير،
تشير معطيات سوق الشغل ،حسب األرقام التي تضمنتها املذكرة
اإلخبارية الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط الصادرة في شهر
فبراير ،2017حول أهم مؤشرات سوق الشغل لسنة  2016إلى "ضعف
تأهيل اليد العاملة" ،وهي املسألة التي أكد عليها التقرير السنوي
للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة .2017
وعلى مستوى اإلدماج االقتصادي ،وتؤكد هذه التطورات أن
ً
نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خالل التشغيل ،وتحيل
هذه الوضعية على التأثير املحدود ملختلف برامج إدماج الشباب ،كما
ُتبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على املدى الطويل في مجال
تشغيل الشباب.
وباإلضافـة إلـى العوامـل املرتبطـة بالظرفيـةُ ،ي ْع َـزى ارتفـاع معـدل
ً
العطالـة فـي صفـوف الشـباب عمومـا إلـى مجموعـة مـن العوامـل
البنيويـة ،مـن قبيـل عـدم مالءمـة التكويـن ملتطلبـات سـوق الشـغل،
وعجـز االقتصـاد الوطني عـن خلـق مـا يكفـي مـن مناصـب الشـغل الالئـق
واملسـتجيب ملؤهـالت الشـباب ،وتكريـس حلقـة مفرغـة بيـن نقـص
الخبـرة وضـرورة الحصـول علـى أول فرصـة شـغل الكتسـابها ،باإلضافـة
إلـى الصعوبـات التـي يواجههـا الشـباب حاملـو املشـاريع فـي الحصـول علـى
التمويـل ،فضـال عـن األثـراملحـدود ملختلـف برامـج إدمـاج الشـباب.
وعليه ،فتعزيـز منظومـة التكويـن املهنـي األولـي واملسـتمر ،مـع إيـالء
ً
اهتمـام خـاص لجـودة التكويـن ،كهدف استراتيجي ،بـدال مـن التركيـز
ً
حصريـا علـى األهـداف الكميـة التـي أبانـت عـن محدوديتهـا ،يقتضـي
ـيق أفضـل بيـن القطـاع الخـاص ،ومؤسسـات
تحقيـقه ضمـان تنس ٍ
التكويـن املسـتمروالتكويـن بالتنـاوب ،والدولـة.
السيد الوزير،
إننا إذ نثمن مختلف التدابير واإلجراءات الحكومية التي جاء بها
مشروع قانون املالية لسنة  ،2019فإننا باملقابل ،نثير انتباه الحكومة
إلى استمرار العديد من العراقيــل الرئيســية التــي تحــول دون تسجيل
انعطاف كبير في تحســين منــاخ األعمــال باملغـرب ،مما يستدعي حلوال
سريعة وناجعة لتقوية النسيج املقاوالتي الوطني ،كعامل رئي�سي من
عوامل مناعة االقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.
السيد الوزير،
إن الحاجة أصبحت اليوم ملحة قصد إعادة النظر في السياسة
االستثمارية املتبعة ببالدنا ،وبلورة إستراتيجية تنموية جديدة كما دعا
إلى ذلك جالله امللك حفظه هللا ،قوامها نموذج تنموي مبتكر مبني على
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التصنيع وعلى تقوية العرض التصديري .ولن يتأتى ذلك إال من خالل
التصدي الختالالت التوازنات الخارجية ،بالتركيز أساسا على دمج
املخططات والبرامج الهادفة.
السيد الوزير،
لتجاوز إشكالية–ثنائية االقتصاد الوطني (قطاع مهيكل /قطاع غير
منظم)–نأمل من حكومتكم أن تنكب على تبني حلول ناجعة بتنسيق
مع القطاع الخاص ،ملا فيه مصلحة االقتصاد الوطني عامة ،واملقاولة
الوطنية خاصة ،وهنا نقترح خارطة طريق ،ترتكزعلى ما يلي:
 تعزيزجاذبية القطاع املنظم؛ العمل على توفيراملواكبة والدعم ملقاوالت القطاع غيراملهيكل؛ مكافحة روافد اقتصاد الظل ورصد الغش وكشفه؛ اجتثاث التهريب وتجفيف منابعه.وفي الختام ،ومن أجل تحفيز رجال األعمال املغاربة واألجانب على
االستثمار يجب القطع مع سياسة التغيير املستمر للقوانين الجبائية،
وذلك إلعطاء الفاعلين االقتصاديين مقروئية كافية ورؤية واضحة
للنظام الجبائي في املغرب ،وهو ما من شأنه أن يبعث مشاريع تنموية
جديدة جهويا ووطنيا ،قادرة على استيعاب إشكالية التشغيل وخاصة
في صفوف الشباب.
وفي األخير ،السيد الوزير ،نطلب منكم كاتحاد عام ملقاوالت املغرب،
نقول لكم أننا سنستمر في االنخراط الكبير في كل هذه السياسات
واالستراتيجيات بروح وطنية صادقة ،انسجاما مع التوجيهات السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشارعلى احترامه الوقت.
الكلمة اآلن للسيدة رئيسة فريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشارة السيدة امال العمري:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون واملستشارات املحترمون واملحترمات،
إن مناقشة مشروع القانون املالي برسم سنة  2019املعروض
على أنظار البرملانّ ،
يعد محطة من املحطات النضالية في مسار نقابتنا
العريقة ،االتحاد املغربي للشغل ،التي ساهمت والزالت تساهم في
الدفاع عن األسس القانونية لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل
والتكافؤ والتضامن في ظل دولة الحق والقانون واملؤسسات.
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السيد الرئيس،
يأتي تقديم مشروع قانون املالية لسنة  2019في سياق حراك
اجتماعي غيرمسبوق وفي ظل احتجاجات تعرفها العديد من القطاعات
واملدن املغربية ،جراء التهميش والفقروسوء تدبيراألوراش االقتصادية
والبرامج االجتماعية ،وعدم نجاعة السياسات املوجهة ملحاربة الفقر
والفوارق االجتماعية واملجالية ،وفشل جوالت الحواراالجتماعي بسبب
العرض الحكومي الهزيل ،الذي ال يرقى النتظارات عموم املأجورين،
َويمكن من تحسين أوضاعهم املادية واالجتماعية ،في ظل ظرفية تتميز
بارتفاع األسعار وتجميد األجور ،والتضييق على الحريات العامة ،وعلى
رأسها الحرية النقابية باللجوء التعسفي إلى الفصل  288من القانون
الجنائي.
السيد الرئيس،
بعد النقاش العام ملشروع القانون املالي لسنة  2019داخل اللجنة،
وقفنا على املالحظات التالية:
هذا املشروع في واقعه تكريس للمنظور النيوليبرالي بتعميقه
للمديونية وتوطيده الرتهان االقتصاد بالدين الخارجي ،فالحكومة لم
تنجح في إدراج أي إجراءات تهدف تخفيض معدل املديونية العمومية،
التي يعاني منها املغرب منذ أكثر من ثالثة عقود مقارنة بالناتج اإلجمالي
املحلي ،ومن آثارها السلبية على الوضع االقتصادي واالجتماعي
داخليا ،حيث أصبح املغرب من أكثر البلدان مديونية في إفريقيا
والعالم العربي ،بتصنيفه في الرتبة  29عامليا والرتبة األولى إفريقيا من
طرف معهد ماكنزي األمريكي للبلدان األكثر استدانة ،إذ أصبحت تمثل
القروض ما يقارب  %140من الناتج الداخلي الخام ،علما بأن نفقات
الدين العمومي تكلف امليزانية سنويا أكثرمما هو مرصود لبعض شعب
الحماية االجتماعية ،كالتعويض عن فقدان الشغل أو ما سمي في آنه ب
(.)le fonds d’amorçage
مشروع قانون املالية لهذه السنة مجرد استنساخ للميزانيات
السابقة ،إذ ال ينطوي على أي مجهود استثنائي إلعادة االرتباط بقاطرة
النمو:
فمرة أخرى يخضع املشروع للهاجس التقنوقراطي واملحاسباتي
الصرف الذي رجحته الحكومة خالل إعداده ،رضوخا إلى توصيات إن
لم نقل تعليمات املؤسسات املالية الدولية ،التي أصبحت تفقد الدول
سيادتها على اقتصادياتها بمجملها.
فمستوى النمو الذي يهدف إليه املشروع واملتمثل في  %3.2يبقى
أقل مما حققه االقتصاد الوطني سنة  ،2018والتزامات الحكومة
بتحقيق نسب ما بين  %4.5و %5.5في أفق سنة  2021في برنامجها
املقدم للبرملان.
مشروع قانون املالية هذا يكشف عن مفارقة بين اإلرادة املعلنة
للدولة بضرورة تغيير النموذج التنموي ،كما تم االعتراف بذلك من
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طرف أعلى سلطة في البالد ،وترجمتها املالية لطابع االستمرارية في
التدبيرالحكومي.
فعدا بعض اإلجراءات املعزولة ،فإن املشروع ال يجيب عن
اإلشكاالت االجتماعية البنيوية.
ففي مجال التعليم ،الذي يعاني من عجزمهول ،نسجل أن املشروع،
رغم املجهودات املبذولة والتي لم يتم تقييم نتائجها ،مازال يعاني من
سوء الحكامة ،كما نسجل عدم استجابة املشروع الحالي للحاجيات
البنيوية والبشرية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي الذي ال يقبل
املجازفة ،وذلك بتكريس الهشاشة من خالل التركيز على التعاقد بخلق
 15.000منصب شغل ،في حين لم يتجاوز عدد مناصب التوظيف 750
منصبا ،وكذلك استمرار الخصاص على مستوى املوارد البشرية ،وهو
ما اعترفت به الوزارة نفسها ،محددة الخصاص على مستوى املدرسين
ب  9558مدرسا.
وإذ نشيد بإدراج إلزامية التعليم األولي في األسالك التعليمية،
نتساءل عن إمكانية التعميم الفعلي لهذا السلك في غياب بنية تحتية
الستيعاب وإدماج األطفال ،خصوصا في املناطق القروية ،خاصة تلك
التي تعاني من العزلة ،والنقص املهول في املوارد البشرية الذي يعاني
منه القطاع.
وعلى مستوى قطاع الصحة ،فإن امليزانية املرصودة لها التي ال
تتعدى  %5.9من امليزانية العامة ،تبقى جد هزيلة وال ترقى إلى طموحات
املواطنين في غياب النجاعة والحكامة في التدبير ،وضعف االستثمار
على مستوى البنيات التحتية في مجموع التراب الوطني ،خصوصا
العالم القروي ،إضافة إلى ضعف التجهيزات الطبية واملوارد البشرية
بمختلف املستشفيات.
وفيما يتعلق باإلصالح اإلداري ،أي إصالح املرفق العمومي كورش
مجتمعي كبير ،يقت�ضي نقاشا مجتمعيا وتشاورا مع الفرقاء االجتماعيين
بعيدا عن املقاربة االنفرادية التي أثبتت التجربة أنها لم تنتج إال التذمر
واالحتقان االجتماعيين.
فمشروع قانون املالية لم يعالج إشكالية الخصاص املهول على
مستوى املوارد البشرية ،حيث لم يتجاوز عدد املناصب املالية  25ألف
منصب ،وهي ليست مناصب شغل صافية إذا ما أخدنا بعين االعتبار
املوظفين الذين سيحالون على التقاعد املقدر عددهم ب  11ألف
بالنسبة للمدنيين فقط ،ولن يتأتى أي إصالح دون ضمان انخراط واسع
وحقيقي للعاملين بالقطاع العام ،عبر تحفيزهم وحماية مكتسباتهم
املادية واملعنوية ،بدل تكريس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية
وتقسيم صفوف املوظفين إلى مرسمين ومؤقتين والتعامل بمنطق
الفئوية مع مطالب املوظفين ،ما يعمق الهوة بين أطر وموظفي الدولة
املماثلين في التكوين واملهام ويشيع التذمر والسخط بين صفوفهم،
وأذكرهنا على سبيل املثال ال للحصرما تعيشه فئة املتصرفين.
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على مستوى الحماية االجتماعية.
نالحظ غياب منظور جدي إلرساء نموذج ناجع للحماية االجتماعية،
فثلثي املواطنين ال يتوفرون على حماية اجتماعية ،ولعل فشل راميد في
توفير تغطية صحية ناجعة للمستفيدين والولوج إلى خدمات صحية
الئقة خيردليل على فشل الحكومة في مواجهة العجزاالجتماعي.
فاإلجراءات الحكومية املتخذة في إطار تفكيك صندوق املقاصة،
ورفع الدعم عن بعض املواد االستهالكية األساسية ،وكذا نظام
املقايسة املعتمد ،تحت يافطة اإلصالح وبإيعاز من صندوق النقد
الدولي ،لم تواكبه إجراءات إصالحية للسالسل اإلنتاجية املستفيدة
من الدعم ،وال إصالح للمنظومة الضريبية وال إرساء لحماية اجتماعية
فعالة تضمن ولوج الفئات الهشة للمرافق العمومية ،ودعم قدرتها
الشرائية ،بالرغم من البرامج االجتماعية املعزولة التي تفتقد إلى
االلتقائية.
ومن تم نؤكد على ضرورة اعتماد هذه اإلصالحات الهيكلية ،السيد
الوزير ،كمدخل للعدالة االجتماعية.
ومن خالل مقاربة السياسة الجبائية نتساءل السيد الرئيس.
هل استطاعت الحكومة عبر مشروعها املالي السير في اتجاه إرساء
العدالة الجبائية تحقيقا للعدالة االجتماعية؟
يتضح من خالل تدابيرقوانين املالية في العشرية األخيرة غياب هوية
واضحة لهذه الحكومة ،باستثناء التوجه النيوليبرالي املحافظ املؤدي
إلى تفقير الطبقة الهشة والوسطى ،مقابل االنحياز الصارخ للرأسمال
عبر التشجيعات والتحفيزات واإلعفاءات الجبائية على حساب العمل
ومداخيل العمل ،وغياب أية رؤية استراتيجية ملحاربة الفساد وكل
أشكال الريع وتضارب املصالح.
ففي الوقت الذي تشكل فيه الضريبة على الدخل بالنسبة لألجراء
 %74من حصيلة الضريبة ،تقتطع من املنبع بالنسبة للمأجورين،
فإن أصحاب املداخيل املهنية ،وأصحاب املداخيل من األرباح املالية
والعقارية يلجأون إلى نظام التصريح بشكل إرادي ملداخيلهم ،ما قد
يفقد ميزانية الدولة جزءا مهما من املوارد نتيجة التهرب الضريبي،
ويضرب مبدأ اإلنصاف الذي يقت�ضي اقتطاع الضريبة على الدخل
بشكل عادل مهما كانت مصادرها.
كما أنه ليس من اإلنصاف أن يطال ويركزالضغط الجبائي على فئة
محدودة من امللزمين ،وهي الفئة التي تشكل عصب الطبقة الوسطى
املراهن عليها في تحريك عجلة االقتصاد عبر دورها املهيكل في الطلب
الداخلي.
ملاذا لم تفلح الحكومة في توحيد مسطرة استيفاء الضريبة على
الدخل لكل امللزمين وتوسيع الوعاء؟
وكيف للحكومة أن تستمر في إنهاك القدرة الشرائية للطبقات
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الشعبية بالتنصيص على ضرائب إضافية تستهدف االستهالك،
كالضريبة على االستهالك الداخلي على بعض املواد والتي تنضاف إلى
الضريبة عن القيمة املضافة ،في الوقت الذي كنا نطالب فيه بمراجعة
الضريبة على القيمة املضافة التي تطال املستهلكين دون اعتبار
لوضعيتهم االجتماعية؟
وهل من املنطق أن تساهم أقل من  %2من الشركات بأكثرمن %80
من محصول الضريبة على الشركات وتصرح  %69منها بالعجز دون
احتساب الشركات الحديثة النشأة؟
يتضح جليا أن هذا القانون يكرس استمرارية القوانين املالية
السابقة ،والتي أبانت عن قصورها في االستجابة ملتطلبات العدالة
الجبائية ،ففي الوقت الذي يتم فيه إرهاق كاهل األجراء بالضرائب
املباشرة وغير املباشرة ،يتضمن مشروع القانون املالي تحفيزات جبائية
تحابي رأس املال على حساب عموم املأجورين.
فكيف يتم التنصيص على تخفيض الضريبة على الشركات من
 %20إلى  ،%17في إطار إقرار نظام جبائي تصاعدي للشركات ،علما أن
الضريبة على الشركات تعتمد النسبية في مجمل األنظمة الجبائية عبر
العالم؟
وفي الوقت الذي يؤدي فيه الشخص الذاتي ،قد يكون أجيرا السيد
الوزير ،نسبة  %38كضريبة على الدخل ملا زاد عن  180.000درهم.
وكيف يتم إعادة التنصيص بشكل آلي على النفقات الجبائية لنفس
املستفيدين ،وعلى رأسهم لوبيات العقار ،وبنفس املبالغ ما بين 32
و 34مليار ،دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء تقييم اآلثار السوسيو
اقتصادية لهذه النفقات الجبائية ،وكذا آثارها على التشغيل ،وتوفير
مناصب الشغل الالئق؟
وفي الوقت الذي نلمس فيه التوجه اإليجابي للحكومة في مجال
التحفيزعلى استعمال الطاقات البديلة السيد الوزير ،من خالل إعفاء
املضخات املائية التي تعمل بالطاقة الشمسية والطاقات املتجددة
املستخدمة في القطاع الفالحي من الضريبة على القيمة املضافة،
نسجل محدودية هذا اإلجراء الذي لن يستفيد منه سوى كبارالفالحين.
السيد الرئيس،
إن تحسين املؤشرات االقتصادية ،ومناخ األعمال ،ومعالجة مشكل
البطالة املزمنة ،لن يتأتى إال بتوفير مناخ اجتماعي يضمن االستقرار
والتماسك االجتماعي ،باالنخراط الجدي للحكومة في حوار اجتماعي
يمكن من معالجة اإلشكاالت واالختالالت االقتصادية واالجتماعية
املطروحة ،بهدف بلورة ميثاق اجتماعي يساهم في تثبيت السلم
االجتماعي على قاعدة احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية للطبقة العاملة وعموم املواطنين.
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السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن تردي األوضاع االقتصادية وزيادة مظاهر االحتقان االجتماعي،
وتذمر املواطنين من املستوى املتدني للخدمات االجتماعية خصوصا
على مستوى قطاع التعليم والصحة والسكن والولوج السليم للمرافق
اإلدارية وغيرها ،يتطلب إجراءات استثنائية لم نلمسها في هذا املشروع،
وإن االحتجاجات واإلضرابات واملقاطعات التي تعرفها بالدنا والتي تظل
في مجملها ذات صبغة اجتماعية تنادي بالحق في التشغيل واالستفادة
من الخدمات االجتماعية وغيرها من الحقوق املتعارف عليها دوليا،
يؤكد بامللموس أن ما جاء في مشروع القانون املالي لسنة  2019ال يواكب
طموحات الطبقات املستضعفة من املواطنين والتي ما زالت تبحث عن
االستقراراالجتماعي واألسري.
إننا في االتحاد املغربي لشغل ،نعتبر أن مأسسة الحوار االجتماعي
والتفاعل مع املطالب امللحة لعموم الطبقات الشعبية ،هو السبيل
الوحيد لضمان السلم االجتماعي الذي يبقى من الشروط األساسية
إلطالق عملية التنمية الحقيقية للبالد.
وفي هذا اإلطارنؤكد على تصورنا في االتحاد املغربي للشغل ،إلنجاح
الحوار االجتماعي بتجاوز الحكومة لعرضها الهزيل ،وضرورة التفاعل
اإليجابي مع مطالبنا العادلة وفي مقدمتها الزيادة العامة في األجور
بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل املؤسسات العمومية،
وتخفيض الضريبة على الدخل وأن يتم تعميم الزيادة على سائر
الفئات ،والرفع من الحد األدنى لألجور ،وضرورة االستجابة ملطالب
عدد من الفئات املتضررة من النظام األسا�سي في الوظيفة العمومية
واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،وتنفيذ ما تبقى من اتفاق
 26أبريل ،وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
ونقترح عليكم ،السيد الوزير ،إعتماد مالية اجتماعية ،ولم ال؟
تطبعون بها مساركم في هذه الوزارة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة رئيسة االتحاد املغربي للشغل على احترامها للوقت.
الكلمة اآلن للسيد املستشار عن الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ال�سي عدال.

املستشار السيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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يطيب لي أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي
في مناقشة مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية  2019كما
وافق عليه مجلس النواب.
ونحن نطلع على مضامين هذا املشروع ،نستحضر الظروف التي
قدم فيها ،ونركز باألساس على التحوالت الجذرية والعميقة في جميع
القطاعات والتي يقودها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده،
والتي تضمنتها خطبه السامية بمناسبة عيد العرش املجيد وعيد
الشباب ومناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
هذه الخطب التي اتسمت بنبرة تنبه إلى وضع غير طبيعي تعرفه
مجاالت متعددة ونخص بالذكر القطاعات االجتماعية ،وعلى رأسها
مشكل التشغيل وضرورة خلق طبقة وسطى بالوسط القروي والفالحي
وضرورة االنكباب على حل مشاكل العديد من املناطق ،خصوصا
تلك التي تعاني العزلة وضعف البنية التحتية وغياب شروط النماء
االقتصادي .هذه الوضعية التي دعا جاللته إلى معالجتها من خالل
مشروع تنموي جديد.
نستحضر أيضا في هذا السياق التزامنا والشعب املغربي بالثوابت
الوطنية ،مشيدين بالدور الريادي للمؤسسة امللكية في معالجة قضية
املغرب األولى قضية الوحدة الترابية ،والتي ما فتئ املنتظم الدولي وهو
يقربإيجابية مقترحات جاللته للدفع بالقضية نحو الحل العادل ،تحت
السيادة املغربية بنموذج يمكن إخواننا باألقاليم الجنوبية من تدبير
شؤونهم الجهوية بأنفسهم.
كما أن التجاوب الكبير مع الدعوة امللكية لحوار مباشر وواضح
وشفاف وبدون شروط مسبقة مع الجارة الجزائر ،هذا املقترح الذي
رحبت به العديد من الدول والقوى اإلقليمية ،والتي مازلنا كقوى حية
نتطلع إلى موقف إيجابي من طرف القادة الجزائريين ،علما أننا ال نشك
في أن الشعب الجزائري قد استبشرخيرا بهذا املقترح.
وهنا نستحضر التضحيات الجسام ألفراد قوتنا املسلحة امللكية
في املحافظة على السيادة الوطنية والوحدة الترابية ،ونستحضر أيضا
الدرك امللكي والقوات املساعدة ورجال األمن والوقاية املدنية ،الذين
يشتغلون ليل نهارمن أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن واملواطن.
وهذه مناسبة كي نشيد بالنضج الكبير واملهنية العالية وضبط
النفس واالحترام التام للقوانين في التعامل مع الحركات االحتجاجية
التي عرفتها بعض مناطق اململكة.
السيد الوزير،
جرت العادة عند مناقشة مشاريع قوانين املالية داخل هذه
الغرفة أن تشكل مناسبة إلعادة صياغة املواقف الثابتة والتأكيد
عليها بخصوص الثوابت الوطنية ،التي تشكل املرتكزات األساسية ألي
مشروع تنموي ،كما تحدد املعالم الرئيسية لسياسة املغرب في عالقته
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مع دول الجوار والتزاماته مع قضايا األمة العربية واإلسالمية ونهجه
الجديد في التعامل مع قضايا القارة اإلفريقية ،خصوصا بعد استرجاع
عضويته الكاملة في االتحاد اإلفريقي وممارسته داخل مؤسسات
االتحاد رغم حداثة اكتساب العضوية ،حيث أن بلدنا أصبحت له
مواقع داخل العديد من هذه املؤسسات بل يلعب دورا مهما في تجديد
هياكل االتحاد وإعداد تصور جديد لعمله ،كما سجل ذلك في القمة
االستثنائية األخيرة.
أكيد لنا شركاء في أوروبا وعلى رأسهم االتحاد األوروبي الذي تشغل
اململكة موقع الوضع املتقدم ،خصوصا وأن مؤسسات االتحاد األوروبي
تزداد ثقة في املغرب واختياراته وصدق نيته ،شاهدة له بالتطور في
جميع املجاالت والنهوض بجميع الجهات والتوزيع العادل للثروة على
جميع مناطقه ،ونخص بالذكراألقاليم الجنوبية للمملكة والتي شهدت
لجان البرملان األوروبي على صدق األطروحة املغربية ،مما جعلها تصوت
لصالح االتفاقات مع اململكة دون استثناء أو اقتطاع لجزء من أراضيه
رغم املناورات والدسائس واألكاذيب والتشويش الذي تمارسه قيادة
البوليساريو.
السيد الوزير،
إن مشروع قانون املالية لسنة  2019يأتي بالفعل في ظرفية دولية
وإقليمية صعبة ،كما جاء في عرضكم ،استمرار اضطراب أسعار الغاز
والبترول وخفض التوقعات األولية في معدل النمواالقتصادي العالمي،
ثم ارتفاع التوترات التجارية ،خاصة بين الواليات املتحدة األمريكية
والصين ،وبالتالي ارتفاع نفقات املقاصة بفارق إجمالي وصل إلى 4.4
مليارمقارنة مع .2018
ونسجل أيضا أن هذا املشروع يأتي في ظل إكراهات وطنية داخلية
على املستوى املالي واالقتصادي ،والسيما تصاعد املديونية إلى مستويات
قياسية ،جعلت املجلس األعلى للحسابات يشدد التحذير من تفاقم
املديونية ،كما ورد في نص التقريرالسنوي لهذا املجلس.
إكراهات أخرى داخلية تحيط وتضغط على هذا املشروع ،وهي تلك
املرتبطة بعجزامليزانية كما يبين ذلك في الصفحة  4من عرضكم السيد
الوزير ،حيث يتوقع عجز امليزانية إلى  %3.6من الناتج الداخلي الخام
برسم سنة .2019
يواجه هذا املشروع إكراهات كبيرة على مستوى االختالالت املجالية
واالجتماعية ،ارتفاع معدالت البطالة التي وصلت إلى  %40في أوساط
الفئات النشيطة من الشباب.
يواجه هذا املشروع أيضا استمرار االختالالت الكبرى على مستوى
بنية امليزانية ،السيد الوزير ،ارتفاع كتلة األجور والتحمالت اإلضافية
املتعلقة بالتسيير ،وإذا ما أضفنا إلى ذلك تفاقم املديونية وخدمة
الدين العمومي ،فإن هامش االستثمار يبقى مقلصا رغم الزيادة املعلنة
في صفحة رقم  9من عرضكم في اعتمادات االستثمار والتي ال تتعدى 5
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ملياردرهم.
وهنا نعود بكم ،السيد الوزير ،إلى تساؤل عريض ويطرح نفسه
باستمرارفيما يتعلق بالتدابيراملتخذة ،والتي تستلزم الرفع من مداخيل
الضريبة بكل أنواعها.
وهو ما قد يشكل ضغطا ضريبيا قد تكون له انعكاسات على املقاولة
وعلى االقتصاد ،وإما اللجوء إلى الخوصصة التي تراجعت خالل
السنوات األخيرة والتي لن تتعدى  5امللياردرهم ،أو اللجوء إلى القروض
الخارجية والداخلية ،وهذا يشكل مخاطر نبه إليها تقرير املجلس األعلى
للحسابات.
أما املديونية الداخلية تعني امتصاص الحكومة للسيولة وتهديد
تمويل االقتصاد واملقاوالت ،وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل باستمرار:
هل للحكومة ونحن معكم كأغلبية ابتكارات ومنافذ جديدة لتمويل
امليزانية العامة وتطويرمواردها؟
السيد الوزير املحترم،
تحدثم ،السيد الوزير ،عن التوجهات العامة ملشروع قانون املالية
 2019وعددتموها في ثالث أولويات:
 -1دعم القطاعات االجتماعية؛
 -2تقليص الفوارق املجالية؛
 -3إعطاء دينامية جديدة لالستثمارودعم املقاولة.
نسجل إيجابيا ،السيد الوزير ،اإلجراءات الواردة في هذا املشروع
املتعلقة بتقوية العرض املدر�سي وتعزيز املوارد البشرية والتعميم
التدريجي للتعليم األولي وتحسين التأهيل البيداغوجي والرفع من منح
الداخليات واملطاعم املدرسية.
نشد على أيديكم السيد الوزير بتعميم برنامج "تيسير" واملبادرة
امللكية "مليون محفظة" ،ونؤيد استمرار الحكومة في دعم غاز البوطان
والدقيق والسكر ،للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
نثمن جميع اإلجراءات املتعلقة بالرميد واملبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،لكن نبقى دائما ،السيد الوزير ،في حاجة ماسة إلى تقييم
نتائج هذه املبادرات والبرامج ووقعها على املواطن املغربي.
لذلك ،فنحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نسجل
بإيجابية ارتفاع نفقات القطاعات االجتماعية للتعليم والصحة ،لكن
نبقى دائما ومن داخل األغلبية نطالب بضرورة تقييم هذه السياسات
العمومية والوقوف على مدى نجاعتها ووقعها على الحياة اليومية
للمواطنين.
السيد الوزير،
نهنئكم ،ومن خاللكم الحكومة واألغلبية ،على التقدم الذي حققته
بالدنا على مستوى ترتيب املغرب حسب تقرير ممارسة األعمال الذي
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تقدم ب ـ  34نقطة ،وكذلك تقرير "املنتدى االقتصادي العالمي" حول
التنافسية االقتصادية ،وهذا ما يجعلنا نؤمن بالثقة في املستقبل،
والسيما بعد اطالعنا على رزنامة اإلجراءات املتخذة لدعم االستثمار
واملقاولة ،بتقليص آجال األداء وتصفية دين الضريبة املتراكم وتحسين
الولوج للتمويل ،ثم مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات،
باإلضافة إلى القرار الشجاع املتعلق بإعفاء املقاولين الشباب الذين
عانوا صعوبات كبيرة.
ولكن دائما ،تساؤلنا السيد الوزير :هل من آليات لتتبع نجاعة هذه
اإلجراءات ومدى مردوديتها وانعكاسها على االستثمارواملقاولة املغربية؟
ونحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نقف أمام
املجهود الحكومي لإلسراع بإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية
واملؤسساتية املتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
ومشروع قانون يتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وإحداث
اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار ،ثم إصدارامليثاق الوطني لالتمركز
اإلداري واتخاذ اإلجراءات لتطوير التكوين املنهي والتشغيل الذاتي،
لكننا ننبه في نفس الوقت أن الفوارق االجتماعية واملجالية بين العالم
القروي والحضري ،بين الجهات وبين العماالت واألقاليم داخل نفس
الجهة ،يقت�ضي االنكباب عل نموذج تنموي جديد كما أمر صاحب
الجاللة ،قادر على إعادة توزيع الثروات اجتماعيا ومجاليا ،بشكل
يجعل شبابنا يستعيد الثقة في مؤسساته وفي وطنيته عوض السعي إلى
الهجرة السرية ومظاهر العنف اللفظي واملادي ،فالشباب هو قوتنا في
املستقبل ،وعلينا جميعا أن نوفر له ظروف العيش الكريم ونفتح في
وجهه األبواب لخدمة وطنه.
السيد الوزير،
هكذا شارك فريقنا بجميع مكوناته في مناقشة مشروع قانون
املالية ،مناقشة مسؤولة ومتفائلة ،مناقشة منضبطة.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشارعلى احترامه للوقت.
الكلمة للسيد رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
السيد املستشارتفضل.

املستشار السيد مبارك الصادي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد وزير املالية املحترم،
السيد الوزير،
السيدة والسيدات املستشارين املحترمين،
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يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
في إطارمناقشة مشروع قانون املالية لهذه السنة.
نناقش اليوم مشروع هاذ القانون في ظروف دولية ووطنية متغيرة،
فعلى املستوى الدولي ،نسجل استمرار الصراع بين اقتصاديات الدول
الكبرى وازدياد أطماع الدول اإلمبريالية في التحكم في مصادر الثروة،
خصوصا الطاقة والغذاء واملاء.
فاملغرب وبحكم موقعه املتميز واملغري بمؤهالته الطبيعية
والجغرافية يجعله يواجه هاته الصعوبات وهاته املطامع ،فالقضية
الوطنية اليوم تعرف وباستمرارتطورات غيرمحمودة العواقب ،ونتمنى
أن يكون لقاء جنيف األخير الخطوة األولى في الطريق الصحيح وأن يتم
التقدم في اللقاءات القادمة إليجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويال،
والذي يقف حجرة عثرة في طريق بناء االتحاد أملغاربي.
وهنا البد أن نتوقف عند الخطوة املهمة والجريئة التي أقدم عليها
صاحب الجاللة ،والتي البد أن تتلوها خطوات أخرى.
وفي هذا السياق ،لقد طرحنا في األسبوع املا�ضي سؤاال حول املدينتين
السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما ،ال إلحراج الحكومة ،كما
اعتقد البعض ،ولكن لنقول للجارة إسبانيا أنه ما عاد من املقبول
االستمرارفي احتاللهما ،وأنه آن األوان للتفكيرسويا في إيجاد حل ألقدم
املستعمرات في العالم.
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
السادة والسيدات املستشارات واملستشارين،
لقد سمعنا الكثير من الكالم عن كون مشروع قانون املالية هذا
مشروع اجتماعي ،لكن لنتساءل أين هي اإلجراءات التي تؤكد أن املشروع
فعال اجتماعي غير الدعاية الكبرى التي سبقته والخطابات الوردية التي
واكبته في غياب إجراءات عملية لضمان التوازنات االجتماعية؟
إن ما حكم مشروع قانون املالية لهاته السنة كسابقيه هوالتوازنات
املاكرو اقتصادية والتنفيذ األعمى إلمالءات املؤسسات املالية الدولية.
السيد الوزير،
إن رقم  68.2ملياردرهم مخصص مليزانية التعليم رقم منفوخ فيه،
يضم اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام وكذا ما خصص لبعض
البرامج ،كبرنامج "تيسير" إلخ ،حتى تظهروا أنكم تهتمون بقطاع اجتماعي
كالتعليم ،ويمكن قول نفس ال�شيء على قطاع الصحة والشغل.
إننا نعتبرأن التعليم هو قطاع منتج ودون االهتمام بمنظومة التربية
والتعليم واملدرسة والجامعة العموميتين وبالبحث العلمي وبإعادة
االعتبار لنساء ورجال التعليم ،ال يمكننا أن نتطور ونتقدم ولنا عبرة في
بعض الدول في جنوب شرق آسيا.
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إن منظومة التربية والتكوين ليست في حاجة فقط إلى رصد
األموال ،ولكن أيضا إلى إرادة سياسية حقيقة إلصالح هذه املنظومة
التي تعرضت لوابل من األعطاب املميتة ،ونتمنى أن تكون مناسبة
مناقشة مشروع قانون اإلطار فرصة سانحة لفتح حوار مجتمعي حول
منظومتنا التربوية.
السيد الرئيس،
إن تفحصنا مشروع قانون املالية وإذا دققنا في بعض البرامج التي
قيل أنها اجتماعية أو ذات الطابع االجتماعي وهي أكثر من  10برامج:
برنامج "تيسير"" ،مليون محفظة"" ،نظام املساعدة الطبية ،راميد"،
"املطاعم املدرسية"" ،مساعدة األرامل"" ،الداخليات"" ،منح الطلبة"،
"املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"" ،فك العزلة عن العالم القروي"،
كل هاته البرامج مجتمعة خصص لها اعتماد ال يتجاوز  11.5مليار
درهم ،وفي املقابل نجد أن إجراء واحد خصصت له الحكومة  40مليار
درهم ،يتعلق األمربتصفية دين الضريبة ،عالوة على النفقات الضريبية
وصلت كلفة جزء منها حوالي  34مليار درهم ،كما أن ميزانية االستثمار
لوزارات اجتماعية وهي :التعليم ،الصحة ،التشغيل ،الثقافة واألسرة
والتضامن مجتمعة تقل ميزانية االستثمار فيها عن وزارة الفالحة التي
رصدت لها  12مليار درهم كاعتماد أداء االستثمار ،في حين خصص
للوزارات الخمس السابقة الذكرحوالي  10ملياردرهم.
في مجال التشغيل ،مازالت الحكومة مصرة وماضية في إدخال
الهشاشة في قطاع حيوي كالتعليم ،بعدم إحداث أي منصب مالي في
هاته السنة ورصد  15000منصب بالتعاقد في الوقت الذي سيغادر
فيه القطاع حوالي 13000متقاعد ،كما خصصتم  8100منصب شغل
لوزارة الداخلية كما هو الشأن نفسه في سنتي  2017و 2018علما أن
هاته الوزارة تحتفظ بمناصبها التي يحال أصحابها على التقاعد ،ال�شيء
الذي ينبغي أن تطبقوه على القطاعات االجتماعية خاصة التعليم
والصحة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة املستشارين،
سنجد من جانب آخر أن مشروع قانون املالية لهذه السنة يعود
بنا إلى الخوصصة لسد ثقوب امليزانية في غياب تام ألفكار مبتكرة
ملواجهة العجز البنيوي والعجز السنوي ملوارد الدولة ،والذي ال تجد له
الحكومة إال الزيادة في الضرائب على املواطنات واملواطنين وإضعاف
قدراتهم الشرائية وإغراق البلد في املديونية والتي وصلت إلى  %91.1من
الناتج الداخلي الخام بمبلغ إجمالي وصل  970مليار درهم ،والحكومة
تسعى اليوم إلى الحصول على خط ائتمان جديد بعدما انتهى أمد خط
الوقاية والسيولة في يوليوز املا�ضي ،وهو دليل آخر على هشاشة املالية
العمومية.
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ونخبركم السيد الوزير ،أن حوالي  47000مقاولة تمارس الغش
الضريبي ،هذا تصريح للمديرالعام للضرائب ،مما يفقد الخزينة ماليير
الدراهم.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إن وقوفنا على اإلختالالت وانتقادنا للسياسات العمومية التي
تنهجها الدولة والحكومات املتعاقبة منذ عقود هدفه إنقاذ بالدنا
واألجيال القادمة والسعي للمصلحة العليا للوطن.
السيد الرئيس،
إن حكومتكم ماضية على نهج سالفها في تهميش الحوار االجتماعي
وتهميش دور املركزيات النقابية ،بل عملت على احتقارها وتقزيم أدوارها
في املجتمع ،وذلك بدعوتها لعدة اجتماعات كانت أغلبها اجتماعات
صورية ،الغرض منها تلميع صورة الحكومة من هذا الجانب.
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سياق هذا املشروع اتفق الجميع على أنه يتميز بالتوتر السيا�سي
وحتى الحكومي واالختناق االجتماعي واالنتظار االقتصادي ،وما تولد
عن ذلك من شعور بضرورة مراجعة النموذج التنموي القائم حول
التركيزعلى األولويات الحقيقية التي ينتظرها الشعب واملرتبطة بالقطاع
االجتماعي ،وهو ما ينتظر إعادة النظر في طريقة بناء مشروع قانون
املالية ،وهو ما حاولتم أن تقومون به في هندسته وإخراجاته وإبراز
بعض املظاهرأو املكامن التي كانت خافية ،كما يأتي في ظل ظرفية دولية
متأثرة هي األخرى كذلك.
السؤال :هل يجيب مشروع قانون املالية على هذه التحديات؟ هذا
ما سمعنا عنه الكثير من هنا وهناك ،وهل يقدم تدابير ملموسة تجاوبا
مع الدعوة امللكية من جهة وتفاعال مع الوضع االجتماعي املنذر بمزيد
من التوترمن جهة أخرى؟ هذا ما ننتظرالجواب عنه.

إن اإلرادة السياسية في تغييب الحوار االجتماعي وقبله الحوار
القطاعي يعبر بشكل جريء عن الخلفية الحقيقية للفكر وللممارسة
ألغلب أعضاء الحكومة.

يظهرلنا أن وضع الحكومة في موقعها الحالي ال تتوفرعلى كل شروط
املبادرة والفعل والقدرة على تنفيذ مشروعها ،كما هي واردة في برنامجها،
ليس من باب غياب اإلرادة وال من باب انعدام الشجاعة ،ولكن من باب
عدم القدرة على القيام بذلك ،ألسباب ال تتحكم فيها الحكومة نفسها،
وهذا ما يتجلى في كيفية معالجتها وتعاملها مع فرق الضغط وعجزها عن
مواجهتها ،بل البد من نفس جديد بنظرة ديمقراطية جديدة ملصلحة
البالد ،وهو ما ندعو إليه في حزب التقدم واالشتراكية.

تريد أن تقوم مقام املركزيات النقابية وتقوم مقام أحزاب املعارضة
وأن تقوم مقام املجتمع املدني ،إنها تدعي معرفة كل �شيء تستطيع
ترويض الجميع.

وعلى مستوى املعطيات الرقمية للمشروع ،فإن نسبة النمو وهي
متواضعة ،كيفما كان الحال ،مرهون تحقيقها بعوامل أخرى وأحوال
السوق العاملية واالضطراب الحاصل في التحكم في املديونية.

إن هذا املنطق الذي تتعامل به الحكومة مع الجميع وتعاملها مع
املركزيات النقابية ومختلف تعبيرات املجتمع ال يمكن إال أن يزيد من
االحتقان والتوتر ومن السخط والتذمر ،لهذا نتمنى أن تعود الحكومة
إلى رشدها ،ووعيها ،وتعمل على تلبية بعض املطالب العادلة واملشروعة.

هل عجزت الحكومة عن ضبط النفقات وعلى البحث عن موارد
أخرى وعلى توفير تمويالت إضافية؟ جواب كذلك ما زلنا ننتظره ،وهذا
ما يقودنا كذلك إلى التساؤل عن مدى كفاية موارد امليزانية املرصودة في
هذا املشروع ملواجهة املتطلبات املستعجلة بشكل ناجع ،وبالخصوص
املتعلقة منها باملجال االجتماعي ،سؤال كذلك.

إن الحكومة مع كامل األسف تريد أن تحتكر كل �شيء ،وهي ال
تستطيع القيام بالقليل من عملها ومن أدوارها ومن واجباتها.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
آخر مداخلة في هذه الجلسة الصباحية لألستاذ عبد اللطيف
أعمو ،تفضل أستاذ.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد وزير االقتصاد واملالية،
وضعتم بين أيدينا مشروع قانون املالية في صيغة قيل أنها جديدة
مطابقة للقانون التنظيمي ،فكان لكم شرف أول وزيرتقومون بذلك.

صحيح أن املشروع حاول إرساء منظومة اجتماعية أكثر استهدافا
وواقعية ،من خالل إعادة هيكلة سياسة الدعم والحماية االجتماعية
وااللتزام لتصحيح االختالالت ،التي شملت برنامج املساعدة الطبية
ومعالجة اختالالت املنظومة الصحية ككل ،وكذلك بجانب إخراج
السجل االجتماعي املوحد واالهتمام بصندوق التنافس االجتماعي.
فنسجل كذلك بإيجاب خلق عدد ال يستهان به من مناصب
التشغيل الجديدة ،خصوصا في قطاع التعليم وما يتطلب ذلك
من التسريع باملخطط الوطني للتكوين املنهي والتكوين املستمر ،إال
أن الطلبات املتزايدة على الشغل وعن الحاجيات الفعلية لبعض
القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم بقيت تزداد ،ال نظن أن
املشروع سيمكن أن يحيط بها.
أما اإلصالح الجبائي فيظهر أن املشروع سجله كذلك ،رغم أننا
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نطالب منذ سنوات بالتعجيل بإصالح جبائي قوي ووضع منظومة
إستراتيجية لنظامنا الجبائي ،ونسجل كذلك الحضور البارز لهاجس
االستثمار في مشروع القانون املالي ،لكن تحفيزه يستدعي الكثير من
الفعالية والنجاعة.
وفي األخير يحق لنا التساؤل :هل توجهات الحكومة الواردة في
مشروع قانون املالية ستمكن املغاربة من أن يعيشوا حياة أفضل؟
وهل الباحثون عن العمل وخريجو الجامعات والعمال واملستخدمون
والطلبة واملتقاعدون والفالحون سيتمكنون من العيش في ظروف
أحسن؟
ونتساءل كذلك عن اإلجراءات والتدابير املواكبة املتوفرة لدى
الحكومة لضمان حسن وسالمة تنفيذ هذا املشروع.
وكلنا أمل في أن نتلمس من مشروع قانون املالية تدابير وإجراءات
عملية للحد من التأثير السلبي املحتمل الرتفاع األسعار والتأثير على
القدرة الشرائية للمواطنين ،وهي قدرة تزداد تدهورا باستمرار ،في
ظل تجذر واستمرار اقتصاد الريع واالحتكار واالمتيازات الغير املبررة
واملخلة بمبدأ املنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بجانب ظاهرة الفساد
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وانتشار الرشوة ،وهو ما يساهم بشكل كبير في تآكل منسوب الثقة لدى
املواطنين واملواطنات.
وإننا ال نشك في أن الحكومة جادة نحو اإلصالح ومراجعة األولويات
وجعل القضية االجتماعية في مقدمتها.
وانطالقا من هذه القناعات ،فإننا سنصوت باإليجاب على مشروع
قانون املالية لسنة  ،2019من موقع األغلبية املسؤولة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
وبهذه املداخلة نكون قد أنهينا املناقشة العامة ملشروع امليزانية
 ،2019واليوم في العشية غادي نستأنفو العمل في الساعة الخامسة
والنصف لالستماع للرد ديال وزيراالقتصاد واملالية.
شكرا.

رفعت الجلسة.
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أثناء هذه الجلسة حول مشروع قانون املالية.

الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.

وفي هذا اإلطار ،أتوجه بالشكر واالمتنان لكافة السيدات والسادة
املستشارين املحترمين في األغلبية واملعارضة ،على روح املسؤولية
والتعبئة الكبيرة وعلى األجواء اإليجابية التي طبعت املناقشة
والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية داخل لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.

جدول األعمال :جلسة مخصصة لالستماع إلى رد السيد وزيراالقتصاد
واملالية ،حول مشروع قانون املالية  80.18للسنة املالية .2019

والبد أن أنوه بالسيد رئيس هذه اللجنة وما تحلى به من سعة
الصدر وحكمة أثناء تدبيره لزمن مجريات النقاش والتصويت على
مشروع القانون.

املستشار السيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:

وال يمكنني إال أن أثمن التعبئة التي ميزت أشغال لجنة املالية وكل
اللجان القطاعية ،واشتغالها أيام السبت واألحد وإلى أوقات متأخرة من
الليل ،فما من شك بأننا نتقاسم جميعا هاجس الحرص على تقديم ما
هو أفضل للوطن وللمواطنين.

التاريخ :اإلثنين  02ربيع اآلخر 10( 1440ديسمبر.)2018

التوقيت :ست وأربعون دقيقة ،إبتداء من الساعة الخامسة والدقيقة
الخمسين مساء.

بسم هللا الرحمن الرحمان الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يخصص املجلس هذه الجلسة لالستماع إلى رد وزير االقتصاد
واملالية ،حول املناقشة التي دارت صباح هذا اليوم ،حول مشروع
قانون املالية  80.18للسنة املالية .2019
الكلمة للسيد وزير االقتصاد واملالية للرد على تدخالت السيدات
والسادة ممثلي الفرق واملجموعات البرملانية باملجلس.

السيد محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس املستشارين،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر جوابا على تدخالت
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق واملجموعات البرملانية،
بمناسبة املناقشة العامة للجزء األول من قانون املالية.
لقد حرصت طيلة مسار املناقشات ،سواء داخل لجنة املالية
أو خالل هذه الجلسة ،على أن أصغي بكل إمعان واهتمام ملداخالت
السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،وذلك من منطلق االحترام
الذي أكنه ملؤسستكم املحترمة ،وحرصا مني على بناء عالقة مبنية على
الثقة واإلصغاء املتبادل والتعاون البناء ،كل من منطلق االختصاصات
التي يخول لها الدستور ،من أجل خدمة مصالح الوطن واملواطنين.
وبهذه املناسبة ،أود أن أشيد بالنقاش الهادف والبناء الذي ميز
أشغال لجنة املالية والتنمية االقتصادية واللجان القطاعية ،وكذا

ومن هذا املنطلق ،فقد حرصت على التفاعل بأق�صى قدر من
اإليجابية مع كل مالحظات وتساؤالت وانتقادات السيدات والسادة
املستشارين املحترمين ،من خالل تقديم األجوبة الشفوية واملكتوبة،
معززة باملعطيات املرقمة حول كل املعطيات املاكرو اقتصادية املرتبطة
بإعداد املشروع.
كما حرصت في نفس الوقت على التجاوب مع التعديالت املقدمة،
سواء من طرف األغلبية أواملعارضة ،وبما ينبغي من الجدية واملوضوعية
مع تقديم كل التوضيحات واملعطيات الالزمة ،ولعل األرقام تعكس
بوضوح األجواء اإليجابية التي مرت فيها عملية التصويت على مشروع
القانون والتجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديالت كل الفرق
واملجموعات البرملانية أغلبية ومعارضة.
فمن بين  219تعديل تم تقديمها في املجموع ،منها  217همت الجزء
األول ،تم سحب  156تعديال أي  %72من مجموع التعديالت تم سحبها،
ومن بين التعديالت املتبقية أي من  61تم قبول  33ما يفوق نصفها
لفرق املعارضة ،أي أن التعديالت التي تم قبولها تفوق تلك التي لم
يتم اعتمادها ،وتعتبر التعديالت التي تم قبولها في مجملها ذات طابع
اجتماعي وموجهة باألساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ
على صحته وسالمته.
وفي ما يلي أهم التعديالت:
أوال ،اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لألدوية التي
يفوق سعربيعها للعموم واملحدد لها بموجب نص تنظيمي  588درهم.
ثانيا ،الرفع من مبلغ السندات املتعلقة بمصاريف اإلطعام والتغذية
املسلمة من لدن املشغلين ملأجوريهم املعفاة من الضريبة على الدخل
من  20إلى  30درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.
ثالثا ،تمديد فترة اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة
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للمكافآت والتعويضات اإلجمالية املدفوعة من طرف املنشآت إلى
الطلبة املسجلين في سلك الدكتوراه.

خطابه السامي بمناسبة الذكرى  43للمسيرة الخضراء ،وذلك من أجل
أن نساهم معا في بناء عالقات مبنية على الثقة والتعاون والتكامل.

رابعا ،إعفاء العربات املستعملة في النقل املزدوج واملرخص لها
بموجب قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد
األق�صى لوزنها مع الحمولة املجرورة  3طن من الضريبة الخصوصية
السنوية على املركبات.

وهنا البد أن أنوه من جديد بالجهود والتضحيات التي تبذلها كل
القوى األمنية وبتجندها الدائم تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك
حفظه هللا للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن وصيانة أمنه واستقراره.

خامسا ،منح جميع امللزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم
الدخول العقارية الحق في اختيارنظام التحصيل املناسب لهم.
سادسا ،فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدارالضريبة الداخلية
على االستهالك املطبق على املياه الغازية أو الغازية أو املياه املعدنية
ومياه املائدة وغيرها املعطرة بحسب محتواها من السكر ،مع حذف
التدبير املتعلق بإخضاع عمليات تسليم وبيع املشروبات الغازية أو
غير الغازية املحالة بإضافة نسبة  5غرام أو أكثر من السكر في كل 100
ميليلتر للضريبة على القيمة املضافة بالتعريفة املحددة ب  70درهم
للهيكتولتر.
سابعا ،إقرار مجموعة من التعديالت فيما يخص برنامج تجديد
املركبات املخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين
ولألشخاص داخل الوسط القروي وللبضائع ولإلغاثة املركبات وتعليم
السياقة.
وتهم هذه التعديالت باألساس:
 أوال ،تمديد مدة البرنامج إلى سنة .2023 الرفع من قيمة املنح املخصصة. إدماج الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع شريطة اقتناء مركباتلنقل البضائع يفوق وزنها اإلجمالي املعمول به محملة  3طن ونصف.
 عدم إلزام املستفيدين من منحة التكسير باقتناء مركبة يقلعمرها عن  10سنوات.
السيدات والسادة ،تلكم كانت أهم التعديالت التي تم إدخالها
على مشروع قانون املالية لسنة  ،2019في إطار التفاعل مع اقتراحات
مختلف الفرق واملجموعات البرملانية أغلبية ومعارضة ،ولعل األرقام
ومحتوى التعديالت التي تم قبولها تعكس األجواء اإليجابية التي مرفيها
النقاش والتصويت على املشروع.
ويجب أن نستثمر هذه األجواء اإليجابية لتعزيز أواصر التعاون بين
املؤسستين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح مواطنينا ووطننا
ويقوي جبهتنا الداخلية في مواجهة املتربصين باستقرار بالدنا وبوحدتها
الترابية ،مؤكدين بأن ال حل لقضية الصحراء املغربية إال في إطار
سيادة املغرب ومبادرة الحكم الذاتي ،وكلنا أمل بأن يستجيب أشقائنا
في الجزائر للمبادرة الصادقة والشجاعة لجاللة امللك حفظه هللا في

السيدات والسادة،
إن الحكومة متشبثة بتنزيل مقتضيات وروح الدستور ومنفتحة على
اقتراحات املؤسسة التشريعية بأغلبيتها ومعارضتها ،فإعداد مشروع
قانون املالية يستند ألحكام القانون التنظيمي لقانون املالية ،تطبيقا
ملقتضيات الفصل  75من الدستور.
وقد ساهمت مؤسستكم املوقرة بشكل فاعل في إعداد هذا القانون
التنظيمي سواء قبل مسطرة املصادقة أو أثناءها.
ونحن في الحكومة نحرص على التنزيل السليم ملقتضيات هذا
القانون التنظيمي عبر مد املؤسسة التشريعية بمشروع قانون املالية
معززا ب  13تقرير ،تتضمن معطيات مفصلة حول كل مكونات
املشروع.
والبد أن أؤكد بأن مقروئية مشروع قانون املالية تحسنت كثيرا في
ظل القانون التنظيمي لقانون املالية الجديد ،فامليزانيات القطاعية
تقدم بحسب البرامج ،معززة بوثيقة هامة تسمى مشروع نجاعة األداء،
تتضمن األهداف املحددة لكل برنامج واملؤشرات التي تمكن من قياس
مدى تحقيق هذه األهداف.
كما تمكنكم هذه الوثيقة من االطالع على كل االعتمادات املالية
املخصصة لكل برنامج على مستوى امليزانية العامة وميزانيات مرافق
الدولة املسيرة بصفة مستقلة ،والحسابات الخصوصية للخزينة
واملؤسسات العمومية التي تستفيد من إعانات الدولة.
السيدات والسادة،
إن أكبر رهان لدينا اليوم كسياسيين بغض النظر عن موقعنا في
الحكومة أوالبرملان في األغلبية أواملعارضة هوأن نستعيد ثقة املواطن في
مؤسسات بالده وفي إرادتها الصادقة وقدرتها على االستجابة لحاجياته
امللحة.
ومن املؤكد أن بلوغ هذا املبتغى لن يتأتى إال من خالل االرتقاء
بالخطاب السيا�سي إلى مستوى املساءلة املوضوعية ملدى نجاعة
السياسات العمومية واملساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات من
خالل النقاش الجاد واملسؤول الذي يستحضر املصلحة العليا لبالدنا
وملصلحة املواطنين.
وبالتالي فعوض أن نوجه جهودنا للتشخيص وإعادة التشخيص أو
إعادة تشخيص الوضعية االقتصادية واالجتماعية وتقديم املقارنات
بين الحكومات املتعاقبة وتقديم بعض األرقام بمعزل عن سياقها

5200

الجريدة الرسمية للبرملان

وتضخيم الخالفات بين مكونات األغلبية ،أرى أنه من األفضل أن نرتقي
بخطابنا ملالمسة القضايا الكبرى التي تسائلنا جميعا في هذا الوقت
الدقيق من تاريخ بالدنا.
فكلنا نعرف أن بالدنا حققت تراكمات كبيرة خالل السنوات
املاضية ،باختالف الحكومات التي تعاقبت على مستوى ترسيخ املسار
الديمقراطي ،وقد توج هذا املسار بإقرار دستور  2011وتعزيز مكانة
املؤسسة التشريعية ،وفتح ورش استقالل القضاء وتكريس ربط
املسؤولية باملحاسبة ،وتعزيز الديمقراطية التشاركية ،وتعزيز مكانة
املرأة ،وترسيخ الطابع املتعدد للهوية الثقافية الوطنية.
كما حققت بالدنا تراكمات هامة على مستوى إطالق األوراش الكبرى
واالستراتيجيات القطاعية ،وقد مكنت هذه املخططات القطاعية
من تحقيق نتائج هامة على مستوى تغيير بنية النمو والتشغيل وجلب
االستثمارات الخارجية ،وكذا على مستوى التنمية البشرية والولوج
للبنيات التحتية األساسية بالنسبة للمناطق املهمشة واملعزولة ،فهذا
الرصيد الذي تم تحقيقه ببالدنا باألساس على املستويين االقتصادي
واالجتماعي ،يعني بكل بساطة أنه تم خلق ثروات مهمة ،ومع ذلك فإن
الخصاص على املستوى االجتماعي أصبح ضاغطا أكثرمن ذي قبل.
ولسنا هنا بصدد تناقض أو مفارقة تتحدى املنطق ،فقد سبق
لجاللة امللك حفظه هللا أن تعرض لذلك في خطاب العرش لهذه السنة،
حيث قال جاللته" :وإذا كان ما أنجزه املغرب وما تحقق للمغاربة على
مدى عقدين من الزمن يبعث على االرتياح واالعتزاز ،فإنني في نفس
الوقت أحس أن شيئا ما ينقصنا في املجال االجتماعي.
وسنواصل العمل ،إن شاء هللا ،في هذا املجال بكل التزام وحزم،
حتى نتمكن جميعا من تحديد نقط الضعف ومعالجتها.
فحجم الخصاص االجتماعي ،وسبل تحقيق العدالة االجتماعية
واملجالية ،من أهم األسباب التي دفعتنا للدعوة ،في خطاب افتتاح
البرملان ،إلى تجديد النموذج التنموي الوطني" .انتهى منطوق الخطاب
امللكي السامي.
هذا هو بالضبط أيتها ،السيدات وأيها السادة ،ما نحن مدعوون في
النظرفيه عبرالعمل على استكشاف البدائل املمكنة لنموذجنا الحالي،
فاستشراف املستقبل وبلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات
املطروحة على بالدنا على مستوى تقليص الفوارق وتحسين الخدمات
االجتماعية ،وتوفيرالشغل الكريم لشبابنا ،يقت�ضي أن نشخص وضعية
نموذجنا الحالي بكل موضوعية ،وأن نعرف أين هي مكامن القوة ،وأين
هي مكامن الضعف ،وأن نعرف وهذا هو األهم ما هي إمكانياتنا ومدى
قدرتنا على تحمل العبء املالي لرفع هذه التحديات.
فما تحدثتم عنه من اختالالت في التوازن االجتماعي واملجالي وبطالة
الشباب والهجرة ،وإشكاليات التعليم والصحة ،هي تراكمات لسنوات
طوال ،واليوم نحن مطالبون جميعا بالتفكيرفي إعادة صياغة نموذجنا
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التنموي وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره على مستوى خلق الثروة
وعلى مستوى توزيعها ،لكن أن نتوافق بخصوص التشخيص ال يعني
أن يكون لدينا نفس التصور ملا يمكن بلورته من حلول لإلشكاليات
االجتماعية واالقتصادية املطروحة على بالدنا ،فنحن نرحب بالنقد
املوضوعي ونرحب كذلك باالقتراحات البناءة ،وقد تفاعلنا برحابة صدر
مع انتقاداتكم وتجاوبنا مع مقترحاتكم التي تتوافق مع التصور الذي
حددناه ملشروع قانون املالية.
السيدات والسادة،
تم إعداد مشروع قانون املالية من طرف الحكومة ،وفي إطار
التنسيق التام بين مكونات األغلبية وباالستناد إلى التوجيهات السامية
لجاللة امللك حفظه هللا والبرنامج الحكومي ،وبالتالي فالحكومة بكل
مكوناتها لها تصور مشترك واختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة
أطرت إعدادها لهذا املشروع.
وتهدف هذه اإلختيارات باألساس إلى بلوغ مستويات أعلى من
النمو من خالل إعادة الثقة لكل املكونات السياسية واالقتصادية
واملجتمعية ،وباألخص املواطن عبر التجاوب السريع مع متطلباته في
التعليم والصحة والشغل ،وكذلك املقاولة واملستثمرين الخواص من
خالل تقليص آجال األداء وتصفية دين الضريبة املتراكم على القيمة
املضافة وعلى الشركات وتبسيط وتوسيع آليات الضمان.
والبد أن نوضح هنا أنه في كل االئتالفات الحكومية على مستوى
العالم هناك اختالفات ،لكن املهم هو القدرة على تدبيرهذه االختالفات
والحرص على ضمان تفعيل مختلف األوراش امللتزم بها ،وعلى رأسها
األوراش االستعجالية التي دعانا إليها جاللة امللك حفظه هللا في خطبه
األخيرة ،والتي تتطلب منا التعبئة ووضع كل الخالفات جانبا واالبتعاد
كل البعد عن الحسابات السياسية.
ومن هذا املنطلق ،حرصنا في إطار مشروع قانون املالية ،في ظل
إكراهات ارتفاع أسعارالبترول والغازعلى استغالل كل الهوامش املتاحة
وتعبئة موارد إضافية ،بهدف توجيهها باألساس للقطاعات االجتماعية،
وذلك وفق مقاربة وتصور واضح املعالم ينبني أساسا:
أوال ،على توفيراملوارد الضرورية لدعم القطاعات االجتماعية ،عبر
هيكلة املؤسسات واملقاوالت العمومية وتضامن املقاوالت الكبرى؛
ثانيا ،تمكين الجهات من مواردها املالية ودعم املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،من أجل حثها على االستثماروخلق فرص الشغل؛
ثالثا ،عدم املس بالقدرة الشرائية للمواطنين ،وخاصة الفئات
الفقيرة والهشة والطبقات املتوسطة ،حيث لم نقترح أي تدبيريرفع من
الضريبة على الدخل ،وتفاعلنا إيجابيا مع التعديالت الرامية إلى دعم
القدرة الشرائية للمواطنين ،وواصلنا دعم غازالبوتان والقمح والسكر
في إطار صندوق املقاصة ،التي ستكلف ميزانية الدولة  18مليار درهم
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عبرتحمل خمس مالييرإضافية مقارنة مع قانون املالية لسنة .2018
السيدات والسادة،
لقد استند إعداد مشروع قانون املالية  2019إلى معطيات دقيقة
لتطور الظرفية الدولية والوطنية ،وليست هناك أي تناقضات أو
ارتباك أو أية نية للتهويل ،فالتوقعات االقتصادية يتم إعدادها باعتماد
نماذج ماكرو قياسية وبناء على مجموعة من الفرضيات ،تأخذ بعين
االعتبار السياق الدولي والوطني ،الذي يميز فترة إعداد هذه التوقعات،
وباالستناد إلى التتبع الدقيق واملستمر ملعطيات الظرفية التي توفرها
املؤسسات الوطنية والدولية.
والبد أن نؤكد على مسألة مهمة ،وهي أن التوقعات تبقى مجرد
توقعات ،يمكن مراجعتها وفقا لتغير معطيات الظرفية الدولية
والوطنية ،كما أن كل املؤسسات الدولية تضع توقعات معينة ،مثال
للنمو العالمي تم تراجعها وفقا للمتغيرات االقتصادية والجيوسياسية.
فإذا كان التقرير األخير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر ،2018
قد أشار إلى أن النشاط االقتصادي العالمي سنة  2017سجل تحسنا
مستمرا في معدالت النمو  3.7مقابل  %3.3سنة  ،2016وتوقع أن
يواصل نمو الناتج الداخلي الخام العالمي انتعاشه اإليجابي ليصل
 %3.7خالل سنتي  2018و ،2019لكنه في املقابل خفض من توقعاته
للنموالعالمي ب  0.2نقطة ،كما هوالشأن بالنسبة للمنظمات الدولية،
في ظل وجود العديد من املخاطر التي قد يؤدي تزايدها إلى الحد من
استمرارية االنتعاش االقتصادي الحالي.
ومن بين املخاطر التي أشار إليها الصندوق ،تزايد التوترات التجارية
بين الواليات املتحدة والصين واالتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى تسارع
التضخم بشكل أقوى من املتوقع ،بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتزايد
املهم للديون الخارجية وكذا تزايد الخطر السيوسيا�سي واألمني
واستفحال ظاهرة الهجرة.
وبالتالي ،فالفرضيات التي اعتمدناها في إعداد مشروع قانون املالية
مبنية على معطيات واقعية وموضوعية للسياق الدولي ،وما يكتنفه من
تغيرات متواترة ،تؤكدها بامللموس تقاريراملؤسسات الدولية.

5201

لقطاع التعليم 68 ،مليار درهم كاعتمادات و 15ألف منصب مالي ،أي
ما مجموعه  70000منصب مالي خالل  3سنوات األخيرة.
كما تحرص الحكومة على تحسين الجودة وإعادة االعتبار للمدرسة
العمومية ودورها في ضمان تكافؤ الفرص ألبناء املغاربة في التعليم
الجيد واالرتقاء االجتماعي ،وفتح آفاق اندماجهم في سوق الشغل وفي
الدينامية التنموية لبلدنا بشكل عام ،وهذه كلها رهانات نحرص على
تفعيلها عبرتوفيركل اإلمكانيات لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار.
والبد أن أقف مرة أخرى عند مسألة التوظيف بالتعاقد ،ألؤكد بأن
رفع رهان إصالح التعليم يتطلب تحسين حكامة تدبير املوارد البشرية
لهذا القطاع ،والتوظيف بالتعاقد والتدبيرالالممركزهي إحدى املداخل
األساسية لتحسين الحكامة.
فالتوظيف بالتعاقد في التعليم ليس فيه هشاشة ،فهو يكفل
للمتعاقدين نفس حقوق نظرائهم النظاميين على مستوى األجروالترقية
والخدمات االجتماعية.
وفي نفس الوقت ،فكما للمتعاقدين حقوق فعليهم واجبات ،ومن
أهم هذه الواجبات هي الكفاءة واجتياز التدريب بنجاح من أجل
الحصول على عقود غيرمحددة املدة ،كما سيمكننا التوظيف بالتعاقد
من حل مركزة تدبير املوارد البشرية للتعليم ،فال يعقل وأنتم تطالبون
بالتفعيل السريع للجهوية أن نستمر في تدبير  287000رجل تعليم من
الرباط ،كما سيمكن التدبيرالالممركزللموارد البشرية من حل إشكالية
التوزيع وتمركز نسبة كبيرة من أطر التعليم على محور الدار البيضاء
القنيطرة.
وموازاة مع قطاع التعليم فالحكومة واعية تمام الوعي باملشاكل
التي يعرفها قطاع الصحة ،خاصة على مستوى الحكامة وتحسين
التوزيع املجالي للموارد البشرية وضمان الولوج للخدمات االستشفائية
في ظروف تحفظ الكرامة للمواطن املغربي ،وخاصة بالنسبة لحاملي
بطاقة الراميد.
والحكومة طبقا للتعليمات امللكية السامية منكبة على معالجة
هذه الوضعية ،وخصصت وفقا لذلك اعتمادات ومناصب مالية هامة
للقطاع ،كما تولي الحكومة أهمية كبيرة للتشغيل ،وخاصة تشغيل
الشباب وحاملي الشهادات.

السيدات والسادة،
لقد ركزتم في تدخالتكم بشكل كبير على القطاعات االجتماعية،
اعتبارا الرتباطها الوثيق باالنتظارات امللحة للمواطنين على مستوى
التعليم الصحة والتشغيل والحماية االجتماعية ،والبد أن أؤكد مرة
أخرى بأن هذه القطاعات تشكل أولويات مستعجلة وال تقبل أي
انتظار ،والحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع
للتعليمات امللكية السامية بخصوص اإلصالحات املستعجلة املرتبطة
بهذه القطاعات ،والتي أكد عليها جاللته في خطبه األخيرة.

وحل إشكالية تشغيل الشباب مرتبط أساسا بتقوية دور املنظومة
التعليمية في تأهيل الشباب للولوج سوق الشغل ،وهو ما تضعه
الحكومة ضمن أولوياتها من خالل إدماج املسارات املهنية وتعزيزإدماج
تعليم اللغات في كل مستويات التعليم واعتماد النظام الناجع للتوجيه
املبكر وتقوية املمرات بين كل أسالك التعليم وإصالح التكوين املنهي
الذي تنكب الحكومة على إعداده وفقا للتوجيهات امللكية السامية.

ومن هاذ املنطلق خصصت الحكومة إمكانيات مالية وبشرية كبيرة

ومن منطلق أن التشغيل مرتبط كذلك بدعم املقاولة واالستثمار
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الخاص فقد أعطينا األولوية في هذا املشروع باألساس لتخفيف
الضغط الضريبي على املقاولة وتشجيع االستثمار ودعم املقاولين
الذاتيين واملقاوالت الناشئة املبتكرة.
السيدات والسادة،
إن تقليص الخصاص االجتماعي ال يمكن أن يتحقق إال بمجهود
جماعي للدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية
والقطاع الخاص واملجتمع املدني ،مجهود تحدد فيه تدخالت كل
األطراف بشكل متناسق ،يجنبنا أخطاء املا�ضي وما ميزها من تراكم
للتدخالت والبرامج دون تحقيق األهداف املرجوة على مستوى استهداف
الفئات االجتماعية التي تعاني من الخصاص.
ومن هذا املنطلق ،وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية ،فقد أعدت
الحكومة مشروع القانون الخاص بالسجل االجتماعي املوحد الذي
سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ،ستمكن من استهداف أفضل
للفئات الهشة والفقيرة بناء على املعطيات السوسيو اقتصادية لألسر،
وسيتم الشروع في تفعيل هذه املقاربة تدريجيا ابتداء من نهاية .2019
ومن جهة أخرى ،فقد حرصت الحكومة على إعطاء إشارات قوية
لكل الفاعلين من أجل املساهمة في املجهود الجماعي لدعم املسار
التنموي لبالدنا وتحقيق العدالة االجتماعية ،وتتمثل هذه اإلشارات
فيما يلي:
أوال ،مراجعة إستراتيجية مساهمة الدولة في بعض املؤسسات
واملقاوالت العمومية ،عبرتفعيل إصالح هيكلي تدريجي لهذه املؤسسات،
لتحسين حكامتها ونموذجها التدبيري وضمان ديمومة وتحسين
مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها األسا�سي في دينامية
االستثمارالعمومي ،وخاصة في القطاعات االجتماعية.
ويتعلق األمر باألساس ،من جهة بإعادة النظر في النموذج
االقتصادي واملالي ومنظومة حكامة هذه املؤسسات ،بما يمكن من
تقليص ديونها وتحسين آجال أدائها وتدبيرأمثل للمخاطراملحيطة بها.
من جهة أخرى ،بتركيزتدخل هذه املؤسسات واملقاوالت على مهامها
األساسية مع تفويت بعض فروعها وأصولها التي ال ترتبط بنشاطها
األسا�سي ،ما سيمكن من ضخ موارد إضافية للميزانية العامة تقدرب 5
ماليير درهم ،سيتم تخصيصها كليا لالستثمار وباألساس في القطاعات
االجتماعية ،ويجب التوضيح هنا بأن برنامج الخوصصة انطلق منذ
ربع قرن ببالدنا ،ويستند إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح وشفاف،
كما أنه وبغض النظر عن بعدها املالي فإن عمليات الخوصصة املزمع
إنجازها ال تهدف فقط إلى تحقيق عائدات أو سد عجز امليزانية العامة
للدولة ،ولكنها ستساهم في هيكلة املحفظة العمومية وتحسين أدائها
وإعادة تركيزاملؤسسات واملقاوالت العمومية على مهامها األساسية.
ثانيا ،تمكين الجهات من حصتها  %5في الضريبة على الشركات
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والضريبة على الدخل ،وأضفنا إليها اعتمادات مالية إضافية تقدر
بجوج مليار و 500مليون درهم ،لتبلغ مجموع التحويالت  8مليار و400
مليون درهم بزيادة مليار و 400مليون درهم مقارنة مع قانون املالية ل
.2018
كما أن وزارة االقتصاد واملالية اتخذت التدابير الالزمة لتصفية
كل املتأخرات اتجاه الجهات برسم السنوات املاضية ،وهذا مجهود
استثنائي ،حرصنا على الوفاء به من منطلق إيماننا بأن الجهوية تمثل
أنجع الطرق ملعالجة املشاكل االجتماعية واالستجابة ملطالب السكان
وتقليص الفوارق.
وما من شك بأن برامج التنمية الجهوية ستشكل األرضية املناسبة
لتنزيل هذه األولويات في إطار ما تتيحه ميزانيات الجهات وميزانيات
الدولة واملؤسسات العمومية من إمكانيات.
ثالثا ،دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة من خالل تقليص نسبة
الضريبة على الشركات من  20إلى ،%17.5وتمكينها من الولوج للتمويل
عبر تبسيط آليات الضمان وتحسين سيولتها املالية من خالل تقليص
آجال األداء ،وتمكينها من متأخراتها على مستوى دين الضريبة على
القيمة املضافة.
وتنضاف هذه التدابير إلى ما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى
تبسيط مساطر خلق املقاوالت وتحسين مناخ األعمال بشكل عام،
موازاة مع إطالق ورش إصالح املراكز الجهوية لالستثمار واإلخراج
السريع مليثاق االستثماروباقي القوانين التي دعا إليها جاللة امللك حفظه
هللا في خطاب العرش.
وهذه كلها إشارات ينبغي للقطاع الخاص واملستثمرين التقاطها،
من أجل املساهمة الفاعلة في إعادة الدينامية االقتصادية وخلق فرص
الشغل ،خاصة وأن كل املؤشرات والتقارير الدولية التي كان آخرها
تقييم ممارسة األعمال األخير للبنك الدولي تؤكد بأن جاذبية بالدنا
لالستثماربخيروفي تقدم متواصل.
السيدات والسادة،
في ما يخص املالحظات املثارة بخصوص ضعف إنجاز االستثمارات
املبرمجة في امليزانيات العامة للدولة ،البد أن أؤكد بأن املجهودات
املبذولة خالل السنوات األخيرة مكنت من رفع نسبة اإلنجاز من %59
سنة  2012إلى  %80سنة  ،2017وهي نسبة إنجاز استثنائية لم يتم
تحقيقها من قبل.
أما في ما يتعلق بما أثير من مالحظات بخصوص الحسابات
الخصوصية للخزينة ،فالبد أن أؤكد على ما يلي:
أوال ،طبقا للقانون التنظيمي لقانون املالية الذي صادقتم عليه،
فكل عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة تقرر وتنفذ طبق نفس
الشروط املتعلقة بعمليات امليزانية العامة.
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ثانيا ،الهدف من إحداث هذه الحسابات هو كونها إطارا ميزانياتيا
مرنا يمكن من مواكبة املشاريع وبرامج هيكلية متعددة السنوات،
كبرامج محاربة السكن العشوائي والسكن املهدد باالنهيار في إطار
صندوق التضامن للسكنى ،وبرامج محاربة الفقر والهشاشة في إطار
صندوق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وبرامج فك العزلة عن
العالم القروي في إطارالصندوق الخاص بالطرق.
وبالتالي ،فمن الطبيعي أن نتحدث عن ترحيل أرصدة هذه
الحسابات ملواكبة هذه البرامج الهامة ،التي حققت نتائج ملموسة
على مستوى محاربة الفقر والهشاشة وتنمية وفك العزلة عن العالم
القروي ومحاربة دور الصفيح.
أما ما هو غير طبيعي ،فأن نتحدث عن أرصدة هذه الحسابات
وإغفال ما تحتويه من التزامات اتجاه املقاوالت ومقدمي الخدمات ،فإذا
كانت هذه الحسابات تتوفر على أرصدة مرحلة ،فإنها تتوفر في نفس
الوقت على اعتمادات والتزامات مرحلة.
ومن جهة أخرى ،البد أن أؤكد أنه لم يتم رفع نفقات التسييرالعادي
لإلدارة وليس هناك تبذير ،فاالرتفاع الذي عرفته النفقات واملعدات
والنفقات األخرى له ما يبرره ،وهم باألساس القطاعات االجتماعية،
وخاصة التعليم في ما يخص تحمل أجور األساتذة املتعاقدين الجدد
وتسيير املطاعم املدرسية والداخليات وإطالق برنامج التعليم األولي
وتغطية الزيادة في عدد الطلبة املستفيدين من املنحة ،كما همت
الزيادة كذلك نفقات التسيير الخاصة باملؤسسات الصحية والصحة
األولية.
وبخصوص النقاش الذي طاملا تكرر عند مناقشة قوانين املالية
بخصوص املديونية ،أود التأكيد مجددا بأن حجم مديونيتنا الذي ال
يتجاوز  %65من الناتج الداخلي الخام يبقى في حدود معقولة باملقارنة
مع بعض الدول املتقدمة ،فمختلف الصدمات التي تم إجراؤها على
مديونيتنا من طرف صندوق النقد الدولي ،والتي همت عجز امليزانية
ونسبة الفائدة ،وكذلك سعر الصرف إما بتأثيرات فردية أو جماعية
أظهرت مناعة الدين العمومي لبالدنا في مواجهة هذه الصدمات
وقابليته لالستمرار.
والبد من التوضيح بأن االقتراض الخارجي مؤطربالقانون التنظيمي
لقانون املالية ،فال يمكن أن تقترض الحكومة إال لالستثمار ،كما أنه
مؤطر كذلك باإلذن املمنوح من طرف البرملان ،وال يمكن للحكومة أن
تتجاوز السقف الذي يأذن به البرملان في إطارقانون املالية ،وبالتالي ليس
هناك أي إخفاء لألرقام بخصوص املديونية أو العجز ،فعجز امليزانية
يتم احتسابه وفقا لجدول موارد وتحمالت الخزينة الذي يستجيب
ملعاييرإعداد إحصائيات املالية العمومية لصندوق النقد الدولي ،وهذا
الجدول موجود في الصفحة  104من التقرير االقتصادي واملالي الذي
تم تقديمه ملجلسكم املوقر ،وقدمته أثناء عر�ضي أمام لجنة املالية.

5203

والحكومة مستعدة ألن تقدم لكم كافة التوضيحات بخصوص
املنهجية املعتمدة الحتساب عجز امليزانية ،انطالقا من جدول التوازن
املوجود في مشروع قانون املالية.
وأخيرا ،بخصوص الحوار االجتماعي أود أن أؤكد مرة أخرى بأن
الحكومة ملتزمة بالحوار مع كل الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين،
وبطبيعة الحال الحوار املوضوعي واملسؤول ،الذي يأخذ بعين االعتبار
التوازن بين الطموحات املشروعة لتحسين دخل األجراء وظروف
اشتغالهم واإلمكانات املتاحة ،مع الحرص على استحضار املصلحة
العليا والتحلي بروح املسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي
متوازن ومستدام ،كما أكد على ذلك جاللة امللك حفظه هللا في خطاب
العرش.
السيدات والسادة،
لقد حرصنا جميعا حكومة وأغلبية ومعارضة على أن تمر ظروف
مناقشة والتصويت على مشروع القانون في أجواء إيجابية ،من خالل
النقاش الجاد والصريح واملسؤول حول كل جوانبه ومضامينه ،وكلنا
أمل أن تنعكس هذه األجواء على مستوى مناقشة كل القضايا الكبرى
املطروحة علينا في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ بالدنا.
فكلنا متفقون بأن بالدنا قطعت أشواطا هامة في مسارها التنموي
بقيادة ملكية رشيدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،ونحن متفقون
كذلك على أن حجم االنتظارات كبير ،ويتطلب منا إبداع الحلول
السريعة والناجعة لالستجابة لهذه االنتظارات.
وقد حرصنا في إطارمشروع قانون املالية  ،2019على إعطاء إشارات
قوية في املجال االجتماعي ،عبر اإلمكانيات املالية والبشرية الهامة التي
تم رصدها لقطاعي التعليم والصحة وإطالق عملية إعادة هيكلة برامج
الحماية االجتماعية واالنكباب الجدي على إشكالية تشغيل الشباب في
عالقتها بالتعليم والتكوين املنهي والتفاعل اإليجابي مع كل التعديالت في
املجال االجتماعي.
وبالتالي فمشروع قانون املالية لسنة  ،2019هو مشروع اجتماعي
وتضامني ،وليس كما تم وصفه في بعض التدخالت بأنه نسخة طبق
األصل لسابقه أو مشروع إلثقال املواطن باملديونية أو مشروع يغلب
التوازنات املالية على حساب التوازنات االجتماعية ،فهو مشروع يهدف
كذلك إلعادة الثقة للمقاولة وخاصة الصغرى واملتوسطة ،من خالل
تمكينها من مستحقاتها في وقت معقول ،وأداء ما تراكم خالل سنوات
طويلة من دين الضريبة ومساعدتها على الولوج للتمويل عبر تبسيط
آلية الضمان.
فقد حان الوقت ،أيتها السيدات والسادة ،لكي نتجاوز الحسابات
السياسية ونرتقي بنقاشاتنا ملالمسة ما ينتظرنا من رهانات كبرى ،مع
النظر إلى املا�ضي من زاوية تثمين التراكمات ال من زاوية إضاعة الوقت
في التشخيص.

5204

الجريدة الرسمية للبرملان

فقوة املغرب ،أيتها السيدات والسادة ،لم تكن يوما في ثرواته
الطبيعية ،بل قوة املغرب تنبع من اختياراته االقتصادية والتنموية،
التي يحرص على تطويرها باستمرار وفي عنصره البشري ونخبه
السياسية والنقابية ومجتمعه املدني ،الذين برهنوا في مناسبات عدة
على أن الذكاء املغربي الجماعي شكل قوة الدفع الكبرى التي جعلت
بالدنا في منأى عن املصيرالكارثي الذي آلت إليه املنطقة.
فما ينتظرنا جميعا من رهانات كبرى ،وعلى رأسها املساهمة الفاعلة
في إعادة بلورة نموذجنا التنموي ،يتطلب منا تغليب منطق العمل
املشترك وقيم الوطنية الصادقة.
وإذا كنتم تمدوا لنا يدا للتعاون فنحن نمدها لكم أيضا حتى نبني
أواصر الثقة في العمل السيا�سي ،وفي مصداقية املؤسسات مما يخدم
املصالح العليا لبالدنا ومصالح املواطنين بالدرجة األولى.
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وشكرا على حسن إصغائكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير  على رده على تدخالت السيدات والسادة 
املستشارين.
وقبل الختام ،فقط بغيت نذكر املجلس أننا على موعد يوم األربعاء
مع جلستين ،جلسة في الصباح تبتدئ من الساعة العاشرة صباحا
للدراسة والتصويت على الجزء األول من قانون املالية  ،2019وفي املساء
وبالضبط على الساعة الثالثة نحن مع موعد للدراسة والتصويت على
الجزء الثاني من نفس القانون ،ثم التصويت على القانون برمته.
رفعت الجلسة ،وشكرا للجميع.
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محضر الجلسة رقم 191

دجنبر ،2018فهي كالتالي:

التاريخ :الثالثاء  03ربيع اآلخر1440هـ ( 11ديسمبر2018م).

 -عدد األسئلة الشفهية 4 :أسئلة؛

الرئاسة :املستشار السيد عبد الحميد الصويري ،الخليفة الخامس
لرئيس املجلس.

 -عدد األسئلة الكتابية 20 :سؤاال؛

التوقيت :ساعتان وست عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة العاشرة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشار السيد عبد الحميد الصويري ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة أعضاء الحكومة املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ماجد من مراسالت
وإعالنات ،الكلمة للسيد األمين.

املستشار السيد محمد عدال ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
أودع رئيس الحكومة لدى مكتب املجلس مشروع قانون رقم
 96.18يتعلق بإلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة الجهات والعماالت
واألقاليم والجماعات.
كما أودع السيد عبد اإلله حفظي ،رئيس فريق االتحاد العام
ملقاوالت املغرب ،لدى مكتب املجلس مقترحي قانونين التاليين:
مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم املادة  2-78من القانون رقم
 15.95املتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله؛
مقترح قانون يتعلق بتغييروتتميم املادة  8من القانون رقم 116.14
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  52.05يتعلق بمدونة السير على
الطرق ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ  26صفر
( 1430املوافق  11فبراير.)2010
وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يومه الثالثاء 11
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 عدد األجوبة الكتابية 13 :جوابا.ونحيط املجلس املوقر بأننا سنكون يوم غد األربعاء  12دجنبر
 2018على موعد ،ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ،مع جلسة
عامة تخصص للتصويت على مواد الجزء األول من مشروع قانون
املالية للسنة املالية  ،2019وعلى الساعة الثالثة زواال مع جلسة ثانية
تخصص ملناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية ،وللبت في الجزء الثاني
ومشروع القانون برمته.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة ،بالسؤال املوجه لقطاع النقل،
وموضوعه تطبيق مدونة السير ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء املحرمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
استغرقت مسطرة املصادقة على مدونة جديدة لقانون السير ما
يقارب  5سنوات ،منها ثالث سنوات بالبرملان بغرفتيه ،فقد صاحب
هذا النقاش حوار اجتماعي مع كل شرائح املعنيين ومستعملي الطريق،
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر  ،2010وقد خضعت
هذه املدونة إلى تعديالت جديدة بموجب القانون  ،116.14همت في
مجملها مراجعة وتبسيط مساطرأداء املخالفات وغيرها.
اليوم وبعد مرور أزيد من  8سنوات على تطبيق هذه املدونة ،ما
هو وقعها على السير والجوالن ببالدنا؟ وما هي نتائج الحد من ظاهرة
حوادث السير؟
شكرا السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.
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السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء املكلف بالنقل:
السيد الرئيس،
السيدة املستشارة املحترمة،
تعلمين على أنه املدونة ديال السير 52.05وما تالها من  113.14هو
اإلطار القانوني اللي من خالله نعمل على أننا ننظمو السير والجوالن،
وهاذ املدونة إنما هي جزء يسير في إطار اإلستراتيجية الوطنية ،اللي
تنقومو بها في مجال السالمة الطرقية ،على أساس أنه يكون عندنا
إجراءات اللي هي مرتبطة بالشق القانوني.
لكن تعلمين أيضا ،السيدة املستشارة املحترمة ،على أنه اليوم أصل
اإلشكال عندنا في السالمة الطرقية ليس فقط مرتبط بالبنية التحتية
وبالعربات من الناحية التقنية وامليكانيكية ،ولكن أصل اإلشكال حوالي
 %90من الحوادث ديال السيرأصلها السلوك ،السلوك البشري.
وبالتالي املدونة ديال السيراليوم باإلضافة إلى اإلستراتيجية الوطنية
في نسختها األولى ديال  10سنوات  2013/2003ثم اإلستراتيجية في
نسختها الثانية  2026/2017مكنتنا باش نخفضو من املستوى ديال
الحوادث على صعيد نسبة الخطورة اللي ربحنا فيها جوج ديال النقط،
حوالي  6.3إلى حوالي  4.1اليوم ،وأيضا مكنتنا باش نربحو من املستوى
ديال عدد القتلى قياسا إلى ما كان سابقا على الصعيد الوطني ،حيث
وصلنا فواحد الوقت في  2011إلى  4222قتيل ،اليوم نحن في حدود
 ،3650علما على أنه خالل الثماني سنوات األخيرة الحظيرة ديال
العربات في املغرب تضاعفت بمرتين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على إجابتكم.
فقط لإلشارة ،السيد الوزير ،نريد أن نطرح معكم بعض املالحظات
التالية:
فحسب بعض اإلحصائيات الرسمية فإن حوادث السير تكلف
املغرب خسائر تتجاوز  1.6مليار دوالر ،أي ما يمثل  %2.5من الناتج
اإلجمالي ،واملثال الثاني الفترة املمتدة بين  6إلى  12غشت املا�ضي لقي
 25شخص مصرعهم وأصيب أزيد من  2000شخص.
إذن هنا نالحظ السيد الوزير كما أشرتم أن تقريبا نسب حوادث
السير أصلها سلوك  %90أصلها من السلوك ديال السائقين ،ولكن
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املهم ،السيد الوزير ،أن هناك ارتفاع سنوي حسب ما يبدو لي في معدل
حوادث السير بنسبة تتجاوز  ،%2.6باإلضافة إلى التوترات واملشاكل
االجتماعية املتعلقة بذلك ،ألن هناك أرامل وأيتام ،يعني كاين واحد
الحمولة كتخليها هاذ حوادث السيرعلى املجتمع املغربي ،بتطبيق بعض
املدونات التي تثيرتوتربعض املهنيين وأرباب الشاحنات.
املثال السيد الوزير أن هناك إضراب يااله تدار هاذ األيام ديال
أصحاب الشاحنات فيما يتعلق بالحمولة ومسطرة الحصول على
البطاقة املهنية وغيرها ،النموذج هاذ اإلضراب اللي أشرت ليه السيد
الوزير ،كذلك نسجل التطبيق غير السليم ملقتضيات املدونة ،نعطيك
مثال السيد الوزير أنه مثال سائق منهي دخل فيه موطور ،هنا كتسحب
ليه رخصة السياقة وما تحدداتش املسؤولية على من ،هنا كتسحبو
ذيك الرخصة ديال السياقة وكتوقف حياة ذاك السائق املنهي إلى
حين أن يصدر فيه قرار ،هنا السيد الوزير كنتناقشو معكم غير هاذ
املالحظات على اآلثارديالها على املجتمع املغربي.
الخالصة السيد الوزيرهناك الكثيرمن األمور واإلجراءات املصاحبة
لضمان التطبيق السليم ملقتضيات مدونة السير وضرورة تجويد
سياسة الحكومة ملواجهة العدد املهول لحوادث السير ،من أجل ذلك
على األقل تخفيض بقدر ما يمكن من النتائج الكارثية سواء بالنسبة ..
وبالنسبة للمجتمع.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد كاتب الدولة للرد على التعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
هو عاود نذكر مرة أخرى حوادث السير في املغرب عدد القتلى
يتقلص تقريبا سنويا في الفترة ما قبل العشرية كنا بزائد  5سنويا خالل
املتوسط ديال العشرية ،في  10سنين املتوسط ديال الزيادة كان زائد
 ،%5اليوم نحن حددنا الهدف ديال ناقص  4وناقص  5سنويا ،في
 2017وصلنا لناقص  3تقريبا وفي  2018في شهر 10راه احنا في ناقص
 2.1بمعنى أننا راه احنا غاديين في االنحدار ،إذا ما يمكنش نقولو أنه
املؤشرات ديال عدد القتلى ال تتحسن ،لكن هذا متيعنيش على أنه
وصلنا للمبتغى ال ،مزال الطريق.
فيما يتعلق بهاذ ال�شي اللي تفضلتي به السيدة املستشارة الحوار
االجتماعي راه خدام ،األمور اللي فيها إشكاالت راه احنا تنعالجوها،
األمور اللي هي تشريعية هللا يجازيكم بخير انتم هما الهيئة التشريعية،
واش دبا تطلبو مني أنتما شرعتو فاملدونة وقلتو اللي دار الخطأ الفالني
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نسحبو ليه البيرمي ديالو أي رخصة السياقة ،ودابا تتجيو تقولو لي أودي
عالش تتسحبو رخص السياقة.
إلى بغيتو ما نبقاوش نسحبو الرخص ديرو التعديل ديال املادة
فالقانون ،أنا تنطبق داك ال�شي اللي املشرعين شرعوه ومنهم مجلس
املستشارين ،فما نقوم به وما نعمله في إطار التطبيق ديال املدونة إنما
هو نص تشريعي ،إلى كاين فيه �شي خلل قدروه املستشارين والنواب
البرملانيين ،إلى عدلتو النص أنا ما يمكن لي إال نطبقو.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
نشكر كاتب الدولة على مساهمته.
السؤال املوالي موجه لقطاع الشباب والرياضة ،وموضوعه برنامج
التشغيل الذاتي ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد
املغربي للشغل لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
سؤالنا يتعلق ببرنامج التشغيل الذاتي الذي تم بدعم من البنك
الدولي وبإشراف من وزارة الشباب والرياضة ،وكان الهدف منه تحسين
األوضاع االجتماعية واالقتصادية للشباب الذي يعيش في وضعية
هشاشة وفتح باب األمل ل  5000شاب وشابة لخلق املقاولة وتوفير
التكوين لهم.
فاملقصود من طرحنا لهذا السؤال السيد الوزير هو الرغبة في
االطالع على حصيلة ونتائج هذا البرنامج والوقوف على مدى نجاعته
وأثره على الفئات املستهدفة ،فال يخفى عليكم السيد الوزير أن
موضوع التشغيل الذاتي ببالدنا تعتريه الكثير من املعيقات والصعاب،
وهي نفسها التي تدفع الشباب إلى تفضيل العمل املأجور وخصوصا
على مستوى الوظيفة العمومية ،بدل خلق مشاريع خاصة بهم اللي
هو التشغيل الذاتي ،وهذا ما خلص إليه تقرير املجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي.
فكم عدد املقاوالت السيد الوزيرالتي تم خلقها في إطارهذا البرنامج
والجمعيات املستفيدة وحجم الدعم الذي رصد لكل منها؟ وما هي
املعاييرالتي تم اعتمادها ملنح هذا الدعم؟ وكذلك كيفية صرف الغالف
املالي الهام الذي خصص لهذا البرنامج والذي يصل إلى خمسة مليون
دوالرأي حوالي  5مالييرسنتيم كدعم من البنك الدولي ،باإلضافة إلى ما
قدمته الوزارة؟
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السيد الوزير،
لم يعد مقبوال أن نسوق مشاريع لفائدة الشباب كما حدث في برنامج
مقاولتي ،حيث أفلست معظم مشاريعه بعد شهور من تأسيسها ،وعدد
كبير منها وضعت ملفاتها أمام القضاء ،ونفس املصير لقيته البرامج
املشابهة كإدماج وتأهيل وفلو�سي وحانوتي إلى غير ذلك ،التي أبانت
جميعها ،سواء من خالل تقاريراملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
أو من خالل البنك الدولي على محدوديتها في تشغيل الشباب ،وهذا ما
يرفع من منسوب أزمة الثقة بين الشباب والبرامج الحكومية.
ولعل أحد أهم أسباب الفشل ترجع بالخصوص إلى غياب التحفيز
املادي واملعنوي للعنصر البشري الذي أشرف على تنزيل البرنامج،
وضعف تمكينه من التكوينات الالزمة وغياب املواكبة والتتبع.
لذا ،نتساءل ،السيد الوزير ،عن مدى ربط املسؤولية باملحاسبة
على مستوى الحكامة املالية؟
حقيقة أنكم لم تكونوا مسؤولين عن الفترة الذي بدأ فيها برنامج
التشغيل الذاتي ،ولكن هناك مسؤولية ثابتة للوزارة ،وينبغي الوقوف
على هذا امللف والكشف عن سائر معطياته لنا كمؤسسة تشريعية
وللرأي العام.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد راشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدة املستشارة،
بداية ،ذكرتي واحد املجموعة ديال األهداف ديال هذا املشروع،
اللي في الغالبية غير مرتبطة بهذا املشروع بناء على االتفاقية املوقعة
ما بين اململكة املغربية والبنك الدولي اللي بموجبها منح واحد  5مليون
ديال الدوالر للتكوين في إحداث املقاولة للشباب أقل من  18سنة
وغير حاملين للباكالوريا ،محدد ،5000 ،كان االنطالق هو االستفادة
ديال  5000شاب وشابة ،تسجلو  6822للتكوين على مدى سنتين أو 3
سنوات ،على أساس أنه تخلق  1500مقاولة واملواكبة ديالهم.
تم خلق  3141مقاولة ،انتهى املشروع في السنة املاضية ،نظرا
للنجاح اللي عرفو باتفاق مع البنك الدولي تم التمديد ديال املواكبة
للمشاريع التي تم إحداثها ،املواكبة لها حتى ال تضيع ،وزدنا في األجل
ديالو إلى حدود شهر مارس السنة املقبلة ،فيما يتعلق بالحكامة املالية
هناك واحد املهمة ديال االفتحاص اللي قامت بها املفتشية العامة
للمالية باش توقف على مواطن الخلل ومواطن الضعف ،ماذا حصل؟
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أنه وصلت القناعة باش يمكن هاذ املشروع يستمر فيما بعد ،خذيناه
من عند الجمعيات التي كلفت بتنفيذ املشروع ودخل الوزارة واآلن في
هذه املدة ديال املواكبة اللي بقات الوزارة اللي مكلفة به على أساس
التعميم ديالو داخل دور الشباب في اململكة املغربية لكافة الشابات
والشباب لالستفادة من هاذ املشروع.
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اللي مكلفة بالشركات الصغرى والجد صغرى ،واشتغلت هاذ السنوات
األخيرة وصلنا ل  1362مشروع هاذ السنوات األخيرة ديال الشركات
الصغرى واملتوسطة ،و 6700شاب وشابة اللي واكبناهم باش ينشؤو
الشركات ديالهم.

باملناسبة أن النسبة النسائية املشاركة واللي هذا وصلت  %39من
نسبة املستفيدين ككل.

اللي تيتبين وهو هاذ الدعم وهاذ املواكبة يمكن لها تكون في مستوى
أكثرألن الطلب من الشباب املغربي هو مستوى أقوى والزم اإلستراتيجية
ديال هاذ الوكالة اللي احنا تنشتغلو عليها غادي تحاول تواكب أكثرديال
الشركات الصغرى واملتوسطة والشباب املغربي ،إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب في حدود الوقت.
نشكرالسيد الوزيرعلى مساهمته.
نواصل مع السؤال األول املوجه لقطاع الصناعة واالستثمار
والتجارة ،وموضوعه برنامج عمل الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت
الصغرى واملتوسطة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشار السيد موالي عبد الرحيم الكامل:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
إخواني أخواتي املستشارين،
السيد الوزير،
على الرغم من اإلجراءات املعتمدة لدعم القدرات التمويلية
للشباب حاملي املشاريع الصغرى واملبتكرة ،إال أن هذه التدابير تبقى
دون مستوى التطلعات وانتظارات هذه الفئة.
لهذه االعتبارات ،نسائلكم السيد الوزير املحترم حول التدابير
املتخذة لتطويرآليات التمويل املوجهة للشباب حاملي املشاريع الصغرى
واملشاريع املتوسطة املبتكرة.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة واالستثماروالتجارة 
واالقتصاد الرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
سؤال مهم جدا وهو إلى شفتو ( )ANPMEيعني الوكالة الوطنية

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد موالي عبد الرحيم الكامل:
السيد الوزير املحترم،
الحكومة لحد اآلن لم تتفاعل بشكل إيجابي وبالسرعة املطلوبة
مع الخطابات امللكية العديدة في هاذ املجال ،ومنها الخطاب بمناسبة
افتتاح البرملان لهذه السنة حول الشباب ،فقد أكد جاللته على ضرورة
وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد ودعا إلعداد
إستراتيجية مندمجة للشباب ،وأكد على ضرورة التفكيرفي أنجع السبل
للنهوض بأحوال الشباب.
السيد الوزير،
من املعلوم أنه يجب إعادة النظر أوال وقبل كل �شيء بشكل شامل
في تخصصات التكوين املنهي لجعلها تستجيب للحاجيات الحالية
للمرحلة ،فخريجو التكوين املنهي من حيث التخصصات ال يستجيب
للمرحلة بحيث أنه يتجاوز هاذ املعضلة.
السيد الوزير،
الشباب اليوم يتوفر بعض منه على مؤهالت وقدرات ومهارات
ويحمل شهادات عليا ،وأكثر من هذا يتوفر على الجدية ،فقط يطلب
من الحكومة تمكينه من حقه كمواطن مغربي ،لإلستفادة من خيرات
البالد ،وهذا الحق هو حق تمويل مشاريعه والحق في املساعدة والحق
في املواكبة واملصاحبة والتأطيرواالستشارة.
السيد الوزير،
هذه الحقوق مضمونة في الدستور ،في إطار الحماية االجتماعية
والحق في الشغل والحق في اإلنخراط في الحياة االجتماعية واملهنية.
السيد الوزير املحترم،
األسا�سي وهو التمويل ،التمويل أوال وثانيا وثالثا ،إلى ما كانش
التمويل ديال املشاريع فما يمكنش نعطيو نساعدو الشباب ،فاألبناك
اآلن أصبحت عرقلة ،بعدما خاصها تكون شريك ،اآلن األبناك كلها ما
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كتساعدش في التمويل ديال الشباب.
لهذا ،السيد الوزير ،بالنسبة أسمو كتفاقم لنا البطالة ،من هذا
كيعطينا البطالة وكيعطينا أنه الشاب املغربي اآلن كيفكر أنه يخرج
للخارج رغم أنه كيغامربحياتو وكيغامربمستقبلو.
أيضا حتى الشباب اللي هو اآلن في الخارج اللي بغا يدخل كيشوف
الظروف كلها غيرمواتية..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا السيد املستشار ،ألن تطرقتي مللف مهم جدا وهو التكوين
املنهي ،وصاحب الجاللة نصره هللا ،كيف تبعتوفي هاذ األسابيع الفارطة،
عطا واحد األهمية خاصة يعني للتكوين املنهي ،وعطانا تعليمات صارمة
باش يمكن له يتغيرويواكب الشباب املغربي.
طبعا كنشوفو أنه في بعض القطاعات عطا نتائج إيجابية ،ولكن
في جل القطاعات مازال خاص مجهود مهم في التكوين املنهي ،فاحنا
كنشتغلو ،الصباح نيت اليوم كان عندنا اجتماع ،كنوجدو ملف كيف
بغاه صاحب الجاللة ،ألن الشباب املغربي عندو حاجيات في التكوين
املنهي مهمة جدا.
فاللي حاولنا احنا في الوزارة نديرو وهو املقاول الذاتي ،اللي هو
كيعطي فرصة للشباب أنه ينشأ شركة ديالو فوصلنا ل 83550
منخرط ،كمقاول ذاتي ،واللي شفنا وهو هاذ املواكبة اللي كنديرو اآلن،
واحد الدراسة ديال  592شركة أعطتنا أنه القيمة املضافة زادت ب
 %13لهاذ الشركات اللي كنواكبها ،ورقم املعامالت تضاعف ب .%15.5
إذن النتائج إيجابية من اللي كنكونو بجنب الشباب ،خاصنا نكونو
أكثر بجنب الشباب ،وأنا متفق معك السيد املستشار ،أننا املجهود
خاصنا نضاعفه في السنوات املقبلة إن شاء هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه املنتوجات املقلدة ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االشتراكي.

املستشار السيد ابو بكر اعبيد:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تعرف األسواق التجارية استمرارا وتناميا لظاهرة الترويج
للمنتوجات املقلدة بما لها من انعكاسات سلبية على املستهلك وعلى
املقاوالت صاحبة املنتوجات األصلية بشكل مباشر وعلى االقتصاد
الوطني بشكل عام.
لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن التدابير العملية ملراقبة املنتوجات
باألسواق املغربية؟ وما مدى استمرارية ونجاعة هذه اإلجراءات
الرقابية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا السيد املستشار.
هذا ملف مهم جدا ،ألن هاذ املواد وال هاذ املنتوج اللي كيجي عادة
من الخارج كيحاولو تقليد املنتوج الدولي ،كيخلق عائق مهم لالقتصاد
املغربي ،كانوا مبادرات فاشلة في املا�ضي ،إلى تفكروا ()l’assainissement
كنا عشناه ،كان خلق لنا مشكلة عويصة في االقتصاد املغربي وما
تجاوزناه إال من بعد أكثرمن  10سنوات ،فاللي اختارنا في الحكومة أننا
نواكبو هاذ القطاع ،ولكن املراقبة خاصها تكون من جميع األطراف ،ألن
الدراسة اللي درنا ما بين  6املليار و 12املليار اللي املغرب تتم�شي له بهاذ
املواد املقلدة ،وهي تتكون في النسيج ،في الجلد ،في قطع الغيار ،ديال
السيارات وفي املسائل ( )les Appareils électroniquesيعني األجهزة
الكهربائية ،واحنا غيرنا تماما املراقبة اللي دايرين ،غيرنا الناس اللي
مكلفين ،قدمنا ملفات للمحاكم ،ألن لقينا مسائل ما �شي هي هاذي،
واحنا تنواكبو هاذ القطاع ألن الزم في املغرب القطاع املنظم ،القطاع
اللي معروف ما يكونش عندو هاذ املشاكل اللي تنعرفو.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد محمدعلمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الفريق االشتراكي هو متفق معكم تمام االتفاق بخصوص وعي
الحكومة بهذه اإلشكالية أو بهاته الظاهرة.
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صحيح السيد الوزير ما قلتموه على أن تقليد السلع أو تقليد
املنتوجات هو أصبح ظاهرة ،هاذ الظاهرة تتقيس جميع القطاعات.
ولكن هنا أثير انتباهكم السيد الوزير املحترم ،بالنسبة لقطاعين،
قطاع املواد الغذائية وقطاع غيار السيارات والحافالت ،عالش هاذ
القطاعين؟ ألنه عندهم واحد التأثير مباشر على صحة املواطن أو
املواطنة املغربية وتأثير مباشر على السالمة ديال املواطنين املغاربة،
فأنتم تعرفون بعض املرات تقع حادثة سير بسبب الفرامل أو النوابض
اللي تكون في ذيك الحافلة اللي هي منتوج مقلد ديال مستورد من
الدول( ..دون أن أسمي الدول التي تصدرلنا هذا املنتوج).
احنا السيد الوزير اإلحساس أو الوعي بخطورة الظاهرة عند
الحكومة ،وبغيت نقول بأن هاذ الظاهرة ديال التقليد انتقلت لواحد
القطاع حيوي وهام ،وهو قطاع الصناعة التقليدية ببالدنا ،وملي
تنقول قطاع الصناعة التقليدية راه من حيث العدد الضخم ديال
الناس اللي تيشتغلو فيه ومن حيث الحفاظ على جزء من الهوية ديال
اململكة املغربية ،اللي الصناعة التقليدية ديالنا تتقوم بواحد الدور
كبير.
احنا باملناسبة اإلدارة ديال الجمارك تقوم بدور هام ،وأنا أشاطركم
الرأي فيما يخص ضبط واحد املجموعة ديال الفاتورات املزورة التي
تحال على املحاكم ،واملسؤولية بإدارة الجمارك ،اللي باملناسبة أنا أشيد
بالعمل الذي تقوم به حماية لالقتصاد الوطني وحماية لصحة وسالمة
املواطنين.
أنا بغيت نقول للحكومة ترسم واحد اإلستراتيجية من أجل
مضاعفة الجهود في هذا املجال ومن أجل الصرامة اللي تديرها إدارة
الجمارك قصد الضرب على هؤالء املقلدين بالنسبة لهاذ القطاعات
الحيوية واألساسية ،حماية للتنافسية ،ألن أنتم السيد الوزير عندكم
إحصائيات عدد املعامل ديال األلبسة الجلدية التي أغلقت بمدينة
الدار البيضاء بالخصوص وأكادير ،وبغيت نقول لكم أنه البد من
مضاعفة الجهود للضرب على أيدي هاذ اآلفة التي تنخر االقتصاد
الوطني بالدرجة األولى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا على هاذ التعقيب املهم ،ألن غيار السيارات كيف عرفتو كان
عندنا مشاكل مع الناس اللي تيشتغلو في هاذ القطاع ،وصلنا لنتائج
معهم وهذاك ( ،)label salamatounaفي األول كان صعب أنهم يتقبلوه،
ولكن اآلن جميع الفاعلين في القطاع تقبلو أنه الزم في قطاع السيارات
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أنه هاذ أجزاء الغيارديال السيارات يكون نتبعوه بدقة.
فيما يخص املواد الغذائية ،وزارة الفالحة تتبع هاذ امللف ما �شي
عندنا ولكن عند وزارة الفالحة ،وتنعرف أنه وزارة الفالحة متتبعة هاذ
امللف بدقة ،ألن في الجمارك بزاف ديال املواد تيوقفوها باش ما يمكن
لهاش تدخل للمغرب ،ألنه ما �شي في املستوى اللي املغاربة يمكن لهم
يستهلكها.
احنا غادي نضاعفواملجهود في هاذ املجال ،ألن عارفين أنه مستحيل
أنه االقتصاد املغربي يكون مزدهر إلى خلينا هاذ املشاكل اللي عشناها
سنوات ،لكن اآلن تضاعفت والجمارك تيديرو واحد املجهود مهم
جدا ،تنظن أنه في املستقبل غادي نضاعفو إن شاء هللا الجهود في هذا
القطاع هذا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثالث موضوعه ،إصالح مناخ االستثمارفي املغرب ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم
السؤال.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نظرا لكون االستثمار دعامة إستراتيجية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،خصوصا وأن النهوض بهذا القطاع يتطلب توفير املناخ
املالئم والسليم للعملية االستثمارية ،وحيث إن تحديث وإصالح اإلدارة
يشكل محور تشجيع مناخ االستثمار وتجويد الخدمات ،السيد الوزير
ما هي اإلجراءات والتدابير اآلنية املزمع اتخاذها من أجل خلق بيئة
أعمال تتالءم مع رغبة املستثمرين الوافدين من الخارج لتحسين مناخ
االستثماروالنهوض بتنافسية االقتصاد الوطني وإنتاجية املقاولة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا السيد املستشار.
تتعرفواللجنة الوطنية املكلفة بمناخ األعمال تشتغل هذه السنوات
األخيرة والنتائج الحمد هلل إيجابية ،إلى شفتو تحسن ملموس في الترتيب
ديال املغرب في ( )Doing businessهذه إشارة مهمة جدا.
لكن مناخ األعمال فيه عدة مسائل تنعكس عليه إذا عبرنا اآلن على
هذه املواد اللي تتجي من الخارج اللي ما�شي هي في املستوى اللي املغرب
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كيتسنى كيوقعو مشاكل للشركات املغربية املنتجة اللي بعض املرات
كتفلس ألن هذه املشاكل كاينين ،ولكن هذه مشاكل دولية ،كاينة في
العالم.
املساهمة ديال الوزارة ديالنا أننا اإلستراتيجية ديال التسريع
الصناعي مهمة جدا ،أعطت واحد القفزة نوعية في قطاع الصناعة،
قانون  60.16ديال الوكالة للتنمية ديال االستثمارات والصادرات كتجي
باش تواكب هذه املقاوالت ،وهضرتي السيد املستشار على املقاولين
املغاربة اللي تيعيشو في الخارج ويبغيو يستثمرو في بالدهم هذا مهم
جدا ،وهذه الوكالة تواكبهم يوميا ،ومشروع ميثاق االستثمار اللي هو
اليوم غادي يتقدم لكم إن شاء في األسابيع أو الشهور املقبلة فيه عدة
نقط تتجه خاصة لهذا امللف ديال االستثمار.
فجميع املسائل اللي درنا في الوزارة مجموعات النفع االقتصادي
اللي كيعطيو ( )Les GIEاللي كيعطيو فرص للشركات أنهم يتجمعو باش
يمكن لهم يستثمرو جميع.
حماية امللكية الصناعية ،وهي مهمة جدا ،إذا ما كانتش امللكية
الصناعية محمية مستحيل أنه املستثمريزعم أنه يستثمر.
املقاول الذاتي هذا مهم جدا ،ألن ملي تيكون الباعة املتجولين من
جهة والشركات الكبرى من جهة أخرى ،الشركات الصغرى واملتوسطة
كيكون عندها تنافسية اللي ما�شي في املستوى اللي يمكن لها يخليها
تعيش.
فهذا املجهود كله كيعطي واحد املناخ ديال األعمال أحسن من
اللي كان في املا�ضي ،ولكن مازال لحد اآلن بعض املسائل اللي يمكن
لنا نتطرقو لها ،واحنا غاديين تدريجيا كل سنة تنحاولو أن املناخ ديال
االستثمار في املغرب يكون أحسن ،ونتمناو أنه في املستقبل إن شاء هللا
يكون أحسن.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الوزير على جوابكم الصريح والواضح ،واألكيد أن
االستثمارالخاص هو الوسيلة األنجع ملعالجة معضلة البطالة.
نحن في فريق التجمع الوطني لألحرار واعون بهذه املسألة وما فتئنا
ندافع عليها في العديد من املحطات واملناسبات ،كان آخرها مداخلتنا في
مناقشة الجزء األول من مشروع قانون املالية.
االستثمار املباشر أو االستثمار الخاص السيد الوزير يجب أن تتاح
له العديد من الشروط ،كما قلتم وأكدتم ،وأن نوفر له املناخ املناسب
والسليم الذي من شأنه أن يعزز الثقة لدى املستثمر الوطني واألجنبي،
وبالتالي فاإلشكالية املطروحة أننا كفاعلين سياسيين مطالبون بتوفير
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هذا املناخ السيا�سي السليم كذلك ،الذي يشجع تطويره وتحسينه ذلك
عبراالرتقاء بخطابنا السيا�سي ،وجعله خطابا موضوعيا يثمن املنجزات
ويعالج االختالالت ،عبر تشخيصها وإبداع الحلول كذلك ملعالجتها
وإيجاد بدائل لها.
السيد الوزير،
كذلك الفاعل النقابي بدوره مطالب بالتفاعل اإليجابي مع كل
املبادرات اإليجابية التي من شأنها أن تساعد على تطور املقاولة
وتشجيعها لضمان الشغل وجعل عالقة الشغل مبنية على الوفاء
بالحقوق وباملقابل الوفاء بااللتزامات.
لذا ،نؤكد فإن إصالح مناخ االستثمار ليس مسؤولية الحكومة
لوحدها فقط ،بل هي مسؤولية جماعية يساهم فيها كل الفاعلين
السياسيين والنقابيين والباطرونا إلخ ،ألن املهم مهما كانت اختالفاتنا
فيجب أن ال تؤثرعلى مناخ االستثمار ،ألن تطور اقتصادنا الوطني يبقى
رهيننا الوحيد واملشترك وهو اآللية الناجعة ملعالجة كل املعضالت
االجتماعية وعلى رأسها البطالة كما قلت.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
الفاعل النقابي املغربي وصل لواحد املستوى بعض املرات ما
تنفطنوش به ،أنه واعي باملسؤولية ،وصراحة كلما دعت الضرورة أنني
نتصل بواحد منهم وال كاين مشكل ف�شي شركة لقينا حلول ،إذن هاذ
الوعي اللي كاين عندنا في بالدنا خاصنا نحمدو عليه هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الرابع موضوعه ،االقتصاد غير املهيكل وتأثيره على
االقتصاد املنظم واملهيكل ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الزمالء املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
سؤالنا متعلق باالقتصاد غير املهيكل ،ماذا قدمت الحكومة؟ ما هي

5212

الجريدة الرسمية للبرملان

الحصيلة؟ ما هي األفاق؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
قلنا القطاع غيراملنظم كاين جوج ديال الحلول:
الحل األول كيف قلت هو ذاك ( )l’assainissementنحاربوه ،وصلنا
لنتائج كان عندنا معها صعوبات لسنوات.
الحل الثاني وهو املواكبة ديال هاذ القطاع غيراملنظم.
ولكن بال ما نبالغو ،ألن مستحيل أنه نقولو للقطاع غير املنظم
الناس كيستوردو مواد سامة فيها مشاكل ونخليوهم يديرو ألن قطاع
غيرمنظم هاذ ال�شي مستحيل.
مع الجمارك كنشتغلو باش هاذ القطاع يمكن لو نتبعوه والقطاع
ديال مديرية الضرائب أيضا ألن عندها دور مهم جدا وهاذ القطاع غير
املنظم كاين منومستويات ،كاين القطاع غيراملنظم ديال البائع املتجول
هذا شكل ،وكاين الشركة الكبرى اللي كتكون فالقطاع غير املنظم
وهاذي خطيرة جدا على االقتصاد املغربي ،وخاصنا هاذي نحاربوها،
ولكن بوسائل ديال الجمارك وديال الضرائب أنها تطبق عليها كيف
كتطبق على جميع اآلخرين.
كنشتاغلو مع جميع الوزارات مع وزارة الداخلية أيضا باش يمكن
لنا نحاربو أو نواكبو أكثر ما نحاربو هاذ القطاع غير املنظم باش يدخل
للقطاع املنظم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح:
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وال كرهنا ،ومؤثرة في االقتصاد الوطني وتتزايد ،تتزايد يوما عن يوم،
واألسباب ديالها هيكلية مرتبطة بالسياسة ديالتنا ،كاين تثقيل الفقر
كاينة البطالة ،كاينة الفترات اللي تتجي ديال الجفاف هاذي ما فيدينا ما
نديرو فيها ،وكاينة القضية ديال التكوين ،كاين اختالالت حقيقية .هاذ
االختالالت الحقيقية هي اللي تتخلي الناس تيقلبو على باش يعيشو،
تيمشيو لهاذ املسائل غيراملنظمة اضطرارا.
أكثر من ذلك اليوم حتى بالنسبة للنمو الديمغرافي اللي الحمد هللا
تيتسارع عندنا في البالد ،ظاهرة أخرى اللي ولت هو ديال النساء ،دابا
العياالت والو تيخرجو يشتغلو مضطرات باش يمكن يعتقو العائالت
ديالهم ويساعدو العائالت ديالهم.
احنا تنبغيو نشوفو من هاذ النظرة باش نحيدو هاذ األسباب باش ما
تكونش هاذ الظاهرة هاذي وباش ما تطورش.
اليوم ،أنا تنتساءل ،كيفاش غير املعطيات اإلحصائية واش
ضابطين هاذ الرقم؟ واش عرفناه مجاليا؟ واش عرفنا أشنو هي الطريق
اللي غادي نمشيو فيها؟
املقاول الذاتي مثال مزيان ،ولكن اليوم واش كاينة املواكبة ديالو؟
الوكاالت ديال بريد املغرب كيفاش تتعامل معه راه ما كايناش في املدن
الصغرى ،ما كايناش في العالم القروي ،راه الناس ما تيتواصلوش
معهم ،الرقم اللي عطيتو ديال  83000بطاقة حاصلة اآلن صحيح،
ولكن راه قليلة وراه الشباب بغاو هاذ العملية هذه ،ولكن شكون بغا
يوصلها لهم ،شكون بغا يشرحها لهم ،شكون بغى يدلل لهم الصعاب
باش يولجو لها.
ثم قضية أخرى واحنا راه خايفين منها اللي وقع لهم تيوقع ملقاولتي
وتيوقع لحانوتي وكيف ما وقع لدعم الشباب يتوخرو في املحاكم
ويتوخرو في املتابعات القضائية .بغيناهم يتحماو وما يمكنش نحميهم
إال باملواكبة ما�شي غير نطلقهم ونخليهم غاديين لو كان تيعرفو ما يديرو
عندهم هاذ اإلمكانية ما محتاجينش كاع لنا ،ما يمشيوش لهاذ ال�شي
هذا ،ولكن نظرا لظروفنا العامة احنا البد نتعاملو معها من الجانب
السيكولوجي ومن الجانب ديال التكوين ومن الجانب ديال املواكبة،
باش يمكن لنا ينجحو وبغيناكم تعطيونا الرقم ديال شحال نجحات
ما�شي قبطات البطاقة ،شحال نجحات في وسط املجتمع ،شكرا.

السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير،
تفاعال مع ما تفضلتم به كاين واحد شوية ديال االختالف في وجهات
النظر ،انتوما استعملتو املصطلح ديال "نحارب" ،نحاربوه واستعملتو
مصطلح ديال هاذ املوضوع تيشكل "خطورة" ،دائما فيه واحد ال�شيء
اللي احنا مقاربتنا معاكسة.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:

احنا تنشوفو في هاذ املوضوع على أنه خاصنا نخرجو من بالنا أعتقد
أننا نجرمو أو أننا نشوفو نظرة تجريمية لهاذ الناس هذو اللي تيشتغلو،
ألنه الظاهرة اآلن صبحت واقع واصبحت ظاهرة كاينة حاضرة بغينا

شكرا.
قلت املواكبة ما�شي املحاربة ،قلت أنه حاولنا حاربنا وفشلنا
( )l’assainissementاللي كان ما يمكنش نمشيو دابا للمحاربة تنمشيو

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.
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للمواكبة ،ولكن كاين جوج ديال األنواع ديال القطاع غير املنظم ما
خصوش نخلطوهم ألن القطاع غير املنظم السيد املستشار أن الناس
اللي عندهم مشاكل اجتماعية هذا شكل واحد ،ولكن كاين شركات
كبرى معروفة في القطاع غير املنظم هذو خصنا نحاربهم اسمح لي ،ما
خصناش نواكبهم ،أش غادي تواكب فيهم؟
الناس اللي تيربحو الفلوس الشركات معروفين كاينين في بالدنا في
القطاع غير املنظم هادو مستحيل أنك تواكبهم هادو خصهم الضرائب
وخصهم يخلصو الضرائب ديالهم بحال املغاربة كلهم ،ولكن القطاع
غير املنظم الناس اللي عندهم مشاكل اجتماعية هضرنا على الباعة
املتجولين وكذا ،احنا اللي تنحاولو نواكبهم هضرتي على املقاول الذاتي
هذا برنامج يعني حاولنا به أننا نواكبو العدد من املغاربة.
طبعا خاص يكون أكثر من  ،100000أو  200000متفقين ،ولكن
البداية ديالو كانت صعبة وحاولنا قلتي مع بريد املغرب هو أوسع يعني
شبكة اللي عندنا في املغرب اليوم يمكن لها تم�شي تقرب للمواطن.
احنا مستعدين إلى عندكم �شي اقتراحات في هذا املجال ،احنا
مستعدين.

السيد رئيس الجلسة:
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السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا السيد املستشار.
احنا كنواكبو املقاوالت الصغرى والجد الصغرى واملتوسطة ب
( ،)ANPMEيعني الوكالة اللي مكلفة بهذا امللف.
كاينة برامج ،برنامج ديال املشاريع الصغرى وجد صغرى يعني
برامج ديال االستثمار والتحفيز واملشاريع املتوسطة ،برنامج امتياز.
هذه محاولة أعطت نتائج إيجابية الزم خاص يكون الدعم أكثر ،ولكن
كيخص التمويل أكثر ،مناقشة مع املالية كل سنة أشنو هي امليزانية اللي
غادي يمكن نوفرو كل سنة لهذا القطاع.
كانت نقطة على الضرائب اللي هو خاصنا نكونو متفقين ،مقاولة
صغرى ،كبرى ،متوسطة خاصها تخلص الضرائب ديالها ملي تتكون
عندها أرباح ،ما تنقولوش الناس يخلصو الضرائب إذا ما ربحوش ،اللي
ربح الزم يخلص للدولة واحد القسط من األرباح ديالو وهما الضرائب،
ما�شي حيث شركة صغيرة أو صغيرة جدا ما تخلصش الضرائب ،هاذ
ال�شي ما كاين حتى في �شي دولة.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد املستشارين في إطارالتعقيب.

شكرا السيد الوزير.

املستشار السيد رحال املكاوي:

السؤال الخامس موضوعه ،غياب آلية سياسية واضحة لدعم
املقاوالت ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير،
هذا السؤال ديما كنطرحوه لكم ،ولكن اليوم وصلنا لواحد القناعة
بأن الحكومة تخلت عن هاذ املوضوع ديال املقاوالت الصغرى اللي هذه
الوكالة ديال ( )Maroc PMEوهي وكالة لدعم املقاوالت الصغرى اللي
وكالة فاشلة بامتيازغيرقادرة على إيجاد حلول.

املستشار السيد احمد احميميد:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
تفيد كل التقارير أن هناك عدة معيقات تهدد مستقبل املقاوالت
الصغرى واملتوسطة ،باإلضافة إلى ضغط املنافسة الدولية الذي يشكل
بدوره مصدرا رئيسيا النشغال أصحاب هذه املقاوالت ،ناهيك عن
اإلشكاليات املرتبطة بالجوانب القانونية والضريبة ،والتي تؤثر سلبا
على املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
لذا نسائلكم السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة
لدعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

أنا شفت التقرير ديالكم السنوي اللي فيه الحصيلة ديال هذه
الوكالة والعمل ديالها ،كاين بعض األرقام في الحقيقة تثيرنا ،يتبين من
تحليل حوالي  1900بيان تركيبي  592مقاولة صغيرة جدا والصغرى
واملتوسطة اللي استفدت من الدعم اللي رقم املعامالت ديالها  37مليار
درهم ،إذا درتي املعدل تتخرج بواحد  60مليون درهم للمقاولة ،أتساءل
واش هذه مقاوالت صغيرة جدا ومتوسطة ،وإال كاين �شي مشكل ديال
املفهوم اللي كاين عند هذه الوكالة ديال أشنو هي املقاوالت الصغرى
واملتوسطة؟
ثم في  4سنين دعم  900مقاول وال  1000وال  2000فين هي أمام
العدد الكبير ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ يعني هذه الوكالة
بدأت تدير برامج كما تكلمتو عليها ،كاين استثمار تتخدم به ،طلبتو كاع
دبا سمعت من الكالم ديالكم أنه بغيتو يتزاد هاذ االستثمار باش تدعم
أكثر ،ولكن ما�شي الحاجة هي دعم واحد النسبة قليلة ديال املقاوالت،
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هاذ ال�شي باش قلت خاص الحكومة ،نطلب منكم السيد الوزير باش
تعاود تاخذو هذا امللف في يديكم.
درتو واحد املجهود في مجال الصناعة ،خدمتو عليه ألنه عاطيينو
الوقت أكثر ،ولكن اعطيو الوقت للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ما�شي
عن طريق هذه الوكالة ألنه ما كتقومش بالدور ديالها كما يجب.
ثم فاش كنتكلمو على املقاوالت الصغرى اليوم راه كاين مشكل ديال
الولوج للصفقات العمومية ،الوكالة ما غاديش تحل هذا املشكل هذا،
ذيك  %20اللي كاين ما صحيحاش ما كايناش .كاين آجال األداء ما بين
املقاوالت الصغرى واملقاوالت الكبرى في القطاع الخاص ،كاين املشكل.
كاين منافسة غير متوازنة ،كاين بعض الشركات اللي تابعة ملؤسسات
عمومية حتى هي كتنافس املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،ما عرفتش
كيفاش غادي تنافس معها وهي تستعمل جميع اإلمكانيات املتاحة ،بال
ما نتكلم على كثرة البرامج ،شحال ديال البرامج تنتكلمو عليها دبا لصالح
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ما كاينش االلتقائية ،قلتوها في أكثر من
مرة ،ولذلك الوقت ال يسمح لي باش نطولو في هذا املوضوع هذا.
السيد الوزير،
من املطلوب اليوم ،هذا نلح على هاذ القضية في الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية ،أن هاذ املوضوع يتخاذ بجدية من طرف الحكومة،
ألن خاص القوانين تتبدل ،خاص بزاف األمور ما يمكن تديرها إال
الحكومة والوزارة ما �شي هي هاذ الوكالة.
والسالم عليكم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
شكرا.
الوكالة تدير مجهود اللي تيمكن لها تدير ،بامليزانية اللي عندها،
النتائج ملي تنشوفو هاذ الشركات أو هاذ املقاوالت اللي تتواكبها الوكالة
نتائج إيجابية ،ولكن العدد ديالها ما�شي في املستوى اللي تنطمحو لو.
عندنا مشروع الحكومة بدينا فيه في املناقشة ،ديال كيفاش يمكن
لنا نواكبو بواحد الجهد أكثر املقاولة الصغرى والجد صغرى ما�شي
غير من حيث التمويل ،وكيف قلت السيد املستشار ،حتى من (les
 )marchés publicsخاصنا نوصلو لهم ،كاين القوانين موجودة ولكن
التطبيق ديالها مازال ما وصلش للمستوى اللي تنتمناو ،وهذا هو أهم
من التمويل ،أنا متفق معك.
احنا دبا بدينا في هاذ املشروع تنحلو هاذ امللف ،ألن ملف مهم ،فيه
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جميع الوزارات اللي معنية ،وغادي يمكن ،إن شاء هللا ،في هاذ األسابيع
غادي يوصل لكم القوانين بدون شك في املستقبل اللي يمكن لكم
تواكبهم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال السادس موضوعه ،التدابيراملتخذة لتطويرآليات التمويل
املوجهة للشباب حاملي املشاريع الصغرى واملشاريع املبتكرة ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسيدات املستشارين،
أنا سؤالي السيد الوزير تيتحدث في املقاوالت الصغرى واملتوسطة،
أما الشباب تكلم عليهم الزميل ديالي قبل.
إذن السيد الوزير ،نسائلكم حول برنامج عمل الوكالة الوطنية
للنهوض باملقاوالت الصغرى واملتوسطة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
تكلمنا على الوكالة عدة مرات في هاذ الحصة .كيف قلت ،أنه وصلنا
لنتائج اللي هي إيجابية اللي تتوصل للوكالة وتواكب الشركة ،النتائج
إيجابية ،ال في القيمة املضافة وال في رقم املعامالت ،لكن كيف تقال أنه
العدد ديال لهاذ الشركات اللي تنواكبو الصغرى والجد الصغرى يمكن
لو يتضاعف في املستقبل.
كاين املشكلة األولى وهو التمويل ،واحنا بصدد النقاش مع وزارة
املالية أن نشوفوكيفاش هاذ الصندوق اللي تيواكب الشركات الصغرى
أنه يمكن يتضاعف هاذي النقطة األولى ،ولكن ما�شي كاين النقطة ديال
التكوين اللي مهمة جدا عدة نقط اللي تنواكبو بها هاذ الشركات ،الزم
في املستقبل هاذ الشركات الصغرى نعطيها أهمية أكثر ،احنا متفقين.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الوزير على املالحظات ديالكم ،وتنشكروك على..
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واحنا ما تنبخسوش من العمل ديالكم واملجهودات ديالكم اللي تتقومو
بها السيد الوزير ،ولكن ال يخفى عليك السيد الوزير ،الدور الكبير
واألهمية اللي تتقوم بها املقاولة الصغرى واملتوسطة وكذلك الكبرى.
ألن ،السيد الوزير ،املقاوالت الصغرى واملتوسطة هي العمود
الفقري ،هي اللي كتساعدنا في اليد العاملة ،هي اللي كتحل واحد العدد
ديال املشاكل.
إذن خاصنا نعطيوها واحد القوة باش تكون إن شاء هللا في املستوى
املطلوب .احنا السيد الوزير فعال كاين هاذ املؤسسة ديال الوكالة
الوطنية ،اللي الدور ديالها اللي منحصر في دعم املقاوالت واملواكبة
واملصاحبة التأطير والتحفيزات كذلك ،ولكن كاين املشكل اللي هو
دبا اليوم كاين السيد الوزير 8020 ،شركة ديال املقاوالت الصغرى
واملتوسطة اللي هي تم اإلفالس ديالهم ،هاذي من  ،2017و 2018جاي
أكثر.
إذن هاذ اليد العاملة اللي خدامة دبا عند هاذ الناس هاذ فين غادة
تم�شي؟ أش غادة تدير؟
زيادة على ذلك السيد الوزير كاين مشكل ديال الشركات الكبار،
اللي هما ما تخلصوش ،واليوم كيعانيو مشاكل كبيرة ،اللي هي كل شركة
اللي عندها ما بين  500-400عامل و 400و 500غادي نضربوه في  ،5راه
كل واحد عندو خمسة ديال األفراد اللي عايشين معه في الدارديالو ،هي
 2000وال  2500كل (.)entreprise
إذن هاذ ()les entreprisesاليوم كيعيشو مشكل كبير ،اللي هما راه
اللي في الحبس ،راه في الحبس ،واللي غادي يم�شي للحبس راه غادي يم�شي
للحبس ،ما خلصوش املمولين ديالهم ،ما خلصوش الضرائب ديالهم،
ما خلصوش عندهم واحد املشاكل اللي هي كبيرة ،كبيرة وكيعيشو فيها،
وكان الخطاب ديال سيدنا ،ديال صاحب الجاللة ،واضح بأن خاصكم
تعطيو أولويات ،وخاصكم تخلصو هاذ الناس هاذو ،فين واصلة هاذ
اإلجراءات ديال خطاب صاحب الجاللة فين وصل؟ وشحال كاينة من
( )entreprisesإلى تقدر تعطينا السيد الوزير شحال من ()entreprises
دبا اللي ما خدتشاي االستحقاقات ديالها والواجبات ديالها؟ ألن دبا راه
كتعيش في واحد املشكل كبير ،واحنا اليوم بغينا تبذلو واحد املجهود
أكثر ،أما احنا كنعرفوكم خدامين ،بذلو املجهود ،هللا يعاونكم ،ولكن
هاذ املشكل هذا راه كاين وخاصنا نحلوه حل جذري.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.
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السيد وزير الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي:
إلى اسمحتو غيرنقطة على الشركات الكبرى اللي ما كتخلصش.
املشكل ملي درنا دراسة كان مشكل ديال ( )TVAكان تعطال في
( )TVAالدولة ما كتخلص ( )TVAفي الوقت ،هاذ العام تفتح مجال أنه
( )TVAتخلص لجميع الشركات ،كيمشو األبناك كنعطيوهم رخصة
باش يمشيو لألبناك يأخذو القرض من البنكة ب ( )TVAديال الدولة.
يعني هاذ املشكل هذا تحل.
بقا مشكل كبير وهو الدولة بعد املرات ما كتخلصش في الوقت
الشركات ،لكن ملي درنا الدراسة لقينا أن الخواص ما كيخلصوش
الخواص أكثر ،هذه رجعت واحد املشكلة عندنا في املجتمع االقتصادي
أنه الشركات حتى الخواص ما كيتخلصوش بناتهم .أكثرما كاين املشكل
الكبير اللي كاين وهو في الخواص أكثر مابين الخواص والشركة ديال
الدولة.
هاذ املشاكل كندرسوها مع ( )la CGEMوصلنا معهم لنقاش ونتائج،
كان واحد امليثاق مع الدولة باش يمكن هاذ الشركات الخواص ياخذو
بعين االعتبار أنهم إلى ما خلصوش �شي إلى جتي تشوف املشاكل بناتهم
أكبرمن املشاكل اللي يمكن لهم يتخلقو مع الدولة أو مع وحدين آخرين،
فهاذ املشكل دبا رجع معروف في املغرب ،حتى واحد ما كيخلص ،كيبقى
السبب أنه ( )TVAما تخلصاتش أو ما يتخلصوش شهر ما كاين مشكل،
ثالث أشهر ما كاين مشكل ،ولكن دبا كنهضرو على سنة ،سنتين ،ثالثة
سنوات ما بين الشركات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نشكر السيد الوزير على مساهمته.
شكرا السيد املستشار ،من فضلك السيد الوزير.
(نرفع الجلسة ألداء الصالة).

السيد رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
ننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع التجهيز والنقل ،وموضوعه
تعزيزاملوارد املائية للجهات ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد الصمد قيوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيد الوزير،
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نسائلكم اليوم عن ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة لتعزيز املوارد
املائية وضمان العدالة املائية بين الجهات؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار املحترم.
املجال ديال تدبير املياه بشكل عام في اململكة املغربية ،وبطبيعة
الحال اللي فيه واحد التراكم ديال عقود ،واللي فلسفته دخلت في
القانون الجديد ديال  36.15اللي تينظم تدبير املاء تيتبنى أساسا على
المركزية هذا التدبيروعلى املقاربة التشاركية ،ألن احنا أساسا مضطرين
بحكم العوامل املناخية أننا نتعاملو مع األحواض املائية.
فإذن التدبير املائي في األساس ديالو تيتدار على مستوى األحواض
املائية اللي تيعدو هما املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة
للموارد املائية ،واللي تتاخذ بعين االعتبار اإليرادات املائية السنوية
والحاجيات ،سواء كانت ديال املاء الشروب أو فالحية أو صناعية أو
مختلف األنشطة ،وتيجي التدبيرالوطني بطبيعة الحال باش يمول ،ألن
هذا مهم ألن جزء من السؤال اللي تفضلت به السيد املستشار تيتكلم
على هاذ اإلشكالية ديال الجهات ،وكذلك باش يكون التضامن ما بين
الجهات على املستوى املائي ،باعتبار أن ذيك  18املليار األمتار املكعبة
سنويا اللي تتجي النص ديالها تقريبا كاين في واحد العدد ديال األحواض
ديال الشمال الغربي.
ففي ظل هاذ ( )l’équationإذا جاز التعبير تنحاولو بطبيعة الحال
أن كل الجهات ،كل األحواض املائية أن تنال حظها من املوارد املائية،
علما بأنه كاين واحد العدد من املقتضيات فهاذ املجال.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد الصمد قيوح:
شكرا السيد الوزير على جوابكم.
التعقيب ديالي السيد الوزير ،سوف ابتدئه من خطاب جاللة امللك
املوجه للمجلس األعلى للماء ،والذي انعقد يوم  6يونيو  ،2011الذي
يقول فيه جاللته.
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"ومن هذا املنطلق فإننا ننتظر من خالل دورة مجلسكم القادمة
تجسيد هذه املقاربة لدى دراستكم مشروع املخطط الوطني للماء
الذي هو قيد اإلعداد ،متوخين منه أن يحدد إستراتيجية وطنية جديرة
بتنمية املوارد املائية في أفق سنة  ،2030وأن يمكن من اتخاذ القرار
السيا�سي املالئم على أساس توزيع عادل وعقالني لهذه الثروة ،يحول
دون كل أنواع التنازع أو االحتكارأو التبذير" .انتهى كالم جاللة امللك.
السيد الوزير ،بطبيعة الحال منذ هذا املجلس األعلى للماء تمت
هناك بطبيعة صوتنا على
قانون  10.95اللي كانت اللبنة األولى لتوزيع األحواض املائية ،وبعد
ذلك قانون  36.15الذي تحدثتم عليه والذي من خالله تجتمع هذه
اللجنة في إطار الدستور الجديد للتقرير في املخطط الوطني املائي الذي
ينبثق عن اقتراحات األحواض املائية الجهوية.
إلى حد اآلن–حسب علمي–لم تجتمع هذه اللجنة ،وكنظن بأنه
املشكل ديال املاء والسؤال ديال املاء يطرح نفسه أكثر من أي �شيء
رجوعا لقول هللا تعالى( :وجعلنا من املاء كل �شيء حي).
اليوم االختالالت اللي كاينة ما بين األحواض السيد الوزير كبيرة،
وكنعرفو مناطق اللي اليوم أصبحت مهددة واللي كتعرفو على رأسها
جهة سوس – ماسة ،واللي عندها واحد الخصاص اللي كيقدرب ما بين
 200و 300مليون متر مكعب ،بينما هناك جهات عندها فائض سنويا
ولو يكون الجفاف كتم�شي مئات املاليين كتم�شي للبحر.
لذلك ،اليوم املطالبة من هاذ اللجنة املختلطة اللي غادي تبت في
املخطط الوطني للماء مطلوب منها أنها تبتكر حلول وتكون فيها واحد
النوع ديال الحلم ،ملا ال نقل املاء من الشمال إلى الجنوب؟ ألنه مسالة
موجود.
تصوروا السيد الوزير جهة سوس–ماسة اللي كتساهم اليوم ب
 %70فالغذاء ديال املواطنين املغاربة غدا إلى ما بقى فيها املاء أش غادي
تدير؟ لذلك يجب أن نقترح وأن نكون مجدين في إيجاد حلول اللي
خارقة للعادة ألنه املشكل خارق للعادة.
شكرا السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
أنا بغيت غير نطمئنك السيد املستشار ،هو هاذ املوضوع ديال
املجلس األعلى للمناخ واملاء إن شاء هللا تنقدرو إلى يسر هللا يتدار في
 ،2019ألن ملي خرجت املقتضيات القانونية الجديدة أصبح لزاما
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علينا أننا نحينو املعطيات حتى لـ  ،2050هاذي املقتضيات القانونية
الجديدة.
فكاين واحد العمل اآلن اللي تيدار على مستوى مختلف األحواض
املائية سيشرع في مقاسمته مع الجهات في نهاية هاذ السنة وبداية
السنة املقبلة ،على أساس أن اللجنة الوطنية تجتمع خالل  2019باش
نوجدو للمجلس األعلى للماء واملناخ.
بطبيعة الحال كاين  3ديال املستويات اللي احنا تنتكلمو عليهم:
 املستوى األول هو العرض املائي اللي مزال جاللة امللك هللا ينصروتيركزعلى األهمية ديال أننا نعطيو األولوية للسدود؛
 وكاين التدبير ديال الطلب ديال املاء اللي تيجي فيه واحد العددديال املقتضيات وأساسها املقتضيات الفالحية ،ألن الفالحة هي
املستهلكة الكبيرة للماء؛
 املسالة الثالثة هي أننا نحافظو على املياه الجوفية ونتأقلمو معالتغيرات املناخية.
وأنا بغيت غيرنقول ليك هاذ السنة بالضبط ملي تنشوفو املؤشرات
ديال األحواض املائية ال ديال سوس -ماسة الحمد هلل اآلن تحسنت عن
السنة املاضية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه ،تدهور خدمات املكتب الوطني للسكك
الحديدية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
السيد الوزير،
احنا كنا غنطرحو عليكم اليوم سؤال حول التأخرات ديال القطار،
لكن بالنظر لعدم تفاعل الحكومة مع مجلس املستشارين ،حيث سبق
وطلبنا منكم الحضور للجنة بخصوص حادثة بوقنادل ،غادي نلقى
را�سي أيضا كنسولكم على الحوادث ديال القطارات في املغرب ،أيضا
نسولكم على الزيادة األخيرة في األثمنة ديال التذاكرديال القطاروأيضا
على بعض الخطوط اللي مازال ما تستكمالتش ،على النقص اللي
كاين في املوارد البشرية ،وعلى االستثمارات اللي كتدار في املحطات وما
كتدارش في القطارات واللي الخدمات ديالها تردت بشكل كبير.
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شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
على كل حال شكرا السيد املستشاروخا هذا ما�شي هو السؤال.
أوال غير نصحح بعدا واحد القضية ،قلتي ما تفعلناش مع مجلس
املستشارين فهذا غير صحيح ،أنا مشيت ملجلس النواب ومستعد نجي
ملجلس املستشارين ،خاص غير اللجنة هي تحدد املوعد وأنا ما عندي
حتى إشكال.
فيما يتعلق باالستثمارات شرتي لواحد اإلشارة غير دقيقة ،قلتي
الفلوس كيمشيو للمحطات هذا غير صحيح ،من  2000لآلن استثمرنا
 70مليار ديال الدرهم ،ما فايتاش  3املليار ديال الدرهم فيما يتعلق
باملحطات.
فيما يتعلق باالنتظام ديال القطارات ملي تكلمتي على هذا املوضوع،
وهذا كيصب في السؤال ديالك ألن هذا السؤال التاريخ ديالو قديم،
أنا سبق لي قلت وتنقول أمامكم كاين ما قبل انطالق البراق ،وما بعد
انطالق البراق ،اآلن احنا تنتكلمو على االنتظام ألنه فعال كان طارح
إشكال ألن واحد العدد ديال االستثمارات اللي تدارت على مستوى
تثنية الخط ما بين الدار البيضاء ومراكش وال التثليث ديال الخط ما
بين القنيطرة والدار البيضاء ،وال هاذ ال�شي اللي غادي نديرو كله فيما
يتعلق بالقاطرات والعربات ،املقصود منه هو الجودة ديال الخدمات.
فيما يتعلق بالحادثة ديال بوقنادل على كل حال األمر من الناحية
القضائية حسم ،كاين واحد العدد ديال التحقيقات اللي تدارت،
والقضاء تابع هذا املوضوع هذا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الوزيرعلى األجوبة املقتضبة ،واللي مزيان اعطيتو فيها
بعض التوضيحات.
قلتم بأنه هناك ما قبل البراق ،وما بعد البراق .أنا نقول لك السيد
الوزير أشنو اللي كاين ما بعد البراق ،ما بعد البراق هو التأخيرات ديال
القطارات العادية تزادت .البارح نزلت للمحطة ديال القطار ديال
هنا الرباط املدينة ،القطار اللي كان جاي من القنيطرة وغادي للدار
البيضاء امليناء ،كان خاص يدخل في  7:28ما دخل حتى ل  8:18ساعة
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قل قسمين ديال التأخر ،هذا هو ما قبل البراق وما بعد البراق.
قلتو لنا بأنه ما غاديش يبقى من بعد التثليت والتثنية ما غا يبقاوش
التأخرات .مع كامل األسف الواقع هوأنه كاينين تأخرات ،األثمنة ما قبل
البراق وما بعد البراق ،ما قبل البراق كانت األثمنة عادية ملي جا البراق
تزادت األثمنة ديال القطار ،هذا هواألشياء اللي كاينة ما قبل البراق وما
بعد البراق ،وكأنه راه ملي جا البراق عاد تقاضاو كل�شي املشاكل.
الحقيقة أنه ملي جاء البراق تزاد تفاقمت املشاكل ديال املوظفين
بالخصوص اللي كيتنقلو عبر القطار واللي تزاد عليهم في األثمنة في (les
 )heures de pointeواللي ولى القطار كيتأخر وكيوصلو متأخرين إلى
عملهم ،وملي كيتأخرو كتنزل املردودية ديالهم ،وكيتوصلو بتأديبات
وعقوبات ،بمعنى أنه عوض أننا نحسنو الخدمات ديال القطار غادية
وكتندحر.
بالنسبة للحادثة ديال سيدي بوقنادل ،تمت التضحية بسائق
القطار ،واملفروض أن هذه املسألة تعتبربأنها حادثة شغل.
اآلن املوظفون ديال السكك الحديدية يعانون ،هناك نقص في
املوارد البشرية ،ما كاينش تحسين الدخل ديالهم ،عندهم املهام كثيرة.
شكرا.
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املسألة ديال التذاكرتتقول كالم غيرصحيح ،عالش ألنه في القضية
دالبراق وأنا كنت تنتمنى تقولها ألن في البراق كانوا الناس تينتظرو أن
التذاكر غادي تكون مرتفعة الثمن ،والحال أنه اآلن عندنا التذاكر
كاين اللي يمكن يسافر من القنيطرة حتى لطنجة ب  87درهم في
البراق ،والتذاكر فتحنا املجال وهاذ ال�شي خصو يتقال للمواطن أنه
سابقا املواطنين كانوا تيتشكاو ملي تيطلع في الدرجة الثانية ما عندوش
بالصتو ،اآلن في قطار األطلس وفي قطار البراق كل واحد غادي يكون
عندواملكان ديالوفقط خاص واحد القضية ديال ( )la réservationمن
قبل ويمكن لو ياخذ التذكرة بأقل من الثمن ديالها إلى خذيت البيضاء
مراكش غادي ياخذها ب 8دراهم قل ،وإلى خذيتي البيضاء فاس يمكن
ياخذها ب 24درهم قل ،وهذا فيه دفع للناس ..بما يتعلق بالقطار.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه ،إستراتيجية تدبيراملياه في املغرب ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم
السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

املستشار السيد عبد العزيزبوهدود:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
انتهج املغرب منذ سنين طويلة سياسة تدبير املوارد املائية أتاحت
تعبئة ناجعة للمصادر املائية التقليدية السطحية منها والجوفية،
وحيث أن االهتمام بإمكانية تحلية مياه البحر وإعادة استعمال املياه
العادمة املصفاة أصبح من الضروريات.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
راه ما�شي طبيعي تبني انتظام القطارات عليك أنت ،كنتي جاي وجا
القطاروبنيتي عليه.
ملي انطلق البراق اآلن عندنا  %90ديال القطارات منتظمة ،أنا
سبق لي قلت ومازال تنقول املحصلة داالستثمارات إلى ما كانتش بانت
في الجودة ديال الخدمات �شي ما درناه ،لكن رجاءا ألن أنت تتكلم بواحد
االطالقية وبواحد العمومية ال تليق ما يمكنش تبني على تجربتك أنت
هذي املسالة األولى.
املسألة الثانية ،السيد املستشار أنت قلتي بالحرف أنا البارح كونت
جاي والقطارتعطل عليا وبنيتي عليه وهذا غيرمعقول.
املسألة الثانية :أنا فيما يتعلق بحادثة بوقنادل السيد املستشار أنا
تكلمت على القضاء ،أنت من حقك تنتقد القضاء كيف ما بغيتي امللف
ما دبروش املكتب الوطني للسكك الحديدية هذا ملف دبرو القضاء إلى
عندك �شي مالحظة على القضاء قولها.

السيد الوزير املحترم ،ما هي اإلجراءات والتدابير املزمع اتخاذها من
طرف وزارتكم من أجل وضع إستراتيجية واضحة لتدبير وتثمين هذه
الثروة املائية ،والحفاظ عليها بما فيها توسيع برنامج تحلية مياه البحر
الذي بدأته الحكومة بسوس؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
عطفا على السؤال اللي تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،أوال اإلستراتيجية ديال املاء ليست إستراتيجية جديدة
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بالنسبة للمملكة املغربية ،أنا دائما تنقول احنا عندنا فيها واحد التاريخ
اآلن هاذ التاريخ تنحاولو رصده ،عندنا مخطط وطني للماء اللي غادي
يم�شي حتى  ،2050وفيه  3داملستويات.
كاين تدبير العرض املائي اللي األساس ديالو هو االستمرار في سياسة
السدود ،إذن تعبئة املياه السطحية ،اآلن تقريبا عندنا تنعبأو حوالي
 18داملليارديال األمطاراملكعبة ،السدود اللي غادي نبنو في  5السنوات
املقبلة غادي نوصلو إن شاء هللا لواحد  25مليار ديال األمطار املكعبة،
إذن غادي نستمرو في السدود وغنوسعو ما�شي غير في السدود الكبيرة
كذلك السدود التلية.،
املستوى الثاني هو استعمال طرق أخرى هاذ ال�شي اللي غادي يجي
فيه استعمال ديال املياه العادمة ،وكذلك القضية ديال تحلية مياه
البحر علما بأننا غادي نبقاو في واحد األساس لن نستعمل تحلية مياه
البحرإال عند االقتضاء.
واملستوى الثالث هو نحافظو على املياه الجوفية كخزانات
إستراتيجية وهذا بطبيعة الحال تيفترض أن الفالحة ديالنا املاء
الشروب ديالنا يلقاو املياه السطحية املعبأة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس املحترم،
تدبيرقطاع املياه يجعلنا نستحضربكل إجالل وإكبارللروح الطاهرة
لجاللة املغفور له الحسن الثاني قدس هللا روحه ،باني للسدود في
املغرب وصاحب هذه الفكرة الرائدة ،فأزمة املاء أصبحت تؤرق اليوم
قادة دول العالم ،فرغم هذا املجهود الجبار الذي بذلته بالدنا ،إال أن
الحكومة تقاعست في السنوات األخيرة على إنجاز املشاريع السدودية
التي تبقى بالدنا في حاجة ماسة إليها لالعتبارات التالية:
 أوال ،ضياع املالييرمن املياه كل سنة؛ ثانيا ،ارتفاع نسبة األوحال داخل السدود ،علما أن تنقيتها يتطلبإمكانيات باهظة جدا ،ال حول وال قوة مليزانية الدولة بها.
السيد الرئيس،
نحن على علم بالبرنامج الوطني لتسريع االستثمار في قطاع املاء في
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أفق  ،2026الذي تشتغلون عليه والذي جاء بتعليمات ملكية سامية.
نحن نقدر اإلشكاليات املطروحة لتمويل مثل هذه املشاريع ،لكن
األكيد أن األولوية اليوم هو بناء وإنجاز السدود التلية ،والتي حددتم
بشأنها السيد الوزير  860موقع صالحا لبناء مثل السدود والتي تساعد
على تنمية العالم القروي وتعالج إشكالية طرح املوارد املائية في بعض
املناطق ،وعلى رأسها منطقة سوس – ماسة ودرعة – تافياللت ومناطق
الجنوب الشرقي بشكل عام.
السيد الوزير املحترم،
نطلب منكم راه الجنوب الشرقي ما عندنا والو ،إلى ما كاينش املاء
غادي نمشيونشوفوفين غاديين نمشيو ،راه خاصكم تبادرو بهاذ الوتيرة
وتبنيو لنا السدود التلية في جل املناطق ديال درعة-تافياللت ،ألنه راه
هاذ السنة طاحت الخيرات ديال املطر ،ولكن كلها أمشت هباء منثورا،
يعني املاء كنشوف قدامنا ،ألن املنطقة ديالنا مفروقة على جوج ،يعني
ستة أشهر ديال الجفاف وستة أشهر ديال البرد والفيضانات ،ولكن ما
نحن بخازنين لهاذ املاء ،السيد الوزير.
إذن فاهلل يجازيكم بخير بغينكم في درعة -تافياللت تقومو بالسدود
في كل جهة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ال ،هو السيد املستشارأنت قلت التقاعس ،راه ما كاينش التقاعس
بالعكس ،احنا مشينا في السياسة ديال أن في املعدل تكون جوج حتى
ثالثة سدود كبرى سنويا ،وما بين  10حتى  15سد صغيروسد تلي ،وهاذ
ال�شي اللي كاين ،وأنا لإلنصاف راه ما بغيتش نسب هاذ ال�شي للحكومة،
أنا كنقول هذه السياسة اإلستراتجية كانت في بالدنا ومازال مستمرة،
وملي كتكلم على الجنوب الشرقي أنت عارف دبا عندنا سد قدوسة
كيتبنى ،عندنا تودغة ،عندنا تمقيت ،عندنا أكدز ،كاين واحد العدد
ديال السدود.
على كل حال في البرنامج األولوي اللي غنعرضوه إن شاء هللا ،البرنامج
األولوي غادي تكون فيه واحد القفزة نوعية في ما يتعلق بالسدود
التلية ،حيث فعال لقينا أن السدود التلية كاين واحد املطلب معقول
على مستوى الجهات اللي غادي نمشيو فيها ،واحنا كنقدرو أننا غادي
نكون ما بين  900حتى  1000سد تلي وغتغطي جميع التراب الوطني،
وغادي نديروها بطريقة اللي غادي تخلي حتى إحداث أيام عمل محلية
ممكنة ،وغنحلو اإلشكال ديال العنوان من سيتكلف بهذه السدود
التلية؟
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وإال أنا قلت واحد الكالم وهذا كالم واضح ،هو أن األولوية ستعطى
للسدود في تعبئة املياه السطحية ،وعند االقتضاء نمشيو للتحلية،
واحنا اآلن كنديرو واحد العدد ديال التجارب فيما يتعلق باستعمال
املياه العادمة ،غادي نبداو بالسقي ،والراجح أنه إذا لقينا بأن الكلفة
معقولة يمكن نتكلمو حتى على املجال الفالحي.
بطبيعة الحال هذا ما كيعنيش أنه املغرب ما دخلش في واحد
املرحلة اللي هي صعبة اللي مرتبطة بالتغيرات املناخية ،ألن ذاك ال�شي
اللي كيطيح في الشمال يمكن يوصل  1600ميليمتر ما�شي هو اللي
كاين في الجنوب الشرقي ،ما�شي هو اللي كاين في سوس – ماسة ،وهذا
بطبيعة الحال غيتعالج في إطارهاذ اإلمكانية ديال نقل املياه من حوض
إلى حوض آخر.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الرابع موضوعه ،النشاط غير القانوني للقوارب الترفيهية،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم
السؤال.

املستشار السيد يوسف بنجلون:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السؤال ديالنا السيد الوزير ،وزارتكم ترخص لبعض القوارب
الترفيهية ،هذا بطبيعة الحال عمل قانوني هذا الترخيص ،إال أن
اإلشكالية اللي مطروحة اليوم هاذ القوارب وخاصة في منطقة البحر
األبيض املتوسط ،وباألخص منطقة الناظور تحولت بفعل فاعل إلى
مراكب ديال الصيد ،وهذا خلق واحد املجموعة ديال املشاكل.
نسائلكم أشنو هي اإلجراءات اللي خذيتو في هاذ املوضوع السيد
الوزير؟

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد املستشار.
بحال اللي تفضلت دبا هذا واحد املوضوع اللي هو قانوني صرف،
هنا كاين واحد العدد ديال املواطنين عندهم قوارب تيبغيو يديروها
للترفيه ،هي قوارب صغيرة ،مديرية املالحة التجارية تتعطيهم رخصة
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( )congé de policeاللي محدد فيه بأنه هذا قارب للترفيه ،ولكن
لألسف كاين �شي وحدين ،خاصة تنتكلمو على منطقة الناظور ،هاذ
ال�شي ما توسعش في مناطق أخرى اللي تيستعملوه للصيد ،وفي هذا
فهم مخالفون للمقتضيات القانونية والتنظيمية ديال الصيد البحري.
أوال احنا غادي نعاودو فهذاك ( )congé de policeنأكدو على أن
هاذ املسألة ليست للصيد.
املسألة الثانية غيكون بطبيعة الحال هاذ القضية ديال واحد
الوثيقة ديال الشرف كذلك .ومع ذلك أنا أعطيت التعليمات قبل ما
نجي ألن هذا موضوع فيه واحد العدد ديال املتدخلين أننا غادي نوقفو
هاذ الرخص واحد املدة محددة ربما  2األسابيع حتى إلى  3األسابيع،
باش يجتمع الصيد البحري مع املالحة التجارية مع امليناء ديال الناظور
مع الدرك باش هاذ املوضوع يتحد وما يتوسعش ،ألنه فعال فيه تدليس
وفيه غش ،وبطبيعة الحال يمكن تكون عندو انعكاسات على املواطنين.
ولهذا هاذ األمرغادي نمشيو فيه انطالقا من اليوم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد يوسف بنجلون:
شكرا السيد الوزير على الجواب.
صحيح هاذ القوارب ديال الترفيه تحولت بفعل فاعل إلى قوارب
ديال الصيد ،أخطر من ذلك هي تتصيد ذاك السمك بطبيعة الحال
يصطاد بطريقة غير قانونية وما تيخضعش للمعايير ديال املراقبة ديال
( )L’ONSSAمن الناحية ديال الجودة ،تيوصل للمواطن ،وهذا إشكال
أخطر ،وتتستعمل كذلك ومثال البارود وهاذ ال�شي راه معروف وطرحنا
على صعيد الجهة على صعيد غرفة الصيد البحري ،وبالتالي كما
تفضلتو السيد الوزير هي إشكالية تتداخل فيها واحد املجموعة ديال
الوزارات.
ولكن كان من املطلوب من باب االجتهاد أنه النماذج ديال قوارب
الصيد التقليدي ،األلوان املعايير هي تختلف ،ولهذا خاص واحد
النوع ديال املسايرة ،ما نحرموش ذاك املواطن فعال من ذاك القارب
الترفيهي ،ولكن عندو نماذج ديالو ،عندو لون ديالو ،عندو خصائص
ديالو ،عندو منطقة ،منين غادي يجي واحد السيد يطلب القارب ديال
النزهة في واحد املكان ملا فيه ما يتنزه راه معروف ما �شي للصيد.
إذن خاص واحد املتابعة وأنا تنشكروكم على القرار ديالكم ،وهاذ
العمل خاص يكون مشترك ،كما تفضلت ،وتدخل فيه جميع السلطات
ألن هناك لجنة مختلطة تتداخل فيها وزارة الداخلية ،الصيد البحري،
وزارة التجهيز ،الدرك امللكي والبحرية امللكية ،باش هاذ املوضوع تعطاه
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األهمية ديالو ،وإال ذاك ال�شي اللي ربحنا خالل هاذ ثالث سنوات
مشروع أليوتيس ،وانتم تعلمون والجميع تيعلم أنه الثروات السمكية،
األسماك السطحية والت تتعافى ،مجهود ديال جاللة امللك ديال إعطاء
غالف مالي ديال  800.000درهم ملراكب صيد السردين كل سنة
كمبلغ جزافي تعطى لذيك املراكب باش تنتعش ،منطقة الحسيمة اللي
انتعشت ،هاذ العمل هذا يمكن يخرب هاذ العمل كامل اللي قامت به
الحكومة ،وأنتم طرف منها.
وبالتالي احنا أثرنا االهتمام ديالكم ،فعال االقتراح اللي جيتو به
السيد الوزير ،اقتراح معقول ،نحن نشد على هاذ التوجه هذا ،وكما
أخبرناكم أخبرنا بطبيعة الحال الوزارة الوصية باش تصاحبكم باش
يكون واحد العمل مشترك باش نخرجو من هاذ املشكل ،وإال ذيك ال�شي
اللي بنيناه فاملنطقة ديال البحر األبيض املتوسط وفي الناظور على
الخصوص غادي نخسروه ،وأخطر من ذلك هاذ ال�شي يمكن يتف�شى،
من الناظور ينتقل للحسيمة وينتقل للجبهة إلى غير ذلك ،ما�شي يمكن
يتف�شى راه كاين محاوالت ديال التف�شي.
فبالتالي نشكرك مرة أخرى على التجاوب ديالك السيد الوزير.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
غير باإلضافة لهاذ ال�شي اللي قلت السيد الرئيس غيتدار فهاذ
األسبوع هاذ االجتماع مع مختلف املتدخلين ،وأنا طلبت من املديرية
للمالحة التجارية أنه اللي ثبت أنه فعال دار هاذ التدليس هذا من بعد
ما تكون محاضر–ألنه خاص محاضر تثبت ذلك–أنه يتمنع من هاذ
الرخصة ،ألنه هاذ الرخصة في األساس ديال الترفيه ،إذا ثبت أنه
تستعمل ألمور أخرى على األقل فواحد األفق منظور أنه منين يجي،
حيث هي هذاك ( )le congé de policeسنويا ..
وبطبيعة الحال منين تنتكلم على الغش ألن تيعاودو يصبغو ذيك
ال�شي ودبا فيه العنصر ديال التعمد ديال ( )la préméditationاحنا
هاذ القضية غنحاربوها بطبيعة الحال لكي ال تتسع ويكون عندها واحد
األثرسلبي على املوارد السمكية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الخامس موضوعه مآل سد عزيمان بإقليم الدريوش،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.
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املستشار السيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ال نختلف أو ال يختلف اثنان حول ريادة بالدنا في مجال السياسة
املائية ،حيث أثبتت سياسة السدود التي أطلقها جاللة املغفور له
الحسن الثاني في بداية الستينيات من القرن املا�ضي ،واملتبعة من
طرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،أنها إستراتيجية
ناجعة بالنسبة للمغرب ولالقتصاد ديال املغرب ،وهو ما جعل بالدنا
مرجعا يحتذى به في العديد من الدول.
وفي هذا الصدد السيد الوزيرفإن مواطني إقليم الدريوش ينتظرون
بشغف كبيرإحداث سد عزيمان بهذه املنطقة.
نسائلكم السيد الوزير املحترم حول مآل سد عزيمان بإقليم
الدريوش؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد املستشار.
وأنا تنشكرك ألنك طرحتي لي سؤال مباشر ما طرحتيش سؤال على
اإلستراتيجية املائية ومن بعد تسولني على السد ،هوفعال هاذ السد هذا
موجود على مستوى الدراسة التفصيلية ديالو ،احنا باقي لنا التحيين
ديال الدراسة ديال التأثير على البيئة ،ولكن نقدر نقول ليك اآلن
املعطيات اللي عندنا ،هذا واحد السد اللي غادي تكون الحقينة ديالو
إن شاء هللا حوالي  45مليون ديال األمتار املكعبة ،وغادي يمكن من
واحد الحجم مائي سنوي ديال  8ديال املاليين ديال األمتارمكعبة واللي
غيكون موجه أساسا لهاذ الشق الفالحي ،والتكلفة ديالو غتكون حوالي
 800مليون ديال الدرهم ،واحنا غنبرمجوه فهاذ البرنامج األولوي اللي
تحدثنا عليه ،وملا غادي تكون عندنا الجدولة الزمنية ديال السد غنخبر
الرأي العام ديال اإلقليم ديال الدريوش والسادة املستشارين بالضبط
فوقاش غنشرعو فيه ،وإال فاحنا بطبيعة الحال حسب ما هو موجود
عندنا هذا سد عندو بالصتو ،وصحيح أن الكلفة ديالو نسبيا مرتفعة،
لكن العائد ديالو املائي وبالطبع العائد ديالو السوسيو اقتصادي عائد
مهم.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الوزيراملحترم على جوابكم القيم وعلى هذه املعطيات
الهامة وعلى تفاعلكم اإليجابي مع إنجازهذا املشروع املهم.
السيد الوزير،
سبق وأن أشرت في لجنة الداخلية أن هذا السد تنتظره ساكنة
املنطقة وفالحوها بفارغ الصبر ،تتجلى أهميته في كونه يتواجد جغرافيا
بالقرب من سهل كرواو الكبير املتمركز وسط أقاليم مجموعة من
األقاليم ،كاين هناك إقليم ،وسط إقليم جرسيف ،الناظور والدريوش،
أيضا هناك واحد املقطع ديال تاوريرت ،فهي منطقة فالحية بامتياز
تمتاز بخصوبة تربتها والشساعة ديالها ،املساحة ديالها تتفوق 80000
هكتار السيد الوزير املحترم ،الساكنة ديال املنطقة جلها تشتغل
بالقطاع الفالحي في دول املهجر ،ما يعني أن هذه الساكنة لها من الخبرة
ما يكفي ولها من املؤهالت ما يكفي ،فهي في انتظارهذا السد لتشتغل في
هذا القطاع الفالحي ،إذن هنا غادي نربحو الجالية اللي غادي تجي من
برا من الخارج لالستثمار ،أغلبيتهم تنتظرهذا السد.
أضف إلى ذلك السيد الوزير أن هذا السد سيلعب دورا مهما في
معالجة إشكالية الفيضانات التي تعاني منها املنطقة موسميا ،انتوما
تتعرفو في  2008أنه جات �شي فيضانات راه أخذت األخضر واليابس،
كما أنه سيشكل آلية مهمة للحفاظ على الفرشة املائية وسيعالج
إشكالية هدراملالييرمن األمتاراملكعبة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
في الحقيقة هاذ ال�شي اللي قلتي تيدفعني نقول واحد املسألة ألن
املناسبة شرط ،هذيك املنطقة كلها ،الحدود ديال الحوض ديال ملوية
حتى الحوض ديال اللوكوس ،هذيك إن شاء هللا احنا تنفكرو ،طلقنا
فيها واحد العدد ديال الدراسات ألن املوارد املائية ديالها مرتفعة أنا راه
تكلمت قبيلة قلت كاين بعض املناطق اللي تتوصل سنويا ل  1600ديال
املليمترات ،وهذاك املاء كله تيضيع ألن هذيك املنطقة تقريبا ما بينها
وبين البحرما كاينش بزاف ،فهذاك املاء كله احنا تنفكرو كيفاش يمكن
لنا نجمعوه في السدود ،منها ما ستحتاجه املنطقة ومنها ما يمكن أن
يستعمل.
فأنا يمكن لي نطمئنك باإلضافة لهذا ديال عزيمان ،اآلن تنفكرو
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في واحد العدد ديال املركبات السدية واللي طلقنا فيها واحد العدد
ديال الدراسات اللي غادي تزاوج ما بين الكلفة ،حيث تما الكلفة ديال
السدود غادي تكون مرتفعة ألن الجيولوجيا صعيبة ،ولكن الذي يشفع
لها أن املوارد املائية كبيرة جدا ،وكبيرة باملقارنة مع ما هو موجود على
املستوى الوطني.
وبطبيعة الحال في ظل هذه التغيرات املناخية سيكون من العبث
أننا ما نربحوش كخزانات مائية اللي غتصلح للماء الشروب للمنطقة
ولكن كذلك للمناطق املجاورة وكذلك للمجاالت الفالحية ،وهاذ ال�شي
ملي غادي يكون واجد إن شاء هللا نطلعكم عليه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نشكر السيد الوزير على مساهمته.
ننتقل للسؤال املوجه لقطاع الثقافة واالتصال ،وموضوعه
الصناعة الثقافية باملغرب ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

املستشار السيد يوسف محيي:
شكرا السيد الرئيس واألخ العزيز.
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
سؤالنا اليوم يتمحور حول الصناعات الثقافية واإلبداعية ،وهنا
نستحضر السيد الوزير الدور الهام للثقافة في مجتمعنا اللي تيعيش
أزمة قيم حادة ،والثقافة كما تعلمون السيد الوزير من املحددات
األساسية لالستقرار والعيش املشترك وكذلك الثقافة تنتج الثروة
وتخلق مناصب الشغل ،ففي الدول النامية السيد الوزير ،ينتج قطاع
الثقافة من  2إلى  %5من الناتج الداخلي الخام تقريبا وكمثال هناك
فرنسا ،اليوم تنشوفو فيها هاذ القطاع تينتج  5نوبات ذاك ال�شي اللي
تينتج قطاع السيارات ،و 2نوبات ذاك ال�شي اللي تينتج قطاع االتصال،
وتيتخلقو فيها  100ألف منصب شغل جلهم مناصب شغل الشباب.
في بالدنا ،السيد الوزير ،القطاع ديالنا جنيني ،غير مهيكل وغير
منظم ،مع العلم أن بالدنا تتزخر بموروث ثقافي وتراث مادي وال مادي
قل نظيره ،وال يخصه إال االستثمارواملواكبة ،وهنا تنتكلموالسيد الوزير
على النشرعلى الصحافة على صناعة املعارض واملهرجانات على صناعة
السينما واملوسيقى واملسرح ،الصناعات املتحفية ،الفنون التشكيلية،
التواصل ،تدبيراملآثرالتاريخية ،وكذلك جميع أنواع التصميم واإلبداع
تحت العالمة املغربية ( )Made in Moroccoهذا الورش ورش هائل
السيد الوزير وكيصب في عمق النموذج التنموي الجديد اللي و�صى به
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جاللة امللك حفظه هللا واللي تيجمع بين خلق الثروة والتشغيل وتصدير
النموذج الحضاري املغربي الذي أضحى اليوم منارا يقتدى به.
السيد الوزير،
احنا تنثمنو املجهودات ديالكم بكل صراحة وتنفتخرو بالكفاءة
ديالكم كمثقف أوال ،وكوزيرمكلف بهاذ القطاع ثانيا ،وتنتبعو عن كثب
املخطط ديالكم ،مخططكم التنفيذي للقطاع .2021-2017
واليوم السيد الوزير ،في االتحاد العام ملقاوالت املغرب احنا بغينا
نواكبكم وبغينا نفتحومعكم ورش ،هاذ الورش عندوعنوان كبيراسمه
"الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام" ،الهدف ديالو تشجيع
الثقافة واالستقراروالعيش بأمان وكذلك خلق الثروة والتشغيل.
وبغيت كذلك نذكرالسيد الوزيربأن في االتحاد العام بدينا تنعملو
في هاذ الورش من  ،2013حيث كنا نظمنا مناظرة في مراكش وعنوانها
الثقافة رافعة لالقتصاد الوطني وكان لقى إقبال كبير وعرف مشاركات
مهنيين وخبراء من الخارج ومن املغرب ،وكان النجاح ديالو باهر ،واحنا
اليوم بصدد تكثيرهذه املقاوالت والهيكلة ديالهم وتأطيرديالهم من أجل
استثمار في هاذ القطاع ونخليوه رافعة حقيقية للتنمية وإشعاع مبادئ
العيش املشترك والقطع مع الخطابات التيئيسية الشائعة في بالدنا ويا
لألسف.
ومن هنا السيد الوزير سؤالنا :كيف تتنظرو لهاذ الشراكة؟ وما هي
اإلجراءات العملية واملخططات اللي تتنويو تعتمدوها من أجل إنجاح
هذا الورش؟
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد محمد االعرج وزير الثقافة واالتصال:
شكرا السيد الرئيس.
وشكرا على السيد املستشار على طرحه لهذا السؤال ،اللي عندو
أهميته وعندو راهنيته ،خصوصا في هاذ املرحلة هذا ،وخصوصا وأننا
نسعى دائما أن نجعل الثقافة رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
وبالتالي البد أن تكون هناك مشاريع ،البد أن تكون هناك أوراش،
نشتغل على ورش كبيريتعلق بالصناعة الثقافية واإلبداعية.
وطبعا هذا كما قلت هو سؤال مهم وهناك ورش كبير ينطلق من
مرتكزات ومن أسس متينة نحو صناعة ثقافية إبداعية ،بالتالي البد
أن تكون لدينا أولويات وهاذ األولويات هي أوال من خالل ترسانة قوية
تشجع الصناعة الثقافية واإلبداعية وتؤسس للمرتكزات ديال الصناعة
الثقافية ،واليوم عندنا هناك إعادة النظر في قانون جديد للصناعة
السينمائية هذا مهم كذلك ،هناك قانون إعادة النظر في مقتضيات
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قانون الفنان ،باعتبار أن مهنة الفنان تندرج ضمن مرتكزات أساسية
ديال الصناعة الثقافية ،هناك إضفاء الطابع الهيكلي على األنشطة
الثقافية واإلبداعية من خالل االستفادة من التحفيزات إلى غير ذلك،
وهناك كذلك إعادة النظر في قانون ديال حقوق املؤلف ،هناك إعادة
النظرفي قانون حول الرعاية الثقافية ،طبعا هذا على مستوى الترسانة
القانونية.
وهناك آليات ومرتكزات وإجراءات تتعلق بالتمويل ديال هاذ
الصناعة الثقافية ومن أهمها هناك برنامج لدينا في إطار املخطط
العملي والتنفيذي لوزارة الثقافة تتعلق بدعم الصناعة الثقافية
واإلبداعية ،هناك برنامج ديال ميزانية لدعم الصحافة الثقافية ،البد
لإلعالم أن يواكب املجال ديال الثقافة وإعطاء املكانة للثقافة الالزمة،
خصوصا في وسائل اإلعالم ،من خالل تعزيزمكانة قناة وثائقية نشتغل
عليها مع الشركة الوطنية ،وكذلك تعزيزهذه القناة الثقافية لدينا.
هناك آلية ديال االتفاقيات مع القطاع العام ،خصوصا بين القطاع
العام والقطاع الخاص ومع الجماعات ومع املؤسسات البنكية ،وكنا
اشتغلنا كانت عندنا واحد االجتماع مع الفيدرالية اللي تابعة لالتحاد
العام للمقاوالت في األشهر املاضية حول بناء واحد الشراكة في إطار
االتحاد العام للمقاوالت فيما يتعلق بالصناعة الثقافية ،وطبعا هناك
مجموعة من الهياكل املصاحبة تتعلق أساسا بصندوق ضمان ديال
الصناعة الثقافية والبد أن نشتغل كذلك على القانون ديال الضرائب
واإلعفاءات والتحفيزات املرتبطة بالصناعة الثقافية.
إذن هذا نعتبره ورش كبير لدينا في وزارة الثقافة تتعلق بالصناعة
الثقافية ،تتعلق باإلنتاج الثقافي ألن اشتغلنا لسنوات حول التنشيط
الثقافي ،البد أن ننتقل إلى الصناعة الثقافية ،البد أن ننتقل كذلك إلى
اإلنتاج الثقافي.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير على مساهمته.
السؤال املوالي موجه لقطاع األسرة والتضامن ،موضوعه
االختالالت املتعلقة بتدبير خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم
السؤال.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السيدتين الوزيرتين،
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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السيدة الوزيرة،
أفاد تقريراملجلس األعلى للحسابات  2017-2016أن تدبيرصندوق
دعم التماسك االجتماعي يفتقد إلستراتيجية مندمجة لتفعيل
برامج الدعم االجتماعي تمكن من تحديد األهداف املتوخاة والفئات
املستهدفة ومصادر التمويل ،التي تمكن على أساسها من وضع برمجة
متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.
السيدة الوزيرة،
نسائلكم عن أسباب تأخر الحكومة في تقويم االختالالت من أجل
تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي بشكل سليم وفعال؟

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة  بسيمة الحقاوي وزيرة األسرة  والتضامن واملساواة 
والتنمية االجتماعية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة املحترمة،
أوال شكرا على هذا السؤال ،شكرا على املناسبة التي يمكن أن نوضح
فيها مجموعة من األشياء املرتبطة بصندوق التماسك االجتماعي ،على
اعتبار أن هناك برامج ما قبل تفعيل صندوق التماسك االجتماعي
اللي هو "الرميد" وبرنامج "تيسير" "ومليون محفظة" التي أدمجت في
صندوق التماسك االجتماعي الذي فعل سنة  2015ثم برامج جديدة
من قبيل برنامج دعم لألرامل الحاضنات على أطفالهن األيتام ،وكذلك
أربع محاور خاصة باألشخاص في وضعية إعاقة.
طبعا ما كاينش في املغرب غير هذه البرامج االجتماعية ،هناك ما
يزيد على  170برنامج اجتماعي موجه للمواطنين واملواطنات املغاربة،
لذلك كان التفكير كبير وعميق ،وصل اليوم إلى مداه وإلى النتيجة ديال
اتخاذ قرارإدماج كل هاته البرامج في إطارالسجل االجتماعي املوحد.
إذن اليوم كاينة مراجعة للمساطر ،هناك مراجعة للبرامج ،وهناك
كذلك إدماج لهذه البرامج في إطارموحد.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم.
السيدة الوزيرة،
بالنسبة للهدف اللي كان من إحداث هذا الصندوق ،كيفما كيعرف
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الجميع هو كان لتمويل مجموعة من البرامج ذات البعد االجتماعي،
طبعا كيفما ذكرتو املبادرة امللكية "مليون محفظة" ،برنامج "تيسير"
محاربة الهدراملدر�سي ،وبرنامج املساعدة الطبية "الرميد" ،باإلضافة إلى
برنامج دعم األشخاص في وضعية إعاقة وبرنامج طبعا دعم األرامل في
وضعية هشة ،واللي كان الغرض منه هو النهوض بوضع الفئات الهشة
والفقيرة واملساهمة في تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية ،لكن
لألسف الطريقة ديال التسيير ديال هذا الصندوق حالت دون تحقيق
هذه النتائج ،ألن السجل االجتماعي املوحد راه مازال السيدة الوزيرة
ما جاش ،حالت دون تحقيق النتائج اللي كنا كننتظرو وكينتظرو
املستحقين ،فبعد مرور  6سنوات على إحداثه مازال تيعرف جملة من
اإلشكاالت العميقة ،سواء على مستوى الحكامة أو التدبير.
السيدة الوزيرة،
صندوق التماسك االجتماعي فعال كتتداخل فيه مجموعة من
القطاعات اللي خاص يكون ما بيناتهم واحد التنسيق وواحد االلتقائية،
خصوصا أن صاحب الجاللة في خطاب العرش أشار إلى ذلك ،وهذه
فقرة من خطاب جاللة امللك" :فليس من املنطق أن نجد أكثر من مائة
برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف األحجام ،وترصد
لها عشرات املليارات من الدراهم ،مشتتة بين العديد من القطاعات
الوزارية ،واملتدخلين العموميين.
وباإلضافة إلى ذلك ،فهي تعاني من التداخل ،ومن ضعف التناسق
فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها ".انتهى
كالم صاحب الجاللة.
السيدة الوزيرة،
الحكومة مسؤولة ما�شي فقط غيرعلى إحداث الصندوق وإنما حتى
على التدبير ديالو ،خصوصا أن االعتمادات املالية املرصودة للصندوق
كاينة ،ورغم ذلك كل البرامج اللي هو كيتمول من طرفها كتعرف
مجموعة من االختالالت ،أنا غيرفسري لي السيدة الوزيرة واش املشكل
فالتدبيروال فالتمويل؟
السيدة الوزيرة،
مثال إلى خذينا من بين البرامج اللي كتعرف واحد املجموعة ديال
االختالالت :برنامج دعم األشخاص في وضعية إعاقة ،كيعرف مجموعة
ديال االختالالت ،حيث أن عدد األطفال املستفيدين من ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
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طبعا خص يكون عندنا طموح كبير وعالي السقف ،ولكن كذلك
يجب االعتراف باإلنجازات.
املسالة األولى هي غير هاذي  3سنين فقط باش تفعل صندوق
التماسك االجتماعي ما�شي  5ما�شي  6ما�شي  7سنين.
ثانيا ،إلى بغينا نقيمو كل برنامج خاصنا نقيمو كل برنامج على حدة،
مثال املجلس األعلى للحسابات لم يبد وال مالحظة واحدة على برنامج
دعم األرامل لصالح أطفالنا األيتام ،لكن أبدى الكثير من املالحظات
حسب البرامج ،مثال "الراميد"" ،تيسير" ،اليوم كاينة مراجعة ال من
حيث املساطروال من حيث طريقة تدبيرهاذ البرامج.
كاين البرنامج الخاص باألشخاص في وضعية إعاقة ،فيه كذلك
محاور اللي هي تقدمات بزاف ،ونبغي نقول ليك تمدرس األطفال في
وضعية إعاقة ،اليوم تنتكلمو على  100مليون اللي ترصدات لدعم
تمدرس األطفال في وضعية إعاقة ،واللي حققت تغطية الحاجة فيما
يتعلق بتمدرس األطفال في وضعية إعاقة ،لم يعد هناك طفل واحد
على الئحة االنتظار ،وهذا واحد ال�شيء كنا كنحلمو به في  2012اليوم
أصبح واقع.
استافدو ما يزيد على  12ألف طفل من هذا التمويل ،وبالتالي ال
أحد يشكو اليوم من التمويل ،لكن قد تكون هناك بعض التجاوزات
من حيث الحكامة ،مثال أنه ما كتشتغلش اللجان ديال الحكامة اللي
خاصها تبع البرامج ،ممكن نتكلمو على هاذ ال�شي ،ولكن كذلك ال يمكن
أن نتحدث عن اختالالت باملعنى ديال اختالالت اللي عندنا في الخلفية
ديالنا الثقافية.
نقدرو نتكلمو على أن توزيع الجهات ما كاينش باملساواة ،نعم يمكن
أن نتحدث عن ذلك ،لكن ما يمكنش عاوتني نقولو اختالالت يعني
اختالس أموال أو �شيء من هذا القبيل باش املواطنين ما يفهموش �شي
حاجة غلط ،فهمتي؟

السيد رئيس الجلسة:
نشكر السيدة الوزيرة على مساهمتها.
ونواصل مع السؤالين املوجهين لقطاع الشغل واإلدماج املنهي،
واللذان تجمعهما وحدة املوضوع ،والبداية مع سؤال الفريق الحركي،
وموضوعه تفاقم البطالة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق
الحركي لتقديم السؤال.

املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدتان الوزيرتان.
إخواني املستشارين،
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تشكل معضلة البطالة في بالدنا إحدى اإلشكاليات املجتمعية
الكبرى ،مما يجعل السياسات العمومية املعتمدة في مجال التشغيل
محل تساؤل ،لذا نسائلكم السيد الوزير :ما هي إستراتيجية الحكومة
في مجال التشغيل والحد من البطالة؟

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه ،ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدتين الوزيرتين املحترمتين،
السادة الوزراء،
سؤال الفريق االستقاللي ،في ما يخص هذا املوضوع هو أنه يتأسف
لالرتفاع املهول لنسبة البطالة في هذه السنوات األخيرة.
فما هو رد السيد الوزير؟ وماذا أعدت الحكومة للتقليص من هذه
النسبة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد وزير الشغل واإلدماج املنهي لإلجابة على السؤالين
املتعلقين بالبطالة.

السيد محمد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا للفريق الحركي والفريق االستقاللي ،بطبيعة الحال اللي
واعيين بتفاقم ظاهرة البطالة حتى قبل أن نأتي كان أول ما اشتغلت
عليه الحكومة وهو تفعيل يعني املقت�ضى الوارد في املرسوم املحدث
للجنة الوزارية للتشغيل ،وهاذ اللجنة اشتغلت وبتاريخ  28غشت
كانت وضعت املخطط الوطني للتشغيل ،وفعلت أو وضعت توجهات
اإلستراتيجية التي نشتغل عليها ،وهي أوال ،املقاربة ديالنا للتشغيل هو
أنه التشغيل مسألة أفقية كتهم جميع القطاعات ،كتهم الجهات ،كتهم
املجتمع املدني ،كتهم الدولة بجميع مكوناتها.
ولهذا فهاذ اللجنة هاذ أحدثت هاذ اللجنة الوزارية واللي فيها أكثر
من  16قطاع حكومي ،ومنفتحة على إتحاد مقاوالت املغرب ومنفتحة
على عدد من الفعاليات باش فعال نواجهو الظاهرة ديال التشغيل وال
ديال البطالة بمواجهة ..هي ما�شي هي ظاهرة سهلة وما�شي املقاربة ديالها
غتكون.
ولهذا  5ديال التوجهات تم وضعها ،وضعنا التدابيرلتنزيل كل توجه

5226

الجريدة الرسمية للبرملان

من هذه التوجهات ،ما غاديش نعطي التفاصيل ديالو ألن التفاصيل
موجودة في هاذ البرنامج وموجودة كذلك في البرنامج التنفيذي اللي هي
تدابير عملية وإجرائية ،واحنا كنتابعوها من خالل اللجنة ديال التتبع
التي يرأسها وزيرالتشغيل.
عندنا التوجه األول وهو دعم خلق مناصب الشغل ،كل التدابير
ديال االستثماروكل االستراتيجيات القطاعية البد أن تساءل دائما حول
مضمونها من التشغيل ،ولهذا نعطيك غير مثال ،مثال اللجنة الوزارية،
اللجنة الوطنية لالستثمار دائما االستثمارات مربوطة بعدد مناصب
الشغل التي تحدثها ،وكنعطيك غير مثال :اللجنة اللي انعقدت في يناير
 2018تم اعتماد عدد من املشاريع ستحدث فهذاك الوقت 6190
منصب شغل مباشر ،و 31952منصب شغل ،وامليثاق ديال االستثمار
غيضمن هاذ املقت�ضى في القانون.
أنا كنعطيك غير بسرعة ،وإال فدعم خلق مناصب الشغل ،كاين
القطاع الجمعوي هو خزان هائل كنشتغلو عليه ،كاين االقتصاد
االجتماعي خزان هائل كنشتغلو عليه ،كاين الخدمات ذات املنفعة
االجتماعية هذا عمل كيمكن نلقاو فيه فرص ديال الشغل ،التعليم
األولي اليوم البداية غادي نشتغلو على واحد  10ألف ،في إطار املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ،باإلضافة إلى التشخيصات الترابية اللي
كنديروها في إطار البرامج اإلقليمية والجهوية اللي كنشوفو اإلمكانيات
الكامنة والقابلة لالستثمارفي كل جهة من الجهات.
بطبيعة الحال كاين التوجه الثاني ،املالءمة ديال التعليم والتكوين
مع متطلبات سوق الشغل عبر عدد من التدابير اللي هي خدامة اآلن
بدت كتخدم ،دعم التدريس ديال اللغات ،التطوير ديال الحس
املقاوالتي في جميع املراحل ديال التعليم ،املهننة ديال التكوين ،وضع
نظام للتصديق على مكتسبات التجربة املهنية اليوم ،كيمكن نمشيو
عند واحد الحرايفي وكنشوفو وكنديرو اختبار وكنعطيو شهادة باش
يمكن يطور املهارة ديالو ويمكن يحصل على قروض ويمكن إلى غيرذلك.
وضع منظومة للتكوين مدى الحياة ،فتح وكاالت جامعية وهذا مهم
وفضاءات للتشغيل باملؤسسات التعليمية.
التوجه الثالث :أنا غير كنقفز وإال هناك تفاصيل أكثر ،تكثيف
البرامج النشيطة للتشغيل ،برامج اللي هي خدامة اآلن كنكثفوها،
كنراجعوها ،كنطوروها ،ونجودها ودرنا تقييمات وغادي نستمرو في
التقييمات باش نطورها ،باإلضافة إلى وضع منظومة للتشغيل الذاتي.
التوجه الرابع وهو الظروف ديال اشتغال سوق الشغل وهي مهمة
جدا ،وهي تهمكم أنتم كنقابيين ،ألنه املناخ ديال األعمال ،املعلومات
حول السوق ديال الشغل ،التشريع االجتماعي ،امليثاق االجتماعي،
الحماية االجتماعية ،التعويض على فقدان الشغل هاذي كلها واحد
( )des ingrédientsما�شي هذا فقط كاين بزاف ديال الحوايج اللي هي
من خاللها نحافظو على مناصب الشغل ونطورها ،ولكن أيضا نديرو
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مناصب ديال الشغل.
ثم التوجه الخامس اللي هو مهم وهو دعم البعد الجهوي ديال
التشغيل ،اللي هو من خالل تفعيل ديال االختصاصات الذاتية
واالختصاصات املنقولة أو املشتركة ،اللي احنا خدامين فيها ،اآلن راه
كاين عمل على املستوى الحكومي باش نبداو نفعلو النقل التدريجي
لالختصاصات الذاتية للجهات ،باإلضافة إلى أننا داخلين في واحد
العمل مع الجهات تنديرو برامج ديال التشغيل على مستوى الجهات
تنواكبوها ،تنستاعنو بعدد من املتدخلين الدوليين ،ألنه كاين طلب
وكاين إمكانيات كثيرة.
باإلضافة لواحد البعد اللي هو مهم جدا وتنشتغلو عليه اآلن ،اللي
هو التشغيل على املستوى الدولي ،اآلن على األقل كاين  3ديال الدول
اللي هي غير هاذ اليومين هاذي ،كان لي لقاء مع وزير الشغل الكندي،
وكان السيدة املستشارة فتحت هاذ املوضوع مع السيد رئيس الحكومة
باش نشوفو اإلمكانية ديال واحد الهجرة الئقة في إطار القانون وتتوفر
املناصب ديال الشغل ،باإلضافة لإلخوة اإلسبان هناك على املستوى
الدولي كاين بزاف ما يدار وحتى على مستوى بعض الدول العربية احنا
تنشتغلو باش نفتحو جميع اإلمكانيات باش ننفذو البرنامج الوطني ديال
التشغيل والبرنامج التنفيذي.
هذا عمل ما �شي ساهل ،ال نقول بأنه البطالة هي ظاهرة ما تترتبطش
فقط غير بإرادة ،كاين جاللة امللك تكلم على واحد القضية اللي سماها
النموذج التنموي الجديد ،بمعنى أنه كاينة أمور أخرى تيخصنا نقلو
التنمية للجهات باش تولي الجهات أيضا مؤهلة باش تحدث مناصب
شغل ،وإال اليوم مناصب الشغل راه في الحقيقة ملي تتجي تشوف
تتلقاها مركزة في بعض الجهات اللي استفادت من عدد من البرامج
املهيكلة ،وهذا واحد التوجه شامل ومستمر وال نزعم أنه يعني سهل
تحقيقه.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للفريق الحركي في إطارالتعقيب.

املستشار السيد امبارك حمية:
شكرا السيد الوزيراملحترم على ردكم القيم وعلى مخطط التشغيل
واإلستراتيجية الحكومية للتشغيل.
السيد الوزير،
احنا لقينا أرقام ،احنا تنشوفو على أن البطالة تتزايد سنة وراء
سنة ،شهر وراء شهر ،ما كاين أفق لفك مشكلة الشباب العاطل عن
العمل ،نسبة البطالة السيد الوزير في الحكومة السابقة كانت ،%8
الحكومة الحالية  ،8.5املندوبية السامية للتخطيط تتقول ،9.3
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املجلس االقتصادي تيقول  ،10.2فين غاديين احنا بالبالد؟
راه إلى ما كاين تشغيل ما كاين سلم اجتماعي السيد الوزير .الحكومة
السابقة عمدت على توقيف التوظيف املباشر في كافة التراب الوطني،
وكانت بطبيعة الحال حجتها على أنها ستدعم االستثمارات في الجهات،
دعم االستثمارالخاص.
السيد الوزير،
االستثمار الخاص بطبيعة الحال هو متركز في بعض املدن وسط
اململكة وفي الشمال ،هنالك العديد من املناطق النائية ومناطق
األقاليم الجنوبية ما فيها قطاع خاص ،فيها االستثمارات ديال الدولة،
وتوقيف التوظيف املباشر عن اإلدارات العمومية والجماعات الترابية
هي اللي كانت مساهم كبيرفي التشغيل.
راه كاين مناطق نائية ومناطق جنوبية ما فيها استثمارات السيد
الوزير ،فيها االستثمار ديال الدولة ،القطاع الخاص ما كاين ،وبالتالي
كان عليكم تديرو الحساب لهاذ ال�شي.
توجهتم إلى تشجيع الشباب إلى أن يدخل في التكوين للحصول
على شواهد ،كما جاء في كلمتكم السيد الوزير ،مشا الشباب للتكوين
وتخرج من التكوين وكردو الشواهد ،ولكن ملي يمشيو للسلفات
الصغرى والقروض الصغرى ما يكردوها ذكرتها السيد الوزير ،هناك
صعوبة للوصول لهاذ القروض ،صعوبة كبيرة ،وبالتالي يبقى الشاب
حامل املشروع البسيط ديال  100000درهم أو  150000درهم يدور ما
بين البنك وما بين اإلدارات وما بين الصناعة وما بين كذا كذا.
وبالتالي ،السيد الوزير ،ما أعلنتم عنه من إستراتيجيات ومن
مجلس وطني اللي ترأسه رئيس الحكومة في ينايرفي كذا وكذا ،هذا راه ما
كاينش على أرض الواقع السيد الوزير ،احنا بغينا أرقام ،بغيت تقول
لنا أسيدي أعلنتم في  2016عن  23ألف منصب شغل ،وفي 19 ،2018
ألف منصب شغل ،و 25 ،2019ألف منصب شغل.
اعطونا غير  %50غير  %30منها تكون حقيقية خدمت اندمجت
في سوق العمل ،السيد الوزير ،أما إذا كان غير األرقام بحال هكداك
هذا راه كاين معضلة كبيرة ،راه الناس اليوم في الجنوب السيد الوزير
راه كتفرش الكرتون قدام الواليات وقدام العماالت ،قدام مندوبية
الشغل ،ما القياش فين تخدم ،ما بقى لها غير تم�شي للسلوكيات غير
األخالقية.
إذن السيد الوزير هللا يجازيكم بخير ،خاص يكون إرادة حقيقية
لدى الحكومة من أجل إدماج ،خاص عملية كبرى من أجل إدماج
الشباب راه تزايد على هذه السنوات األخرى كاين غير التراكمات ،زيادة
على زيادة.
وشكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للفريق االستقاللي في إطارالتعقيب.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
استمعنا بإمعان لرد السيد الوزير .في الحقيقة معضلة البطالة
تتبقى معضلة على جميع املغاربة املسؤولين وعلى الحكومة أن تلتزم
وتبحث عن الحلول الناجعة.
كل أسرة اليوم ،أو ما كاينش األسرة في املغرب اللي ما عندهاش  1أو
 2لم ال  3جالسين ،وهذا تيأثربطبيعة الحال على النفسية ديالهم وعلى
النفسية ديال الشباب اللي في العنفوان وفي القوة ديالو وتيلقى راسو
أنه بدون شغل.
أنا ما كنلومش الوزير ألن هذا عمل حكومي ،عمل جبار واحنا
كنشوفو أن التزامات هادوك املشغلين اللي تيقول لك غادي نخدمو راه
غيركيلتزمو ما كيفعلوش ،تيخص الوزارة تراقب.
ثانيا احنا ما بقيناش كنقلبو اليوم على نجيبو مناصب شغل
جديدة بقدر ما الهاجس اللي عندنا والخوف اللي عندنا هي املحافظة
على مناصب الشغل اللي كاينة ،القطاع الخاص دبا من تنقب خان،
واللي دارالنقابة كيتطرد ،وكيضاف هادوك املسرحين أو اللي خرجو من
املعامل السيد الوزير ،كتضاف للجحافل اللي كبيرة اللي كاينة.
يا يرتنا أوال نكونو حازمين وحاسمين في إطار هذه اللجنة اإلقليمية
واللجنة الوطنية باش نقلصو من الطرد اللي تيكون داخل املعامل ،على
األقل هذا متنفس باإلضافة احنا ما تنقصوش من املجهودات ديالكم
وما تنبخسوهاش ،ولكن راه تيخصنا اآلن اآلفاق ،اآلفاق ال قدرهللا راها
مظلمة وكنتمنى واحد الدفعة على األقل واحد اليقظة باش نردو األمل،
ونردو الثقة للمواطن ،احنا مقتنعين أن الهاجس أو الغول ديال البطالة
راه كبير وكبير بزاف ،هللا تعالى يوفقنا باش نتغلبو عليه ،ألن بالدنا
فيها خيراتها وشبابها خاصو يستغلو هذه الخيرات ويخدموها ،إذا ما
خدموهاش دبا فوقاش حتى يشرفو ،غادي يكونو ما عندهمش عطاء.
احنا ما تنلوموكمش ،وكنهضر واقعي بال ما نقول راكم انتوما
املسؤولين .صحيح مسؤوليتكم راه كاينة ولكن راه تيخصها واحد
الشوية ديال الحماس ونتحركو ،راه شوية ديال الفتور كاين.
هللا يعاون.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال الثالث موضوعه ،النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون
 99.15املتعلق بنظام املعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين

5228

الجريدة الرسمية للبرملان

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستشار السيد سعيد السعدوني:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
يعد إصدار القانون  99.15املتعلق بنظام املعاشات لفائدة املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
مكسبا تشريعيا للفئات املعنية ،إال أن تحقيق األهداف التي من أجلها
تم سن هذا القانون يحتاج من الحكومة التعجيل بإصدار النصوص
التنظيمية ذات الصلة.
لذلك ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن اإلجراءات والتدابير
العملية التي اتخذتموها في هذا اإلطار.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
الفريق ديال العدالة والتنمية متفاعل مع األخوين السابقين ألن
الوقت ما..
أوال غير األرقام راها صماء كما يقال ،واملعطيات ديال ديال ()HCP
ما�شي هي املعطيات اللي وردت في السؤال ديالكم السيد املستشار
املحترم ،وبغيت نعطي بعض املعطيات بما أنك تتكلم عن األرقام
والحقائق ،من  2012إلى  2016ثم إحداث  543.000منصب خام ،من
 2012إلى  110.000 ،2019غير في التعليم هاذ ال�شي غير مسبوق ،وفي
 3سنوات تم إحداث  130.000منصب قانون املالية هذا في األمور اللي
الحكومة تتملك فيها إحداث املناصب.
أما املناصب األخرى اللي هي مرتبطة بسوق الشغل ،ومرتبطة..
هذي دينامية ،هذي واحد الدينامية اللي هي تتأثر بواحد املجموعة
ديال املعطيات ،ولكن الحمد هلل األفق غاديين وواعد وبطبيعة الحال
خاصنا نشتغلو مجموعين باش فعال نواجهو معضلة البطالة ،ومن زعم
أن له حال سحريا لحل مشكلة البطالة يعني يجيبو لنا واحنا نبخروه
باش يخرج لنا الجن ديال التشغيل.
فيما يتعلق بالسؤال ديال فريق العدالة والتنمية املتعلق بإصدار
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املراسيم ،فعال تم إصدارعدد من املراسيم:
أوال مرسوم عام بتطبيق القانونين املشار إليهما ،إصدار املرسوم
رقم  2.18.623بتحديد نسب اإلشتراك وواجب أدائها للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،درس النظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.
املرسوم أيضا الخاص بالتشكيلة ديال الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي اللي غادي يدبر هاذ النظام ،هذا يعني منفصل على النظام
العام.
املرسوم الخاص بتطبيق القانون بإحداث نظام املعاشات لفائدة
املهنيين والعمال املستقلين غير األجراء ،بالرقم ديالو بال ما نطول في
الرقم.
وبطبيعة الحال سيتم يعني املراسيم اللي هي مرتبطة بتحديد الدخل
الجزافي بكل فئة هاذي سيتم إصدارها بعد االتفاق مع الفئة ،واحنا
داخلين ألن فتحنا واحد مسلسل ديال املشاورات مع كافة الفئات.
بطبيعة الحال كاين واحد املجموعة ديال القرارات ،جوج ديال
القرارات اللي صدرهم الوزيرديال التشغيل في هاذ املوضوع هذا اللي هي
واردة تشيرإلى املراسيم ،أيضا واحد القرارديال وزيراالقتصاد واملالية.
املشاورات كما قلت ،تم إطالق غير واحد  10أيام هاذي أو  15يوم
درنا لقاء مع جميع الكتاب العامين ديال الوزارات اللي عندها هيئات
وفئات تتدخل في النطاق ديال ..بحال دابا املحامين واألطباء واملوثقين
والعدول إلى غيرذلك.
ودرنا أيضا برنامج ديال املشاورات مع القطاعات الصحية غادي
يبدى نهار  26.12ولقاءات أخرى ،إذن احنا داخلين في مسلسل ديال
التفعيل ألنه الخطوة النهائية وهو صدور القرارات املتعلقة بتحديد
الوعاء وبالدخل الجزافي اللي على أساسه تيتحدد شحال املساهمة ديال
هاذ الفئات ،وبالتالي غادي يبدا هاذ املشروع احنا بغينا نبديو ..باش
تنجح ونمشيو للفئات األخرى.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد سعيد السعدوني:
شكرا السيد الوزير على الرد ديالكم.
من طبيعة الحال هذا واحد الورش مهم ديال توسيع الوعاء ديال
التغطية الصحية واالجتماعية.
بطبيعة الحال الفئات اللي أشرتم لهم ديال املهنيين سواء األطباء
والصيادلة واملحامون واملوثقون والعدول هذو تقريبا فئات شبه منظمة
مزيان تفتح معها الحوار.
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ولكن السيد الوزيركاين الفئات األخرى العمال املستقلون واألجراء
واألشخاص غير األجراء الذين يشتغلون باملجهودات ديالهم الخاصة،
بالخصوص التجار والفالحين والحرفيين ،الصناع التقليديون
واملتعاونون معهم وجميع الفئات األخرى ينبغي التسريع بفتح الحوار
مع هاذ الفئات أيضا لكي تطمئن على مستقبلها أيضا ،سواء من خالل
القانونين  98.15وال  99.15باش يطمأنو على املستقبل ديالهم السيد
الوزير.
ثم أيضا هاذ اإلجراء سيساهم أيضا في إطارالحكامة ديال الصندوق
ديال التغطية الصحية "راميد" ،ألن إلى تم الهيكلة ديالو غيساهم أيضا
في الحكامة ديال هاذ الصندوق ،ولكن املطلوب هو فتح الحوار مع هذه
الفئات واملمثلين ديالهم من أجل االطمئنان على املستقبل.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الرابع موضوعه ،إجراءات الوزارة لفرض احترام
املقتضيات القانونية ذات الصلة بنزاعات الشغل الجماعية ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستشار السيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
سؤالنا يتعلق بإجراءات الوزارة لفرض احترام املقتضيات القانونية
ذات الصلة بنزاعات الشغل الجماعية.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
بغيت غير نطمئن األخ املعقب بأن هذا موضوع كبير وكيهم املغاربة
وكيهم واحد الفئة كبيرة ،فاحنا غادي نحاولو نشتغلو علما أنه راه األمور
غتكون فيها صعوبات ،ولكن الحكومات وجدت لكي تذلل الصعوبات
ولكي تحقق اإلنجازات.
فبالنسبة للسؤال ديالكم ،السيد املستشار املحترم ،الوزارة
بطبيعة الحال تولي هي قائمة كلها على السهر على احترام والتطبيق
ديال مقتضيات القانون بطرق مختلفة ،وعندنا أوال الجانب الوقائي
من السقوط في خرق قانون الشغل ،ولهذا فهاذ الجانب هذا كاين
الدور اللي كيقوم به املفتشين كل اآلليات ديال البحث واملصالحة التي
تسبق اللجوء إلى القضاء ،وملي كنقول اآلليات ديال البحث واملصالحة
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كنقول من العمل اللي كيقوم به املفتش إلى اللجنة اإلقليمية إلى اللجنة
الوطنية إلى حتى إمكانية اللجوء للتحكيم.
بطبيعة الحال هاذ اآلليات كلها فيها قصور ،واحنا مع اإلخوان في
الحوار االجتماعي اتفقنا على واحد املجموعة من التدابير باش نحاولو
نفعلو هاذ اآلليات ونطوروها ونجعلو عندها واحد املردودية ،بما في
ذلك قضية التبليغ ،من األمور اللي اتفقنا قلنا يمكن لينا نكلفو بريد
املغرب هو يبدأ يدير التبليغات باش توصل بطريقة باش الناس اللي
كيستدعو للجان إما اإلقليمية وال الوطنية يجيو يحضرو وما يتعذروش
بعدم التبليغ ،وإال فهناك مجموعة من..
كاين ما هو أهم في إطار الوقاية ،وغتسمح لي واخا نرجع شوية وهو
العمل اللي كنديرو فيما يتعلق بعقد االتفاقية الجماعية ،هذا واحد
العمل تطوير الفكر التعاقدي وكنديرو واحد العمل تكويني للمفتشين
ومع الشركاء االجتماعيين باش جميعا نطورو االتفاقية الجماعية ،ألن
االتفاقية الجماعية فيها في الغالب يكون تضمن استقرارا للعالقات
املهنية وتضمن في الغالب أكثر مما يضمن القانون ،كيمكن يكون فيها
أمور وامتيازات للطرفين أكثرمما يوجد في القانون.
فإذن بالنسبة من أجل التفعيل ديال هاذ اآلليات اللي قلت كيبقى في
نهاية املطاف ملا كتدخل الوزارة من خالل محاولة إيجاد صلح والتقريب
بين وجهات النظر وكنمشيو للجنة اإلقليمية وكنمشيو للجنة الوطنية
وما كيتحلش ،ألن هاذ ال�شي هو القانون ،الوزارة ال يمكن أن تفرض
على أي طرف بأن يمتثل.
إذا وجدنا بطبيعة الحال مخالفات الدور ديال املفتش هو أنه
كيحيل التقرير للنيابة العامة لتتخذ القرارات املالئمة ،وإال فإن املعني
باألمر املتضرر من خروقات أو من طرد تعسفي من حرمان من الحماية
االجتماعية فهو يلجأ للقضاء والقضاء فوق الجميع.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الوزير.
سؤالنا في العمق في الحقيقة هو يتعلق بحفظ الحقوق وتطبيق
القانون ،ومن األسس الكبرى ديال دولة الحق والقانون هو هاذ حفظ
الحقوق والتطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية.
ولذلك بين وضعنا للسؤال والتئامنا في إطار هذه الجلسة ،وقعت
نازلة عندها عالقة وثيقة بحفظ الحقوق والتطبيق السليم للقانون،
مع األسف الشديد صدمنا البارحة بنازلة مؤسفة وصادمة تتعلق بقرار
قا�ضي التحقيق بمحكمة االستئناف بفاس بإحالة امللف ديال الدكتور
عبد العلي حامي الدين املستشار البرملاني في فريق العدالة والتنمية
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بمجلس املستشارين على غرفة الجنايات من أجل متابعته.
وبالتالي نحن نعتبر بأن هذا القرار يخالف مجموعة من املقتضيات
الدستورية والقانونية ،كيف سنتعامل مع الدستور في إطار هذه
النازلة؟

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل شيخي:
هذا حقي ،هذا وقتي أنا كنتكلم..

السيد رئيس الجلسة:
ال ما�شي حقك من السؤال السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل شيخي:
السيد الرئيس،
أنا انتقلت من نازلة لها عالقة بتطبيق القانون والحريات إلى نازلة
مشابهة هذا حقي في الكالم ،عندي  3دقائق نتكلم فيها كيف بغيت،
كيف سنتعامل مع األسف الشديد بعد هذا القرار الذي أصفه
باألخرق ،مع مقتضيات الدستور والفصل  126الذي يقول بأن األحكام
النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بما في ذلك القضاء؟ كيف
سنتعامل مع مقتضيات املسطرة الجنائية ،املادة  4واملادة 369؟
غنكتفي غير باملادة  369كل متهم حكم ببراءته أو إعفائه ال يمكن أن
يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر.
احنا كنعتبرو بأن تحريك مثل هذه املتابعة بهذه الطرق اللي الرائحة
التي تشم منها هي تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق املقتضيات
القانونية والدستورية ،نعتبر بأنها ت�سيء للمكتسبات ديال بالدنا التي
حققناها في املجال ديال الحقوق والحريات ،التي حققناها في مجال
إصالح منظومة العدالة.
نحن نعتبر بأن هذا القرار مع األسف الشديد ي�سيء إلى األمن
القضائي الذي ينبغي أن يشعر به كل مواطن ،ألنه اآلن أصبحنا أمام
إمكانية فتح جميع امللفات بغض النظر عن أسبقية البت فيها ،وبغض
النظر عن التقادم ،وبالتالي نأمل أن تتم معالجة هذا امللف بالحكمة
الالزمة ،حفظا ملكتسبات بالدنا وصونا لصورتها إن شاء هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
آخر سؤال في جدول أعمال هذه الجلسة موجه لقطاع اإلسكان،
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وموضوعه إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح واألحياء العشوائية،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم
السؤال.

املستشار السيد إبراهيم اشكيلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين،
السيدة الوزيرة،
شكرا للسيدات املستشارات والسادة املستشارين،
السيدة كاتبة الدولة املحترمة،
في إطار اإلجراءات املتخذة للحد من انتشار دور الصفيح واألحياء
العشوائية ،تقدم السلطات العمومية على إجبار ساكنة هذه املناطق
بهدم بناياتهم ،وقد شاهدنا هذا األمر في عدة مناسبات وفي العديد من
املدن املغربية.
في هذا الصدد نسائلكم السيدة كاتبة الدولة املحترمة ،عن
اإلجراءات املواكبة إلعادة إسكان ساكنة دور الصفيح واألحياء
العشوائية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

السيدة فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة مكلفة باإلسكان:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار املحترم.
في البداية ،أود أن أؤكد للسيدات والسادة املستشارين املحترمين
أن التدخل في السكن العشوائي عامة والسكن الصفيحي على وجه
الخصوص يعتبرمن األولويات التي سطرتها الحكومة والتي تشتغل عليها
الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة املعنية ،فمعالجة دور
الصفيح تتم في إطار مقاربة تشاركية تهم كل القطاعات املعنية بتوزيع
املسؤوليات بين هذه الوزارة وباقي الشركاء املعنيين حسب املهام املوكولة
إليهم ،وهناك منظومة محلية تعمل على إعداد وإنجازالعمليات الرامية
إلى معالجة دور الصفيح عبر مراحل بتنسيق مع جميع املتدخلين على
الصعيد املحلي.
أوال ،هاذ اللجنة املحلية تتحدد اللوائح ديال األسراملعنية وتتصادق
عليها؛
ثانيا ،تتحدد طبيعة التدخل ،واش غنمشيو إلعادة اإليواء أو ال
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إعادة اإلسكان بتوافق مع الساكنة أو من يمثلها؛
ثالثا ،يتم اإلشعار املسبق بشهور كل الساكنة املعنية بعملية
الترحيل والهدم؛
رابعا ،تتم عملية التأطيربلجنة التنفيذ برئاسة السلطة املحلية.
واحنا واعيين بهاذ اإلكراهات اللي تتعيشها الساكنة أثناء الهدم
والترحيل ألن هناك واحد الفئة ترفض وال تنخرط في هاذ العملية ،ألن
املناطق اللي تترحل لها غير مجهزة ،واليوم نشتغل بتنسيق مع وزارة
الداخلية على جيل جديد يحرص على أن تتم عملية الترحيل ،سواء عبر
إعادة اإليواء أو إعادة اإلسكان في إطار برامج مندمجة تنجز في مناطق
تتوفر على التجهيزات واملرافق العمومية الضرورية بما فيها وسائل
النقل وفرص الشغل.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشار السيد ابراهيم اشكيلي:
شكرا السيدة الوزيرة.
شكرا السيد الرئيس.
السيدة كاتبة الدولة،
هاذ املواطنين اللي ساكنين في هاذ دور الصفيح تنسميهم عندنا في
البادية تنسميهم الدواور ،هاذ الدواور أي مشروع بغا يتعمل تنقلبو لو
على املواد األولية ،هاذ املواد األولية خاصة للفالحة راه هما هاذ الدواور
هما اللي تيخدمو ،هما اللي تيجيبو املعيشة للمدينة ،باش نكونو
واقعيين.
غادي نعطيك غير واحد املثل دوار عندنا دبا في الصخيرات تقسم
على جوج ،طرف مبني وطرف باقي ،هاذي طالعين في  4سنوات أو ال 5
سنوات ،باقي املواطنين عندهم دابا شواهد الهدم ما بناوش ،ما عندهم
البقعة ديالهم باقي في الدوار ،النصف باقي في الدوار وكاين اللي هدمو
وعندهم شواهد الهدم ما ساكنينش ،هاذ الناس ذاك ال�شي باش غادي
يبنيو راه تيكريو به دبا  4سنين هاذي ،كيغادي يديرو هاذ الناس؟
تتلتجا وتتقول أودي واحد القضية ذاك الجلسة السابقة جاوبتينا
السيدة كاتبة الدولة املحترمة ،قلتي لنا أودي بأن األرا�ضي ما كينينش
العقار ،العقار موجود ،األرا�ضي املسترجعة موجودة غا هي كاينة ،واش
الدولة ما تساهمش؟ ما يعطيوهاش مجانا إلى بقاو فيهم هاذ الناس؟
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وتيقول لك دور الصفيح ،دور الصفيح خاصهم يسكنو ،ما يسكنوش؟
هاذ الناس راه عياو ،راه خاصكم تشوفو بأن واحد القضية ذاك ال�شي
ديال العمارات راه األغلبية ما خدامش لهم تما في البادية ،األغلبية ما
خدامش لهم ،عالش ما خدامش لهم؟ ألن عندهم وليدات ملي تيكبرو
غيرجع عاود ثاني يدير براكة أخرى ،ما غاديش يمكن ليه يتسع في ذاك
 56وال  60متر.
أما البناء العشوائي في األحياء العشوائية ،كاين عند األرا�ضي
الفالحية ،األب تيموت وتيخلي هكتار واحد وتيخلي  4ديال الوليدات
تيقسموه ،شحال تيجيهم؟  2500متر ،التقسيم ما تيتقبلش لهم
يقسمو ،البناء ما تيتقبلش لهم يبنيو ،فين غادي يمشيو هاذ الناس؟
تيبيعو ويهاجرو للمدينة ،إيوا هذا هو اللي كاين ،هذا وهو الواقع اللي
كاين دبا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة مكلفة باإلسكان:
صحيح ،السيد املستشار املحترم ،اإلشكالية اللي طرقتو لها هي
إشكالية معقدة وتقت�ضي تدخل قطاعات متعددة ،احنا نقدر عاليا
الهموم واإلكراهات اللي تيعيشوها الناس ديال مدن الصفيح أو ال اللي
ساكنين في البناء العشوائي ،والسيما تطرقتو للقضية ديال صعوبة
البناء في العالم القروي ،القانون  66.12نحن في انتظاربرمجة املراسيم
التطبيقية في جدول أعمال املجلس الحكومي املقبل ،إن شاء هللا،
وبالتالي كنحرصو باش يكون املساواة في املجاالت وخاصة في مجال
البناء ،ألن احنا نحترم شعور املغاربة ،اللي كيعطيوواحد القيمة الكبيرة
للسكن الالئق ديالهم ولوليداتهم في املستقبل ،وبالتالي الزم ما نجتهدو
جميع على أساس نلقاو واحد املقاربة توافقية اللي كتوافق الساكنة في
املناطق الجبلية وال النائية وال في العالم القروي بصفة عامة وكذلك
باملساواة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،نشكر السيدة كاتبة الدولة على مساهمتها،
شكرا ملساهمتكم جميعا.
ورفعت الجلسة.

5232

الجريدة الرسمية للبرملان
محضر الجلسة رقم 192

التاريخ :األربعاء  4ربيع اآلخر1440هـ ( 12ديسمبر2018م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وعشردقائق ،إبتداء من الساعة العاشرة والدقيقة
العشرين صباحا.
جدول األعمال :التصويت على مواد الجزء األول من مشروع قانون
املالية رقم  80.18للسنة املالية .2019

املستشار السيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
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السيد الوزير،
هذا التعديل يتعلق بتسقيف املديونية ديال الخزينة ،حجم الدين
ديال الخزينة في سقف ال يتعدى .%67
السيد الرئيس ،للمرة األلف ،ونحن نطالب بضرورة تسقيف الدين
قبل أن تحصل الحكومة على اإلذن من البرملان لالقتراض ،واليوم بعد
إغراق بلدنا في املديونية يثبت صحة هاذ التعديل اللي في كل قانون
مالي ،في كل مناسبة نؤكد عليه.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزير.

السيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نخصص هذه الجلسة للتصويت على مواد الجزء األول من مشروع
قانون املالية لسنة .2019

السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
صباح الخير جميعا.
هذا التعديل غيرمقبول.

وأود في البداية باش نتافقو على منهجية النقاش ،وكذلك استعمال
بعض الكلمات ،فاملواد األصلية ما غاديش نهضرعليها ،ما غاديش نتكلم
عليها ،غادي نقول فقط املواد األصلية دون اإلتيان بالنص ،ألن راه
عندكم موجودة في التقرير ،كذلك التعديالت اللي قبلت اللجنة ،كذلك
سأشير لها بالتعديالت التي قبلت اللجنة ،فقط سأكتفي بالتعديالت
اللي غادي يقدمو الفرق واملجموعات ،وغادي نقول فقط السبب.

أوال ،ألن عندنا سقف ديال املديونية الخارجية بإذن من البرملان
سنويا ،وتحديد سقف سنوي لحجم دين الخزينة بصفة عامة يعزى
أساسا للطابع التوقعي لنفقات امليزانية ديال الدولة ،ووضع سقف ملبلغ
اإلقتراضات الداخلية ،زيادة على السقف املوضوع ملبلغ اإلقتراضات
الخارجية يقدر يهدد االستمرارية ديال املالية للدولة ،التي قد تضطر
في بعض األحيان إلى مواجهة نفقات استثنائية قد تف�ضي إلى ارتفاع
مستوى عجزامليزانية ،وبالتالي إلى ارتفاع حاجيات التمويل.

إذن على بركة هللا.
الجزء األول املعطيات العامة للتوازن املالي.
الباب األول :األحكام املتعلقة باملوارد العمومية.
املادة  :1أشير إلى أنه وقع تعادل في التصويت على املادة في اللجنة،
وهي اآلن أمامكم للنظرفيها وكذلك للتصويت عليها.
ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يتعلق بتحديد
سقف اإلذن للحكومة في إصدار االقتراضات ،بأن ال يتجاوز حجم دين
الخزينة نسبة .%67
تفضل السيد رئيس الفريق.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
شكرا السيد الرئيس.
صباح النور لزمالئي وزميالتي األعزاء.

وبدون هذه املرونة فقد تواجه الدولة مخاطر عدم القدرة على
الوفاء بالتزاماتها املالية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
أعرض هذا التعديل ..عالش؟

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
سولنا احنا بعد واش غادي نتشبتو؟ وال نسحبو؟

السيد رئيس الجلسة:
اسمح لي ،الطريقة اللي كنا خدامين بها في السنوات املنصرمة ،كنا
كنعطيو لك تقدم التعديل وللحكومة للتصويت ،دابا بغيت تسحبو
مرحبا.
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تفسيرالتصويت كيكون في النهاية ،في النهاية تفسيرالتصويت ما�شي
في األول ،هللا ير�ضي عليك ،خليونا نسيرو الجلسة.
السيد رئيس الفريق تفضل.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
كل االحترامات لك وللسيدات والسادة ،ولكن هذا حقي ،يعني حق
أي برملاني أي فريق ،احنا فقط نريد تنبيه الحكومة لهاذ األمر ،دائما
كننبهوها وكنسحبوه.

السيد رئيس الجلسة:
السيد رئيس اللجنة ،احنا دائما خدامين في الجلسات العامة
بالطريقة اللي قلت لكم ،تقديم التعديل ،الحكومة كتعطي رأيها ثم
تنعرض للتصويت.
ألول مرة ،واخا إلى كان �شي واحد باغي يسحبو متفق معك ،ولكن
هو اللي خاص.
اآلن غادي نعرض املادة األولى على التصويت كما وردت علينا من
مجلس النواب:
املوافقون :باإلجماع.
املوافقون= 48؛
املعارضون= 0؛
املمتنعون= .11
املادة  :2ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة ،كما أنه
وقع تعادل باألصوات في اللجنة بشأن تعديل مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم تعديل
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
يتعلق األمرهنا بتعديل يروم إخبارلجنتي املالية بالبرملان الستعمال
اإلذن لتصرف الحكومة.
بطبيعة الحال هاذ ال�شي يندرج ضمن تفعيل الدور الرقابي للسلطة
التشريعية املنصوص عليها في الدستور ،وكما تنقولو دائما إعطاء
مدلول ومعنى حقيقي للسلطة التشريعية ،يعني للبرملان والعمل الرقابي
على الحكومة في املجال املالي.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هذا التعديل.
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السيد وزير االقتصاد واملالية:
أوال ،الحكومة في تشاور دائما مع البرملان ،وفي هذا اإلطار نذكر بأن
اللجوء إلى هذا اإلجراء ال يتم إال في الحاالت االستعجالية والضرورية،
والتي همت خالل سنة  2018مادة القمح فقط ،هو يعني مرسوم واحد
تيهم مادة القمح ،واآلن راه الحكومة كتفكر ابتداء من فاتح يناير ربما
يمكن تمديد ديال هاذ ..وبالتالي احنا تنواكبو التغيير ديال األسعار ديال
القمح.
إذن هذا يعني إذن يؤهل الحكومة التخاذ التدابيربمقت�ضى مراسيم
من فاتح يناير إلى  31دجنبر من نفس السنة ،وهاذ املراسيم كلها تتقدم
للبرملان للمصادقة عليها عند انتهاء اآلجال املحدد بقانون اإلذن.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:
املوافقون= 18؛
املعارضون للتعديل= 39؛
املمتنعون= .4
إذن النتيجة ديال التصويت 18 :اللي مع التعديل 39 ،معارض و4
ممتنع.
التعديل ديال الكونفدرالية تقدموه؟

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
املفروض أنه يطلع من طرف اللجنة وهو نفس التعديل في نفس
املضمون ،تعديل األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،إذن اآلن غادي نقدم املادة  2برمتها للتصويت:
املوافقون على املادة :2
صوتنا فاألول على التعديل ،ما دازش ،دبا غنصوتو على املادة ،أنا
قلت لك قدم التعديل قلتي لي بحال بحال ،قلت لي نفس العدد.
إذن غادي نعرض املادة  2للتصويت كما وردت:
املوافقون= 39؛
املعارضون= 20؛
املمتنعون= .4
إذن املادة وافق عليها  39ضد  20و 4ممتنعون.
اآلن غادي ندوزو للمادة الثالثة من مشروع قانون املالية كما عدلتها
اللجنة ،وغادي نعرض على املجلس فصول املدونة للجمارك والضرائب
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غير املباشرة ،والتعديالت الواردة عليها املضمنة باملادة  3من مشروع
قانون املالية.
الفصل  42من املدونة العامة للجمارك والضرائب غير املباشرة،
كما عدلته اللجنة ،اللجنة عدلت هذا الفصل ،باإلجماع.
غادي نعرض هاذ املادة للتصويت.
املوافقون :باإلجماع.
الفصل  45مكرر  3مرات( ،الفقرة األولى) من املدونة العامة
للجمارك والضرائب غير املباشرة ،هاذي مادة كما جاءت من الغرفة
األولى.
املوافقون :باإلجماع.
الفصل  3-63من املدونة العامة للجمارك والضرائب غير املباشرة
كما جاءت من الغرفة األولى :باإلجماع.
الفصل  72من املدونة العامة للجمارك والضرائب غيراملباشرة كما
جاءت من مجلس النواب :باإلجماع.
الفصل  78كذلك من املدونة العامة للجمارك كما جاءت من
مجلس النواب :باإلجماع.
الفصل  88من مدونة الجمارك كيف جات من مجلس النواب:
باإلجماع.
الفصل  99املكرر خمس مرات من مدونة الجمارك كيف جات من
مجلس النواب:
املوافقون :باإلجماع.
الفصل  2-152كذلك من املدونة العامة للجمارك كيف جا من
مجلس النواب:
املوافقون :باإلجماع.
الفصل  164من املدونة العامة للجمارك والضرائب غير املباشرة
كما جاء بها القانون:
املوافقون :باإلجماع.
الفصل  164املكرر من املدونة العامة للجمارك ،كذلك باإلجماع.
السيد رئيس اللجنة  ،164أنا قلت  164مكرر من املدونة العامة
للجمارك.
ابغيت نعرضها للتصويت:
املوافقون= 40؛
املعارضون=21؛
املمتنعون= .4
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إذن ،وافق املجلس على الفصل  164مكرر من املدونة العامة
للضرائب بـ  40ضد  21مع امتناع .4
الفصل  239املكرر من املدونة العامة للجمارك:
املوافقون كيف جات من مجلس النواب :باإلجماع.
الفصل  261مكرر من املدونة العامة للجمارك كيف جا من مجلس
النواب :باإلجماع.
اآلن فصل جديد.
الفصل  88املكرر املتمم للمدونة العامة للجمارك ،هذا فصل
جديد غادي نعرضو للتصويت:
املوافقون :اإلجماع.
اآلن غادي نعرض املادة  3برمتها كما عدلتها اللجنة:
املوافقون املادة :3
املوافقون= 41؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .04
إذن املجلس وافق على املادة  3من مشروع قانون املالية بـ  ،41ضد
 21مع امتناع .4
املادة  4كما وردت علينا غادي نعرضها للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،5هذه عدلتها اللجنة باألغلبية ،ورد فيها تعديل من الفريق
االستقاللي ،غادي نعرض أوال للتصويت تعديل اللجنة:
املوافقون على تعديل اللجنة ،أنا كنهضر على املادة  ،5أنا عندي
التسييرديالي هللا ير�ضي عليكم ،ما تبعش ذاك ال�شي اللي عطاونا ،ولكن
أنا غيرباش نكونو ساهلين ،دبا غادي نتساهلو.
غادي نعرض التعديل ديال اللجنة ،وغادي نعرض التعديل ديالكم
وعاد نم�شي ل�شيء آخر.
غادي نعرض أوال للتصويت تعديل اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن ننتقل إلى تعديل الفريق االستقاللي ،ويرمي هذا التعديل إلى
تطبيق نظام مرن على الضريبة الداخلية على االستهالك املطبق على
الغازوال والوقود املمتاز ،تفضل قدم التعديل.

املستشار السيد رحال املكاوي:
السيد الوزير،

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

هذا التعديل الهدف منه هو تقوية القدرة الشرائية للمواطنين ،هو
أن هذيك الضريبة الداخلية على االستهالك بالنسبة للغازوال والوقود
املمتاز أنها تنزل فاش يكون السعر ديال البترول طالع في األسواق
العاملية ،باش ما يبقاش ذيك الضريبة دائما تزاد باش تكون إذن واحد
املرونة ،باش كيطلع السعر ب  %10في األسواق العاملية تنزل هذيك
الضريبة ب  %10أيضا حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للحكومة.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هذا التعديل غيرمقبول لكون الضريبة الداخلية على االستهالك هي
مرتبطة بالحجم ،وليس بالقيمة ،وبالتالي فمن شأن هذا التعديل أن
يؤدي إلى خفض في مداخيل هذه الضريبة بحوالي مليار و 250مليون
درهم بالنسبة للغازوال و 250مليون درهم بالنسبة للوقود املمتاز.
ومن جهة أخرى هذا التعديل سيقلل من القدرة على توقع املداخيل
الجبائية للسنة املقبلة .الكلمة لكم.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض التعديل على التصويت:
املوافقون على التعديل= 25؛
املعارضون للتعديل= 35؛
املمتنعون= .7
إذن رفض املجلس هذا التعديل ب  25ضد  ،35ممتنع .7
اآلن غادي نعرض املادة  5كما عدلتها اللجنة للتصويت:
املوافقون= 40؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
إذن وافق املجلس على املادة  5ب  40ضد  21مع امتناع .4
املادة  6عدلتها اللجنة باإلجماع ،غادي نعرضها للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
هاذي مادة جديدة في القانون املالي ،املادة  6مكررة ،كما أضافتها
اللجنة بعد التصويت عليها كذلك باإلجماع ،إذن غادي نعرضها
للتصويت :باإلجماع.
دابا املادة  ،7هاذ املادة كيف كتعرفو أنها تتألف من  5بنود ،وهي
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بنود تتعلق بموارد معدلة ،موارد جديدة ،موارد منسوخة ومبوبة،
موارد منسوخة فقط وكذلك بنود تتعلق بتنفيذ القانون.
غادي نصوتو على كل واحدة منها ،من هاذ الصنف ،على أساس أن
نصوت في األخيرعلى املادة  7بأكملها.
غادي نبداو اآلن باملواد املعدلة التي تغيروتتم البند األول.
البند  Iمن املادة " "7من مشروع قانون املالية.
املادة  2من املدونة العامة للضرائب:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :6
املوافقون :باإلجماع.
املادة :7
املوافقون :باإلجماع.
املادة :8
املوافقون :باإلجماع.
املادة :10
املوافقون :باإلجماع.
املادة  II-11من املدونة العامة للضرائب.
املوافقون :باإلجماع.
املادة :19
املوافقون :باالجماع.
املادة  24ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل املتعلقة بإعفاء املتقاعدين من جميع أنواع الضرائب.
الكلمة لكم لتقديم التعديل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
التعديل الذي تقدمنا به يروم إعفاء معاشات املتقاعدين من كافة
أنواع الضرائب ،بالنظر أنه فهاذ السن هاذي كيحتاجو املتقاعدين،
كيكون عندهم أمراض وأيضا ألنهم أدوا الضرائب حينما كانوا يعملون،
فلذلك كنقترحو أنه يتعفاو معاشات املتقاعدين من الضرائب.

السيد رئيس الجلسة:
رأي الحكومة في هذا التعديل ،السيد الوزير.
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السيد وزير االقتصاد واملالية:

املادة ،يتعلقان على التوالي باإلعفاء من الضريبة على الدخل:

هو تعديل غير مقبول ألن مبدئيا تخضع املعاشات للضريبة على
الدخل ،ألنها كانت تحجز لتأسيس تلك املعاشات ورواتب التقاعد
طوال حياة املتقاعد ،تستفيد من اإلعفاء من هاذ الضريبة.

أوال ،للوجبات الغذائية لفائدة املستخدمين في حدود  30درهم عن
كل مأجور ويوم؛

ثانيا ،تستفيد هاذ املعاشات من خصم جزافي اآلن فيه  %55في
حدود  168.000درهم سنويا ،و %40إذا فاق هذا املبلغ ،وبالتالي عندنا
اليوم أكثر من  %90من املعاشات ديال التقاعد معفاة من الضريبة
على الدخل ،واآلن اللي عندو  7000درهم شهريا في املعاشات راه معفي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن غادين الكلمة لكم.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
كنتشبثو بهذا التعديل.

السيد رئيس الجلسة:
وخا ،إذن غادي نعرض التعديل على املجلس للتصويت:
املوافقون على التعديل= 26؛
املعارضون للتعديل= 40؛
املمتنعون= .1
إذن التعديل مرفوض ب ـ  ،40ضد  26اللي وافقو عليه ،مع ممتنعة
واحدة.
إذن غادي نعرض اآلن املادة  24كيف جات:

ثانيا ،للطلبة املسجلين في سلك املاستر للبحث من اإلعفاء من
املكافآت والتعويضات اإلجمالية العرضية وغيرالعرضية.
وعليه ،غادي نعرض أوال تعديل اللجنة على التصويت.
املوافقون :باإلجماع.
واآلن غادي نعرض التعديل ديال األصالة واملعاصرة لتقديم
التعديل.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
آش من رقم عندك تما السيد الرئيس؟

السيد رئيس الجلسة:
شوف رقم .3

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
يتعلق بإعفاء الضريبة على الدخل ،األجور املدفوعة لذوي
االحتياجات الخاصة في حدود  36شهر ،هاذي أوال بغينا هاذ اإلجراء
لتشجيع املقاوالت على توظيف ذوي االحتياجات الخاصة ،هذا هو
الهدف من هاذ التعديل.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هذا التعديل ،السيد الوزير.

املوافقون= 42؛

السيد وزير االقتصاد واملالية:

املعارضون= 22؛

أحكام املدونة تنص على إعفاء األجر اإلجمالي الشهري في حدود
 10000درهم ملدة  24شهر تبتدئ من تاريخ تشغيل األجير واملدفوع من
طرف املقاولة أو الجمعية أو التعاونية املحدثة خالل الفترة من فاتح
يناير  2015إلى  31دجنبر  2022في حدود  10أجراء ،بما فيهم األجير من
ذوي االحتياجات الخاصة.

املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على املادة  24ب  42ضد  22مع امتناع .4
املادة  29كما وردت علينا:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  57ورد بشأنها تعديل األول من فريق األصالة واملعاصرة
يتعلق بالبند  25من املادة ،والثاني من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية يتعلق بالبند  20من املادة.
كما أن اللجنة أدخلت باإلجماع تعديلين على البندين  13و 21من

كما أن تشجيع التشغيل يمرأساسا في نظرالحكومة عبرتكاليف أو
الخفض من التكاليف االجتماعية عوض التدابيرالجبائية.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم.
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املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
نتشبث بالتعديل.

السيد رئيس الجلسة:
إذن غادي نعرضوه على التصويت:
املوافقون= 33؛
املعارضون للتعديل= 34؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن ،رفض املجلس هذا التعديل بـ  34ضد .33
ننتقل إلى التعديل ديال الفريق االستقاللي ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
في هذا التعديل السيد الوزير ،إلى تعميم اإلجراء اللي كان خداتو
الحكومة السنة املاضية ،اللي تيتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل
بالنسبة لألجراء عند الشركات اللي تخلقات ما بين  2015و 2022في
حدود  10000درهم في حدود  24شهروفي حدود  10األجراء.
الهدف من هذا التعديل هو التعميم ديالها لكل الشركات ،ولكن
بالنسبة اللي تخلقات قبل تاريخ  2015في خمسة أجراء فقط.
هذا هو التعديل ديال الفريق االستقاللي الهدف منه طبعا هو خلق
مناصب شغل إضافية في القطاع الخاص.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
املوقف النهائي ديال الفريق من هذا التعديل.

املستشار السيد رحال املكاوي:
السيد الوزير قبلتو التعديل ياك؟ غير مقبول وال مقبول ما سمعت
مزيان .كنتشبثو به السيد الرئيس.
السيد وزيراالقتصاد واملالية:
غيرمقبول.

املستشار السيد رحال املكاوي:
نتشبث به السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
يا اله غادي نعرضو للتصويت.
املوافقون على التعديل= 29؛
املعارضون للتعديل= 36؛
املمتنعون= .3
إذن ترفض التعديل ب ـ  36ضد  29مع امتناع .3
اآلن غادي نعرض املادة  57بأكملها كما عدلتها اللجنة وكذلك
نعدلها للتصويت.
املوافقون = 47؛
املعارضون لهذه املادة = 20؛

السيد رئيس الجلسة:

املمتنع لهذه املادة = .3

شكرا.
موقف الحكومة من هذا التعديل.

إذن املجلس وافق على هاذ املادة  ،57ب  47ضد  20مع امتناع .3

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هذا التعديل غير مقبول ،ألن هذا النظام الحالي يرمي أساسا إلى
تشجيع املنشآت الحديثة النشأة على التشغيل ،علما أن متطلبات
التشغيل لديها تكون كبيرة عند بداية مزاولة نشاطها ،وبالتالي فلها
أولوية فيما يخص التحفيزات الجبائية على خلق فرص الشغل.
وكما ذكرالسيد املستشار ،فقانون املالية ديال سنة  2018هو اللي
رفع عدد األجراء املعنيين بهاذ اإلجراء من  5إلى  10ولتشجيع املقاوالت
والجمعيات والتعاونيات التي تم إحداثها خالل هاذ الفترة اللي ذكر بها
 2022/2015على تشغيل عدد أكبرمن األجراء.

املادة   ،59ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية املتعلق بخصم نفقات تمدرس األطفال في حدود 6000
درهم كل طفل سنويا ،الكلمة لكم لتقديم التعديل.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
دائما السيد الوزير في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين ،يرمي
هاذ التعديل إلى إدخال أو خصم من املبالغ اإلجمالية املتعلقة برسوم
التمدرس ديال األطفال في القطاع الخاص في حدود  6000درهم لكل
طفل ،ولكن بسقف  20ألف درهم سنويا.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هاذ التعديل.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هاذ التعديل غير مقبول ألنه سيكلف خزينة الدولة تقريبا مليار
و 500مليون درهم سنويا.

السيد رئيس الجلسة:
إذن هاذ التعديل نعرضوه للتصويت:
املوافقون = 34؛
املعارضون= 37؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن ،رفض املجلس هذا التعديل بـ 37ضد .34
اآلن غادي نعرض املادة  59كما وردت علينا.
املوافقون:
األمين راه فيه الثقة ويتحمل املسؤولية ،واألمين قال لك ما غاديش
يحسب اللي برا ،عندو الحق.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
حتى نكمل هاذ التصويت ونعطيك الكلمة.
نعم؟ أنا غادي نعطيك الكلمة ال�سي حيسان.
قلت ليك نصوت على املادة كيف جات ،جات من مجلس
النواب.
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جاتش في مشروع القانون ،املفروض ندوزو للمادة األخرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
أعتقد بأنه عندكم الحق ،ال أنا عندي هنا ولكن.
إذن غادي ندوزو للمادة  ،63غير املادة  59ما عنديش مدققة هنا،
ولكن أعتقد بأن املنطق يقت�ضي ما تقوله ،كان من الالزم يديروها في
االقتراحات ديال املواد اللي تعدل.
إذن غادي نمشيو للمادة  63من املدونة العامة للضرائب.
املوافقون= 65؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون= .7
إذن وافق املجلس على هاذ املادة  63باألغلبية.
املادة :64
املوافقون :باإلجماع.
املادة  73هاذي اللي فيها ..تماما.
املوافقون :باإلجماع.
املادة :86
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،89ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة املتعلق
بالعمليات املفروضة عليها الضريبة وجوبا ،وذلك برفع رقم أعمال
التجارإلى  5مليون درهم ،تقدم.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

جات من مجلس النواب .املادة  59من املدونة العامة جات من
مجلس النواب نصوت عليها.

السيد الرئيس،
هاذ الضريبة تروم الرفع من الحد األدنى ديال فرض الضريبة على
القيمة املضافة بالنسبة للتجارالصغارواملتوسطين ،فمنذ  1985محدد
في  2مليون درهم ،واحنا عارفين بأن األسعار تضاعفت مضاعفات،
تضاعفت كثيرة ،وبالتالي ملصلحة هؤالء التجار اللي األغلبية ديالهم ما
كيصرحوش وكذلك واحد العدد منهم أصيبو باإلفالس ،خاصة بعد
انتشار املساحات الكبيرة ،نطالب برفع هاذ الحد إلى  5مليون درهم
لفائدة هؤالء التجاروحفاظا على مناصب الشغل.

املستشار السيد رحال املكاوي:

السيد رئيس الجلسة:

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
ما جاتش من مجلس النواب.

السيد رئيس الجلسة:

املادة  59من املدونة ديال الضريبة جا فيها تعديل من الفريق
االستقاللي ما تقبلش ،إذن بال ما نعاودو نصوتو على هاذ املادة ألن ما

رأي الحكومة من هاذ التعديل السيد الوزير.
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السيد وزير االقتصاد واملالية:

السيد رئيس الجلسة:

هاذ التعديل غير مقبول ألنه ال يتما�شى وأهداف اإلصالح الجبائي
الذي يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والحد من اإلعفاءات الضريبية
لتحقيق مبدأ حياد هاذ الضريبة أو التحسين من مردوديتها ،والخضوع
لهذه الضريبة على القيمة املضافة يمكن اإلدارة الضريبية من الحصول
على املعلومات و استغاللها ملحاربة الفواتير الصورية ،وكذلك لحث
امللزمين على املطالبة بفواتيرهم وإدراجها في حساباتهم بدل التخلي عنها
بحجة عدم حاجاتها إليها.

شكرا.
موقف الحكومة.

لذلك ،فإن الرفع من سقف فرض الضريبة على القيمة املضافة
سيحرم نظام املعلوميات ديال مديرية الضرائب حوالي  18مليار درهم
من رقم املعامالت التي يصرح بها اآلن أو حاليا الخاضعون الذين يبلغ
رقم معامالتهم ما بين  2و 5مليون ديال الدرهم.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض هاذ التعديل على املجلس للتصويت عليه.
املوافقون على التعديل= 27؛
املعارضون للتعديل= 44؛
املمتنعون.4 :
إذن رفض املجلس هذا التعديل ب  44ضد  27مع امتناع .4
اآلن غادي نعرض املادة  89على التصويت ..حيث ما عنديش هنا،
واش هاذ املادة جات في النص األصلي وال ما جاتش؟ جاية ،ألن ما
عنديش هذاك�شي ،غادي نطلب باش يجيبو لي..
على أي غادي نعرض املادة برمتها.
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السيد وزير االقتصاد واملالية:
هناك شقين في هاذ التعديل ،الشق األول يهم إعفاء األدوية وهاذ
اإلعفاء يتطلب دراسة في إطار شمولي مع مهنيي قطاع األدوية ،ولكن
اللي يمكن لنا نأكدوعليه هوأنه كونها خاضعة اآلن للضريبة على القيمة
املضافة تيعطي للمهنيين الحق في االستفادة من الخصم ،في حين أن
إلى كان اإلعفاء دون الحق في الخصم سيجعل هذه الضريبة جزءا من
التكاليف ،مما سينعكس سلبا على أثمنة األدوية.
وفي الشق الثاني :أي ما يتعلق باألدوات املدرسية هاذ اإلعفاء ال
يتما�شى وأهداف اإلصالح الجبائي الرامي إلى توسيع الوعاء الضريبي،
ولكن قررنا نتطرقولهاذ اإلصالح الشمولي للضريبة على القيمة املضافة
خالل املناظرة الوطنية للجبايات املرتقبة ما بين  3و 4ماي املقبل ،إن
شاء هللا ،ونتدارسو هذا املوضوع.

السيد رئيس الجلسة:
املوقف النهائي.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
في انتظار املناظرة والدراسة ديال الحكومة احنا نسحبوه ونتسناوه
العام الجاي.

السيد رئيس الجلسة:

ال ،أنا متفق معك ،إلى ما جاتش في النص األصلي من مجلس النواب
ما عندنا ما نصوتو عليها.

شكرا.
املوافقون على املادة  :91باإلجماع.

إذن املادة  91من املدونة العامة للضريبة ورد بشأنها تعديل من
فريق األصالة بإضافة

املادة  I-92كما عدلتها اللجنة ،بخصوص إعفاء األدوية الباهظة
الثمن التي يفوق سعربيعها  588درهم غادي نعرضها للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.

األدوية واألدوات املدرسية إلى املواد املعفاة من الضريبة على القيمة
املضافة ،الكلمة لكم.

املادة  93من املدونة العامة للضرائب.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

املوافقون :باإلجماع.

شكرا السيد الرئيس.
لتقوية القدرة الشرائية لألسر واملواطنين ،كان هاذ التعديل يروم
اإلعفاء ديال األدوية واألدوات املدرسية من الضريبة على القيمة
املضافة.
شكرا السيد الرئيس.

املادة  100ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يق�ضي
برفع املواد الفاخرة إلى  %30ديال الضريبة على القيمة املضافة.
كما طبعا كاين تعديل ديال اللجنة باإلجماع بحذف املقت�ضى
املتعلق باملشروبات الغازية أو غير الغازية املحالة من هذه املادة،
انسجاما مع التعديل املدخل على املادة  5من مشروع قانون املالية
الخاص بالضريبة الداخلية على االستهالك.
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التعديل لكم تفضل قدم التعديل.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
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حذفه لنفس األسباب اللي عاد ذكرتها اآلن.

السيد رئيس الجلسة:

آش من تعديل هذا السيد الرئيس؟ راه خلطت املشروبات وخلطت..

شكرا.
املوقف ديالكم.

ال ديال رفع املواد الفاخرة إلى  %30الضريبة على القيمة املضافة.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

السيد رئيس الجلسة:
املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

نتشبث بالتعديل.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
إذن هاذ الضريبة سمينها الضريبة على البذخ تستهدف رفع،
تفضل ،تفضل..

املوافقون على التعديل= 24؛

السيد رئيس الجلسة:

املعارضون للتعديل= 44؛

راه بحال بحال ،شوف السيد الرئيس ،بحال أعطينا التعديل
ونفكوه ونرجعو للتعديل ديال اللجنة أو العكس بحال بحال ،راه ما
كاينش �شي حاجة اللي كتمنع .وفي األول ذاك ال�شي اللي درنا ولكن دبا
اعطينا لو الكلمة ،وصافي .تفضل السيد الرئيس.

املمتنعون= .4

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
طيب ،هذا التعديل يروم رفع الضريبة على القيمة املضافة بسعر
 ،%30يعني إضافة هذا السعرديال  %30على املواد الفاخرة والكمالية
التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
يرمي هذا التعديل إلى تطبيق الضريبة على القيمة املضافة بسعر
 %30على مجموعة من املنتجات الكمالية جدا جدا.
من جهة أخرى إن رفع الضريبة على هذه املنتجات لن يخلق ضررا
بأي أحد وسيمكن من ضخ موارد إضافية بخزينة الدولة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هذا التعديل غير مقبول ألنه يتنافى مع سياسة إصالح الضريبة
على القيمة املضافة الهادفة إلى تقليص عدد أسعار هذه الضريبة
وتحديدها في سعرين فقط.
ثانيا ،هذه األسعاراملرتفعة تؤدي في الغالب إلى التهريب والغش ،مما
ينتج عنه ضعف املردودية الجبائية املتوخاة.
وأخيرا سعر  %30كان معمول به إلى غاية نهاية سنة  1993وتم

غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:

إذن ،املجلس رفض هذا التعديل بـ  44ضد  24مع امتناع .4
اآلن غادي نعرض التعديل الذي تبنته اللجنة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة ..105
راه صوتنا على هذا التعديل ديال اللجنة ترفض ،أشنو كما عدلت؟
إيه اللجنة ،إيوا اللجنة هي اللي بقت املادة األصلية هي اللي غادي تحل
املادة األصلية.
وقع التعديل ولكن التعديل حل محل النص األصلي.
االستقالل ،إيه ،ولكن هذاك إذا ترفض صافي ما بقاش داخل.
على أي املوافقون على كما عدلت من طرف اللجنة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  105من املدونة العامة ،باإلجماع.
املادة .106
املوافقون :باإلجماع.
املادة  123كما عدلتها اللجنة ،بخصوص اإلعفاء من الضريبة على
القيمة املضافة حين استيراد األدوية التي يفوق مبلغها  588درهما.
املوافقون :باإلجماع.
اآلن املادة :127
املوافقون :باإلجماع.
املادة  129من املدونة العامة للضرائب كما عدلتها اللجنة ،باإلعفاء
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من واجبات التسجيل بالنسبة ل:
أوال ،عملية نقل ملكية عقارات ومنقوالت الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي إلى الصندوق املغربي للتأمين الصحي.
ثانيا ،املحررات والوثائق املتعلقة بالعمليات املنجزة من طرف
البنك األوروبي إلعادة اإلعماروالتنمية.
املوافقون :باإلجماع.
املادة :131
املوافقون :باإلجماع.
املادة :133

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
نقل ملكية العقارات واملنقوالت من الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي وليس الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

السيد رئيس الجلسة:
اللي قريت وراه مسجل هو ما يلي :الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي إلى الصندوق املغربي للتأمين الصحي ،كاين خطأ في الصياغة
بالفعل.

هاذ التعديل يرمي إلى تحديد الحد األدنى لسعر الضريبة على الشركات
والضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية والفالحية في %0.5
(التعديل رقم )7

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
يروم هاذ التعديل ،السيد الرئيس ،إلى إرجاع الحد األدنى للضريبة
على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول املهنية والفالحية،
إرجاع هذه الضريبة إلى سابق عهدها ،يعني من  0.75إلى  ،%0.5هاذ
الزيادة اللي دارت الحكومة فهاذ الضريبة يعني غيرمقنعة بتاتا ،ستؤدي
للعديد من املشاكل للشركات اللي في وضعية صعبة.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزيرموقفكم من التعديل.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هاذ التعديل غير مقبول ،ألن التدبير املقترح في املشروع األصلي
والذي نص على رفع السعر األدنى للضريبة إلى  ،%0.75يهدف إلى
تحقيق العدالة الجبائية بين امللزمين ومحاربة املمارسات غير السليمة
التي تتمثل في التصريح بالعجزالدائم.

إذن املادة  133دوزناها:

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون :باإلجماع.

شكرا.

املادة  135كما عدلتها اللجنة باالجماع.
إخضاع املبالغ املدفوعة في إطار تنفيذ عقود الوعد بالتعاقد
للواجب الثابت  200درهم مع إعطاء الحق للمحامون إلنجاز العقود،
غادي نعرض هاذ املادة للتصويت:
راه تيقولو اإلخوان ما�شي باإلجماع ،ال.
املوافقون= 66؛
املعارضون= 3؛
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متشبث ،إذن غادي نعرض التعديل على التصويت:
املوافقون على التعديل= 28؛
املعارضون= 37؛
ممتنع = .6
إذن ،املجلس رفض هذا التعديل بـ 37ضد  28مع امتناع .6
التعديل الثاني ديال نفس الفريق املحترم ،تفضل.

املمتنعون= .4

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

إذن وافق املجلس ب  66ضد  3مع امتناع .4

في نفس املادة  ،144التعديل يروم إدراج بعض املنتجات الفالحية
اللي غادي تحدد بنص تنظيمي من طرف السلطات املعنية لتطبيق
الحد األدنى في  %0.25إسوة بمنتجات أخرى نفطية ،وإلى آخره.

غادي ننتقل للمادة  136لم يرد فيها �شيء:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  139كذلك لم يرد أي تعديل وال:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  144ورد في شأنها من فريق األصالة واملعاصرة ،تعديل أول،

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة.
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السيد وزير االقتصاد واملالية:
عودة التذكير بأن القطاع الفالحي كان يستفيد من اإلعفاء الكلي
الدائم من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية .2013

للملزمين.
غادي نعرض هاذ املادة للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.

وتم فرض الضريبة على هاذ القطاع بشكل تدريجي ابتداء من
 2014بالنسبة للمستغالت الفالحية الكبرى مع االستمرار في اإلعفاء
بالنسبة للفالحين الصغار ،وبالتالي فأي تخفيض من السعر األدنى
للضريبة سيكون فقط لصالح الفالحين الكبارالذين أصبحوا خاضعين
للضريبة ،أما الفالحين الصغارفيبقون معفيين كليا من الضريبة.

املوافقون :باإلجماع.

السيد رئيس الجلسة:

املادة :179

املادة :173
املوافقون :باإلجماع.
املادة :174

املوقف النهائي من التعديل.

املوافقون :باإلجماع.

السحب.

املادة :183

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
نسحبه.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
اآلن غادي نعرض املادة  144للتصويت:
املوافقون= 58؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون= .6
إذن وافق املجلس على املادة  165بـ  58صوت.
 144فيه تعديلين ،واحد سحب ،واحد ما تسحبش 144 ،راك متبع
معايا أ�سي..
إذن غادي ندوزو للمادة :165
املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.
املادة :184
املوافقون :باإلجماع.
املادة :186
املوافقون :باإلجماع.
املادة :198
املوافقون :باإلجماع.
املادة :205
املوافقون :باإلجماع.
املادة :208
املوافقون :باإلجماع.
املادة :210
املوافقون :باإلجماع.
املادة :214

ال ،في األول صوتنا على التعديل وبعدين صوتنا على املادة ،أي
املوقف األخيرديالكم كان ،144 ،املادة برمتها.

املوافقون :باإلجماع.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

املادة :222

نحن نعارضها.

السيد رئيس الجلسة:
ودابا دازالتصويت.
إذن املادة  169املكررة من املدونة العامة للضرائب كما عدلتها
اللجنة باإلجماع ،فيما يخص بالحفاظ على املعطيات الشخصية
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املوافقون :باإلجماع.
املادة .228
املوافقون :باإلجماع.
املادة  230مكررة:
املوافقون :باإلجماع.
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املادة :232
املوافقون :باإلجماع.
املادة :241
املوافقون :باإلجماع.
اآلن  XVI-247من املدونة العامة للضرائب كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :باإلجماع.
يرمي لتمديد األجل لسنة إضافية للمنعشين العقاريين الذين لم
يتمكنوا من إيجاد البرامج السكنية في اتفاقاتهم املبرمة مع الدولة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :250
املوافقون :باإلجماع.
املادة :251
املوافقون :باإلجماع.
املادة   252ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل حول البند الثاني من املادة ،كما أن اللجنة عدلت
باإلجماع ،البند األول من املادة الرامي لتأكيد االستثناء املخول للمهنيين
غيرامللزمين بمسك املحاسبات وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
وعليه غادي نمشيو فذاك التوجه ديالكم غادي نمشيو للتعديل
ديال اللجنة:

ومقابل الرفع من هذا الواجب من  300إلى  500درهم استفاد
املواطنون من تخفيف العبء الضريبي إثر نسخ مجموعة من واجبات
التمبر ،سيما تلك الواسعة التداول وهي الفئة ديال  20درهم.

السيد رئيس الجلسة:
املوقف النهائي.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
ما عرفتش واش مقبول وال مرفوض؟

السيد رئيس الجلسة:
قال لك لم يتغيرمنذ زمن طويل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
تغير العام اللي فات وبغينا نرجعوه هذا العام يبقى كيفما هو،
السيد الوزيرما مقبولش ،إذن نتشبث بالتعديل.

السيد رئيس الجلسة:
إذن غادي نعرض التعديل للتصويت:
املوافقون= 24؛
املعارضون للتعديل= 46؛
املمتنعون= .4

املوافقون :اللجنة عدلت هذه املادة ال�سي:252 ،

إذن عارض املجلس هذا التعديل ب  46ضد  24مع امتناع .4

املوافقون :باإلجماع.

إذن اآلن غادي نعرض املادة  252للتصويت:

غادي نمشيو للتعديل ديالكم ،تفضل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يروم إرجاع
الواجب الثابت على جوازات السفرإلى  300درهم عوض  500درهم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هذا التعديل.
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املوافقون :إذن ربما نفس العدد مقلوب.
متفقين إذن  ،46ضد  ،24مع امتناع .4
املوافقون= 46؛
املعارضون= 24؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على هذه املادة ب ـ  46ضد  24مع امتناع .4
اآلن غادي نمرإلى املادة  260كما عدلتها اللجنة باإلجماع بخصوص
إعفاء العربات املستعملة في النقل املزدوج من الضريبة على السيارات:
املوافقون :باإلجماع.

السيد وزير االقتصاد واملالية:

املادة  261كما عدلتها اللجنة.

أود التذكيربأن هذا الواجب لم يطرأ عليه أي تغييرمنذ سنة 1984
والرفع من  300إلى  500درهم تم بموجب قانون املالية لسنة .2018

املوافقون :باإلجماع.
هذا فيه تعديل غيرفي الصياغة:

5244

الجريدة الرسمية للبرملان

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

املوافقون :باإلجماع.

إذن املجلس عارض هذا التعديل بـ  45ضد  3مع امتناع .24

املادة :262

اآلن غادي نمشيو  ،274أنا عندي املادة .274

املوافقون :باإلجماع.

املادة  269صافي جاء فيها التعديل ما عارضناش على املادة.

املادة   269ورد بشأنها تعديل من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل بشأن تحديد سعر املساهمة في  %5من األرباح
بالنسبة لشركات توزيع مواد البترول والشركات التي تستورد مواد
البترول السائلة ،الكلمة لكم لتقديم التعديل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
هاذ املادة  269جات فيها الحكومة بالسعر ديال املساهمة في 2.5
بالنسبة للشركات ،احنا تنقترحوبالنسبة لشركات املحروقات اللي كانت
دارت أرباح غير أخالقية فهاذ السنتين اللي دازو على أنه تطبق عليهم
هاذ املساهمة بـ  %5من األرباح بالنسبة لهاذ الشركات ديال املحروقات.
كان �شي خطأ مادي قبل ،احنا صححنا الخطأ املادي  %5من األرباح
على شركات املحروقات اللي دارت أرباح غير أخالقية خالل السنتين
األخيرتين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
التعديل غير مقبول ،ألن ذلك من شأنه أن ينتج آثار سلبية على
أسعار املواد البترولية وكذا على أسعار باقي القطاعات االقتصادية
املرتبطة بهذا القطاع كالنقل والصناعة والتجارة والفالحة.

السيد رئيس الجلسة:
املوقف النهائي.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
نتشبث بالتعديل.

السيد رئيس الجلسة:

إذن املادة :274
املوافقون :باإلجماع.
املادة :278
املوافقون :باإلجماع.
املادة :279
املوافقون :باإلجماع.
كاين تعديل عنوان الباب الرابع من القسم الثاني من الجزء
الثاني من الكتاب األول من املدونة العامة للضرائب ،تعديل غير في
عنوان الباب.
املوافقون :باإلجماع.
نفس التعديل غير في العنوان ،عنوان الفرع السادس من الباب
الثاني من القسم األول من الجزء الثالث من الكتاب األول من
املدونة العامة للضرائب.
املوافقون :باإلجماع.
ننتقل للبند الثاني من املادة  7الخاص بتتميم املدونة العامة :مواد
جديدة.
هاذي مواد جديدة.
املادة  19املكررة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  82املكررة مرتين:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  126مكررة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  154مكررة كذلك:
املوافقون :باإلجماع.

غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:

املادة  160هاذي عدلتها اللجنة:

املوافقون على التعديل= 3؛

املوافقون :باإلجماع.

املعارضون للتعديل= 45؛

املادة  203املكررة:

املمتنعون للتعديل= .24

املوافقون :باإلجماع.
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تعديل الفرع السادس من الباب الثاني من القسم األول من
الجزء الثالث من الكتاب األول من املدونة العامة للضرائب ومادته
 207املكررة مرتين.
املوافقون ،هذا غيرتعديل في العنوان :باإلجماع.
تعديل آخرغيرفالعنوان ،القسم الخامس من الكتاب الثالث من
املدونة العامة للضرائب ومواده من  280إلى .287
املوافقون :باإلجماع.
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املادة  9ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة وفريق
االتحاد املغربي للشغل يجمعهما وحدة املوضوع بإلغاء الديون املتعلقة
بالقروض املمنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة أو بضمانها
موضوع القانون  53.00املتعلق بإحداث املقاوالت الناشئة ،الكلمة
لكم.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

غادي نعرض للتصويت القسم الثالث من الكتاب الثالث من
املدونة العامة للضرائب كما تم نسخه وتعويضه ،املواد من  267إلى
.273

التعديل يروم ،السيد الرئيس ،إلى إلغاء يعني القروض على الشباب
بدون تمييز ،يعني الحكومة أش دارت ألغت الديون على واحد الفئة
من الشباب وخالت فئة أخرى ،رغم أنه الفئة األخرى صحيح يعني
مضمونة ،القروض ديالها مضمونة من صندوق الضمان املركزي وهو
تحت وصاية وزارة املالية والدولة ،وهاذ الشباب يعني يعيش ظروف
صعبة صعبة صعبة جدا.

غادي نعرض اآلن للتصويت املادة   277من املدونة العامة
للضرائب كما تم نسخها وتعويضها:

وبالتالي ندعو الحكومة في هذه املناسبة ،واخا راه احنا في جلسة
تشريعية ،أنها تنصت ألنه هناك معاناة لعشرات ربما ملئات من شبابنا،
هاذي ما فيهش السياسة فيه الكثيرمن اإلنسانية.

اآلن غادي نمرللبند املتعلق باملواد اللي كتنسخ وكتعوض.

املوافقون :باإلجماع.

املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي نمر إلى البند الرابع من املادة  7الخاص بالنسخ ،هاذي
مواد تنسخ املواد السابقة فقط ،ويهم بعض مقتضيات املدونة العامة
للضرائب والرسم املفروض على عقود التأمين.
كنعرض هاذ املادة للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
غادي نمر اآلن إلى البند الخامس من املادة  7اللي تتعلق بتنفيذ
القوانين ،هاذي عدلتها اللجنة في الفقرة الخامسة:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي نعرض املادة  7برمتها ،كما عدلت ،اآلن عندنا وكما
صوتنا عليها إذن املادة  7برمتها:
املوافقون= 42؛

السيد الوزير ،قبلوا هاذ التعديل وعاونو هاذ الشباب باش يتفكو
من هاذ املحنة ،واملعاناة اللي عايشين هما حانوتي ومقاوالتي.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
هاذ التعديل يجمعه وحدة املوضوع مع االتحاد املغربي للشغل ،أنا
أقترح غادي يقدم التعديل والسيد الوزيرغادي يعطي جواب موحد ألنه
نفس املوضوع ،إذن نمشيو في هاذ السياق ،تفضل ،تفضلو اإلخوان.

املستشار السيد عز الدين زكري:
نفس التعديل ونفس التعليل لنفس األسباب.

السيد رئيس الجلسة:

املعارضون= 22؛

شكرا.
موقف الحكومة.

املمتنعون= .4

السيد وزير االقتصاد واملالية:

إذن املجلس وافق على املادة  7ب  42ضد  22مع امتناع .4

أوال ،نبغي نقول لكم الرسالة واصلة غيرهومن الناحية العملية هاذ
التدبيراللي جات به الحكومة في املادة  8يهم حصة الدولة من القروض
املمنوحة للشباب باعتبارها ديون عمومية.

اآلن املادة  7ولكن مكررة ،اللي صوت عليها هاذي أضافتها اللجنة
باإلجماع وتهم منحة تجديد وتكسيرمركبات للنقل العمومي الجماعي.
املوافقون :باإلجماع.
اآلن نرجعو للمادة  8من مدونة الضرائب:
املوافقون :باإلجماع.

أما فيها يخص الصندوق املركزي للضمان فهو صندوق يتدخل
لضمان القروض املمنوحة من طرف املؤسسات البنكية وتعتبر ديونا
خاصة وليست ديون عمومية ،بالتالي ما يمكنش يتدخل فيها قانون
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املالية ،في حين خاصنا نلقاو حلول ربما عملية ،يعني باش كيف قلتو
هذه الرسالة ديالكم ناخدوها بعين االعتبار.

السيد رئيس الجلسة:
املوقف النهائي.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
الحلول العملية نتشبث.

السيد رئيس الجلسة:
تتشبثون ،االتحاد املغربي للشغل.

املستشار السيد عز الدين زكري:
من خالل املداخلة ديال السيد الوزير ،كيظهر أنه ما�شي التزام،
ولكن غادي يكون إعادة نظر في هذه القروض ،إذا نسحب التعديل
ديالنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن بقي لنا تعديل ديال األصالة نعرضه للتصويت.
املوافقون على التعديل= 34؛
املعارضون للتعديل= 37؛
املمتنعون :ال أحد.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
مشروع قانون املالية لسنة  2019مبني أساسا على هاذ برنامج
الخوصصة واللي فيه  5املليار ديال الدرهم اللي غادي تكون في امليزانية
و 5املليار اللي غادي تم�شي لصندوق الحسن الثاني ،وبالتالي هذا
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض هذا التعديل ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
املوافقون على التعديل= 3؛
املعارضون للتعديل= 51؛
املمتنعون= .16
إذن ،رفض املجلس التعديل ب ـ  51ضد  3مع امتناع .16
اآلن غادي نعرض املادة  10للتصويت:
املوافقون= 51؛
املعارضون= 3؛
املمتنعون= .16
املادة  11كما عدلتها اللجنة باإلجماع بخصوص املادة  100من
مدونة تحصيل الديون العمومية.

إذن املجلس رفض هذا التعديل ب  37ضد .34

املوافقون :باإلجماع.

اآلن غادي نعرض املادة  9للتصويت.

املادة .12

املوافقون = 37؛

املوافقون :باإلجماع.

املعارضون= 34؛

املادة .13

املمتنعون :ال أحد.

املوافقون :باإلجماع.

املادة  10كذلك فيها تعديل ديال املجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،تفضل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
احنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مبدئيا ضد الخوصصة،
وبالتالي نطالب أن هذه املادة  10تزول ،تحذف من القانون املالي.
شكرا السيد الرئيس.
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املادة .14
املوافقون :باإلجماع.
املادة .15
املوافقون :باإلجماع.
املادة  16كما عدلتها اللجنة ،باإلجماع بإحداث مرفق مسيربصورة
مستقلة ،املركزاالستشفائي اإلقليمي بمديونة من فاتح يناير.2019
املوافقون :باإلجماع.
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بغيت نشير بأن هاذ التعديل يهم كذلك املادة  50اللي مازال غادي
نشوفها في الجدول "أ" واملادتين  57و 58من الجزء الثاني ،كذلك ملا
نوصلو ليها غادي نشوفو في التجهيز.
املوافقون :باإلجماع.
املادة .17
املوافقون :باإلجماع.
املادة :18
املوافقون :باإلجماع.
املادة :19
املوافقون :باإلجماع.
املادة :20
املوافقون :باإلجماع.
املادة :21
املوافقون :باإلجماع.
املادة :22
املوافقون :باإلجماع.
املادة :23
املوافقون :باإلجماع.
املادة:24
املوافقون :باإلجماع.
املادة :25
املوافقون :باإلجماع.
املادة :26
املوافقون :باإلجماع.
املادة :27
املوافقون :باإلجماع.
املادة  27مكررة أضافتها اللجنة باإلجماع ،لتغيير الجانب الدائن
من الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "الصندوق الوطني
لتنمية الرياضة".
املوافقون :باإلجماع.
املادة :28
املوافقون :باإلجماع.
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إذن غادي نعرض املادة  29للتصويت:
املوافقون= 63؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون= .7
إذن ،وافق املجلس على املادة  29ب  63ضد ال أحد مع ممتنع .7
املادة :30
املوافقون :باإلجماع.
املادة :31
املوافقون :باإلجماع.
املادة :32
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي نعرض الباب األول من الجزء األول للتصويت:
املوافقون=41؛
املعارضون= 24؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على الباب األول من الجزء األول ب  41ضد 24
مع امتناع .4
الباب الثاني :أحكام تتعلق بالتكاليف.
املادة :33
املوافقون :باإلجماع.
املادة :34
املوافقون= 62؛
املعارضون= 3؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على هاذ املادة  34ب ـ  62ضد  3مع امتناع .4
وفي هذه املادة ورد تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل  34مكرر ،وتتعلق بترشيد استهالك
املناصب الشاغرة الخاصة بوزارة الصحة ،تفضل السيد رئيس اللجنة.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
هذا التعديل فيه في الحقيقة إدماج قطاع ديال التربية الوطنية
والقطاع ديال الصحة ضمن القطاعات اللي معنية بالتعويض
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األتوماتيكي ديال املحالين على التقاعد ،ألن هاذ القطاعين بجوج فيهم
واحد النسبة كبيرة ديال اإلحالة على التقاعد ،مقارنة مع املناصب
املالية املحدثة سنويا ،كاين واحد النقص كبير وبغينا باش يدخلو في
هاذ القطاعات اللي تتستافد من هاذ اإلجراء.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للحكومة.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هاذ التعديل غير مقبول ،ألن االحتفاظ باملناصب املالية على إثر
إحالة املوظفين على التقاعد لفائدة بعض القطاعات يشكل استثناء،
تم األخذ به نظرا لخصوصية بعض القطاعات .وتوسيع هاذ االستثناء
ليشمل قطاعي التربية الوطنية والصحة سوف يفرغ هذا االستثناء من
الجدوى التي أحدث من أجلها ،عالوة على األثر املالي الذي سيترتب على
ذلك.
ولقد تم كما تعلمون بذل مجهود استثنائي خالل الثالثة سنوات
األخيرة على مستوى إحداث املناصب املالية لفائدتي هذين القطاعين،
التربية الوطنية والصحة.

السيد رئيس الجلسة:
رأي الفريق من هذا التعديل.

املستشار السيد رحال املكاوي:
نتشبث بهذا التعديل ،السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
يتشبث ،وبالتالي أنا غادي نعرضو للتصويت.
املوافقون على التعديل= 24؛
املعارضون للتعديل= 41؛
املمتنعون= .4
إذن ،عارض املجلس هذا التعديل  41ضد  24مع امتناع .4
املادة  35ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة واملعاصرة ومجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول ترشيد استهالك املناصب
الشاغرة.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق ..أنتم األولين ،أنا عطيتك
الكلمة بغيتي..؟ ال ،شوف ،أنا كنقول بأنه ما�شي نفس التعديل ألنه
الوزيرغادي يجاوب على كل تعديل.
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املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
السيد الرئيس،
هو نفس التعديل ديال الفريق االستقاللي املحترم بنفس املدلول
ونفس املعنى.

السيد رئيس الجلسة:
ما�شي االستقالل ،ديال الكونفدرالية.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
السابق ديال الصحة والتعليم ،احنا عندنا الصحة ،هاذ التعديل
يروم االحتفاظ باملناصب في القطاع ديال الصحة ،نظرا للخصاص
املهول في املوارد البشرية ،ما كاين ال أطباء ال ممرضين ،كاين واحد
الخصاص كبير اللي أنتم عارفين الحالة السيئة لقطاع الصحة في
البالد ،بالتالي كإجراء ليدخل ضمن اإلجراءات ديال اإلصالح هو
االحتفاظ باملناصب في هذا القطاع.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الوزيرباش تجاوب مرة واحدة ألنه املوضوع واحد.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
التعديل يروم إضافة االحتفاظ باملناصب املالية التي يتقاعد
أصحابها بالنسبة ملوظفي قطاعي الصحة والتعليم ،وذلك تماشيا مع
كون الحكومة تقول بأن هذا القانون هو قانون اجتماعي ،في الوقت اللي
تم االحتفاظ باملتقاعدين لبعض القطاعات األخرى عندها خصوصية
نعم ،ولكن أيضا التعليم والصحة لهما خصوصيتهما ،التعليم ما
فيهش التوظيف في مناصب قارة ،فيه  114منصب فقط دارها مجلس
النواب ،وهناك  15000منصب بالتعاقد ،لكن إذا راجعنا األرقام
سنجد بأنه غادي يخرجو أكثر من  13000منصب للتقاعد في التعليم
بالخصوص ،وبالتالي فالتوظيف غادي يكون هو  2000منصب ديال
املتعاقدين .القطاع به خصاص كبير ،فنحن نقترح أن ،وهذا باألرقام
ديال الحكومة ،نفسها تتقول بأنه مازال خصاص كبير في التعليم
والصحة ،وبالتالي احنا تنطالبو على أنه هاد القطاعين حتى هما لهما
خصوصيتهما ويتم استثناؤهم من إزالة هذه املناصب ديال التقاعد.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير االقتصاد واملالية:
هو نفس التعليل اللي قدمنا للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

السيد رئيس الجلسة:
إذن املوقف ديالكم السيد الرئيس؟
إذن غادي نعرض ،غير كاين تعديلين هللا ير�ضي عليكم ،التعديل
ديالكم يروم فقط الصحة ،أما التعديل ديالهم يروم الصحة والتعليم،
يعني ما�شي بحال بحال ،ولهذا احنا كنا بغينا نعطيوكم الكلمة وتجاوب
الحكومة ثم نعطيو للكونفدرالية تجاوب الحكومة ،ألن ما�شي نفس
التعديل.
السيد الوزيرعلى التعديلين راه جاوبتي.
إذن غادي نعرض ألن هذا القانون ،غادي نعرض التعديل فقط
ديال فريق األصالة ثم التعديل ديال الكونفدرالية.
املوافقون على التعديل ديال األصالة واملعاصرة= 24؛
املعارضون للتعديل=41؛
املمتنعون :ال أحد.
إذن التعديل ترفض ب  41ضد .24
التعديل الثاني.
املوافقون= 24؛
املعارضون= 41؛
املمتنعون= .0
اآلن غادي نعرض املادة  35للتصويت.
املوافقون= 41؛
املعارضون= 24؛
املمتنعون= .0
إذا وافق املجلس على املادة  35ب  41موافق 24 ،معارض.
املادة :36
املوافقون :باإلجماع.
املادة :37
املوافقون :باإلجماع.
املادة :38
املوافقون :باإلجماع.
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املادة :39
املوافقون :باإلجماع.
املادة :40
املوافقون :باإلجماع.
املادة :41
املوافقون :باإلجماع.
املادة :42
املوافقون :باإلجماع.
املادة :43
املوافقون :باإلجماع.
املادة :44
املوافقون :باإلجماع.
املادة :45
املوافقون :باإلجماع.
املادة :46
املوافقون :باإلجماع.
املادة :47
املوافقون :باإلجماع.
املادة :48
املوافقون :باإلجماع.
املادة :49
املوافقون :باإلجماع.
دابا الباب الثاني من الجزء األول غادي نعرضو للتصويت.
املوافقون= 44؛
املعارضون23:؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على الباب الثاني من الجزء األول ب  44ضد 23
مع امتناع .4
الباب الثالث :أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة.
ولإلشارة هاذ املادة  50فقد عدلتها اللجنة باإلجماع في الجدول (أ)
في مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة بإضافة
املركزاإلستشفائي إلقليم مديونة.
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هنا غادي نعرضو بالجملة أو ما يسمى بالتصويت اإلجمالي ،والذي
ينص عليه القانون التنظيمي للمالية ،أعتقد في مادة .54
غادي نصوتو على مداخل امليزانية العامة بوحدتها جملة ،ونصوتو
على مداخيل مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ()SEGMA
دفعة واحدة ،وكذلك نصوتو على كل صنف من أصناف الحسابات
الخصوصية اللي هي خمسة.
إذن غادي نبداوعلى بركة هللا التصويت بتقديرات مداخيل امليزانية
العامة .أعرضها للتصويت:
املوافقون= 44؛
املعارضون= 23؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على تقديرات مداخيل امليزانية العامة بـ  44ضد
 23مع امتناع .4
اآلن غادي ندوزو لتقديرات مداخيل مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة ،املداخيل ديال (.)SEGMA
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رابعا غادي نصوتو كذلك على تقديرات مداخل حسابات التمويل.
املوافقون= 44؛
املعارضون= 23؛
املمتنعون= .4
تقديرات مداخيل حسابات النفقات من املخصصات.
املوافقون= 44؛
املعارضون= 23؛
املمتنعون= .4
إذن وافق املجلس.
اآلن غادي نعرض املادة  50للتصويت.
املوافقون= 44؛
املعارضون= 23؛
املمتنعون= .4

املوافقون :نفس العدد 44؛

 44ضد  23مع امتناع .4

املعارضون= 23؛

إذن وافق املجلس على املادة  50بـ ـ  44ضد  23مع ممتنع .4

املمتنعون= .4

املادة :51

إذن وافق املجلس على  44ضد .23

املوافقون= 54؛

اآلن غادي نعرض تقديرات مداخل الحسابات الخصوصية
للخزينة بحسب كل صنف ،فيها  5كيف تتعرفو أصحاب اللجنة ،كاين
 5األصناف.
غادي نبداو بتقديرات مداخيل الحسابات املرصدة ألمور
خصوصية.
املوافقون :نفس العدد 44؛

املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون= .7
إذن ،وافق املجلس على هاذ املادة.
املادة  52ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة بتحديد سقف لإلذن
املخول للحكومة في التمويل عبرإصداراالقتراضات الداخلية ،تفضل.

املعارضون= 23؛

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:

املمتنعون= .4

هاذي عالقة باملادة األولى اللي تشبثنا بتسقيف املديونية حتى ال
نغرق ولن ينفع الندم ،ففعال الحكومة سقفت الدين الخارجي  27مليار
درهم ،ولكن راه الدين الداخلي غادي يوصل ل  75 ،26 + 49مليار
درهم ،راه كثير هاد ال�شي ،وبالتالي أوال للحد من املديونية ،ولكن ثانيا
إلعطاء املعنى الدستوري لهذا األمر ،يعني البد من اإلذن ديال البرملان
لتجاوز هذا السقف ،باش تتجاوز الحكومة هذا السقف خاصها اإلذن
من البرملان.

 44ضد  23مع امتناع .4
غادي نصوتو على مداخل حسابات االنخراط في الهيئات الدولية.
املوافقون :باإلجماع.
غادي نصوتو على مداخل حسابات العمليات النقدية.
املوافقون= 63؛
املعارضون= .4

هذا هو املعنى ديال هذا التعديل السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة السيد الوزير.
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اآلن غادي نعرض الباب الثالث من الجزء األول للتصويت:
املوافقون= 44؛

السيد وزير االقتصاد واملالية:

املعارضون =24؛

هو نفس موقف الحكومة اللي كان عبرنا عليه في املادة األولى اللي
جات مع بداية الجلسة.

املمتنعون = .4

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أعرض هذا التعديل على التصويت على املجلس:

إذن ،وافق املجلس على الباب الثالث من الجزء األول ب 44ضد
 24مع امتناع .4
اآلن غادي نعرض الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم
 80.18للسنة املالية  ،2019للتصويت عليها كما عدل.

املوافقون= 14؛

املوافقون = 45؛

املعارضون لهذا التعديل =44؛

املعارضون = 24؛

املمتنعون= .14

املمتنعون = .4

إذن ،املجلس يرفض هذا التعديل ب ـ  44ضد  14مع امتناع .14
إذن غادي نعرض اآلن املادة  52للتصويت:

إذن ،وافق املجلس على الجزء األول من مشروع قانون املالية
رقم  80.18للسنة املالية .2019

املوافقون= 44؛

إذن ،وافق املجلس على الجزء األول من مشروع قانون املالية.

املعارضون= 14؛

إذن غادي نرفعوالجلسة ،غادي نمشيوللجان باش اللجان وخاصة
لجنة املالية للتصويت على الجزء الثاني وكذلك امليزانيات الفرعية
وكذلك باقي اللجان الدائمة.

املمتنعون=.14
املادة :53
املوافقون :باإلجماع.

شكرا .رفعت الجلسة ومع الساعة الثالثة.
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التاريخ :األربعاء  04ربيع اآلخر1440هـ ( 12ديسمبر2018م).
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السيد رئيس الجلسة:
بالفعل بأن ندوة الرؤساء اتفقوا على ما يلي:

الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.

اللي بغى يسلم يسلم ،اللي ما بغاش يسلم له ذلك ،هذا هو االتفاق
الذي جرى في ندوة الرؤساء.

التوقيت :ساعة وثالث وعشرون دقيقة ،إبتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الثامنة عشرة بعد الزوال.

ولكن اآلن اإلخوان هللا ير�ضي عليكم كل امليزانيات الفرعية ،كلها
امليزانيات الفرعية ،اللي ما عطاش دبا يعطينا بعدين.

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم
 80.18للسنة املالية .2019

إذن بما أن حتى فريق وال مجموعة ما دخلش حتى الحكومة ما
غاديش تدخل.

 -1التصويت على مواد الجزء الثاني؛

إذن على بركة هللا ،نستمر مباشرة للتصويت على الجزء الثاني من
مشروع قانون املالية ،وقبل ذلك بغيت نذكر املجلس املوقر واملحترم،
بأن القانون التنظيمي للمالية ،خاصة املادة  53كما سلف الذكر في
الصباح ،بأن هناك التصويت اإلجمالي على بعض املواد وال على بعض
الوزارات.

 -2التصويت على مشروع قانون مالية  2019برمته؛
 -3تفسيرالتصويت.

املستشار السيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على الجزء الثاني من
مشروع قانون املالية  80.18للسنة املالية  ،2019وفق البرنامج اآلتي:
 -1مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية وجواب الحكومة عليها.
 -2التصويت على مواد الجزء الثاني.
 -3التصويت على مشروع القانون املالي برمته ،وأخيرا تفسير
التصويت.
ونبدأ بمناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية ،وأعتقد حسب
االتصاالت التي جرت بين الرئاسة ومعظم رؤساء الفرق أن املداخالت
ستسلم للرئاسة لضمها إلى املحضر ،واش كاين �شي واحد يرغب أن
يتدخل في امليزانيات الفرعية أو أن يسلم مداخلته لضمها إلى املحضر،
كيف قلت.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيد الرئيس،
من األعراف اللي تنتداولوها فهاذ املجلس املوقر ،أن ملي تنتافقو
في ندوة الرؤساء لتسليم العروض فتنظن حسم األمر ،ما تنظنش �شي
فريق أو �شي مجموعة اللي غادي تقول لك ال ،حيث احنا كلنا الحمد هللا
متفقين نقدمو ،أنا في نظري هذا مسلم.

الجزء الثاني :وسائل املصالح:
النفقات من امليزانية العامة وميزانية مرافق الدولة املسيرة 
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
أوال ،امليزانية العامة:
املادة :54
الجدول "ب" املتعلق باالعتمادات املفتوحة لنفقات التسيير 
الخاصة بامليزانية العامة للدولة حسب القطاعات الوزارية
واملؤسسات.
أوال ،غادي نبداو بالتصويت دفعة واحدة على الجزء الثاني وعلى
الفصول املتعلقة بمشروع ميزانية جاللة امللك والبالط امللكي وإدارة
الدفاع الوطني من الجدول "باء" املتعلق بنفقات التسيير الخاصة
بامليزانية العامة للسنة املالية :2019
املوافقون :باإلجماع.
ثانيا ،ننتقل كذلك للتصويت دفعة واحدة على الفصول املتعلقة
بنفقات التسييراملرصودة لكل من مجلس النواب ،مجلس املستشارين،
املحاكم املالية ،املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واملجلس األعلى
للسلطة القضائية من الجدول "باء" املتعلق بنفقات التسيير الخاصة
بامليزانية العامة للسنة املالية .2019
الفصول املتعلقة باملوظفين واألعوان ،والفصول الخاصة باملعدات
والنفقات املختلفة:
املوافقون :باإلجماع.
ثالثا ،ننتقل للتصويت على الفصول املتعلقة بنفقات التسيير
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املرصودة للقطاعات الحكومية املختلفة ،بالنسبة للفصول املتعلقة
باملوظفين واألعوان واملعدات والنفقات املختلفة ،ويتعلق األمر
بالوزارات التالية:
رئيس الحكومة ،وزارة الدولة 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 التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ،وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،وزارة الشباب والرياضة ،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 وبالوظيفة العمومية ،وزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،وزارة األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
غادي نعرض هذه الوزارات كلها دفعة واحدة للتصويت عليها:
املوافقون= 41؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
إذن وافق املجلس باألغلبية  ،41معارض  21مع امتناع  4على
الفصول املتعلقة بنفقات التسييراملرصودة للقطاعات الحكومية.
رابعا ،اآلن غادي ننتقل إلى الفصل املتعلق بالتكاليف املشتركة،
والفصل املتعلق بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية من
الجدول "باء" املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بمشروع ميزانية وزارة
االقتصاد واملالية:
املوافقون= 41؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
خامسا ،غادي نعرضو للتصويت دفعة واحدة الفصول املتعلقة
باملندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير واملندوبية
السامية للتخطيط واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
من الجدول "باء" املتعلق بنفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة
للسنة املالية :2019
الفصول متعلقة باملوظفين واألعوان والفصول الخاصة باملعدات
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والنفقات املختلفة:
املوافقون :باإلجماع.
سادسا ،غادي نعرض للتصويت الفصل املتعلق بالنفقات الطارئة
واملخصصات االحتياطية من الجدول "ب" املتعلق بنفقات التسيير
الخاصة بامليزانية العامة للسنة املالية :2019
إذن املوافقون= 42؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
دابا اآلن غادي نعرض الجدول "باء" برمته:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة  54برمتها للتصويت :نفس العدد.
املوافقون= 41؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
غادي ننتقلو للمادة  55الجدول "ج" غادي ننتقلو للتصويت عن
الفصول املتعلقة بنفقات االستثمار املرصودة ملختلف القطاعات
الوزارية واملؤسسات.
أوال ،غادي نبداو بالتصويت للفصول املتعلقة بالبالط امللكي وإدارة
الدفاع الوطني من الجدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمار خاصة
بامليزانية العامة لسنة :2019
املوافقون :باإلجماع.
ثانيا ،غادي نعرض للتصويت الفصل املتعلق بمشاريع ميزانية
مجلس النواب ،مجلس املستشارين ،املحاكم املالية ،املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،املجلس األعلى للسلطة القضائية،
من الجدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمار الخاصة بامليزانية العامة
للسنة املالية :2019
املوافقون :باإلجماع.
ثالثا ،غادي نعرضو اآلن للتصويت الفصول املتعلقة بالقطاعات
الوزارية من الجدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمارالخاصة بامليزانية
العامة للسنة املالية  ،2019وهي:
رئيس الحكومة ،وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ،وزارة العدل،
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية

5254

الجريدة الرسمية للبرملان

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 ،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 وبالوظيفة العمومية ،وزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،وزارة األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،أعرضها دفعة واحدة:

غادي ننتقلو إلى املادة  56الجدول "د":
اآلن غادي نعرضوللتصويت االعتمادات املفتوحة للنفقات املتعلقة
بخدمة الدين العمومي من امليزانية العامة للسنة املالية  ،2019وهذه
املادة  56تضم فيه الفصل املتعلق بفوائد وعموالت متعلقة بالدين
العمومي وفيه الفصل املتعلق باستهالك الدين العمومي املتوسط
والطويل األجل ،غادي نعرض هاذ املادة للتصويت:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
غادي نعرض املادة  56برمتها :نفس العدد يعني:
املوافقون= 42؛

املوافقون= 42؛

املعارضون= 22؛

املعارضون= 21؛

املمتنعون= .4

املمتنعون= .4
إذن صادق املجلس على هاذ الفصل "جيم".
رابعا ،ننتقلواآلن للتصويت على الفصل املتعلق بالتكاليف املشتركة
من جدول "جيم" املتعلق بنفقات االستثمار الخاصة بامليزانية العامة
للسنة املالية :2019
املوافقون= 42؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
خامسا ،غادي نعرض اآلن للتصويت الفصول املتعلقة باملندوبية
السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير واملندوبية السامية
للتخطيط واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:
املوافقون :اإلجماع.
اآلن غادي نعرض جدول "جيم" برمته:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة :55
املوافقون= 42؛
املعارضون= 21؛
املمتنعون= .4
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اآلن غادي ننتقلو ،ثانيا مليزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة ( )SEGMAجدول "ه" كما عدلته اللجنة للمالئمة مع املادتين
 16و 50من الجزء األول ،بعد إحداث مرفق للدولة مسير بصورة
مستقلة اللي هو املركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة التابع لوزارة
الصحة.
إذن غادي نعرض على املجلس هاذ التعديل الذي أجرته اللجنة
للموافقة واملصادقة عليه من طرف املجلس:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن ،غادي ننتقلو للتصويت اإلجمالي على ميزانيات نفقات
االستغالل الخاصة بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:
أوال غادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة ،وغادي نبداو باملرافق التابعة إلدارة
الدفاع الوطني لسنة :2019
املوافقون :باإلجماع.
وغادي نمشيو ،ثانيا غادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل
الخاصة بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة للسنة املالية 2019
التابعة للقطاعات الوزارية التالية وهي:
رئيس الحكومة ،وزارة العدل ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،وزارة الصحة ،اللي دخلنا فيها
بعد إدماج مرفق ديال املركز االستشفائي االقليمي بمديونة ،وزارة
االقتصاد واملالية ،وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي ،األمانة العامة للحكومة ،وزارة التجهيز والنقل
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واللوجيستيك واملاء ،وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ،وزارة الشباب والرياضة ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،وزارة الثقافة
واالتصال ،وزارة الشغل واإلدماج املنهي ،وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ووزارة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية.
طبعا ،غادي نعرض هذه الوزارات جملة واحدة:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
ثالثا ،غادي نعرض للتصويت نفقات االستغالل الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة للسنة املالية  2019التابعة للمندوبية
السامية للتخطيط واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:

نقراهم مرة أخرى :رئيس الحكومة ،وزارة العدل ،وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي ،وزارة الداخلية ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،وزارة الصحة كذلك اللي دخلنا فيه
املستشفى االستشفائي ديال مديونة ،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 الثقافة واالتصال ،وزارة الشغل
واإلدماج املنهي ،وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة ،وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،غادي
نصوتو عليها دفعة واحدة.
املوافقون ،نفس العدد.
املوافقون= 42؛

املوافقون= اإلجماع.

املعارضون= 22؛

اآلن غادي نعرض الجدول "ه" برمته للتصويت:

املمتنعون= .4

املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة  57للتصويت برمتها :املوافقون :نفس
العدد:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي ننتقل للمادة   ،58الجدول "و" كما عدلته اللجنة
للمالءمة مع املادتين  16و 50من الجزء األول بعد إحداث مرفق للدولة
مسير بصورة مستقلة املركز االستشفائي إلقليم مديونة التابع لوزارة
الصحة ،لذلك غادي نعرض أوال هذا التعديل:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي ننتقلو للتصويت اإلجمالي على ميزانية نفقات
االستثمار الخاصة بمرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
أوال ،غادي نعرض للتصويت نفقات االستثمار الخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة ،وأبدأ بميزانية إدارة الدفاع الوطني:
املوافقون :اإلجماع.
نفس ال�شيء غادي نم�شي لباقي القطاعات الوزارية ،غادي نضطر
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ثالثا ،اآلن غادي نعرض للتصويت نفقات االستثمارالخاصة بمرافق
الدولة املسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط
وللمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج:
املوافقون :اإلجماع.
اآلن غادي نعرض الجدول"و" للتصويت برمته:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة برمتها  :58نفس العدد:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
ثالثا ،الحسابات الخصوص للخزينة.
املادة .59
الجدول "ز".
غادي نعرض للتصويت نفقات الحسابات الخصوصية
للخزينة للسنة املالية  ،2019والتي تضم الحسابات املرصودة ألمور
خصوصية:
ثانيا ،حسابات االنخراط في الهيئات الدولية؛
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ثالثا ،حسابات عمليات النقدية؛
رابعا ،حسابات التمويل؛
خامسا ،حسابات من املخصصات.
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
غادي نعرض هاذ الجدول "زاي" برمته :نفس العدد:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة برمتها :نفس العدد:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض للتصويت الجزء الثاني من مشروع قانون
املالية رقم  80.18للسنة املالية  :2019نفس العدد:
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
إذن ،غادي يكون املجلس قد صادق على الجزء الثاني من مشروع
قانون املالية ديال سنة  2019بموافقة  42ضد  22وامتناع .4
اآلن غادي نعرض مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة املالية
 2019برمته :نفس العدد.
املوافقون= 42؛
املعارضون= 22؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون املالية رقم  80.18للسنة
املالية .2019
واآلن غادي نفتحو باب تفسيرالتصويت ملن أراد ،اللي بغا.
غادي نبداو الكلمة ألول متدخل لفريق األصالة.

املستشار السيد عبد العزيزبنعزوز:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
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السيد الرئيس،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بداية ،أود تهنئة الجميع على هذه اللحظة الديمقراطية ونهنيو
بالدنا على هاذ اللحظة الهامة جدا في حياتنا السياسية.
األمر الثاني هو أود أن أشيد بالفرز الواضح داخل مجلس
املستشارين بين األغلبية الحكومية وبين املعارضة ،وهذا مكسب
ملجلس املستشارين بهاذ الوضوح في الخريطة السياسية داخل املجلس.
السيد الرئيس ،من طبيعة الحال ال نريد أن نكرر ما قيل أثناء
املناقشة العامة في الجلسة أو أثناء املناقشة في اللجنة ديال املالية،
ولكن البد من أن نتوقف عند بعض األمور اللي كتبان لنا تطرح أسئلة
على الحكومة وعلى التفاعل ديال الحكومة مع البرملان ومع فريقنا
كفريق من موقع املعارضة ،فصعيب علينا أننا نفهمو رفض الحكومة
للعديد من االقتراحات والتعديالت اللي تقدمنا بها.
فهنا أريد أن أصحح واحد األمر ،فحين تقدم أمامنا السيد الوزير
املحترم أعطى واحد الرقم ،ربما قد يبدو للرأي العام على أنه الحكومة
استجابت للعديد من التعديالت لفرق املعارضة ،وأنا أود أن أقف على
هذا األمرباش نقول الرقم الحقيقي.
الرقم الحقيقي هو  3بالنسبة لنا احنا كفريق األصالة واملعاصرة
من أصل  48تعديل اللي تقدمنا به ،تقبلو  ،3جوج في الجوهر وواحد
ربما شكلي ،فالتعديلين الجوهريين يتعلق باإلعفاء ديال النقل املزدوج
من الضريبة الخصوصية على السيارات اللي غنقدرو نعتبروه شكلي،
ولكن عندو األهمية ديالو ،هو املحضر نهار اللي تيكون في حالة السيزي
كيخص ضروري توقيع املحضر.
فمع األسف الحكومة لم تتجاوب مع تعديالت شفناها جوهرية،
وبصراحة بعض التعديالت أو الكثير منها تتوافق كلية أو جزئيا مع
االلتزامات ديال الحكومة اللي تقدمت بها أمام البرملان وأمام املغاربة
في التصريح الحكومي وفي البرامج االنتخابية ديال األحزاب املشكلة
للتحالف الحكومي.
وهاذ اإلجراءات والتدابيركانت غتدعم البعد االجتماعي في امليزانية،
منها اإلعفاء ديال األجراإلجمالي الشهري في حدود  10000درهم املدفوع
لألجير من ذوي االحتجاجات الخاصة ،املسألة عندها بعد اجتماعي
وإنساني ،ولكن الحكومة ال رحمة لديها.
تحقيق العدالة الجبائية التعديل والتضامن بين األغنياء والفقراء،
قلنا الرفع من الضريبة ل %30على القيمة املضافة بالنسبة للكماليات
جدا ،سميناها جدا وبنص تنظيمي غادي تعدل األمور.
كما تقدمنا بتعديل يروم تدعيم القطاع ديال الصحة اللي أصبح
واحد البؤرة ديال مشاكل حقيقية وديال معاناة حقيقية للمواطنات
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واملواطنين ،ولكن الحكومة رفضت كل هذا.

املجتمع؟

لذلك تبلورت القناعة لدى فريق األصالة واملعاصرة بأن مشروع
قانون املالية لسنة  2019ال يعدو أن يكون كسابقه ،بحالو بحال
اآلخرين ،وقلناها هي نسخة طبق األصل بنية ومضمونا وأرقاما وجداول
وكل �شيء ،وبالتالي الحكومة لم تأت بأي جديد للدفع باالقتصاد الوطني
وبتحسين األوضاع والخدمات االجتماعية للمواطنين واملواطنات.

باهلل عليكم ،السيد الوزيروالسيدين الوزيرين ،اعطيوني �شي حاجة
اللي رخيصة ،كل�شي الغالء ،إذن كيفاش بغيتيو أن حزب االستقالل
غادي يصوت على هاذ القانون؟ كيفاش بغيتونا نمشيو واحنا تنشوفو
القدرة الشرائية في تدهور؟ هاذيك الطبقة الوسطى تعاني حتى اندثرت
وانمحت ،ألن الخدمات االجتماعية أصبحت مفقودة ،إذن كيفاش
بغيتونا صوتنا بالرفض ،وسنظل كذلك نقول هللا يلطف بهاذ البالد،
الخيرات ها هي و�شي عدالة اجتماعية ،خاصنا ميثاق اجتماعي ،خاصنا
توحيد الرؤى ،خاصنا تقوية الطبقات الهشة والضعيفة التي مازالت
تئن تحت وطأة الحاجة.

إذن في ظل الرفض ديال الحكومة لكل التعديالت الجوهرية التي
تقدم بها الفريق ،وانسجاما مع املوقف الذي عبرنا عنه في لجنة املالية،
ومن موقع املعارضة البناءة واملسؤولة ،فإننا في فريق األصالة واملعاصرة
نصوت على مشروع قانون املالية لسنة  2019بالرفض.
وشكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترام الوقت.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة ،والسالم على النبي املصطفى
الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
األخوات واإلخوة،
باسم الفريق االستقاللي ،أود أن أفسر ولو قليال موقف الفريق من
التصويت.
صوتنا بالرفض ألننا كنا نأمل–ومعنا الشعب املغربي–أن يكون
مشروع قانون املالية الذي أصبح اآلن قانونا أن يكون متجاوبا مع
احتجاجات الحسيمة ،احتجاجات جرادة ،احتجاجات زاكورة،
احتجاجات مختلف شرائح املجتمع املغربي.
كنا نود أن نسمع أن الحكومة تتجاوب فعال مع حاجيات املجتمع:
تقوية القدرة الشرائية ،التخفيف من الضرائب ،تدعيم الشركات
واملقاوالت ،أين نحن من كل هذا؟ التعليم يعاني ،الصحة تعاني،
البطالة ضاربة أطنابها ،وحتى مناصب الشغل الحالية توشك أن تندثر.
أين نحن من هذا املشروع الذي أريد أن يوصف باالجتماعي؟ أين
هو االجتماعي في هذا املشروع؟
باهلل عليكم ،هل الحواراالجتماعي اليوم حوارمجدي؟ ماذا كسبت
الطبقة الشغيلة؟ كيف سنصل إلى سلم اجتماعي؟ كيف سنصل إلى
استقرار وطني؟ أبهذا سنخدم مغرب الغد ،والعالم يتطور باستمرار؟
هكذا تريدون أن نصوت على مشروع أجوف ال يتجاوب مع حاجيات

إذن صوتنا بالرفض ألننا لم نقتنع ولم نلمس أية نقطة تشير إلى
تقوية االستثمار .فين املقاولين؟ ماتو .الصفقات العمومية كلها
مشاكل ،نأمل اليوم في اللقاء ملعالجة النظام الضريبي املزمع عقده يوم
 3و 4ماي املقبل بحول هللا ،ونعتمد على هللا سبحانه وتعالى وعلى الغيرة
الوطنية ديال وزارة املالية باش تعاود تهيكل هاذ الضرائب.
باركة علينا من كل حاجة احتاجينها الضرائب ،اعطونا واحد
االستقرار ضريبي ،أعطيونا أن الشركات تستثمر  10سنين ما تهضرش
معايا على الضريبة ،ونوسعو الوعاء الضريبي ،كل�شي يخلص باش نكونو
تنبرزوالغيرة الوطنية ،خاصنا وحدة الصف املغربي ملواجهة التحديات،
تقوية الجبهة الداخلية ،نحن في حاجة اللتحام جميع املغاربة لخدمة
الوطن والوقت ،سدا منيعا أمام جميع التحديات املحاطة بنا،
خصوصا ونحن في محيط كله بؤر ،بؤر التوتر(،)à gauche et à droite
ولكن خاصنا نكونو في مستوى املغرب القح ،املغرب الحر الذي يجعل
الغيرة الوطنية أسمى �شيء في هذا املشروع.
إذن مشروع غيراجتماعي ،مشروع يسوق له أنه اجتماعي ولكن هو
عكس ذلك ،ال�شيء الذي دفع الفريق االستقاللي أن يصوت بالرفض.
شكرا السيد الرئيس وأستسمح.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد رئيس الفريق.
الكلمة لكم السيد املستشارمن فريق العدالة.

املستشار السيد عبد الصمد مريمي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
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نحن في فريق العدالة والتنمية ومعه االتحاد الوطني للشغل
باملغرب ،نؤكد تصويتنا إيجابا على مشروع قانون املالية لسنة ،2019
تأكيدنا على هذا التصويت يأتي:
 أوال ،بوجود مجهود مبذول من طرف الحكومة في مجال التحصيللتغطية النفقات والتحكم في العجز؛
 التزام الحكومة بإجراء مناظرة وطنية شاملة لالنخراط في مراجعةمدونة الضرائب ومدونة الجمارك؛
 االستمرار في األوراش الكبرى والبنيات التحتية ،اعترافا وتراكماللتجارب أو األوراش التي انطلقت في الحكومات السابقة؛
 التوجه االجتماعي في هذا القانون من خالل القيام بمجموعة مناإلجراءات التحفيزية وإجراءات دعم العالم القروي وقطاعات التعليم
والصحة والتشغيل؛
 التوجه االجتماعي من خالل الرفع من ميزانية صندوق التماسكاالجتماعي ،التوجع االجتماعي من خالل دعم املقاولة لخلق فرص
الشغل وكذا اإلجراءات املعتمدة لدعم وتحفيز ذوي االحتياجات
الخاصة.
لكننا نؤكد على ضرورة تقييم التحفيزات املقدمة لدعم االستثمار
وتقييم التحفيزات املرتبطة بالعقار املقدم لدعم االستثمار ،وتأكيدنا
أيضا أن االستقرار االجتماعي ورفع القلق االجتماعي يحتاج إلى
مجهودات إضافية واستهداف مباشر أكثر ،ينبني على اإلحساس بنبض
الفئات األكثرضراروتهميشا في بالدنا.
واالستقرار االجتماعي أيضا يأتي والهدف من رفع القلق الحاصل في
أوساط عديدة من األجراء والعمال واملستخدمين واملوظفين يأتي من
خالل إعطاء دور حقيقي للحوار االجتماعي ومأسسته ،وفي ذلك فقد
تقدمنا بمقترح يمكن أن يعتمد في املناظرة الوطنية مستقبال لفصل
الضريبة على الدخل لألجراء عن باقي الفئات وامللزمين اآلخرين بهذه
الضريبة ،حتى يكون أي تغييرفي أشطرها أوإعفاء ينعكس بشكل مباشر
على هذه الفئات.
إن املجهودات املبذولة على مستوى تعزيز املؤسسات أيضا من
طرف الحكومة ال يعفينا من القول أن املؤسسات ومسؤوليها خاضعين
لرقابة البرملان وعدم تجاوب بعضهم مع طلب املجلس للحضور إليه
وعرض أنشطتهم ال يعد أمرا مقبوال.
ثم إن املجهودات من طرف الحكومة لتعزيز دور السلط وفصلها
وعقلنة العالقة فيما بينها مجهودات مقدرة ،لكن هذا ال يثنينا أيضا
عن القول أن فصل السلط ال ينبغي أن يكون فصال مطلقا ،بل ال بد
من احترام كل سلطة ألخرى وأن يكون هذا الفصل كما هو في النظام
الدستوري للمملكة يستند على مبدأ التعاون والتكامل.
هذه مناسبة أيضا لنؤكد لكم السيد الوزير ومن خاللكم للحكومة
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ولكافة املؤسسات أن القانون أسمى تعبير عن إرادة األمة ،وأن
الجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين ،بما فيهم السلطات العمومية،
متساوون أمامه وملزمون باالمتثال له ،وأن التنظيم الترابي للمملكة
كما أشارت األحكام الدستورية تنظيم ال مركزي يقوم على الجهوية
املتقدمة وأن االختيار الديمقراطي الذي ال رجعة فيه في بالدنا مبني
على االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة ،التي تعد أساسية مشروع
التمثيل الديمقراطي ،وأن كل رغبة أو طموح إلى النكوص والتراجع عن
هذا األمرهو مخالف لإلجماع الوطني ومخالف للتوافق الوطني الذي تم
تجسيده من خالل جميع املواطنين واملواطنات في التوافق الذي حصل
في األحكام الدستورية والذي جاء به دستور .2011
نؤكد لكم السيد الوزير ومن خاللكم للحكومة أن موقفنا هذا
بالتصويت إيجابا على هذا املشروع جاء كموقف مسؤول جاد وواع
بأن الظرفية وما يمربه وطننا يحتاج إلى هذا الدعم املبني على الشروط
التي تفضلنا بها.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترام الوقت.
الكلمة لرئيس الفريق الحركي.

املستشار السيد مبارك السباعي:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخوتي أخواتي املستشارين املحترمين،
احنا بدورنا في الفريق الحركي صوتنا باإليجاب على هذا املشروع،
ألن تيتبين لنا فيه بأنه جا بواحد عدة امتيازات فيما يخص ال اإلنجازات
الكبرى واملشاريع الكبرى اللي جابها هاذ املشروع ،عندنا عدة مشاريع
كبرى اللي مفتوحة في املغرب ،وجا باش يكملها ال في املخططات اللي هي في
الفالحة وال كذلك في املشاريع الكبرى اللي هي أعطى انطالقتها سيدنا هللا
ينصرو ،وهذا كله ألنه هاذ املشروع جاب واحد العدد ديال االمتيازات
في القطاعات االجتماعية ،خاصة فيما يخص "تيسير" و"راميد" وهذا
كله وواحد العدد ديال االمتيازات اللي جا بها هاذ املشروع .وهذا عالش
صوتنا باإليجاب.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترام الوقت.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.
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املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
في البداية ال بد أن نشكر كافة مكونات مجلسنا املوقر من أحزاب
جادة ونقابات واتحاد عام ملقاوالت املغرب على تفاعلهم اإليجابي مع
مشروع قانون املالية  2019كما وافق عليه مجلس النواب.
لقد أبانت هذه املحطة السنوية عن نضج كبير لكبار الناخبين
املكونين لهذا املجلس ومستوى رفيع في النقاش من كافة الفعاليات
السياسية والنقابية والباطرونا ،التي تعاطت مع هذا املشروع بشكل
احترافي ،حيث أبانوا عن إملام كبيربمضامينه ،وحيث تفاعلت الحكومة
في شخص السيد وزير االقتصاد واملالية باإليجاب مع كل التعديالت
املقدمة ،بعدما قبلت  32تعديال ،وهذه نقطة إيجابية جدا تجسد
ملقاربة تشاركية حقيقة دعمتها الحكومة في التعاطي مع مثل هاته
املشاريع.
السيد الرئيس،
ملاذا صوت فريقنا على هذا املشروع؟
لقد صوتنا على مشروع قانون املالية لسنة  2019ألنه مشروع مالي
إرادي ومحفز .إرادي طموح ألنه يواجه األزمة ،في مقابل ذلك خصص
غالفا ماليا ضخما للتقليص من االختالالت االجتماعية ،عبر اعتماد
ترسانة من اإلجراءات ذات البعد االجتماعي وذات نفس اقتصادي
أيضا ،ألنه يشجع املقاولة ويدعمها كذلك ويتوجه نحو محاربة التهرب
الضريبي ويقلص من حجم البطالة عبر تخصيص  45000منصب
شغل أو منصب مالي.
باإلضافة إلى ذلك يقلص من االختالالت التدبيرية ،ويعمل على
تنزيل مقتضيات الحكامة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية.
بكل بساطة جاء موقفنا كذلك لالنسجام مع قناعتنا الواضحة
والصريحة التي ما فتئنا نعبرعنها داخل هذه األغلبية التي ندعمها بدون
شروط.
وفي األخير ،ال بد أن يتقدم فريق التجمع الوطني لألحرار بالشكر
الجزيل للسيد وزير االقتصاد واملالية على مجهوده الجبار في تمرير هذا
املشروع داخل مجلسنا املوقر ،والذي أبان عن حنكة تدبيرية كبيرة،
واستطاع من خاللها إقناع األغلبية واملعارضة بفلسفته الجديدة في
التعاطي مع قوانين املالية ،دون أن ال نن�سى في هذا اإلطارتقديم الشكر
لكافة أطر وزارة االقتصاد واملالية واطر مجلسنا املوقر ،الذين واكبوا
وراهنوا على إخراج هذا املشروع إلى حيزالوجود.
وشكرا لكم ،والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترام الوقت.
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الكلمة للسيد رئيس الفريق االشتراكي.

املستشار السيد محمد علمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس،
في إطارالنقطة املدرجة بجدول األعمال واملتعلقة بتفسيرالتصويت،
أقول باسم الفريق االشتراكي داخل مجلس املستشارين على أننا انسجاما
مع قناعتنا كفريق برملاني داخل البرملان لحزب االتحاد االشتراكي للقوات
الشعبية ،وانسجاما مع قناعتنا مع هاذ الحزب الذي يعتبر مكونا من
مكونات األغلبية الحكومية ،وانسجاما أيضا مع التوجهات االجتماعية
التي أتى بها مشروع قانون املالية لسنة  ،2019وأخص بالذكر ارتفاع
املوارد املالية املخصصة لقطاعي الصحة والتعليم ،وانسجاما أيضا مع
تفاعل السيد وزيراالقتصاد واملالية مع التعديالت التي طرحتها في إطار
النقاش مجموع الفرق البرملانية ،وخاصة الفرق التي تقدمت بتعديالتها
أمام لجنة املالية املوقرة.
وأقول أيضا بأن السيد الوزير نجح في التعاطي اإليجابي مع هذه
التعديالت ،وأنه لم يشهر في وجه مجلس املستشارين مقتضيات املادة
 ،77وأن الفرق عمدت إلى سحب بعض تعديالتها مع تسجيل التزام
السيد وزير االقتصاد واملالية املحترم بأن مضامين تلك التعديالت
ستكون محط نقاش في إطار املناظرة التي ستعرفها بالدنا بالنقطة
املتعلقة باإلصالح الجبائي.
إذن لهاذ األسباب مكتملة ،الفريق االشتراكي داخل مجلس
املستشارين ،قرر أن يصوت باإليجاب لصالح مشروع املالية لسنة
.2019
لكن السيد وزير االقتصاد واملالية املحترم ،ال ينبغي أن تعتبروا أن
تصويتنا اإليجابي هو بمثابة شيك على بياض لهاته الحكومة.
عليكم ،السيد وزير االقتصاد واملالية ،باعتبارنا كبرملانيين أن
تضاعفوا الجهود في بحر هذه السنة املقبلة ،إن شاء هللا ،من أجل
أن تتوصل املقاوالت والشركات بمستحقاتها ،ألن هناك مجهود ،ولكن
عليكم أن تضاعفوا املجهود وأن تعطوا تعليماتكم إلى الخزنة اإلقليميين
من أجل تسديد مستحقات الشركات ،وأخص بالذكراملقاولة املتوسطة
والصغيرة ،ألنه تعيش واحد مرحلة اختناق ،وبالتالي يقع لها اصطدام
مع اإلدارة الضريبية ،كيف يعقل باش املقاولة الصغيرة واملتوسطة ال
تتوصل بمستحقاتها من طرف الجماعات الترابية أو من طرف الدولة
أحيانا ،واإلدارة الضريبية تقوم بمجموعة من الحجوزات ضدها؟ هذا
املناشدة األولى.
املناشدة الثانية ،السيد وزير االقتصاد واملالية ،عليكم أيضا أن
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تساهموا في إنجاح الحوار االجتماعي .أنتم صاحب املحفظة املالية،
فبالتالي املسؤولية ديال إنجاح الحوار االجتماعي ،باش يكون عندنا
سلم اجتماعي حقيقي في بالدنا ،البد وزارة االقتصاد واملالية أن تساهم
بكيفية فعالة وإيجابية من أجل إنجاح هذه املحطة.
وشكرا على حسن إصغائكم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد رئيس الفريق الحترام الوقت.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد عبد الحميد الصويري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدة والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب،
من أجل تفسير التصويت على مشروع قانون املالية  80.18برسم
السنة املالية .2019
السيد الرئيس املحترم،
من خالل االنخراط الفعلي والجدي واملسؤول في مناقشة مضامين
هذا املشروع ،منذ إحالته على مجلس املستشارين ،نسجل في اإلتحاد
العام ملقاوالت املغرب ،وبكل اعتزاز مجموعة من التوجهات واملضامين
التي يحتويها هذا املشروع ،والتي تهدف إلى تقوية املناعة االقتصادية
واالجتماعية ببالدنا ،وذلك رغم الظروف الدقيقة التي يمر منها
اقتصادنا الوطني والسياق الجيو اقتصادي الصعب.
كما نسجل التزام الدولة باحترام القانون واالتزامات والتشريعات
ووضع آليات متقدمة من أجل تحسين آجال األداءات في ما يتعلق
باملتأخرات التي بذمة الدولة لفائدة املقاوالت وااللتزام بتفادي مستقبال
إعادة إنتاج هذه التراكمات ،من أجل أن تكون اإلدارة هي املثل والقدوة
بالنسبة للقطاع الخاص ،وذلك انسجاما مع التعليمات امللكية السامية
التي أكدها جاللة امللك نصره هللا.
وفي هذا اإلطار ،فنحن ننوه بتسوية الديون الخاصة بالضريبة على
القيمة املضافة والضريبة على الشركات والتزام الحكومة بالحد من
التراكمات املستقبلية لهذه الديون.
كما نؤكد على أن املنصة التفاعلية بين الحكومة واالتحاد العام
ملقاوالت املغرب تشكل تجسيدا عمليا وفعليا للشراكة الحقيقية بين
رجال األعمال والحكومة ،كان من بين تجلياتها التنسيق املحكم حول

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

معالم قانون مشروع املالية كاملساهمة التضامنية للمقاوالت واملحددة
في  %2.5التي تشكل صورة حضارية لاللتزام املواطن للمقاولة املغربية.
وطموحنا يتجسد في السعي الستثمار هذا التنسيق والعمل سويا
على تحسين مناخ األعمال ملا يتطلبه ذلك من حكامة مبتكرة والتزام
دائم في إطاراللجنة الوطنية ملناخ األعمال ،برئاسة مشتركة بين االتحاد
العام ملقاوالت املغرب ورئاسة الحكومة ،هذا باإلضافة إلى تعميم
وتفعيل الهيئات الجهوية واالستثمار كذلك في أوراش إصالح وتنزيل
ميثاق االستثمار وإصالح مراكز الجهوية وتشجيع برامج التحفيز ،ريادة
األعمال والعمل على التوجه نحو نموذج تنموي جديد يتسم باالبتكار
والنجاعة ويؤسس ملرحلة جديدة في الدينامية االقتصادية.
السيد الوزير املحترم،
إننا نعتبرأن املناظرة الوطنية حول الجبايات املزمع انعقادها في ماي
املقبل والتي اتفقنا أن ترجئ كافة النقاط ذات الطابع الضريبي إليها من
أجل مناقشتها آلية من آليات اإلصالح الجبائي ببالدنا ،تحقيقا للعدالة
الجبائية ،وذلك في سياق السعي نحو أمن جبائي متقدم مستدام تكون
فيه الجباية رافدة من روافد اإلقالع االقتصادي ،نشيد بالتزام الحكومة
بتشريع توصيات ومخرجات هذه املناظرة في إطار قانون برمجة ،كما
نثمن املقاربة التشاركية التي اعتمدتها الدولة في مسار إعادة النظر في
مدونة الضرائب.
هذا وقد تم اإلنصات بإمعان لعرض ودفوعات الحكومة في شخص
السيد وزيراالقتصاد واملالية ،واستشرفنا من خاللها إرادة صادقة للرقي
بالنسيج املقاوالتي الوطني وإرادة السيد الوزير في وضع امليكانيزمات
واملوارد الالزمة من أجل إنجاح كافة األوراش اإلصالحية ببالدنا.،
وفي هذا السياق ،نستحضر التفاعل اإليجابي والبناء مع املقترحات
التي تقدمنا بها على شكل تعديالت بقبولها ،مع االلتزام على إرجاء
مجموعة من املقترحات إلى املناظرة الوطنية حول الجبايات كما سبق
ذكرذلك.
لكل هذه األسباب ،فإننا في فريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب
قد ارتأينا بأن نصوت بإيجاب على مشروع قانون املالية  80.18برسم
السنة املالية  ،2019دعما ملسارات اإلصالح التي تعتزم الحكومة امل�ضي
قدما فيها وكذلك لكل االلتزامات التي تعهدت بها.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ملتدخل عن فريق اإلتحاد املغربي للشغل.

املستشارة السيدة امال العمري:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
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بالرغم من اإلرادة املعلنة لهذا املشروع ،مشروع القانون املالي،
واللي كانت كتبغي تعطي صبغة اجتماعية ،وتم التسويق له على أنه
مشروع قانون مالي ذو صبغة اجتماعية ،إال أنه في الواقع ال يعالج
اإلشكالية االجتماعية ،باستثناء بعض اإلجراءات اللي كانت متفرقة
وتفتقد إلى االلتقائية على أهميتها ،مثال في مجال ميزانية الصحة أو ال
في بعض املسائل اللي كانت عندنا فرصة وتطرقنا لها ونوهنا بها ،بعض
اإلجراءات اللي نوهنا بها وقتها ،في مناقشة سابقة.
إال أنه كيبقى مشروع مالي اللي غادي يكرس االستمرارية ،يحابي
الرأسمال على حسب العمل ،لم يأخذ بعين االعتبار التخفيض من
الضغط الضريبي على األجراء ،وكذلك أثقل كاهل الطبقات الشعبية
فيما يخص الزيادة في بعض الضرائب ك (la TIC) (la taxe intérieure
 )de consommationاللي جاوضرائب جديدة أثقلت كاهل املستهلكين،
على اعتبارأن املستهلك في نهاية املطاف هو اللي كيتحملها.
وبالتالي احنا كنتساءلو على هذا الطابع االجتماعي ،نحن بالنسبة لنا
يكرس االستمرارية وال يعالج اإلشكالية االجتماعية ،هاد ال�شي كله ،كاين
كذلك بالنسبة لالتحاد املغربي للشغل التصويت كيكون سيا�سي واحنا
في ظرفية اللي كنعتبرو بأن الحكومة لم تستجب للمطالب االجتماعية
اللي قدمتها الحركة النقابية طبعا وعلى رأسها االتحاد املغربي للشغل.
الحكومة لم تبذل مجهود اللي كيستحقو هذا الظرف االستثنائي
اللي تيعيشو املغرب ديال االحتقان وديال االحتجاجات ثم أحيانا
االعتقاالت ،املشاكل على مستوى الحريات النقابية ،لم يكن هنالك
مجهود من طرف هذه الحكومة.
صحيح أنتم السيد الوزير يااله جيتو ولكن هذا هو املطلوب منكم،
املطلوب منكم أنكم تبذلو مجهود استثنائي باش تلبيو املطالب ديال
الحركة النقابية اللي راه هي معروفة ووقعو عليها عدد ديال جوالت
الحوار االجتماعي بدون أي جدوى ،هاذ ال�شي هو اللي جعلنا احنا ما
كنصوتوش االتحاد املغربي للشغل ال يصوت باإليجاب على مشروع
القانون املالي ،ألننا نعتبره فرصة تشريعية سياسية بامتياز ،وبالتالي لم
نصوت باإليجاب.
ولكن اللي مطلوب منكم ،السيد الوزير ،وعندكم فرصة ،ما دام
أنكم واعدتيو بأنه املشاكل خاصة فيما يتعلق بالضغط الضريبي
والعدالة الجبائية إلى آخره كمدخل للعدالة االجتماعية غادي تكون
محور من املحاور ديال املناظرة اللي اعتزمتو أنكم تعقدوها في شهرماي
أظن كنتمناو أن تكون عندكم إرادة باش يكون هنالك حلول لإلشكالية
االجتماعية ،ثم جبنا كذلك مقترح في املداخلة ديالنا اللي هو املالية
االجتماعية ،كمالية اجتماعية موحدة عندها كمالية اجتماعية اللي
غادي يكون عندها اللي كيسيرها إلى آخره.
كنتمناو باش تاخذو بعين االعتبارهاد ال�شي كلو اللي قلنا وتبينو على
حسن النية في املحطات الجاية إن شاء هللا اللي كتبقى املحطة األولى
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اللي غادي تدشنها هي الحوار االجتماعي ،اللي لحد اآلن باقي لم يثمر،
وكنتمناو بأن يكون عندكم موقف إيجابي تجاه مطالب الطبقة العاملة.
شكرا السيد الوزير.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترامك للوقت.
الكلمة ملتدخل من الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي،
تفضل.

املستشار السيد محمد عدال:
السيد الرئيس،
نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نصوت إيجابيا
على مشروع قانون املالية  ،2019نصوت إيجابيا نظرا لاللتزامات اللي
جا بها السيد وزير املالية في مجاالت متعددة في املجاالت االجتماعية،
كذلك هناك أوراش مهمة ،أوراش كبرى كالطاقة الشمسية والريحية
ومشروع املغرب األخضر واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي
اإلشعاع ديالها على املستوى الوطني والدولي هم مشاريع إيجابية.
نطالبكم السيد الوزير املحترم بإعطائكم اهتمام وبذل مجهودات
إضافية حول مشاكل البطالة ،كذلك الدعم للعالم القروي والتركيز
على قضايا الشباب.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترامكم للوقت.
الكلمة للكونفدرالية ،تفضل.

املستشار السيد مبارك الصادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
طبعا في البداية البد أن نسجل بإيجاب التعامل اإليجابي في الكثير
من األحيان مع السيد وزير املالية في لجنة املالية ،لكن هذا التفاعل
دائما كان في إطارالنظرة ديال الحكومة لقانون املالية.
احنا صوتنا ضد ألنه تنعتقدو أن قانون املالية بل متأكدين بأن
قانون املالية  2019الحكومة تفتقرإلى البحث عن املوارد ديال الخزينة
ديال الدولة ،هذا مشكل كبيرعند الحكومة ،تنتمناوأنها تجتهد في البحث
عن املوارد املالية لخزينة الدولة وما تبقاش تتعتمد على الضرائب ،ومع
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كامل األسف على الخوصصة مرة أخرى.
احنا موقفنا من الخوصصة تتعرفوه وعندنا العبرة اليوم بخوصصة
السامير واالحتياجات ديال املجتمع واالحتياجات ديالنا كدولة لهاذ
املنشأة ،وبالتالي تنطلبو دائما أنه الحكومة تجتهد في هاذ االتجاه.
كذلك نحن كممثلين ديال األجراء مع كامل األسف ،اللي تيأدي
اليوم الضريبة أكثر هم األجراء ،اللي ما مستفدين حتى من �شي حاجة
من اإلعفاءات الضريبية ديال الحكومة ،وتقدمنا بعدة تعديالت في
هذا االتجاه ،لكن مع كامل األسف ،الحكومة لم تتفاعل معها بشكل
إيجابي ،تنتمناو أنه في إطار الحوار االجتماعي تفاعلو مع هاذ املطالب
ديال هاذ الطبقة اللي تؤدي أكثروال تستفيد.
كذلك تقدمنا ببعض املقترحات أوال باش ندعمو الخزينة ديال
الدولة ،والسيد وزير املالية لم يتفاعل معها .كذلك اقترحنا بعض
التعديالت باش نرفعو من القدرة الشرائية ديال بعض الشرائح
االجتماعية ،وهنا تنذكركم بالتعديل ديال الغاء الضريبة على املعاشات
ديال املتقاعدين.
كذلك نسجل ،وهاذي من منذ سنوات أنه تنعطيوإعفاءات ضريبية
للمقاوالت وخاصة املقاوالت الكبرى ،تنتمناو أنكم تهتمو باملقاوالت
الصغرى واملقاوالت الصغرى جدا التي ال تستفيد من هاته اإلعفاءات
إال في القانون املالية على الورق.
وتنقولو حان الوقت اليوم باش نقيمو أشنو هي االلتزامات ديال
املقاوالت الكبرى اللي تنعطيوها كل سنة في قانون املالية إعفاءات،
ولكن على املستوى ديال املساهمة املقاوالت الكبرى في معدل النمودائما
كاين مشكل ،ثانيا كاين دائما مشكل في التشغيل ديال اليد العاملة لهاذ
املقاوالت اللي تستفيد من الدعم ديال الدولة.
لذلك احنا ،وكثيرة هي حججنا ،وهاذ القانون املالية برمته هوقانون
ما�شي اجتماعي ،والدليل أنه طلبنا أنه غير املناصب املالية ديال قطاع
التعليم والصحة أنكم تحتفظو بها كباقي القطاعات بحال القطاع ديال
الداخلية ،رفضتم ذلك بتعليل لم يقنعنا.
لذلك نصوت ضد قانون املالية لهاته األسباب وألسباب كثيرة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
آخرمتدخل في هاته الجلسة ،األستاذ أعمو في دقيقتين.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
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السيدات والسادة املستشارين،
صوتنا على امليزانية أوال من موقعنا كطرف في الحكومة وكطرف في
األغلبية.
منطقيا ال بد أن نصوت على امليزانية ،خصوصا ملا ال نجد ما يمكن
أن يكون استثناءا بالنسبة إلينا أو خالفا كيفما كان.
املسالة الثانية صوتنا كذلك ألننا نؤمن بقيمة الوفاء في أداء
الواجب ،وبالتالي ال يمكن مسألة االلتزام ،وااللتزام البد أن نكون
ملتزمين ومتضامنين مع الحكومة فيما يتعلق بامليزانية.
والذي يجعلنا نفتخر بالتصويت على هذه امليزانية أكثر ،أننا نشم
نعاين من خاللها توفر 5عناصرأساسية:
العنصر اإلنساني ،أول مرة ميزانية تتحدث عن اإلنسان الفقير
بفئات مختلفة وخصوصا الفئات الفقيرة.
العنصرالثاني يتعلق بتحديد األولويات واالتجاه نحو وضع منظومة
اجتماعية متأصلة باستمراروليست ظرفية ،وهذا يدخل في باب البحث
عن أساس النموذج التنموي الجديد.
مسألة العنصر الثالث االعتماد أو االنتباه إلى ضرورة وضع إطار
سليم إلنهاء مع الحكامة بجميع تفاصيلها ،انطالقا من اإلصالح الجبائي
ومرورا إلى الجانب الترابي.
العنصرالخامس ،يتعلق بتفعيل الجهوية املتقدمة من خالل تسريع
ميثاق الالتمركزومن خالل تفعيل املراكزالجهوية لالستثمارومن خالل
دعم املنتخبين وتمكين املواطنين من أن تكون لهم تمثيليات محلية
حقيقية يلتجئون إليها في كل حاجاتهم.
انطالقا من هذا الشعور ومن هذه الفلسفة الجديدة والتي كان
مصدرها طبعا خطابات جاللة امللك األخيرة ،ال نرى حرجا ،بل كنا
نتمنى أن نعطي إشارة قوية للشعب املغربي ملا نصوت كبرملان باإلجماع،
ونعطيو الفرصة للحكومة باش نمكنوها باش تكون الحكومة تمارس
اختصاصاتها كاملة وتكون في موقعها الدستوري الكامل وأن نرفع هذا
اللبس أو هذا الذي يقال هنا وهناك فيما يتعلق بهشاشة هذه الحكومة.
لن نترك ولن نحل مشاكل املغرب بالتردد ،بل باإلقدام وباإليجابية
وبالشجاعة املطلوبة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا للجميع.
رف ـ ــعت الجلس ــة.
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امللحـ ــق :املداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة في إطارمناقشة
مشاريع امليزانيات الفرعية املندرجة ضمن مشروع القانون املالي
رقم  80.18للسنة املالية .2019

أوال :مداخ ــالت فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار
مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص اللجن الدائمة.
بداية وجب التذكيرأن امليزانيات املرصودة لهذه القطاعات ال تعكس
توجهات برنامج الحكومة وااللتزامات املعبرعنها ،وال تستجيب النتظارات
مختلف الشرائح االجتماعية ،بل تبقى لألسف كل املقتضيات املتضمنة
في مشروع القانون املالي املعروض على أنظارنا اليوم عاجزة عن إيجاد
السبل واآلليات الضرورية الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،واالستجابة لالنتظارات امللحة خاصة في مجال التشغيل
والصحة والتعليم والتخفيف من حدة الفوارق االجتماعية واملجالية،
بل إن تبشير الحكومة بكون مشروع القانون املالي هو مشروع اجتماعي
يبقى مجرد إعالن نوايا وشعارمستهلك تكذبه ثنايا هذا املشروع الذي ال
يحمل من الطابع االجتماعي سوى االسم في ظل تخبط الحكومة والعجز
البين عن مواجهة املشاكل والصعوبات التي يعرفها االقتصاد الوطني
والتي تنعكس لألسف سلبا على كل ما هو اجتماعي.
في هذا اإلطار ،وفيما يتعلق بقطاع الصناعة ،فإن الصناعة الوطنية
ال زالت تعاني من عدة صعوبات وتحديات ،نرى في فريق األصالة
واملعاصرة أن مشروع القانون املالي ال يجيب عنها بشكل ملموس ويمكن
تلخيصها فيما يلي:
 صعوبة إدماج الفاعلين الصغار في املجال الصناعي ،وضعفانخراط الفاعلين املحليين وغياب التكامل والتعاون بينهم؛
 غياب االندماج والتكامل في بنية املنظومة الصناعية الوطنية؛ التوزيع غير املتكافئ للمشاريع االستثمارية :الذي يبقى توزيعا غيرمعقلن؛
 منافسة القطاع غير املهيكل :الذي يبقى أبرز مشكل يعاني منهاالقتصاد الوطني ككل باعتباره يشكل مجاال معقدا ومتشابكا ويعتبر
العائق األسا�سي لقوة وفعالية القطاع املنظم؛
 عجز الحكومة عن تعزيز العرض املغربي لجلب رؤوس األموالبالقدر الكافي والذي يوازي االنتظارات ،على الرغم من الظروف التي
تعيشها الدول املنافسة؛
 -إشكالية التأخر في أداء مستحقات املقاوالت الصغرى واملتوسطة
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خاصة من طرف الوزارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية
والذي ساهم في إفالس العديد من املقاوالت.
فيما يتعلق باملقاوالت الصغرى واملتوسطة ،فرغم أهميتها وثقلها
االستراتيجي في عملية التنمية وفي التالحم االجتماعي وخلق فرص
الشغل ،فإن املركز املغربي للظرفية أكد في تقريره األخير إن املقاولة
في املغرب ال تزال تعيش العديد من اإلكراهات التي تحد من انتاجيتها
وتكبح تطورها وتحد من قدرتها على الصمود.
وأوضح املركزفي أخرتقريرأصدره حول حصيلة السنة املالية 2017
وأفاق  2018و 2019أنه بالرغم من املجهودات التي قامت بها الدولة في
السنوات األخيرة ،للرفع من قيمة املقاولة املغربية وزيادة تقوية فضاء
األعمال املتواجدة فيه ،إال أنها ما فتئت تواجه عدة إكراهات تتمثل
في صعوبة الولوج الى القروض التمويلية والشح في القدرة اإلبداعية
واالبتكارية ،وكذا عدم توفر الدعم املالي لألبحاث ،واملنافسة القادمة
وبقوة من القطاع غير املهيكل ،وارتفاع التكاليف املتعلقة باإلنتاج
السيما أجور اليد العاملة ،باإلضافة طبعا إلى الظواهر التي تدخل في
دائرة الفساد اإلداري واملالي.
ولعل ما يؤرق بال املقاول املغربي بالدرجة األولى ،هو مشكل الولوج
إلى التمويل ،إذ يؤثرسلبا على املقاوالت الناشئة والصغيرة.
فقد أكد التقرير أن حجم القروض الذي تقدمه األبناك لخلق
املقاوالت ،تراجع خالل الفترة مابين  2002و ،2017من  %53ليقف
عند عتبة  ،%39أي ما يعادل انخفاضا بنسبة  14نقطة.
ونبه التقرير إلى أن مدة سداد القروض من طرف املقاوالت،
قد تضاعفت ب  4.6مرات ما بين  2007و ،2017كما تمثلت نسبة
املقاوالت التي أعلنت إفالسها .%40
كما أن العبء الضريبي يبقى مرتفعا جدا ،مقارنة بالدول املجاورة،
رغم املحاوالت الجدية للخفض منه ،فبحسب مكتب « »Ecofinفإن
هذا املعدل يوازي  %49.3بالنسبة للمقاوالت املغربية ،ما يضعها
في املرتبة  38من أصل  53إفريقيا ،وبالنسبة للقطاع غير املهيكل،
فهو يحظى بنسبة  %11.5من الناتج الداخلي الخام ،الذي يعيق نمو
املقاوالت املغربية كما يضغط على البيئة االستثمارية.
إن تزايد حدة هذه املشاكل أدت الى إغالق العديد من الشركات
واملشروعات الصغيرة التي لم تستطع مجاراة ما يحدث في السوق ،كما
أنها أدت إلى افالس البعض اآلخر في ظل فشل كل البرامج الحكومية
مثل برنامج « مساندة » وبرنامج « امتياز» ومقاوالتي ،من أجل مساعدة
أصحاب املشاريع على إنشاء مقاوالتهم الصغرى أو املتوسطة ومواكبتهم
في بناء مشاريعهم.لكن العكس هو ما يقع اليوم.فعدد كبيرمن املقاولين
الشباب متابعون أمام املحاكم
وبالنسبة للقطاع الفالحي ،نسجل في فريق األصالة واملعاصرة
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املالحظات التالية:
 العجزالواضح للحكومة عن جعل ارتفاع اإلنتاج الفالحي ينعكسبشكل مباشر على مردودية الفالحين خاصة في ظل عدم تنظيم السوق
الداخلي وطغيان الوسطاء وتعدد مسالك التوزيع ،فضال عن صعوبات
التصدير؛
 الحكومة لم تتمكن من توفير الشروط املالئمة لتحسين مداخيلاملزارعين 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 الفقر والعزلة والتهميش وضعف الخدمات
االجتماعية؛
 الحكومة ال تتوفر على سياسة عمومية مندمجة أثبتت نجاعتها فيمجال 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 بشرت
الحكومة في وقت من األوقات إنها ستحقق التنمية القروية ،اتضح أن
تأثيراتها كانت جد محدودة ولم تستجب إلى الحدود الدنيا من حاجيات
سكان العالم القروي.
وهذا ما أكده تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول
"تنمية العالم القروي ،التحديات واآلفاق " والذي أشار إلى أن نسبة
الفقر في العالم القروي 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.
في هذا اإلطار ،ولتجاوز هذه اإلشكاالت ،جاءت دعوة جاللة
امللك خالل افتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى تعبئة مليون هكتار
من أرا�ضي الجموع من أجل االستثمار الفالحي خاصة الشباب ذوي
الحقوق في أفق خلق طبقة وسطى فالحية قادرة على حمل مشعل
التنمية بالعالم القروي.
هنا يمكن التساؤل عن تصور الحكومة لتنزيل التعليمات امللكية
السامية في هذا املجال ،وخاصة في مجال حصراألرا�ضي املمكن تعبئتها
وتحديد إمكانياتها ،وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن ان تشملها،
ومدى مالءمتها للمناطق املتواجد بها ،مع دراسة طرق وكيفية تمويل
ومصاحبة املشاريع التي يمكن أن تقام عليها.
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وهذا يمربالضرورة عبر:
 تقوية إمكانيات الفالحين ،من خالل تحفيزهم على االنخراط فيتنظيمات مهنية وتعاونيات؛
 وتمكين هذه الفئة من التكوين والتفكير في نماذج للمشاريعواملقاوالت؛
 تشجيع املقاوالت الناشئة؛ صياغة حلول فعالة للتحديات املرتبطة بتنظيم األسواقوالشفافية في عملية التسويق.
السيد الرئيس،
إن ضعف وهشاشة القطاعات اإلنتاجية ينعكس بشكل مباشر
على القطاعات االجتماعية في ظل عجز الحكومة عن ابتداع حلول
مبتكرة للمشاكل التي يعاني منها املواطنون ،في هذا اإلطار نسجل في
فريق األصالة واملعاصرة أن قطاع التربية الوطنية أصبح يعيش أزمة
بنيوية ،كما أن التطبيق الفعلي للرؤية اإلستراتيجية ()2030 /2015
ال يزال يعرف بعض التردد حسب التقرير األخير للمجلس األعلى للتربية
والتكوين الذي تحدث عن أزمة التربية واعتبرها أزمة بنيوية وأخالقية،
من أهم مظاهرها انعدام املساواة وعمق الفوارق االجتماعية وترسيخها
على كافة املستويات ،وكذا التأثير السلبي للفوارق الترابية بين النمطين
الحضري والقروي والتي تظهر بوضوح في نسبة متابعة التالميذ
للدراسة بكل من التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهيلي باملجال القروي،
إذ تعتبر نسبة  %40.22بالنسبة للجنسين وكذا نسبة  %33بالنسبة
لإلناث مقلقة ،وما يقلق أكثر هو نسبة املنقطعين بالنسبة للتعليم
الثانوي اإلعدادي خاصة بالنسبة للذكور إذ تصل إلى  .%12وال يمكن
هنا الحديث عن توجه التالميذ نحو مسالك التكوين املنهي ألنها شبه
منعدمة بالنسبة للتعليم القروي.
فما هي اإلجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها للحد من هذه
الفوارق؟
فيما يخص التعليم األولي ،تبقى نسبة  %12.8التي تمثل عدد
التالميذ بالتعليم األولي العمومي نسبة هزيلة جدا مقابل %62.7
وبالرغم من تراجع نسبة االكتظاظ خالل املوسم الدرا�سي
 2018/2017بفضل التوظيف بالتعاقد ،فإننا نسجل قلق املواطنين في
ظل ضعف التكوين ،كما أن اإلحساس بعدم الطمأنينة لدى املتعاقدين
سيؤثرال محالة على جودة التدريس.
نالحظ أيضا تخصيص نسبة مهمة من امليزانية العامة للحكومة،
تصل إلى  %21.46لقطاع التربية غير أن املالحظ هو هيمنة ميزانية
التسييربنسبة  %88.96على ميزانية االستثماروالتي ال تتجاوز .%11.04
هنا نتساءل هل تعتبرالحكومة أنها انتهت من جميع أوراش اإلصالح
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والتشييد وأن جميع املؤسسات املرتبطة بقطاع التربية والتكوين جاهزة
وال ينقصها سوى التسيير.

مناصب شغل جديدة ،حيث ارتفع معدل البطالة إلى نحو %10
خصوصا في الوسط الحضري %14.7 ،منهم في صفوف النساء مقابل
 8.8في صفوف الرجال.

ال تزال النسب اإلجمالية لالنقطاع عن الدراسة دون الحصول على
أي شهادة نسبا مرتفعة إذ تصل إلى  ،%47.2كما أن تطور عدد األساتذة
خالل  5سنوات األخيرة بنسبة  ،%17ال يواكب التطور امللحوظ في عدد
الطلبة والذي يصل إلى  ،%42وهذا ما يبرر تراجع كلفة التسيير لكل
طالب من  14ألف درهم سنة  ،2013إلى  11ألف درهم سنة .2017

نسجل االستمرار في التمييز بالنسبة للنساء في عدة نواحي كاألجور،
التي تظل منخفضة رغم ما تقدمه املرأة من تضحيات ،كما أن نسبة
تولي املناصب العليا التي ال تتعدى  %15.8ونسبة النساء في مناصب
املسؤولية ب  %22.5تعتبرنسبا مخجلة.

فيما يخص التعليم العالي:

فكيف تعتزمون مواجهة جيوش الطلبة واالكتظاظ داخل
املدرجات؟
بالنسبة للتكوين املنهي:
نسجل استقرار ميزانية التسيير واالستثمار رغم الزيادة امللحوظة في
عدد املتدربين ،ما يمكن أن ينعكس سلبا على جودة التكوين وبالتالي
صعوبة االندماج في سوق الشغل ،كما نسجل تواضع نسبة املتدربين
اللذين يحصلون على دبلوم نهاية التكوين ،حيث أن من بين 100
مسجلة ومسجل بمؤسسة التكوين نجد أن فقط  59ينهون تكوينهم،
أي أن  %41من املتدربين يغادرون هذه املؤسسات دون دبلوم ،أما
بخصوص األشخاص في وضعية إعاقة فاملالحظ غياب إرادة حقيقة
إلدماجهم في برامج التكوين املنهي.
قطاع الشغل واإلدماج املنهي:
يعتبر التشغيل من بين أهم املقاييس التي تقاس بها مدى نجاعة
سياسات الحكومات ومدى قدرتها على توفيرمناصب الشغل ،عبرإتاحة
كافة الوسائل التي من شأنها تخفيض نسبة البطالة ،إذ تعتبر هذه
األخيرة قنبلة موقوتة يجب أن تؤخذ على محمل الجد باعتبارها سببا
رئيسيا للقلق االجتماعي الذي ينمي مشاعر اإلحباط واالستياء خاصة
لدى فئة الشباب.
إن ظاهرة البطالة في صفوف الشباب ليست ظاهرة جديدة أو
خاصة باملغرب فقط ،لكنها في بالدنا أصبحت بنيوية مع تراجع نظامي
التعليم والتكوين وتراجع النسيج اإلنتاجي الوطني ،وذلك راجع إلى عدم
مالئمة التكوين لسوق الشغل وكذا قلة العرض مقابل تزايد خريجي
التعليم العالي وفي صفوف حاملي دبلومات التكوين املنهي.
يعتبر االنخفاض امللحوظ في نسبة البطالة مابين 2018/2017من
 %10.7إلى  %10.5مؤشرا إيجابيا ،إال أنه يظل غير كاف بالنظر إلى
أفواج الخريجين من الجامعات ومؤسسات التكوين املنهي وبالنظر إلى
املعدل العالمي للبطالة الذي يتوقع أن يصل إلى نسبة  %5.5حسب
تقرير "العمالة العاملية والتوقعات االجتماعية اتجاهات  ،"2018كما
يعرف القطاع الخاص بدوره اختالالت حقيقية مرتبطة بالسياسات
االقتصادية العامة وتقلبات النمو االقتصادي ،والتي تؤثر في خلق

فهل لدى حكومتكم تصور واضح لتغييرهذه األوضاع؟
نسجل أيضا التأخير في املصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم
 97.15الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق اإلضراب خصوصا مع
الجدل الذي الزالت تثيره االقتطاعات من أجور املضربين وما يسببه
ذلك من إحباط لدى الشغيلة ،مما يؤثرسلبا على املردودية.
بالنسبة لتشغيل األطفال ،نود |أن نشير إلى عدم كفاية اإلجراءات
الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة ،إذ يعتبر إنجاز  263زيارة تفتيش من
طرف نقط االرتكاز إلى غاية  2018غير كاف ولن يساهم بتاتا في حماية
األطفال من سوء املعاملة.
السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع الصحة ،فإن هذا القطاع يتخبط في أزمة بنيوية
حادة عصفت بآمال املغاربة في تملك منظومة صحية قوية ومتكاملة
تعمل على تحسين املستوى الصحي للمواطنين ،وهي أزمة تمتد وتطال
مختلف مستويات الحكامة ،والتدبير والتسيير ،سواء على املستوى
املركزي وفي أغلب املستشفيات العمومية آو على املستوى الجهوي
واملحلي في حالة توفرها مما يؤدى إلى توسيع وتعميق الفجوة والتباينات
املجالية واالجتماعية في ولوج الخدمات الصحية.
نؤكد في فريقنا أن الحكومة عاجزة عن نهج سياسات عمومية صحية
تضع في صلب اهتماماتها متطلبات وانشغاالت املواطنين في الولوج إلى
الخدمات الصحية األساسية ،في ظل استمرار الضبابية والعشوائية
واالرتجالية والالمباالة في التدبير اإلداري واملالي للشأن الصحي ،والتي
تضرب في العمق أسس اإلستراتيجية الوطنية للصحة ،خصوصا حق
الولوج للعالجات والعناية الصحية ،كما نص على ذلك دستور اململكة
في فصله  31الذي يقر بشكل واضح حق الولوج للعالجات الصحية
والتغطية الصحية.
فبالنظر لحجم هذه امليزانية وعدم قدرتها على تغطية الخصاص
املادي والبشري نتساءل هل املشكل الذي يعاني منه قطاع الصحة
هو مشكل مادي أم أن األمر يتعلق باختالالت ونقائص أخرى مرتبطة
بالسياسات العمومية الصحية في جوهرها ومضمونها ومدى تناسبها
وفعاليتها باإلضافة إلى أعطاب هذه السياسات ومتابعتها وتقييمها
والجرأة في الوقوف عند اختالالت التدبيروضعف الحكامة في التسيير.
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نسجل أيضا املشاكل واالختالالت التي يعرفها نظـام التأميـن
اإلجبـاري األساسـي عـن املـرض أو نظـام املسـاعدة الطبيـة (راميـد)،
واملرتبطة بشـكل خـاص بتمويـل املنظومـة وبحكامـة القطـاع .وعدم
مواكبـة تعميـم نظـام املسـاعدة الطبيـة بزيادة تمكن مــن االســتجابة
للحاجــة املتزايـدة إلـى خدمـات الرعايـة الصحيـة.
كما نذكرباملالحظات التي أثارها املجلس األعلى للحسابات في تقريره
برسم  2017/2016والتي أكد خاللها أن املراكزاالستشفائية اإلقليمية
والجهوية التابعة لوزارة الصحة واملسيرة بطريقة مستقلة ،تتسم
بضعف واضح في أداء الخدمة الصحية ببالدنا ،وتبرر سخط املواطنين
على املراكز االستشفائية ،وتفسر سوء ترتيب بالدنا على سلم التنمية
البشرية .وال تتوفر هده املراكز على "مشروع املؤسسة االستشفائية "
مصادق عليه وذلك في خرق للمادة  8من املرسوم املتعلق بالتنظيم
االستشفائي ،كما أنها ال تتوفر على عدة تخصصات ومصالح طبية
ضرورية.
كما يعاني املواطنون بها من املشاكل التالية:
 طول آجال مواعيد الكشف واالستشفاء؛ إشكاليات الفوترة وتحصيل املستحقات عن الخدمات الطبيةاملقدمة؛
 صعوبات في عملية توريد األدوية واملواد الصيدلية؛ غياب أي تتبع أو مراقبة لالستهالك النهائي من األدوية واملوادالصيدلية املسلمة ملختلف املصالح .مشاكل مرتبطة بالبناية املخصصة
للصيدلة وتجهيزها.
كما أن هذه مناسبة للتوقف عند وضعية مصحات القطاع الخاص
التي يغلب عليها منطق التسيب والفو�ضى واملتاجرة بصحة الناس ،بدل
أن يكون القطاع الخاص شريك استراتيجي في الصحة العمومية نجده
يكرس الالعدالة االجتماعية وتغليب املنطق التجاري وهو ما يدعو إلى
مراجعة نظام املراقبة والتتبع واحترام دفاتر التحمالت .لكن هذا ال
يمنع من مراقبته وتتبعه.
ولن يسعنا الوقت لرصد مختلف نقط ضعف املنظومة الصحية
ببالدنا سواء تعلق األمربضعف املوارد البشرية وضعف امليزانية العامة
املخصصة للقطاع ،وعدم ر�ضى املواطنين على مستوى الخدمات
املقدمة ،وعالقة املواطن باإلدارة الصحية وباملمارسين فيها بانتظارات
املر�ضى.
السيد الرئيس،
تعتري قطاع السكن عدة إشكاالت ،فرغم الوعود املسجلة على
مستوى تقديم عروض سكنية مالئمة وذات جودة في مجال السكن
االجتماعي يراعي القدرة الشرائية للفئات االجتماعية املستهدفة،
وكذا تحسين مناخ االستثمار في القطاع ،من خالل تبسيط املساطر
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واإلجراءات اإلدارية ،واعتماد تدابير لتشجيع املقاوالت الصغرى
واملتوسطة لإلنعاش العقاري ،فضال عن أشكال السكن التشاركي
والتعاوني ،وتحسين ظروف عيش وسكن سكان الوسط القروي،
وتكريس التقائية تدخالت البرامج العمومية في هذا الشأن .الزالت كل
هذه االلتزامات مؤجلة في انتظارإجراءات وتدابيرعملية وواقعية وهوما
ال نلمسه في مشروع قانون املالي املعروض على أنظارنا اليوم.
فعالوة على العجز الحاد املسجل على مستوى العرض ،هناك أيضا
معضلة السكن العشوائي ودور الصفيح التي تفشت بشكل كبير عبر
ربوع التراب الوطني.
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.
السيد الرئيس،
عالقة بورش الجهوية املتقدمة نتساءل أية إجراءات اعتمدت
إلنجاح هذا الورش املجتمعي الواعد وتحقيق األهداف والغايات
املتوخاة منه في أفق تحقيق إقالع تنموي من صنع املواطن وجهات في
خدمته.
وهل استثمرت الحكومة كل اإلمكانيات املتاحة لها لبناء سياق
وأرضية قادرين على تقديم إجابات حقيقية تماشيا وحجم التحديات
التي يطرحها ورش الجهوية املوسعة؟
ما هي التدابير التي حملها مشروع القانون املالي قيد الدراسة
والتصويت 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.
وأي وقع ملسارالتنظيم الجهوي على ترسيخ الحكامة املحلية وتعزيز
سياسة القرب وتحقيق التنمية خاصة للجهات األكثراتساعا ملساحات
الفقروالهشاشة؟
ثانيا :نتساءل في خضم انكباب الحكومة على إعداد ميثاق الالتركيز
الذي يعول عليه ليشكل دعامة أساسية ملسار الالمركزية في تحقيق
التنمية وتحقيق خدمات القرب للمرتفقين ،هل تم استثمار تجربة
التدبير الالمتمركز لالستثمار كأرضية لالستئناس بها واستخالص
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الدروس والعبرمنها بمناسبة إعداد هذا امليثاق.
وأية وسائل وضعت رهن إشارة مختلف الجهات لتمكنها من خلق
دينامية تنموية مستدامة قادرة على مجابهة مختلف التحديات؟
وماهي التدابيراملتخذة لتمكين استفادة الجهات الفقيرة من الفرص
التنموية بشكل منصف وعادل؟
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة ،فقد ركزت
الخطابات امللكية السامية في السنوات األخيرة (خطاب العرش لسنتي
2017و  ،2018باإلضافة لخطاب افتتاح الدورة التشريعية األولى
والثانية من الوالية التشريعية العاشرة ،لسنتي  2017و 2018بشكل
دقيق على أعطاب اإلدارة العمومية بكل مستوياتها.
وقد اعتبرجاللة امللك في خطاب العرش يوم  29يوليوز  2017على أن
" من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب ،هو ضعف اإلدارة العمومية،
سواء من حيث الحكامة ،أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات ،التي
تقدمها للمواطنين .وعلى سبيل املثال ،فإن املراكز الجهوية لالستثمار
تعد ،باستثناء مركز أو اثنين ،مشكلة وعائقا أمام عملية االستثمار،
عوض أن تشكل آلية للتحفيز ،ولحل مشاكل املستثمرين ،على املستوى
الجهوي ،دون الحاجة للتنقل إلى اإلدارة املركزية ".انتهى كالم جاللة
امللك.
نتساءل هنا ،حول البرامج والخطط املعتمدة لتنفيذ مضامين
الخطاب املرجعية ،التي أكد من خاللها 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.
ما هي التدابير واإلجراءات املتخذة من أجل تنفيذ مضامين هذا
الخطاب فيما يتعلق:
 بالنجاعة اإلدارية التي اعتبرها جاللته معيار لتقدم األمم ،ومادامت عالقة اإلدارة باملواطن لم تتحسن؛
 بعالقة املواطن باإلدارة ،سواء تعلق األمر باملصالح املركزية،واإلدارة الترابية ،أو باملجالس املنتخبة ،واملصالح الجهوية للقطاعات
الوزارية؟
 تمكين املواطن من قضاء مصالحه ،في أحسن الظروف واآلجال،وتبسيط املساطر ،وتقريب املرافق والخدمات األساسية منه؟
 مآل ميثاق الالمركزية والجهوية ،والالتمركزاإلداري ،ألن املواطنينالزالوا مطالبين بالتنقل لإلدارات املركزية بالرباط لقضاء أغراضهم؟
بكلفة مادية ونفسية ال تطاق؟
وعالقة بالحوار االجتماعي كمؤسسة للحوار والتفاوض بين الفرقاء
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االجتماعيين ،يبدو أن الحكومة لم تستوعب بعد مضامين ودالالت
الخطاب امللكي السامي لعيد العرش  29يوليوز  ،2018والذي أكد
فيه جاللته بشكل واضح وصريح إلى اإلسراع بإنجاح الحوار االجتماعي
واستحضار املصلحة العليا ،والتحلي بروح املسؤولية والتوافق ،قصد
بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام ،بما يضمن تنافسية املقاولة،
ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ،بالقطاعين العام والخاص".
فعن أي حوار اجتماعي يمكننا الحديث في ظل سياسة االستعالء
والتعنت وشروط اإلذعان ومعاكسة مصالح الطبقة الشغيلة بدل
الجلوس إلى طاولة الحواروتقديم عروض مقبولة في مستوى االنتظارات
تخفف من حدة االحتقان االجتماعي.
مع األسف ،نعيد كل سنة استنساخ نفس القوانين املالية التي تبقى
رهينة نفس املنطق والنفس املوغل في الحرص على التوازنات املاكرو
اقتصادية ،بدل تقديم إجابات عن واقع اجتماعي مرير ،لتبقى معه كل
أمال وطموحات املغاربة معلقة حتى إشعارآخر.

ثانيا :مداخالت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
 -1لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
ملناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية املندرجة ضمن
اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،برسم السنة
املالية .2019
السيد الرئيس املحترم،
في إطار مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة املالية
 ،2019ال بد أن نسجل أن هذا القطاع قد فتح عدة أوراش إلصالح
قطاع العدل وال يسعنا إال ننوه بهذه املبادرة والتي تروم باألساس
تحديث اإلدارة القضائية على جميع املستويات ،مع الحرص أيضا على
تجويد عدة قوانين ،ولعل مشروع قانون التنظيم القضائي الذي تم
السهر على إعادة تنقيحه من طرف الوزارة بمجموعة من التعديالت
لكي يخرج في صيغة أفضل وأدق ،كما نود اإلشادة بمشروع نجاعة
األداء لقانون مالية 2019املتضمن في عرضكم السيد الوزيرعلى اعتبار
أنه جاء دقيقا ومفصال ،بيد أن ذلك ال يمنع من إثارة بعض اإلشكاليات
التي ما فتئنا نثيرها في عدة مناسبات كما أثرناها السنة املاضية ونحن
نناقش ميزانية الوزارة واملرتبطة أساسا بالتأخيرواالرتباك الذي نلمسه
في تنفيذ أغلب برامج إصالح منظومة العدالة ،مع استمراروجود بعض
االختالالت التي تعيق تحقيقها من قبيل:
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 غياب الحكامة في تدبير املوارد البشرية للقطاع ،الذي يستلزمإعادة انتشاراملوارد البشرية؛
 التأخر في تنفيذ األحكام القضائية ضد الدولة والجماعاتاملحلية ،كما نالحظ أن تنفيذ االحكام املتعلقة بالنزاعات العقارية هي
أيضا تعرف تعثرا.
وعليه فإننا في الفريق االستقاللي ،ومن منطلق إيماننا بحاجة بالدنا
إلى سلطة قضائية مستقلة ،سلطة تحمي الحقوق وتصون الحريات
الفردية والجماعية .سلطة تقيم العدل في املجتمع في ظل املساواة
وسيادة القانون ،ولكي يسير على نهج التعليمات امللكية السامية
املتضمنة في خطبه ،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.
 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؛ كالقانون املنظم ملهنة
املحاماة ،والقانون املنظم للموثقين.
 االهتمام باألعوان القضائيين وذلك بالعمل على تحسين أوضاعهماملادية وظروف اشتغالهم ،مع التأكيد على ضرورة إيالء االهتمام
باألعوان العرضيين وذلك بالرفع من عددهم عن طريق التعاقد،
وكذلك الشأن بالنسبة للنساخ.
 االهتمام بالتكوين من خالل مراجعة املناهج واملواد املعتمدة فيبرامج التكوين باملعهد العالي للقضاء ،مع االهتمام بالتطور الذي يعرفه
الحقل املعلوماتي ،الذي يستلزم املواكبة املستمرة نظرا لوتيرة التطور
السريعة في هذا املجال.
 العمل على تأهيل وتطوير اإلدارة القضائية ،وذلك عن طريقإحداث محاكم رقمية ،األمرالذي سيسهم في توحيد العمل بين مختلف
املحاكم وسيساعد كل العاملين واملعنيين بهذا القطاع ،كما سيساعد
على تكريس الشفافية والحكامة الجيدة.
 مراجعة األوضاع املادية للعاملين في كتابة الضبط ،والعملعلى تحسين ظروف عملهم ومنحهم تعويضات إضافية نظرا لكثرة
امللفات التي يشتغلون عليها ،وكذا النهوض بقطاع األعمال االجتماعية
للموظفين واملستخدمين بما يخدم هذه الفئة ويوفرلها مختلف حوافز
العمل من اصطياف وسكن ونقل...في املستوى املطلوب.
 تفعيل الالتمركز اإلداري واملالي لضمان فعالية اإلدارة القضائيةعلى الصعيد الجهوي؛
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 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
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.
 إيالء املزيد من العناية باملحاكم التي توجد بنايتها في وضعية مزريةعن طريق تجديدها وتوسعة فضاءاتها واقتناء العقارات الالزمة لها.
 االهتمام بمجال إجراءات التبليغ في القضايا املعروضة أمااملحاكم ،نظرا ملا تعرفه من بطء مما يؤثر على أجال البت في القضايا.
علما أن املتقا�ضي عندما يلجأ للمحكمة يكون يرغب في الحصول على
حقه في أجل معقول.
 مواصلة تعديل القانون املنظم لصندوق التكافل العائلي ،عنطريق توسيع نطاق 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 التي لم تصدرلحد اآلن.
 اإلسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي ،على اعتبار أناستقالل السلطة القضائية يرتبط بشكل وثيق بالتفتيش القضائي،
علما أن املفتش العام قد تم تعيينه منذ سنتين بدون سند قانوني وال
اختصاصات محددة.
بالرغم من أن بالدنا قد عرفت تحوالت هامة على مستوى إصالح
القضاء تنزيال ملضامين الوثيقة الدستورية الجديدة عن طريق إعادة
النظرفي الترسانة القانونية املتعلقة بمنظومة العدالة فان هذا اإلصالح
لم تكتمل اركانه في غياب سياسة جنائية واضحة املعالم ،خاصة بعد
إقرار استقاللية النيابة العامة دون اتخاذ اإلجراءات املواكبة لتحصين
مبدأ املحاكمة العادلة ،بما في ذلك إعادة النظر في عمل الشرطة
القضائية باعتبارها النواة الصلبة في اصالح منظومة العدالة.
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السيد الرئيس املحترم،
إن مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق
اإلنسان تحيلنا على الحديث عن موضوع حقوق اإلنسان على اعتبار
أنه مجموعة قيم كونية تعمل املجتمعات والدول بكل مكوناتها على
تكريسها وحمايتها والدفاع عنها ،وال يمكن أن يكون سياسة عمومية.
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.
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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 مرة أخرى 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.
إننا في الفريق االستقاللي وانطالقا من إيماننا العميق بضرورة
ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان نود من الحكومة العمل على أجرأة
وتفعيل القوانين املتعلقة بهذا املجال عن طريق تطويرأدائها فيما يرتبط
بالحقوق الثقافية واالقتصادية والبيئية ،التزاما بمضامين الفصل 31
من الدستور التي تنص على الحق في التربية والتشغيل ،في نسق يستلزم
احترام العدالة املجالية من خالل املساواة وتكافؤ الفرص.

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
العمومية ،إن توفرت إرادة سياسية قوية وشروط تفتح باب قنوات
التفاعل بين مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع.

وفي هذا اإلطار ،البد أن ننوه بخطة العمل الوطنية في مجال
الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي جاءت بمقاربة شمولية ومنسجمة،
والتي تعتبرخارطة طريق لوضع السياسات العمومية والبرامج والخطط
الوطنية املرتبطة بقضايا حقوق اإلنسان.

بيد أننا نود إثارة بعض املالحظات في الشأن الحقوقي ببالدنا،
والتي تتجسد في التأكيد 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.

كما ننوه بالعناية امللكية السامية بنشروأجرأة مضامين هذه الخطة
على اعتبار أن هذه املبادرة هو التزام رسمي للدولة املغربية ومن أعلى
مستوى باحترام تعهداتها في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان .لذا
نتساءل عن توفير االعتمادات املالية الضرورية لتنزيل وتنفيذ مضامين
الخطة ،كما نتساءل عن السقف الزمني املحدد في أربع سنوات هل هو
كافيا لتفعيل  435تدبيرا املتضمن في الخطة؟

إن التجربة املغربية في مجال حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادية
واالجتماعية بدون شك ،هي تجربة متميزة ،ذات أهمية ونجاعة التأثير
في السياسات العمومية شريطة توفر إرادة سياسة وشروط تفتح باب
قنوات التفاعل بين مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع ،وفي هذا االتجاه
نود االشتغال على توفيراآلليات الالزمة ملد الجسور للمزيد من التعاون
البناء بين السلطة التشريعية والوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان ،لتطوير
العمل الحقوقي وتكريس مبادئ وثقافة حقوق اإلنسان .وفي نفس
السياق ندعو إلى تمكين البرملان من التقارير التي تعدها وزارة الدولة
املكلفة بحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع التقارير الدولية ذات
الصلة بحقوق اإلنسان في بالدنا.
ال شك أن ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان يتطلب عامة انخراط
الجميع من مؤسسات الدولة واملجتمع بمختلف تشكالته ،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.

السيد الرئيس املحترم،
إن مناقشة مشروع امليزانية الفرعية للمحاكم املالية برسم قانون
مالية  2019تعد مناسبة سنوية هامة للتنويه باسم الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية ،باملجهودات 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 الجسيمة ،في الفحص والتدقيق
والدراسة.
كما أود بهذه املناسبة اإلشادة بالدور الهام 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 هيأة 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
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املتعلقة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية ذات األثراملالي وامليزانياتي.
وال بد أن نسجل أن االرتقاء بهذه املؤسسة الى املستوى الدستوري
يعد نقلة نوعية واتجاها واضحا لتقويتها ومنحها اآلليات القانونية
لحماية املال العام وضبط آليات التدبير املالي العمومي واملحلي ،وهذا
يعد مكسبا هاما لبالدنا.
وعلى هذا األساس أصبحت هذه املحاكم تكت�سي أهمية بالغة على
اعتبار أنها 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.
وبناء عليه فإننا في الفريق االستقاللي نورد بعض التوصيات التي
أكدنا والزلنا نؤكد عليها ونطرح بعض االستفسارات التي تتمحور حول:
 العمل على توسيع مجاالت تدخل املجلس األعلى للحساباتوتمكينه من آليات االشتغال الضرورية من موارد مالية وبشرية كفئة
نظرا لكونه يعد أهم آليات الرصد واملساءلة في ما يتعلق بصرف املال
العام ومحاربة الفساد ،وباألخص على مستوى املجالس الجهوية
للحسابات ،لكي تقوم بدورها على الوجه األكمل.
 التأكيد على نشر املجلس البرنامج السنوي ألشغال الرقابة التييتوالها أو التي يعتزم القيام بها ،وكذا كل التقارير والقرارات القضائية
التي يصدرها طبقا للفصل  248من الدستور.
 ضرورة تفاعل املؤسسات العمومية ،البرملان واملؤسساتالحكومية ،بالشكل املطلوب ،مع التقارير التي يصدرها املجلس 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 تقاريرها عن طريق عمليات املراقبة التي تقوم 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 والصحة ضمن عملياتاالفتحاص نظرا ملا يعرفه هذان القطاعان من إشكاالت واختالالت
كبيرة.
 -وفي نفس السياق نتساءل عن خالصات عملية االفتحاص املتعلقة
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بالبرنامج االستعجالي نظرا الرتباطه بأهم قطاع الذي هو التعليم،
مع التأكيد على ضرورة وضع تقارير بشأنه لدى البرملان لالطالع عليه
واالستفادة منه في مراقبة الحكومة.
 العمل على توسيع دائرة تدقيق امليزانيات وفتح تحقيقات حولملفات الفساد التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية االقتصادية
واالجتماعية ببالدنا.
 نالحظ أنه رغم التقاريرالصادرة عن املجلس االعلى للحسابات قدأثارت نقاشا واسعا حول تدبيراملالية العمومية على مستوى القطاعات
الوزارية واملؤسسات العمومية والجماعات املحلية ،فإنها ُ
اعتبرت
بحق من أهم آليات الرقابة السياسية على املال العام ،على اعتبار أن
مالحظات وخالصات املحاكم املالية فضحت خروقات هائلة كانت طي
الكتمان فيما م�ضى ،وأطلعت الرأي العام على تفاصيل دقيقة تهم
اختالالت التسيير وسلطت الضوء على فضائح بالجملة على املستوى
املالي والتدبيري.
 إن حماية املال العام تعتبراليوم رهانا أساسيا في إطاراإلصالحاتالسياسية والدستورية املنشودة ،لذلك يجب تعزيز الرقابة القضائية
على املالية العمومية واملالية املحلية ،حتى يتسنى لنا االعتماد الفعلي
ملبادئ الحكامة املالية ،ونتمكن من ترسيخ رقابة القضاء املالي على
التدبير العمومي ،عن طريق تفعيل الجانب القضائي والتأديبي وجعل
تقارير املجلس إلزامية وعرضها على القضاء بدل االكتفاء بالجانب
التوجيهي فقط.
السيد الرئيس املحترم،
ال شك أنه في إطار مناقشة امليزانية الفرعية للمندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  2019نسجل 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؟
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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
الظاهرة اإلجرامية .حيث تشيراملعطيات اإلحصائية إلى أن السجناء ،في
ّ
يشكلون نسبة مابين  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 ظواهرسلبية ومشاكل،
فاملؤسسات السجنية وما تعرفه من أحداث شغب وتمرد وهروب
جماعي ،واعتداء على املوظفين ،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 والتطبيب،
مما يؤثر سلبا 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.
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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 تنتظره خارج السجن...
من هذا املنطلق ،ال بد من بذل املزيد من الجهود من طرف كل
املعنيين وحتى املجتمع املدني من أجل خلق منظومة سجنية ذات
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.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 ،إال أننا في هذا اإلطار ال بد أن نثير أن
امليزانية املرصودة لهذا القطاع تبقى دون مستوى املهام التي تضطلع
بها.
السيد الرئيس املحترم.
إننا في الفريق االستقاللي نود في هذه املناسبة تسجيل الدور الذي
تضطلع به الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني املتمثل
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في فتح جسور التواصل مع البرملان بمجلسيه من أجل تطوير العمل
البرملاني على مستوى التشريع واملراقبة في أفق إقامة عالقة تعاون
مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إال أن السؤال هو إلى
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؟
إننا في الفريق االستقاللي 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؛
 تعزيز دور املستشار البرملاني من خالل االستجابة لطلباتاجتماعات اللجان النيابية الدائمة لتدارس القضايا الطارئة التي
تستأثرباهتمام الرأي العام الوطني.
أما بخصوص املجتمع املدني ،الذي يعد ثروة وطنية هائلة وقوة
اقتراحية فاعلة ،فأنه 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 اإلطار جد محدودة ويغلب عليه طابع االنتماء
الحزبي.
إن املجتمع املدني بحاجة ماسة للحكامة والتأهيل ،كما أن الدعم
يجب أن يمنح على أساس تعاقدي مع توضيح كيفية تلقيه وإرساء مبدأ
ربط املسؤولية باملحاسبة وتفعيل مساطرمراقبة الجمعيات التي تتلقى
الدعم العمومي.لذلك فالحكومة مدعوة إلى االهتمام أكثر بهذا القطاع
وتشديد عملية التدقيق واالفتحاص في طرق صرف االعتمادات
املمنوحة حتى تحقق مختلف البرامج أهدافها املرجوة.
السيد الرئيس املحترم،
إن إصالح قطاع الوظيفة العمومية ،يعد ورشا سمته االستمرارية،
مواكبة لتطور املرفق العمومي ،وباملوازاة مع تزايد واختالف الحاجيات
املواطن بشكل عام ،التي تفرض التجديد واإلبداع في أساليب تدبيره
وتسييره ،وهو ورش كان مطروحا دائما وبقوة منذ االستقالل ،حيث
ساهمت جل الحكومات املتعاقبة في تطويرأداء ونجاعة اإلدارة املغربية،
لكن بالرغم من كل املجهودات التي بذلت في إطار إصالح منظومة
الوظيفة العمومية باملغرب ،فهي لم ترق إلى مستوى الرؤيا الشمولية
املندمجة ،وظلت حبيسة اإلجراءات ذات الطبيعة القطاعية ،الفئوية،
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والتقنية.
وفي هذا اإلطارال بد أن ننوه باالستراتيجية الجديدة للوزارة الهادفة
إلى إصالح اإلدارة وتحديثها ومواصلة العمل على تكريس مبادئ وقيم
الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة في التدبير العمومي ،حتى
تكون في خدمة املواطنين وانتظاراتهم وفي خدمة املقاولة املغربية وتقوية
تنافسيتها.
األمر الذي يفرض ضرورة تحسين العالقة بين املرفق واملواطن
باعتبارها جوهرعمل املؤسسات ،ولعل الخطاب امللكي بمناسبة افتتاح
الدورة البرملانية  14أكتوبر 2016قد حدد مختلف املرافق املعنية بهذه
العالقة كما يلي" :وأقصد هنا عالقة املواطن باإلدارة ،سواء أتعلق
األمر باملصالح املركزية واإلدارة الترابية ،أم املجالس املنتخبة واملصالح
الجهوية للقطاعات الوزارية ،كما أقصد أيضا مختلف املرافق املعنية
باالستثمار وتشجيع املقاوالت ،وحتى قضاء الحاجيات البسيطة
للمواطن كيفما كان نوعها ،فالغاية منها واحدة ،هي تمكين املواطن
من قضاء مصالحه ،في أحسن الظروف واآلجال ،وتبسيط املساطر،
وتقريب املرافق والخدمات األساسية منه" انتهى منطوق جاللة امللك.
إن من شأن كل ذلك أن يؤسس بالفعل لصرح دولة الثقة التي
تعطي لكل مواطن الحق في االستفادة املنصفة والعادلة من خدماتها.
إن اإلصالح الشامل للشأن اإلداري ،يستوجب تعزيزقيم الشفافية،
وترسيخ الحكامة اإلدارية وتخليق املرفق العمومي ،وعلى هذا األساس
فإننا في الفريق االستقاللي نورد بعض التوصيات التي أكدنا والزلنا نؤكد
عليها ونطرح بعض االستفسارات التي تتمحور حول:
 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.
 أهم محرك لإلنتاج والعامل األسا�سي في تطوير وتحديث اإلدارةاملغربية ،هو املوارد البشرية ،لذلك 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 .ولعل هذا
ما شدد عليه جاللة امللك ضمن رسالته السامية املوجهة إلى املشاركين
في املنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا ،الذي نظم يوم 27فبراير
 2018بالصخيرات ،أن إصالح اإلدارة ،وتأهيل مواردها البشرية..." ،
باعتباره خيارا استراتيجيا لبالدنا ،سيساهم ال محالة في إرساء الركائز
األساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه ،وفي جعل اإلدارة أداة
فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف املجاالت" .انتهى
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املنطوق امللكي.

النور هذا املشروع؟

 اإلدارة ملزمة بإشراك موظفيها في أي تحديث تريد القيام به ،وذلكعن طريق التواصل ،التعبئة والتكوين والتكوين املستمر ....وأيضا
ملزمة بتأهيل هذا العنصر البشري على مستوى تكنولوجيا املعلوميات
الستخدامها في عالقته باملواطنين.

 نطالب بضرورة تفعيل الدستور فيما يخص الولوج إلى املرافقالعمومية 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.

 ضرورة مراجعة القانون األسا�سي للوظيفة العمومية لكي يتما�شىمع املستجدات الدستورية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية
الوطنية والدولية ،وهنا نتساءل عن متى سيتم إخراج هذا القانون إلى
حيزالوجود؟
 االلتزام بشرط " التخصص " في ما يتعلق بالتوظيف في اإلداراتالعمومية ،نظرا لسوء توزيع املوظفات واملوظفين واشتغال الكثيرمنهم
في مناصب ال تتناسب وشواهدهم العلمية والتكوينية ،مما يطرح عدة
إشكاالت على مستوى العمل واإلنتاج.
 نتساءل عن ملف التوظيف عن طريق التعاقد (مرة أخرى وقدسبق وطرحناه ألنه موضوع الزال غامضا ويتطلب املزيد من التوضيح)
وعن 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؟
 ما هي وضعية املوظفين في إطار مرسوم إعادة االنتشار وما يترتبعنه من تداعيات وأثار على مستوى حياتهم االجتماعية واالقتصادية،
فاملرجو مراعاة هذه االعتبارات عند تنفيذه دون إغفال متطلبات
الجهوية املتقدمة.
 التأكيد على أن إصالح اإلدارة يجب أن يتما�شى بشكل متناسق معالالتمركز 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
اإلداري إلى حيز الوجود؟ لكي يعطي دفعة قوية للجهوية املوسعة التي
يسعى املغرب لتفعيلها .لذلك سيكون على األطراف 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.
 نتساءل عن ميثاق املرافق العمومية الذي نص عليه دستور 2011باعتباره آلية فعالة لتحديد قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة
بتسيير اإلدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية ،متى سيرى

 التأكيد على ضرورة التطبيق السليم للقانون التنظيمي املتعلقبالتعيين في املناصب العليا ،وكذا االلتزام بمعايير الكفاءة ألن تلك
التعيينات اتسمت في بعض األحيان باالنتقائية وال ترقى إلى مستوى
طموحات دستور  .2011فبعد مرور ست سنوات على تطبيق القانون
املنظم للتعيين في املناصب العليا يالحظ أنه بالرغم من مختلف
التعديالت التي أدخلت عليه والتي هي أساسا طفيفة ،وجود عدة
إشكاالت ترتبط بطريقة اإلعالن عن هذه املناصب والشروط الواجب
توفرها في املرشحين لهذه املناصب والتي غير متاحة للجميع ،مما
يستوجب التفكير في توحيد الشروط املطلوبة بين مختلف القطاعات،
لتكريس الثقة بين الحكومة ومختلف مصالحها .كما يالحظ أن
الكفاءات النسائية الزالت لم تحض بنصيبها من املناصب العليا بالرغم
من تأكيد مضامين الدستور على ذلك.
 لقد تضمن املخطط التشريعي عدة مشاريع قوانين ضمن جدولةزمنية محددة ،ونتساءل اليوم وكما وسبق وان أثرناه في عدة مناسبات،
عن تعثر صدور مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط كيفية
ممارسة حق اإلضراب ،باإلضافة إلى القانون املتعلق بالنقابات.
السيد الرئيس املحترم،
في البداية ال بد أن نستحضر أن األمانة العامة للحكومة توجد
عند ملتقى جميع مؤسسات الدولة على اعتبار أن مهمتها األساسية
تكمن في تأمين حسن سير العمل الحكومي ،وهي مهمة نثمنها عاليا،
باإلضافة إلى كونها تضطلع بدور تنسيقي فيما يتعلق بعملية تحضير
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ،وفي هذا اإلطار ننوه بتميزها
بالخبرة والدقة في مجال التشريع من خالل صياغة القوانين وتجويدها
ومراجعة الترسانة القانونية الوطنية.
كما أن دور األمانة العامة يتميز بالدينامية أساسا العمل في 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 العامة
للحكومة ،فإننا نؤكد مرة أخرى على اإلشادة بانخراطها في مشروع
التحيين والتحديث الكلي للمنظومة القانونية لبالدنا والتي أضحت
متجاوزة ال تتالءم مع الدستور الجديد ومستجدات املجتمع املغربي
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ومضامين االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب،
في إطار اللجنة العليا لتدوين وتحيين التشريع ،التي تمت اإلشارة في
عرضكم إلى قرب إصداراملرسوم املتعلق بها.
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.غيرأننا نالحظ
انه لم يتم تفعيل هذا املعطى املنصوص عليه في القانون التنظيمي
املتعلق بأشغال الحكومة لحد اآلن.
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 ببذل مزيدا من 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.
وباملناسبة ،نود تثمين انعقاد اليوم التواصلي الذي تم بمقر األمانة
العامة ،األمر الذي يجعلنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة اإلكثار من مثل
هذه اللقاءات ،حيث يجب العمل على مد الجسور بينها وبين البرملان
بالتواصل والتعاون وتكريس أحقيته في املبادرة التشريعية.
وفي هذا اإلطارنؤكد على ضرورة انفتاح األمانة العامة على محيطها
السيا�سي وعلى الجامعات حتى تتمكن من تشكيل نخب كفيلة بالصناعة
التشريعية ،وفي هذا االتجاه نو�صي بوضع نظام معلوماتي يجمع ما بينها
وبين مختلف القطاعات الوزارية املعنية ،وباقي املؤسسات الدستورية
مع توسيع املشاركة العمومية بطريقة إلكترونية في إطار االنفتاح على
املواطنين وتعزيزالديمقراطية التشاركية.
كما نود الوقوف عند التباين الحاصل في إطار املدة 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 ،للتأمل واملراجعة من أجل تجويد النص ،ولعل القانون
املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان خير مثال والذي اتسم
بالسرعة الفائقة في التصويت عليه مع العلم أنه لم يتم تنزيله لحد اآلن.
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 ،نود
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توضيحا في هذا اإلطار.
وفي مجال النشر ،دأبنا على التنويه بعمل األمانة العامة الهام جدا
في إصدار سلسلة من الوثائق القانونية تستهدف الحفاظ على القاعدة
القانونية من التحريفات التي تتعرض لها النصوص القانونية.
وفي نفس السياق ،نود تذكيراألمانة العامة للحكومة بــ:
 مواصلة العمل على إصدار الدالئل املرجعية والتاطير القانونيلإلدارات العمومية 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 والتي أثرناها غيرما مرة.
في مجال اإلحسان العمومي فإننا نتساءل السيد األمين العام عن
القانون املنظم للجمعيات الخيرية متى سيرى النور ،على اعتبار أنه
أصبح متجاوزا ويتطلب إعادة النظر في منظومة اإلحسان العمومي
إجماال ،مما يفرض إصدار قانون جديد عمال باألوامر امللكية السامية
في هذا املجال ،مع العمل على مراعاة تحوالت املجتمع املغربي بفعل
األوضاع االقتصادية واالجتماعية.كما أن هذا املجال أصبح مصدر
استرزاق لبعض الناس مما يفرض وضع إطار قانوني ينظم مجال
الترخيص بالتماس اإلحسان العمومي ،مع العلم أن هذا املجال تتقاطع
فيه اختصاصات عدة قطاعات حكومية من أمانة عامة للحكومة
ووزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني وأيضا وزارة
الداخلية والسلطات الترابية.

 -2لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ملناقشة امليزانيات القطاعية التي تدخل في إطار
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمناسبة مناقشة القانون املالي
لسنة  ،2019هذا القانون الذي يعتبر محددا أساسيا يعبر عن مدى
تجاوب الحكومة مع انتظارات املواطنات واملواطنين ،وحجم التزامها
بالتصريح الحكومي الذي قدم العديد من التعهدات بإعمال مقتضيات
الدستور واستكمال البناء املؤسساتي مع ربط املسؤولية باملحاسبة،
ناهيك عن كونه أعطى آماال في الحد من التفاوتات االجتماعية
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واملجالية في الصحة والتعليم والسكن ومحاربة الهشاشة والفقر ودعم
القطاعات اإلنتاجية والخدماتية وغيرها.
السيد الوزير املحترم،
إن السياق الدولي الذي يتزامن مع مناقشة هذا القانون يبعث على
التفاؤل حيث انتعش االقتصاد في العديد من دول العالم ،مما أدى إلى
تحسن املعدل العالمي للنمو االقتصادي .غير أن تقديم الحكومة لهذا
املشروع غلب عليه طابع يذهب عكس ذلك ،وهو بالتالي ال يختلف عن
سابقيه من القوانين املالية لهذه الحكومة في منطقه وبناءه ،في الوقت
الذي كنا ننتظر أن يؤسس هذا القانون ملرحلة تنموية جديدة تعبر عن
بوادر نموذج تنموي جديد .طبقا لتوجهات صاحب الجاللة أعزه هللا
ونصره ،إضافة إلى أن هذا املشروع كسابقيه محكوم بهاجس الحفاظ
على التوازنات املاكرو اقتصادية عبر التقشف في النفقات العمومية
مما ينعكس سلبا على مجموعة من القطاعات االجتماعية أبرزها
قطاع التشغيل ،في ظل توقع الحكومة بتحقيق نسبة نمو تناهز %3 ،2
واستمرارعجزامليزانية العامة وتضاعف معدل املديونية.
السيد الوزير،
إن املشروع الذي بين أيدينا لم يستحضر تطلعات املواطنات
واملواطنين في تجسيد التوجه االجتماعي في كل البرامج التنموية ،خاصة
األهداف املسطرة في البرنامج الحكومي ومراعاة السياق السيا�سي
واالقتصادي واالجتماعي لهذه السنة .إضافة إلى أن التكامل بين
امليزانيات القطاعية يظل بعيد املنال في هذا املشروع حيث إن كل
ميزانية قطاعية مستقلة عن األخرى.
السيد الوزير املحترم،
في قطاع الفالحة .تعتبر الفالحة ببالدنا من القطاعات املهمة
واالستراتيجية التي يراهن عليها املغرب لتشكيل قاطرة للنموفي مستقبل
السنوات إلى جانب قطاعات أخرى كالصناعة وغيرها.
لكن رغم كل اإلصالحات الهيكلية التي اعتمدتها بالدنا لضمان األمن
الغذائي واملساهمة في النمو التي توجت ببرنامج املخطط األخضر الذي
ننوه ببعض منجزاته ،لكن رغم ذلك مازالت فالحتنا تعاني من بعض
املشاكل:
وموازاة مع مناقشة ميزانية قطاع الفالحة يثمن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية توجهات صاحب الجاللة خالل تكليف السيد وزير
الفالحة ببلورة تصور استراتيجي شامل وطموح من أجل تنمية القطاع
الفالحي ورفعه إلى النظراملولوي السامي وذلك ب:
 خلق عالم قروي يتميز بأنشطة جديدة مذرة لفرص الشغلوالدخل السيما لفائدة الشباب.وتوسيع مجال االستثمار الفالحي في
وجه جميع الفئات.
 -تشجيع انبثاق طبقة وسطى فالحية.
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 زيادة تسهيل الولوج للعقار الفالحي لفائدة االستثمار املنتج عبرالوضع التدريجي ملليون هكتار إضافي من األرا�ضي الجماعية رهن إشارة
ذوي الحقوق.
 جعل قضايا الشغل وتقليص الفوارق ومحاربة الفقر والهجرةالقروية في صلب أولويات استراتيجية التنمية الفالحية.
السيد الوزير املحترم،
إن قطاع الفالحة الذي تعمل بالدنا منذ مدة طويلة على جعله
قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،حيث ترصد له مبالغ مهمة
بما في ذلك الصيد البحري والتنمية القروية وهذا يستلزم إعمال
الحكامة الجيدة والتقائية مع عدد من السياسات العمومية ،هذا وإن
الرفع من حجم دعم الفالحين على صعيد املراكز والضيعات الفالحية
املتوسطة والصغرى والكبرى على حد سواء ،أصبح أمرا ضروريا
إضافة إلى التعويض عن األضرار الناتجة عن موجات الصقيع والبرد
والعواصف الرعدية.
وبخصوص اإلنتاج الحيواني فإن دعم الفالحين مربي املوا�شي
والدواجن وتشييد الحظائر واألسواق النموذجية القادرة على إفساح
املجال أمام الفالحين والترويج ملنتاجتهم في ظروف جيدة والتخفيف
من املشاكل التي تعرفها بعض األسواق التقليدية التي أضحت من
األمور التي ال تتحمل التأجيل ،ناهيك عن مواكبة املربيين باإلرشاد
البيطري وتقنيات التسمين إلنتاج اللحوم ،وتقنيات العلف ودعم إنتاج
الحليب ومشتقاته ،والعناية بمراكز واصطبالت التربية الحيوانية مع
تعزيزالسالمة الصحية ( باملراقبة والتلقيح والترقيم ومحاربة الحشرات
الضارة.)...
وبخصوص قطاع الخضروات ،البد من اإلسراع بدعمها في جل
جهات اململكة بالتنزيل العملي ملخطط املغرب األخضر جهويا وإقليميا
ومحليا ،مع اإلشراك الفعلي للمهنيين والفالحين والحد من املضاربات
التي تتسبب في رفع األسعار.
أما في ما يخص املاء ،فإننا نعتبرأنه من الضروري البحث عن موارد
مائية جديدة بإنجاز دراسات وبناء السدود الثلية واملتوسطة والكبرى،
خاصة باملناطق التي تعرف كثرة التساقطات للحد من ضياع الثروة
املائية ومعالجة املياه العادمة وتحلية ماء البحر عند االقتضاء ،أما
فيما يتصل:
باملوارد البشرية فإن مخطط املغرب األخضر سيظل متعثرا ولن
يحقق أهدافه مالم يتم العمل باملوازات مع ذلك على تغطية العجز
الحاد املسجل بخصوص املوارد البشرية حيث جل مراكز اإلرشاد
واإلصالح والتأطير تعاني من قلة املوارد مع تعميم التأمين الصحي
وتعزيزدور التعاضدية الفالحية ،إضافة إلى العمل على تجويد وتحسين
قنوات تسويق املنتجات الفالحية ودعم قطاعات الصناعات الغذائية
الذي عرف تراجعا في السنوات األخيرة.
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وفيما يتعلق بالسالمة الصحية :فمن واجب الحكومة اعتماد
سياسة وقائية اتجاه حاالت الترامي على قطاع تربية املوا�شي وتشديد
املراقبة وإخضاع العديد من املنتجات ملعايير الجودة والسالمة
الصحية.
السيد الوزير املحترم،
بخصوص تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية فبالرغم من
امليزانية املخصصة لصندوق التنمية القروية ومساهمة القطاعات
الوزارية الزالت املناطق النائية والجبلية تعاني من النقص الحاد في
البنيات التحتية ،أما عن:
قطاع املياه والغابات فإننا نسجل الضعف الكبير في املوارد
البشرية في القطاع ،ال�شيء الذي ينعكس سلبا على الحفاظ على الثروة
الغابوية والغطاء النباتي إضافة إلى ضعف التنسيق مع الجماعات
الترابية والساكنة املجاورة للملك الغابوي ،ولذلك نو�صي بالعمل على
تحفيظ امللك الغابوي وحمايته من السطو والترامي وتعميم التأمين
على الغابات ،وفتح وصيانة املسالك الغابوية وتأهيل البنيات اإلدارية
والسكنية وتعزيزاملجهودات بخصوص الحد من التصحر.
أما فيما يخص الصيد البحري ،فالبد من محاربة الصيد غير
القانوني بدعم وتوسيع مجال املراقبة وتجهيز قوارب الصيد البحري
ودعم جامعة الصيد البحري وغرفها .والعمل على بناء نقط تفريغ
وتجهيزها في العديد من املناطق الساحلية وتسريع بناء جيل جديد من
أسواق الجملة ،ودعم تنمية األحياء املائية.
السيد الوزير املحترم،
إذا كانت نسبة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام تتراوح بين
 %15و %20أي أن القطاعات األخرى تساهم بحوالي  %85فإننا نعتبر
أنه رغم كل املجهودات املبذولة وامليزانيات املرصودة يلزم الكثير من
أجل ضمان األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي للمواطنين.
السيد الوزير املحترم،
بخصوص قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي.
عرف املغرب عددا من األوراش الطموحة واالستراتيجيات املهمة
التي فتحت على عهد حكومات سابقة يتم تقييمها ومتابعتها لتحقيق
املنجزات ،وهنا البد من اإلشادة بالديناميكية التي يقودها صاحب
الجاللة نصره هللا بإيالئه عناية خاصة بصناعة السيارات وأجزاء
الطائرات إلى غير ذلك ،من أجل هذا يجب على الحكومة أن تواكب
التطورات والتغيرات التي يعرفها السوق الدولي والتفاعل مع التحوالت
بما ينهض باملغرب من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
السيد الوزير املحترم،
البد أن ننهئ أنفسنا حكومة وبرملانا بخصوص ربح املغرب تسع نقط
في مناخ األعمال حيث صنف في املركز 60عوض  69في السنة الفارطة،
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والدرجة األولى في شمال إفريقيا ،والدرجة الثالثة إفريقيا ،والدرجة
 60عامليا ،دون أن نن�سى دور الوزارة في الرفع من القيمة املضافة في
مجال الصناعة وتشغيل اليد العاملة وبالتالي املساهمة في نسبة النمو
االقتصادي .وهنا البد من إبراز أن األرقام املهمة في مجال االستثمار ال
توازيها سرعة معدل النمواالقتصادي ،وندعوفي هذا الصدد إلى اعتماد
الصناعة املرتبطة بالطاقات املتجددة وصناعة األلواح الحرارية وآليات
ومعدات فالحية ودعم الصناعات الغذائية والصناعات املرتبطة بالثروة
السمكية وتحسين الولوج للعقاراملعد لالستثمارالصناعي خاصة بخلق
مناطق صناعية موجهة للكراء ،مع اعتماد تنويع الصناعات الوطنية
واالبتكار في صناعات أخرى إلكترونية وكهربائية ...مع إقرار عدالة
مجالية في املجال الصناعي بين جهات اململكة ومراعاة خصوصيتها،
إضافة لضرورة تعزيزالتوجه اإلفريقي والحرص على إنجاح االتفاقيات
التي يوقعها املغرب في هذا املجال.
وفيما يخص مجال التجارة الخارجية :فإننا نهيب بالحكومة
أن تواكب املقاوالت الصغيرة واملتوسطة وأن توسع مجال التكوين
العمومي والخاص بما يتالئم مع ما يتطلبه القطاع الصناعي ،وتجويد
شبكة األنترنيت وتعميم التغطية بشكل أكبر ألن ضعفه يعتبر أحد أكبر
املعوقات أمام تطوير االقتصاد الرقمي ،كما نعتبر أن مراجعة النظم
القانونية والضريبية الخاصة باملقاوالت التجارية أصبح أمرا مستعجال.
السيد الوزير املحترم،
بخصوص قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة .إن أبرز
املداخل تمر عبر ضرورة تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة
بالحكامة في تسيير القطاع ونهج العدالة املجالية في إعداد وإنجاز
املشاريع بما يتالءم مع الرفع من مستوى عيش املواطنين مع التسريع
بإنجاز برامج النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة وإنجاز دراسة األثر
الطاقي وإصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بذلك ،والعمل على
استقطاب االستثمارات والتكنولوجيا لدعم مشاريع في هذا القطاع مع
إبرام اتفاقيات مع جهات اململكة في مجال الطاقة والتنمية املستدامة.
في مجال التنمية املستدامة .نرى أن مواكبة الجماعات الترابية في
مجال الكهربة بالطاقة الشمسية وإعداد املطارح العمومية الحديثة
وتأهيل املوارد البشرية مع وضع تشخيص بيئي على مستوى كل جهة
(دراسة وضعية التربة ،املاء ،الهواء )...والعمل على معالجة مخلفات
معامل الزيتون واملدابغ ملا تشكله من خطورة على التربة واألحياء
املائية ،وجعل االقتصاد األخضر في مقدمة أولويات الحكومة أصبحت
أمورا ال تقبل التأجيل.
السيد الوزير املحترم،
بخصوص قطاع السياحة .لقد استحسن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية إبان تعيين الحكومة جمع قطاعات السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي حيث اعتبرناه قطبا

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

اقتصاديا واجتماعيا أساسيا من شأنه الرفع من تنافسية وتنوع
االقتصاد املغربي .عبر تثمين الثروات الثقافية والطبيعية والسياحية
ودعم مهارات الصناع التقليديين وتعزيز الربط الجوي لبالدنا داخليا
وخارجيا.
إن نجاح هذا القطب االقتصادي واالجتماعي الهام يمر حتما عبر
تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالحكامة في تسيير القطاع،
بما في ذلك كل املكاتب التابعة له كاملكتب الوطني للسياحة ،والشركة
املغربية الهندسية للسياحة ،والخطوط امللكية املغربية ،واملكتب
الوطني للمطارات ،إضافة إلى دار الصانع ،ومكتب تنمية التعاون ،وأن
السياحة في منظورنا تعد قطاعا أفقيا يتطلب إلتقائية السياسات
العمومية وهو مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة ورقمنة االقتصاد.
ولذلك فإنه من الضروري تحسين الخدمات السياحية وتنويعها بشكل
أفضل يستجيب للطلب السياحي الدولي والوطني ،ودعم املشاريع
الهيكلية ذات األهمية إقليميا ووطنيا وخلق أقطاب سياحية كبرى على
غرار قطب مراكش وقطب أكادير ،مع مراعاة البعد االجتماعي والبيئي
في الجهود املبذولة من أجل تحقيق سياحة مستدامة ومسؤولة ،تحترم
املحيط البيئي وتضمن استمراريته ،إضافة إلى ضرورة االعتناء باملوارد
البشرية ،وذلك بتوفيرالتكوين وإعادة التكوين بشكل يتوافق وتطلعات
سوق الشغل ،وتبسيط التمويل البنكي عن طريق ضمان القروض
لتمويل االستثمار السياحي ،ودعم وتأطير النشاط السياحي ،وتحديث
وتجويد القوانين املنظمة للقطاع.
وبالنسبة للنقل الجوي فإن توقيع املغرب على اتفاقية األجواء
املفتوحة انتقل بنا من  5ماليين مسافر سنة  2005إلى أزيد من 20
مليون هذه السنة ،وبذلك فقد أصبح النقل الجوي أول نمط لنقل
السياح وهذا يستلزم توفير نقل جوي فعال يستجيب للمعايير الدولية
املتعلقة باألمن والسالمة مع الحفاظ على البيئة وحماية حقوق
املسافرين ،وتقوية املنظومة القانونية للطيران املدني بشكل يتوافق
والتشريع الدولي ،مع أولوية تكريس املغرب كوجهة متميزة لالستثمار
في الصناعات املرتبطة بالطيران املدني ،وتكوين الكفاءات البشرية في
هذا املجال ،ومضاعفة الطاقة االستيعابية للمجال الجوي املغربي،
وذلك عبراستكمال برنامج إعادة تهيئة املجال الجوي املغربي مع إعطاء
العناية لتعزيز املبادرات املحلية واملالية للتعاونيات ودعم الشراكات
الجهوية واملحلية في هذا املجال وتبسيط شروط التمويل البنكي،
وتثمين املنتوجات ودعم املبادرات املحلية إضافة إلى تطوير البحث
العلمي لدى مكونات هذا القطاع.
أما فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
هذا القطاع االقتصادي واالجتماعي بامتياز والذي وضعه املغرب في
صلب سياسته للنهوض بأوضاع املواطنين ،وهنا البد من تأهيل هذا
القطاع الحيوي عبر تعزيز البنيات التحتية كالقرى وفضاءات العرض،
ودور الصانعة ،إضافة إلى إيالء عناية خاصة لتنفيذ مشاريع الصناعة
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التقليدية املندرجة في إطار تأهيل املدن العتيقة ،ودعم غرف الصناعة
التقليدية وجامعتها بخصوص انجاز مشاريع تنموية وترويج املنتجات
الحرفية والتكوين بالتدرج املنهي ،مع العمل على انقاد الحرف املهددة
باالنقراض ،ودعم الصناع الفرادى ،إضافة للتجمعات الحرفية ،ودعم
االنتاج والجودة وتطويرالترويج والتسويق واملشاركة في معارض عاملية،
وتنظيم أسابيع مغربية للصناعة التقليدية بالعديد من الدول الشقيقة
والصديقة ،وإيالء العناية الكافية للتكوين املستمر ،وتعميم التغطية
الصحية والوقاية من املخاطرواألمراض بالنسبة للحرفيين.
وفيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي فال مناص من توفيراملناخ املالئم
ألن هذا القطاع يشكل في بعض الدول نسبة تناهز  %10وذلك بوضع
التشريعات املالئمة ووضع برامج ملرافقة ومواكبة التعاونيات وتسهيل
ولوج املنتجات إلى األسواق ،إضافة إلى التكوين وإعادة التكوين لفائدة
الفاعلين والعاملين بالقطاع ،مع ضرورة وضع برامج تعاقدية واتفاقيات
شراكة مع الفاعلين بالقطاع إلنجاح اإلستراتيجية الوطنية.
السيد الوزير املحترم،
يعتبر الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية مشروع القانون املالي
لسنة  2019فيما يتعلق بامليزانيات القطاعية التي تدخل في إطار لجنة
الفالحة والقطاعات اإلنتاجية لم ترق لتحقيق مطامح املواطنات
واملواطنين بتحقيق العيش الكريم ،ولم يترجم مجموعة من اإلجراءات
التي قدمتها الحكومة كوعود في إطارالبرنامج الحكومي بتحقيق معدالت
مهمة للنمو ،ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ،لذلك نصوت ب ال
لهذا املشروع.

 -3لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية أن أتدخل
في مناقشة امليزانية الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
السيد الرئيس،
بعد مناقشتنا املستفيضة واملسؤولة لكل امليزانيات القطاعية،
وبعد دراستنا العميقة لألرقام ومساهمتنا اإليجابية والجدية داخل
اللجنة لدراسة كل امليزانيات االجتماعية ،يؤسفنا السيد الرئيس أن
نعبر عن تجديد خيبة أملنا ،في برامج هذه الحكومة ،ففي الدروس
النظرية واملثاليات املتعلقة بالسياسة ،التي تعلمناها من مدرسة
حزب االستقالل ،فالحكومات وجدت لتخدم شعوبها ،وأن الحكومات
املنتخبة هي األكثرخدمة لشعوبها ،ومعنية ً
دوما بالنتائج لتواصل تطوير
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قدراتها ومسيرة من سبقوها ،لكن يبدو أن األمر يختلف ً
كثيرا لدى
ً
حكومتنا ويبدو انها تؤدي ً
واجبا أكثر مما تنجز عمال تبتغيه ،ويبقى حلم
املواطن املغربي أن ال تكون الحكومة سلطة عليه ولكنها سلطة لخدمته،
لذلك فإن مقياس نجاحها هو رضاه.
السيد الرئيس،
ال يمكننا أن ندعو إلى عدالة اجتماعية أو إنصاف وطني دون
االهتمام بموضوع التربية والتعليم ،ألنه هو املحدد األساس لتطور
الكفاءات املغربية وارتقاءها في السلم االجتماعي ،وبهذا ،نطمح لتكون
املدرسة على الخصوص قادرة على إبراز قدرات الجيل املغربي َبت ّميز
َ
ودون تمييزلتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشخصية....
إن قضية التعليم في بالدنا تمس بنية الدولة واملجتمع بشكل عميق،
ما يجعلها مشكلة بنيوية تستدعي جرأة قوية وكفاءات عالية ملباشرة
إصالح جذري ،وبدون شك فاملشكلة أكبر من أن تح�صى أسبابها في
هذه املداخلة ،لكن هناك عوامل أساسية لفشل املنظومة التعليمية
املغربية ،يبقى أهمها انعدام اإلرادة السياسية لدى الحكومة ،حيث
حرصت العديد من النخب الحكومية والنافذين على توفير تعليم جيد
ألبنائهم من خالل تدريسهم في املدارس الخاصة أو إرسالهم إلى الخارج،
موقعين بأنفسهم على تواضع تعليمنا إن لم نقل فشله ،وال يمكن أن
نغفل السبب الرئيس في هذا الفشل ،وهو الفساد ،فميزانية وزارة
التعليم والتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
تشكل حوالي %25من إجمالي امليزانية العامة ،حيث يضاهي غالفها املالي
نظيراتها في بلدان متقدمة ،غير أن الفساد املستشري داخل املنظومة
التعليمية يؤدي إلى ضياع األموال الوفيرة دون أن تنعكس في الواقع،
وقد عمل االعالم املغربي مشكورا على نشر الفضائح املالية ملسؤولي
الوزارة والعمادات واملدارس ،حيث بدا الفساد بشكل جلي كجزء من
املشكلة يعرقل اإلصالح حينما تبخراملال العام املعتمد لتنزيل املخطط
االستعجالي ،دون أن تظهرمخرجات املخطط على أرض الواقع.
إننا في الفريق االستقاللي ،نعي جيدا أن التخطيط للتعليم ليس
مسألة سهلة ،إذ يتطلب كفاءات متكاملة من الخبراء واملتخصصين،
ومعظم البلدان التي حققت قفزة متقدمة في نظامها التعليمي لم تفعل
ذلك إال بعد أن أرسلت بعثات علمية عديدة قصد جلب الخبرة من دول
عريقة في املجال التعليمي ،ومن أجل تسطير تكوين يهم األطر التعليمية
لتأهيلها للقيام بمهمة التدريس على أفضل وجه.فاستيراد املناهج
ال يعتبر حال للمشكلة ،فلكل مجتمع ظروفه التاريخية واملجتمعية
والثقافية التي يعيشها ،فمعضلة تخبط البرامج واملناهج وتغييرها
تتفاقم حتى أفقدت العملية التعليمية هويتها ،وهنا البد أن نشير الى
أن التخطيط للتعليم ،يتطلب بلورة رؤية فكرية واضحة تتناسب
مع متطلبات العصر من جهة وطبيعة املجتمع من جهة ثانية ،وإقرار
ضوابط دقيقة لتقييم املخططات املراد تنزيلها ،وتقويمها مع وضع
آليات محددة للمساءلة واملحاسبة.
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إن واقع اإلصالحات املتعددة املطبقة لم تنتج غيرالبطالة في معادلة
عصية على الفهم ،في ظل قرارات تفصل التكوين عن سوق الشغل،
فمن املؤسف أن نكرر كل سنة طرح نفس األعطاب البنيوية التي تعرقل
مسيرة تقدم تعليمنا ،ونتلقى من الحكومة أحالم وردية ال تعكسها
مشاريع قوانين املالية التي تعدها ،فيبدوأنها ،أي الحكومة ،قد تراجعت
عن وعودها باعتماد  20ألف منصب جديد سنويا ،حيث عملت على
تخفيض هذا العدد إلى  15ألف فقط برسم  2019وهوما يعني خصاصا
متوقعا في األطرالتربوية يقارب  9آالف منصب بالنظرأن حوالي  13ألف
إطار تربوي سيحال على التقاعد هو ما سيؤثر على خطط القطاع في
القضاء على االكتظاظ ،وهذا ما يحيلنا الى التوظيف بالعقدة وما شابه
من نقائص ،فهذه التوظيفات بهذه الطريقة في اعتقادنا ،تحايل على
القانون والعقود املبرمة هي عقود إذعان ال جدال عليها.
السيد الرئيس،
يشكل التعليم األولي لبنة أساسية في منظومة التربية والتكوين،
وهذا ما يفسرالعناية التي يوليها جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا
لهذا املجال ،حيث أكد جاللته أكثر من مرة ،وفي رسالة سامية موجهة
إلى املشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم األولي” الذي انعقد في 18
يوليوز 2018بالصخيرات ،إنه رغم الخطوات الهامة التي قطعها املغرب
في مجال التعليم األسا�سي ،والرفع من نسبة التمدرس ،إال أن التعليم
األولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا املجال ،حيث إنه يعاني من
ضعف ملحوظ لنسب املستفيدين ومن فوارق كبيرة بين املدن والقرى،
ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية املعتمدة ،وعدد املربين
واملعلمين ،وكثرة املتدخلين” .كما نبه جاللته على ضرورة أن يتميز
التعليم األولي بطابع اإللزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة واألسرة،
مبرزا أهمية هذا التعليم في إصالح املنظومة التربوية ،باعتباره القاعدة
الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح ،بالنظر ملا يخوله لألطفال
من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية ،تمكنهم من الولوج
السلس للدراسة ،والنجاح في مسارهم التعليمي ،وبالتالي التقليص من
التكراروالهدراملدرسـي.
وأضاف جاللته ،أنه يتعين إخراج النصوص القانونية والتنظيمية
املتعلقة بتأطير هذا التعليم ،وفق رؤية حديثة ،وفي انسجام تام مع
اإلصالح الشامل الذي نسعى إليه ،واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد
وخالق ،يأخذ بعين االعتبار املكاسب الرائدة في مجال علوم التربية،
والتجارب الناجحة في هذا املجال.
وتكريسا للمقتضيات الدستورية املتعلقة بالتعليم األسا�سي،
يضيف جاللة امللك ،فإنه يتعين تركيز الجهود على الحد من التفاوتات
بين الفئات والجهـات ،وخاصة باملناطق القروية والنائية ،وشبه
الحضرية ،وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية
التعليمية ،وذلك بموازاة مع ضرورة تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات
للتعليم األولي واالهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،عمال
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بمبدأ التمييزاإليجابي.
تشخيص جاللة امللك الدقيق لوضعية التعليم األولى ،يعد بمثابة
خارطة طريق على الحكومة العمل على تتبعها وتتبع مخرجاتها ،والعمل
لبلورتها على أرض الواقع بعيدا عن املزايدات السياسية ،تغليبا
للمصلحة العليا للوطن.
املجلس األعلى للتربية والتكوين لخص الواقع الحالي للتعليم األولي في
عــدم الت ـزام الدولــة بتطبيــق توصيــات امليثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن
والسيما تعميــم التعليــم؛ وفي انعدام منظور تربوي شامل َوم ِ ّجدد خاص
بالتعليم األولي؛ كما أكد على غياب إطار قانوني موحد وشامل؛ يتعدد
بغيابه مجموعة من املتدخلين ،وأن هناك نقـص كبيـر فـي املؤسسـات
القـادرة علـى احتضـان األطفال في السـنوات األولى مـن عمرهم؛ مع تبايــن
البرامــج والطرائــق املتبعــة ،تربويــا وإداريــا ،في غياب تكوين ومراقبة
وضبط للتربويين مع ما يرافقه من ضعــف جــودة الخدمــات املقدمــة فــي
أكثــراملؤسســات العاملــة بالتعليــم األولي.
لكل ما سبق فإننا نعي جيدا أن جاللة امللك حفظه هللا يوجه،
واملؤسسات الدستورية املعنية تقترح ،لكن الحكومة ال تتفاعل.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي نعتبر أن برنامج "تيسير" مبادرة اجتماعية
وجب تشجيعها والتنويه بها ،هدفها النبيل يندرج ضمن تدابير الدعم
االجتماعي الرامية الى الحد من الهذراملدر�سي لتجاوز املعيقات السوسيو
اقتصادية التي تحول دون االحتفاظ باألطفال املنحدرين من األسر
الفقيرة واملعوزة داخل املنظومة التعليمية ،إال أن النبل ال يكفي أحيانا
أمام املعايير املعتمدة في انتظار سجل اجتماعي للسكان ،قد يكون له
الفصل في رفع الغبن عن املقصيين من هذا البرنامج ،والبد أن نشير أن
األمراختلط على املواطن املغربي املغلوب على أمره فقد تعددت البطائق
وانعدمت االستفادة ،فما املانع من اعتماد بطاقة راميد كوثيقة رسمية
واحدة وموحدة ؟
السيد الرئيس،
لقد سبق لألساتذة املتعاقدين أن استبقوا دخول العام الدرا�سي
الحالي بتنظيم مسيرة غاضبة ّرددوا خاللها شعارات تطالب الحكومة
بالتراجع عن نظام التعاقد ،وبإدماجهم في الوظيفة العمومية ،ومن
هنا نعلن تضامننا مع مطالبهم ،في مواجهة حكومة أصبح األستاذ
املتعاقد ضحية الرتجاليتها تعاقدت بمبرر سد الخصاص القائم في
العنصر البشري التربوي دون مراعاة الشروط الضرورية واألساسية
في الشهادات والتكوين والتشغيل ورفع الغبن عن أساتذة كانوا والزالو
ضحية عقود اإلذعان ،فالحكومة لم تترك أي هامش للمتعاقدين
من أجل مناقشة مضمون العقد ،الذي يمتد لثالث سنوات في ضرب
صارخ ملدونة الشغل ،واالستقرارالنف�سي واملنهي لألستاذ ،فالعقد يمكن
فسخه من طرف مديراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دون إخطار

5279

املعني باألمر أو إشعاره أو تعويضه ،ليتضح املنطق غير العادل الذي
تتعامل به الحكومة مع باقي املتدخلين في العملية التربوية ،ورغم ذلك،
فإنها لم تتدارك النقص الحاد في املوارد البشرية بالقطاع وما يسببه من
اكتظاظ يتعدى في املتوسط  45تلميذا وأكثر ،األمر الذي يعتبر تراجعا
خطيرا في ظل محدودية املناصب املالية املخصصة لوزارة التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،والذي يبقى
غيركاف بل ال يغطي حتى عدد املحالين على التقاعد.
على مستوى البحث العلمي فإننا ننوه بتجاوب الوزارة مع اقتراحات
الفريق االستقاللي خالل مناقشة ميزانية القطاع خالل السنة املاضية
وذلك بتمويل مشاريع البحث في مجال العلوم اإلنسانية ،وبدعم البحث
العلمي والتنمية التكنولوجية رغم أن مبلغ الدعم يبقى قليال بالنظرإلى
انتظارات البحث العلمي ببالدنا.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي وككل سنة ،لن نكل أو نمل باملطالبة
وبشدة ،بضرورة مراجعة الشروط غير املنصفة التي تحدد استفادة
الطلبة من املنحة الدراسية ،وفق معايير تكاد تكون مجحفة تغفل
الوضعية االجتماعية للطلبة الذين هم في حالة هشاشة ،في حين
تعتمد البعد والقرب من الجامعة ،وكأن الحياة الجامعية تعتمد على
البعد الجغرافي ال على التحصيل املعرفي والطموح العلمي ،فال يعقل أن
يستفيد الطالب من املنحة ويحرم من اإلقامة في الحي الجامعي والعكس
صحيح ،في معادلة ال تعرفها سوى الجهات املتدخلة في عملية وضع
معاييراملنح ،وهذا يجرنا إلى الحديث عن األحياء الجامعية ودور الطالب
التي ينبغي للحكومة أن تدعمها وتدعم جميع املبادرات الرامية ملحاربة
الهدر املدر�سي والجامعي ،لتأهيل الرأسمال الالمادي ،وأن تحرص على
جعل املسافة متساوية بين جميع املتدخلين.
وفيما يخص التكوين املنهي ،فإننا نعتبره قطب الرحى بالنسبة لكل
القطاعات التنموية ،فهويشكل اليوم ،في غياب رؤية واضحة للحكومة،
ً
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 سواء كانت مرتبطة بالسياسات
االقتصادية ،بمنظومات التشغيل واملنظومات التربوية.
لكن استراتيجية التكوين املنهي تساءل الحكومة ،عن إمكانية تلبية
الطلب االجتماعي على التكوين من جهة ،والتأسيس ليصبح وسيلة
ّ
تحكم بإمكان السياسة العمومية أن ترتكز عليها ملرافقة مختلف
السياسات االقتصادية املقررة؟
إن مقاربة العالقة بين التكوين والتشغيل تقت�ضي القيام بتحليل
كمي وكيفي على حد سواء لبنيات التشغيل والحاجيات في مجال التأهيل
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َ
املستخدمة ،ومادمنا بعيدين عن هذا االتجاه فان الحركات
للقطاعات
االحتجاجية ضد تقليص التشغيل ستتزايد بتزايد البطالة وسط
ً
جميع الفئات االجتماعية وخصوصا الحاصلين منهم على الشهادات،
مما يعكس ضعف الرؤية االستشرافية لدى الحكومة في مجال برامج
التكوين والسياسات العمومية املوجهة لتشغيل الشباب.
وفي ختام نقاش هذا القطاع ،نؤكد أن االرتجالية التي طبعت القرار
الحكومي في اإلبقاء على التوقيت الصيفي ستكون له مخاطر كثيرة على
املستوى الدرا�سي واألسري واالجتماعي .ولعل أهم هذه املخاطر اإلرهاق
البدني والذهني للتالميذ والجهاز التربوي واإلداري الذي سينعكس
سلبا على التركيز واألداء املعرفي ،ولعل املسيرات التي قادها التالميذ
خير دليل ،على ضرورة وضع مستقبل الجيل الجديد في الحسبان،
فلم يعد بعد اليوم جيال صامتا متلقيا ،بل أصبح جيال قادرا على الثأثر
بالقرارات ،والثأثيرفيها.
السيد الرئيس،
رغم نجاح املغرب طيلة عقود في استثمار ميزانيات مهمة لبناء
منظومة صحية متطورة ،كانت كفيلة بتقديم رعاية صحية مقبولة
للمواطن املغربي ،إال أن الواقع الحالي يؤكد أن تلك الصورة التي طاملا
تباهت بها الدولة تعاني من أمراض متراكمة ،فهناك إجماع اليوم على
أن القطاع الصحي مريض وهو في انتظار العالج حتى يتعافى ويبدأ في
الخروج من دوامة األزمات املتالحقة التي تتسبب في خسائركبيرة للدولة
وتكبل مساعي تطوير القطاع الصحي ،فغياب الحكامة في هذا القطاع
الحيوي بات يمثل خلال كبيرا في نظام الرعاية الصحية وهو يختزل
ارتباك الحكومة الغارقة في صراعاتها لهذا القطاع ،ويؤكد بما ال يدع
مجاال للشك فشل السياسات املتبعة في تطوير قطاع يعاني من فساد
ينخرمعظم مرافقه.
ولم تتمكن حالة التذمربين املواطنين وانتقادات وسائل اإلعالم من
تحقيق أي نتيجة تذكر منذ سنوات ،وال تزال الحكومة تؤكد أن تطوير
الرعاية الصحية من أبرز محاور خططها التنموية التي تحاول تنفيذها،
لكننا لم نلمس أي تقدم يذكر.
وال تكفي املهدءات وامليزانيات املرصودة لتطويرالقطاع دون اعتماد
أسس مدروسة ومحكمة لوضع حد للمشكلة ،فالحكومة ،مسؤولة
عما يحدث ألنها تمتلك األدوات الكفيلة بمعالجة األزمة من جذورها،
وهذا ما يترجم دعوة جاللة امللك الحكومة الى تنفيذ التوجيهات امللكية
السامية املتعلقة بقطاع الصحة ،املتضمنة في الخطابين األخيرين
للعرش وافتتاح البرملان ،خاصة في الشق املتعلق بتقويم االختالالت
التي تعوق تنفيذ برنامج نظام املساعدة الطبية «راميد» ،الذي تحول
الى بطاقة بدون رصيد ،حاملوها يتحملون مصاريف العالج والتحاليل
واألدوية ،هذا النظام الذي يعاني من صعوبات واختالالت تحد من
جدواه وقدرته على االستجابة لحاجيات الفئات املستهدفة.
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فالتوجيهات امللكية السامية مؤخرا ،لكل من رئيس الحكومة ووزير
الصحة ،تمثل تأكيدا واضحا على العناية والرعاية الخاصة التي يوليها
جاللة امللك إلى قطاع الصحة باعتباره مدخال أساسيا لتحقيق النموذج
التنموي ،والسبيل لضمان التوافق املجتمعي والعدالة االجتماعية،
فهي توجهات في عمقها رصد ملعاناة األطر الصحية واملواطنين على
حد سواء ،من تردي الخدمات الصحية وعجز الحكومة على الوفاء
بالتزاماتها ،وإشراك جميع املتدخلين في العملية الصحية.
السيد الرئيس،
لقد قادت هذه الوضعية الصحية املختلة في املغرب الطبقة
ً
وجزءا كبيرمن الطبقة املتوسطة ،إلى االستغناء عن الخدمات
امليسورة
الصحية العمومية ،واالتجاه نحو التطبيب في املصحات الخاصة،
واملستشفيات خارج البالد مع العلم أن حالة القطاع الخاص لدينا
ليست أحسن حاال من القطاع العام ،ففي غياب الرقابة واملراقبة لهذا
القطاع الذي أصبح يدر على أصحابه أمواال طائلة مصدرها مواطنون
مغلوبون على أمرهم ،ضحايا بعض منعدمي الضمير من موظفي
القطاع العام الذين يعمدون إلى تعطيل أجهزة الكشف من أجل توفير
زبناء لبعض أصحاب املصحات الخاصة الذين سلبت إرادتهم الحقيقة
التي ولجوا بها هذا القطاع اإلنساني النبيل .فإشكالية قضية الصحة
في املغرب ،هي إشكالية منظومة بأكملها ،تحتاج إلى تشخيص أماكن
العطب على مختلف املستويات ،من التكوين الطبي والبنية الصحية
املؤسساتية ،إلى السياسات والقوانين املتبعة في القطاع الصحي ،فضال
عن توفير البيئة السليمة ،للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية
تليق باملواطن املغربي.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي نعتبر أن األزمة االجتماعية هي في
العمق أزمة سياسية مرتبطة بعدم إشراك املعنيين في تدبير امللفات
االجتماعية ،وعدم وعي الحكومة بأهمية الحوار االجتماعي ،وافتقارها
للجدية املطلوبة في مثل هذه امللفات الحساسة ،خلف ردود فعل
متباينة كان أبرزها انسحاب االتحاد العام للشغالين باملغرب مباشرة
بعد العرض ،الذي قدمه رئيس الحكومة أمام األمناء العامين للمركزيات
النقابية لعدم جدوى العرض املقدم ،والذي هو باملناسبة نفسه الذي
سبق وأن قدمه للمركزيات النقابية في حوارات سابقة ،واملتمثل في
زيادة  400درهم في أجور املوظفين املرتبين في الساللم من  6إلى 10
الدرجة الخامسة ،بزيادة  200درهم سنة  ،2019و 100درهم سنتي
 2020و.2021
فاالتحاد العام للشغالين باملغرب سبق له أن ّ
عبر عن افتقار عرض

الحكومة لرؤية واضحة تهم مطالب املركزيات النقابية ،خاصة تحسين
الدخل ،وضمان الحريات النقابية ،وحل املشاكل التي تتخبط فيها
الطبقة الشغيلة باملغرب ،فبعد سبع سنوات عجاف نتفاجأ بالعرض
ُ
الحكومي نفسه الذي ق ّدم مرارا ،وبالتالي فان املسألة مضيعة للوقت،
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سواء بالنسبة إلى النقابات أو الحكومة ،فاالتحاد العام للشغالين
ّ
يستمر في الكذب على الطبقة الشغيلة املغربية،
باملغرب “ال ُيمكنه أن
ّ
وأن ننتظرالوهم من الحكومة ،التي اتضح ّأن الحواراالجتماعي وتحسين
دخل الطبقة الشغيلة ليسا من أولوياتها فحين يكون هناك عرض
حكومي ّ
َّ
مضمنا في مشروع
جاد وحقيقي ،ويكون الحوار االجتماعي
قانون امليزانية ،آنذاك يمكن التحاور مع الحكومة ،التي عليها تحمل
مسؤوليتها السياسية ،من أجل اصالح عميق لكل املجاالت االجتماعية
في التعليم والتشغيل والتقاعد ،وفق مقاربة تشاركية تروم تجاوز حالة
االنحباس وانعدام الجدية في قنوات الحواراالجتماعي.
السيد الرئيس،
لقد كانت والزالت البطالة في املغرب مثار حديث التقارير الرسمية
وغير الرسمية التي خلصت إلى أن شريحة كبيرة من الشباب املغربي
بقيت على هامش النمو االقتصادي ،فهناك نقص في منسوب الثقة،
وزيادة في مشاعر االستياء إزاء السياسات والخدمات العمومية لدى
جزء كبيرمن العاطلين عن العمل ،فحسب معطيات متداولة فان ثلث
خريجي الجامعات املغربية يعانون من البطالة في بالدنا بسبب ضعف
النمو االقتصادي وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم على النحو املالئم،
فاملغرب في حاجة ماسة إلى إصالحات جوهرية في ميادين التعليم
والتكوين ،وتدبيراالقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة فعلى مدى
ً
الخمس سنوات األخيرة فشل نحو  20ألفا من مجموع  60ألف خريج
ً
جديد سنويا من خريجي الجامعات املغربية في الحصول على وظيفة
مع العلم أن أغلب الشباب املشتغلين يعملون بالقطاع غير املنظم وفي
مهن تتسم بالهشاشة وبأجور زهيدة ،وهنا البد أن نستحضر أن جاللة
امللك دعا في خطاب العرش في نهاية يوليوز املا�ضي الحكومة إلى «إعادة
هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم
والحماية االجتماعية» ،وأكد تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى
إطالق مبادرة وطنية لصالح هذه الفئة ،ليبقى غياب التصور الواضح
لدى الحكومة لحل إشكالية التشغيل في ارتباطه بالتكوين ،لنتساءل
جميعا ودون الحاجة إلى الجواب ،كيف للحكومة أن تتمكن من تقليص
معدل البطالة الى حدود  %8.5في افق  2021وفق تصريحها الحكومي
باستراتيجيتها الحالية؟
السيد الرئيس،
لقد نالت الرياضة املغربية حظها من االهتمام والعناية داخل
دستور  ،2011مسجلة سبقا في تاريخ الدساتير عربيا وافريقيا ،اال أن
هذا السبق الدستوري لم تواكبه اغلب الهيئات واملنظمات الرياضية،
بالحكامة التدبيرية ،وننوه في هذا اإلطار اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة
من افتحاص شامل ملالية أغلب الجامعات الرياضية ،في ظل تحيين
للقوانين الرياضية ،وهذا يحسب للقيميين على هذا القطاع ،فال مجال
للتراجع أمام لوبيات بعض الجامعات التي تطالب بالديمقراطية شعارا
وترفضها واقعا ،ومن هنا نؤكد انه ال تطبيع مع الفساد ،فاملغرب يجب
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أال يعرقل مساره التنموي بسبب قلة منحرفة من هذا القطاع أو ذاك.
إننا نأمل صراحة أن تنتعش رياضتنا املغربية داخل املحافل
الدولية ،وقد استبشرنا خيرا بعطاء منتخبنا الوطني لكرة القدم خالل
بطولة كأس العالم األخيرة ،وتقدم ترتيبه الدولي ،ونأمل أن يستمر هذا
التطور الذي تطبعه غيرة وطنية صادقة لجميع املساهمين في هذه
النتائج الطيبة ،وال يمكن ان نن�سى أبطالنا الواعدين ،الذين نتمنى
لهم التوفيق في مستقبلهم الريا�ضي ،مع أننا نتوجس على مستقبلهم
ّ
هذا من سارقي األحالم ،من سماسرة ووسطاء غلبوا الربح وهان عليهم
الوطن.
السيد الرئيس،
الزالت العملية التخييمية بعيدة كل البعد عن طموحنا كمغاربة،
كان والزال املخيم بالنسبة إليهم مؤسسة للتنشئة االجتماعية ،يهدف
الى تربية الطفل وصقل مواهبه وزرع حب الوطنية لديه كأي مؤسسة
عمومية تعنى بذلك ،فرغم املجهودات املبذولة كتوسعة قاعدة
املستفيدينن من الجمعيات والهيئات ،رغم تحفظنا على البعض منهم
وأهليتهم التربوية وخلفيتهم السياسية واإليديولوجية في تأطير أطفال
املغاربة ،فإننا نسجل بأن مجال التخييم الزال لم يستطع التخلص من
تجار فرحة الطفولة ومستفيدي الريع ،وهذه مبررات تجعلنا على يقين
عدم وفاء الحكومة كما جاء في برنامجها الحكومي إلى تمكين مليون طفل
من االستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف االستقبال
بفضاءات التخييم ،بسبب ضعف التأطير املركزي وعدم تأهيل جل
الجمعيات للقيام بالعملية التربوية.
وإذا كنا قد الحظنا التفاوت الواضح بين الجهات فيما يخص
القطاعات االجتماعية بصفة عامة فقد سجلنا كذلك تفاوتا جهويا
مهوال يخص املؤسسات واملركبات واملراكز التابعة للوزارة األمر الذي
يسائل الحكومة عن العدالة املجالية وتفعيل الجهوية ويحتم عليها
ضرورة تعزيز االلتقائية بين القطاعات الحكومية ترشيدا للوسائل
وتحقيقا للنجاعة وربحا للزمن السيا�سي.
السيد الرئيس،
األكيد أن وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،
قامت بمجهودات مهمة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف املجاالت
التي تتحمل مسؤوليتها ،وهذا املجهود يجب تتويجه بإعادة النظر في
هيكلة القطاع حتى ال يبقى االهتمام مقتصرا على قضايا فئة دون
أخرى ،بل وجب االنفتاح على باقي مكونات األسرة وفق الحاجيات
واالنتظارات.
إننا في الفريق االستقاللي إذ نثمن مجهودات الحكومة لالهتمام
بالفئات املعوزة واألشخاص في وضعية إعاقة ،نؤكد على وجود تقصير
واضح في مجال التنسيق مع باقي الوزارات نظرا لكون قضية األشخاص
في وضعية اعاقة هي قضية تهم كل القطاعات خصوصا وزارات التربية
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الوطنية والصحة والتشغيل والداخلية وغيرها ،ونثمن في هذا اإلطار
قرارالحكومة بتخصيص نسبة  %7من مناصب الشغل ،وتنظيم مباراة
خاصة بهم ،وهو ما يشكل انسجاما مع القوانين الوطنية واملعاهدات
الدولية التي وقعتها بالدنا.
وفي مجال األشخاص املسنين ،فان الدستور املغربي يدرجهم،
ضمن فئة ذوي االحتياجات الخاصة ،داعيا إلى "ضرورة وضع وتفعيل
سياسات عمومية خاصة بهم وتنفيذها لحمايتهم من الهشاشة وتكريس
حقوقهم األساسية" ونسجل 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
األخرى وعلينا أن نعمل بكل الوسائل من أجل الحفاظ على كرامتهم
واستفادتهم من كافة حقوقهم الدستورية التي يضمنها القانون ،وملا ال
دعم أسرهم أسوة باألرامل واملطلقات ،فضيق ذات اليد هي من ترمى
بهم إلى الشارع وفي أحسن األحوال إلى مؤسسات للرعاية االجتماعية
التي تفتقد في أغلبها إلى اإلنسانية قبل اإلمكانيات.
السيد الرئيس،
إن قطاع اإلعالم واالتصال ببالدنا ،هو اآلخر يشكل أحد أهم
القطاعات اإلستراتيجية ومدخال جوهريا لإلصالح في شتى املجاالت ،بل
هو قاطرة املجتمع باعتباره ملتقى كل التوجهات املجتمعية والحكومية
على حد سواء ،نظرا لدوره الفعال في التنشئة االجتماعية والسياسية
وصناعة الرأي العام.
وبالرغم من املجهودات املبذولة بالقطاع ،فإننا ننبه الحكومة إلى:
 تراجع نسب املقروئية ،حيث ننبه وبألم إلى بداية أفول الصحافةاملكتوبة فالدراسات امليدانية تؤكد تراجع نسب توزيع الشركات األربع
العاملة بالقطاع ب  %20سنويا مع العلم أن مجموع ما يوزع في اململكة
من صحف ورقية ال يتجاوز عند أحسن تقدير  500.000نسخة يوميا
وهو ما يعادل نصف ما توزعه جريدة واحدة في اليوم الواحد في بعض
الدول املجاورة.
 العمل على تمكين املقاوالت الصحافية من مستحقاتها من اإلشهارالعمومي والتي تقدر بماليير السنتيمات في الوقت الذي تتراكم فيها
ديونها ،كما نعلن رفضنا القاطع تحويل اإلشهار العمومي إلى سيف
لتصفية الحسابات مع املقاوالت الصحافية في أفق تطويع الخط
التحريري.
 هشاشة وضعية العاملين في قطاع اإلعالم واالتصال ببالدنا ،رغمحيويته ودوره املركزي في تعزيز دمقرطة الدولة واملجتمع .وهي مناسبة
ندعو فيها الحكومة إلى تشجيع االستثمارات الخاصة لولوج القطاع
وتطويره عبر نهج سياسية ضريبية تحفيزية كما هو الشأن في عدة
قطاعات.
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 العمل على اتخاذ إجراءات مستعجلة لوقف االعتداءات املتكررةعلى الصحافيين التي امتدت من العنف الجسدي واللفظي إلى التسريح
التعسفي.
 ضرورة قيام املؤسسات املشرفة على القطاع السمعي البصريبواجبها كامال من أجل انضباط الفاعلين اإلعالميين لروح القوانين
املنظمة للقطاع حماية لألعراف والهوية املغربية ،لذا نؤكد أنه لن
يكون كافيا أن تكون لنا دفاتر تحمالت هامة ،بل البد من ضمان تنفيذ
أمثل ملقتضياتها.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي نؤمن إيمانا راسخا ،أن الشأن الثقافي هو
أحد أهم مداخل عمليات التنمية الشاملة الن موضوعها هو اإلنسان
وهدفها هو تطوير ملكاته وقدراته وصيانة قيمه ،مؤكدين أن الثقافة
ال ينبغي حصرها في تعبيرات موسمية وال ينبغي اختزالها في مقاربة
فولكلورية بل ينبغي التعاطي معها كمجال إلعادة بناء عدد من القيم
التي نحتاجها في نهضتنا الشاملة ،كما يجب علينا ان ال نستكين للحلول
السهلة والبسيطة ،فمن غير املعقول أن تكون مآثرنا الخالدة ،عرضة
ملصير مشابه ملا يمكن أن تدبر به نفايات املنازل ،عن طريق تدبيرها من
قبل شركات أجنبية ،ممتنين لشجاعة الوزارة الوصية إذا ما قررت
إلغاء الصفقة إياها.
السيد الرئيس،
إن معاناة الفنان املغربي ال يمكن بتاتا فصلها عن مشاكلنا
ُ
االجتماعية واإلنسانية والثقافية التي نتخبط فيها وال يمكنها أن تشكل
استثناء علينا تخطيه ،فالفن جزء ال يتجزأ من النسيج اإلنساني
والثقافي واإلبداعي والتراثي ملجتمعنا ،واالهتمام به اهتمام بحضارتنا،
والعناية بالفن يجب أن يصاحبه العناية بأصحابه ،وتهميشهم هو
تهميش للفن ذاته.
إن امليزانية القطاعية املخصصة لقطاع الثقافة رغم الزيادة
املحتشمة في ميزانيتها لهذه السنة ،تبقى هزيلة ومقلقة وتبين بما ال
يدع مجاال للشك أن الحكومة لم ولن تراهن على البعد الثقافي لتحقيق
التقدم بالرغم من الدعوات املتكررة الستثمارالتراث الالمادي وتثمينه
باعتباره منتجا للثروة وعنصرا مركزيا في تعزيز االنتماء ومواجهة
االستيالب الثقافي ،وهو ما يدفعنا اليوم لتنبيه الحكومة إلى خطورة
األمروتردي الوضع الثقافي ببالدنا.
وفي ختام تدخلنا هذا ،نكاد نجزم أن قاصمة الظهر في هذه
االستراتيجيات التي تنهجها الحكومة ،هي غياب املطابقة بين ما تم
تشخيصه وما تم استخراجه ،بحيث ال يمكن ملس أي ترابط صلب
بين مرحلة التشخيص ومرحلة البرمجة .مما أدى إلى وجود تباين بين
مدخالت التشخيص ومخرجاته ،فعلى الحكومة أن تعي أن السلم
االجتماعي رهين بضمان العيش الكريم للمواطن املغربي.
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -4لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم األتمان األكمالن على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ألن أتدخل في
مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في نطاق لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية.
بداية ،اليسعنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية إال أن
نعبر عن كبير عرفاننا للمجهودات السامية التي يقوم بها جاللة امللك
محمد السادس نصره هللا ،لتبوء بلدنا املكانة التي يستحقها في مصاف
الدول السائرة في طريق النمو ،والتي عززت بسعي جاللته لجعل املغرب
منطلقا للتنمية بإفريقيا.
 امليزانية الفرعية ملصالح رئاسة الحكومة:بداية ال بد أن نسجل أن تقديم هذه امليزانية لم يخرج عن املعتاد،
بحيث أن السيد رئيس الحكومة وكما هي عادة سابقيه لم يحضر
ملناقشة هذه امليزانية ،رغم أن مناقشتها كانت تحمل لنا أمال في أن
نناقش رئيس الحكومة في تدبيرها وفي تدبيرالقطاعات الكثيرة التي تحت
سلطته ،فهذه امليزانية رغم حجمها ورغم أبوابها وما تتضمنه ،فهي
مدخل مهم للعديد من امليزانيات وهي األساس للكثير من القطاعات
التي توجد مباشرة تحت سلطة رئيس الحكومة ،الذي ينبغي أال نن�سى
أن اإلدارة توجد تحت سلطته بقوة الدستور.
كما أن السيد رئيس الحكومة هو الرئيس املباشرللمجالس اإلدارية
ملجموعة مهمة من املؤسسات الكبرى ،وبالتالي فإن له والية عامة على
مجملها ،وإن كان يفوضها للوزراء كل حسب اختصاصه نظرا لصعوبة
مواكبتها بطريقة مباشرة.
وهنا نالحظ وجود مجموعة من املؤسسات وتابعة ملصالح رئاسة
الحكومة مثل :أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ،جامعة
األخوين ،املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،املحكمة الدستورية،
املجلس األعلى للقطاع السمعي البصري ،املجلس األعلى للتعليم ووكالة
األمن والسالمة النووية واإلشعاعية ،باإلضافة إلى مجلس الجالية
بالخارج واملرصد الوطني للتنمية البشرية ومجلس املنافسة ،وهو عدد
مهم من املؤسسات واملنظمات والهيئات التي تتميز بطابعها السيا�سي
واالقتصادي والعلمي والحقوقي مما يعطي لرئاسة الحكومة ذلك
الطابع الجامع واملحوري في كافة املجاالت.
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وهذا ما كنا نرغب في أن نناقشه مع السيد رئيس الحكومة ،ألن
هذه املنظمات واملؤسسات؛ وإن كان بعضها مستقال بقوة الدستور
والقوانين املؤطرة لها؛ فإنها تنفذ تصورات وتوجهات الحكومة ،وبالتالي
تعتبرأدوات مهمة لتنزيل الرؤى واالستراتيجيات.
وهنا نذكر أننا نأمل أن تتفرغ رئاسة الحكومة لألدوار الدستورية
التي أناطها بها دستور  2011وتنأى بنفسها عن مجموعة من القطاعات
الحكومية (الوزارات املنتدبة لدى رئيس الحكومة) ورئاسة مجموعة
من املؤسسات واملقاوالت العمومية التي حان الوقت لتكون رئاسة
مجالسها اإلدارية للوزراء املشرفين على القطاع املعني.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يستوقفنا في مناقشة ميزانية مصالح رئاسة الحكومة أمر هام؛
يتمثل في غياب وثائق مرافقة ملشروع امليزانية الفرعية ،وفق ما ينص
عليه القانون التنظيمي للمالية ،من قبيل دليل نجاعة األداء الخاص
برئاسة الحكومة واملؤسسات التابعة لها كاملحكمة الدستورية واملجلس
األعلى للتربية والتكوين والهيأة العليا لالتصال السمعي البصري
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومجلس الجالية املغربية بالخارج
ومجلس املنافسة ،وغيرها من الهيئات التابعة واملؤسسات والهيئات
األخرى ،مما يعرقل العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية على املؤسسة
التنفيذية بمختلف مرافقها ،فهل من املقبول أن ال يعلم البرملان شيئا
عن كيفية صرف ما مجموعه  510 716 000درهما ،دون أن نتوفرعلى
أية وثيقة أو تقرير يبين املجاالت التي صرفت فيها فكيف يمكننا تطبيق
مبدأ ربط املسؤولية واملحاسبة ؟
ويعتبر غياب مسؤولي هذه املؤسسات عن تقديم مشروع امليزانية
سلوكا غيرمفهوم وغيرمقبول ،فال أحد فوق سلطة املراقبة وإذا لم تكن
املراقبة داخل البرملان فأين ستكون؟
كما أن بعض األرقام الواردة في هذه امليزانية ،تثير االستغراب
واالستفزاز في نفس االن ،مثل ميزانية مجلس الجالية املغربية بالخارج،
والذي خصص له  49مليون درهم ،وهو مبلغ ال تظهر له مردودية على
أرض الواقع ،وال يعرف على وجه الدقة أين تصرف هذه املبالغ؟
وال يختلف اثنان أن هذا املجلس ال يساهم ال من قريب وال من
بعيد في تأطير املغاربة املقيمين بالخارج ،وال يقدم لهم أي خدمات
وال يساعدهم في مشاكلهم وأزماتهم واستفسروا هؤالء عند حلولهم
بأرض الوطن ،في حين نسجل بكل اعتزاز ما تقوم به الجالية املغربية
بالخارج من أدوار في الدفاع عن املغرب وقضاياه العادلة وفي مقدمتها
قضية وحدتنا الترابية ،وهو ما يتجلى في تحمل أفرادها للسفرمسافات
طويلة للمشاركة في وقفات تضامنية دعما للوطن وقضاياه ،وأيضا
حضورهم املكثف في الندوات واملحاضرات وامللتقيات من أجل إعطاء
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بالدنا إشعاعها املعهود فيها والذي تغذيه هذه الجالية بشكل يومي،
رغم الغربة والعمل والعديد من العوائق التي ال يتحرك هذا املجلس من
أجل أن يجد لها حال ،وأعمى من ال يرى من دورلهذه الجالية كمصدر
مهم في تعزيز القدرة االقتصادية للمغرب حيث تعتبر مصدرا أساسيا
ملوارد الدولة من العملة الصعبة ،وبالتالي يجب االستمرار في التواصل
معها ومأسسة هذا الحوار ،وعلينا أن نسعى بكل قوانا إلى ربط األجيال
الجديدة من أبناء املهاجرين بوطنهم األم واملساهمة في تعليمهم ثقافتهم
املغربية األصيلة السمحة واملعتدلة .ومن هذا املنبر ال يسعنا إال ان
نوجه لهم كل التقديرواالحترام.
وعلى النقيض من ذلك ،نسجل بكل استغراب واستهجان الدعم
الهزيل املخصص للنقابات ،فدورها الكبير الذي منحها إياه دستور
اململكة واملتمثل في تأطيروتمثيل الطبقة العاملة يستوجب على الحكومة
أن توفرلها الدعم الكافي للنجاح في هذا الدور الهام خصوصا مع تنامي
االحتقان االجتماعي على ضوء الفشل الذريع ملؤسسة رئاسة الحكومة
في تقديم عرض اجتماعي يرقى ملنتظرات املواطنين واملواطنات ،مما
أفشل هذا الحوار رغم الدعوة امللكية إلى إنجاحه عند افتتاح الدورة
التشريعية الحالية ،فمن املثير أنها ال تحصل مجتمعة سوى على 15
مليون درهم كدعم عمومي؟؟ أ فبمثل هذا التعامل سيتم تقوية العمل
النقابي والحزبي ،مما يدفعنا بكل جرأة أن نتساءل ملصلحة من يتم هذا
التضييق؟ وهل بمثل هذه املمارسات تطمح البالد إلى دعم أكثر هيئات
الوساطة قربا من الطبقة الشغيلة؟ ونرى من واجبنا إلى ضرورة إعادة
النظرفي هذا الدعم إذا أردنا تقوية وتعزيزالعمل السيا�سي ببالدنا.
 امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة لدى  رئيس الحكومة املكلفةبالشؤون العامة والحكامة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن مناقشتنا لهذه امليزانية الفرعية تستوقفنا عدة مالحظات:
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غيابها حاليا مبالغا ووقتا كبيرين.
مالحظة بخصوص الحكومة االلكترونية :هذا إجراء صادق عليه
البرملان من خالل قانون إحداث الوكالة الرقمية ،ولكننا نسجل غياب
اعتمادات مالية مناسبة لتنزيل هذا الخيار االستراتيجي خالل مناقشة
القانون املالي ومناقشة امليزانية الرقمية لوزارة الصناعة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي ،فبمبلغ  45مليون درهم ال يمكن ان تن�شئ حكومة
رقمية.
مالحظة تهم تمويل املقاوالت الصغرى  واملتوسطة :مما يدعو
لالستغراب هو ان املقاوالت الصغرى قادرة على الحصول على قروض
كبيرة وبفوائد قليلة وشروط ميسرة وعدة مرات ،بعكس املقاوالت
الصغيرة التي ال تتوفر على هذه االمتيازات ويتم عرقلة ملفاتها اثقال
كاهلها بالفوائد.
مالحظة تهم املنافسة :هنا أركز على املقاوالت العمومية التي يجب
إعادة النظر في قوانينها ومجاالت تدخلها ،وان ال يتداخل عملها مع
القطاع الخاص الذي يجب ان يتم تشجيعه ودعمه.
وفي الختام ،نأمل أن يتم إحداث هيئة لتتبع أهداف التنمية
املستدامة مثلما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول النامية واملتقدمة.
السيد الرئيس،
من خالل إلقاء نظرة على عرض السيد الوزير املنتدب يظهر جليا
أن هذه الوزارة متعددة االختصاصات وأنها أصبحت وزارة "كل ما من
شأنه" ،وهنا نتساءل معكم هل هنالك اختصاصات محددة بدقة
لهذه الوزارة؟ وما هي مجاالت تدخلها؟ وما هي عالقاتها بباقي الوزارات
واإلدارات ومختلف الفاعلين؟
كما نسجل مواصلة إصالح صندوق املقاصة ،رغم اقتصار الدعم
على غاز البوتان والسكر والدقيق ،فإننا ندعو الحكومة أن تستمر في
هذا اإلصالح ،وأن تسعوا أن يصل هذا الدعم بشكل مباشرللمواطنين
املستحقين له وللمنتمين إلى الفئات الهشة والفقيرة وبشكل حصري
فقط.

مالحظة تهم االستهداف :نحن نعلم أن هناك دراسات وتقاريردولية
ووطنية منذ بداية هذه األلفية ،وهي تشخص الوضع وتضم مجموعة
كبيرة من املعطيات ،ويجب علينا استغاللها لنحدد بدقة مجاالت
االستهداف واملعنيين به ،هذا االستهداف الذي كلف بالدنا ماليير
الدراهم ،حيث كان االمر يتعلق ب  54مليار درهم في صندوق املقاصة
قبل أن تنخفض إلى  15مليار ،وملزيد من الحكامة ندعو إلى اإلسراع
بإخراج السجل االجتماعي في أقرب اآلجال ،بما يضمن استفادة دقيقة
للمستهدفين من برامج الدعم.

وبخصوص السكر فإن املستفيد األكبر منه هو الشركات الكبرى
خاصة املشروبات الغازية والكحولية وشركات التغذية ،في حين أن
املواطن الفقير والبسيط ال يحس بأي فرق في الدعم املقدم للسكر
عندما يقتنيه من السوق هو ومن يجعله مصدر دخل جديد على حد
سواء.

مالحظة تهم االلتقائية :عرف املغرب في السابق وفي ظل حكومات
سابقة وزارة التخطيط ،وهو ما غاب عن حكوماتنا األخيرة ،وكانت تقوم
بالتنسيق وبين القطاعات الحكومية وبرامجها وسياساتها ،وقد كلفنا

وعندما نتحدث عن الدقيق املدعم ،فإننا نسجل أنه ينقل إلى مخازن
تفتقر ألدنى ظروف السالمة ،ويبقى القمح مرتعا للحيوانات والقوارض
والحشرات ،بشكل قد يؤثر بدرجة كبيرة على املعايير الصحية املطلوبة.

وال يفوتنا هنا التذكيرأن غازالبوتان يستفيد منه عدد كبيرمن غير
مستحقيه مما يؤثرعلى نسبة الدعم وعالقتها باألثراالجتماعي،
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وهنا نطرح سؤال املراقبة الصحية وظروف التخزين ،فهناك من ال يهمه
سوى الربح بدون مراعاة هذا األمر.
وفيما يتعلق بمراقبة األسعار وباألخص املحروقات فإن خطوة
التحرير كانت شجاعة ،وتقبلها املواطن رغم انه تحمل تكلفتها ،ولكن
يجب ان تتم مراقبة هذه األسعاروحماية املواطن من التالعبات باألسعار
والتي نشهدها في اختالف األثمان ،وهنا نتساءل كما جميع املواطنين ما
مآل توصيات لجنة تق�صي الحقائق التي شكلها مجلس النواب ،والتي
خلصت إلى عدة اختالالت.
السيد الرئيس،
بخصوص الحكامة ،فنحن نرى أن هذا الورش كان ينبغي أن ينطلق
من هيكلة الحكومة بنفسها ،فحين يجد املواطن بأن هناك ثالث وزارات
للماء فقط ،فعن أية حكامة يمكننا أن نتحدث؟
وال يسعنا ونحن في هذه اللحظة الفارقة في مسار بالدنا إال أن
نسائلكم كيف كان تجاوبكم مع الدعوة إلى إعداد التصور عن النموذج
االقتصادي الجديد لبالدنا في الوقت الذي بلغ فيه النموذج الحالي
مداه ،وبطبيعة الحالي فإن وزارتكم التي تعنى بالعديد من مجاالت
التدخل ال بد أن يكون لديها تصور معين لذلك لم يتم التطرق له خالل
مناقشة هذه امليزانية.
 ميزانية املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ونحن نناقش امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،الذي هو مؤسسة دستورية حيوية تقوم بمواكبة التحوالت
االقتصادية واالجتماعية والبيئية أيضا التي تعرفها بالدنا ،والتي نهدف
منها جميعا سواء كنا في املعارضة أو األغلبية أو مهما كان تعدد مواقعنا
ومواقفنا ،نهدف منها لرؤية بالدنا تتقدم وتنمو وتحتل املكانة السامقة
التي يطمح إليها كل مغربي.
ونحن جميعا شهود على الدينامية الكبيرة التي يسير بها املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،وهي دينامية جعلته فعال شريكا
حقيقيا للبرملان والحكومة في عملهما ،وقد ساهم هذا املجلس مساهمة
فعالة في العديد من محطات العمل التشريعي الحكومي والبرملاني من
خالل التقارير القيمة التي أنارت الرؤية حول عدد مهم من القضايا
التي عرضت على املؤسسة التشريعية ،سواء كان ذلك من خالل
اإلحالة البرملانية (والتي نعتز أنه يغلب عليها اإلحاالت من طرف مجلس
املستشارين) أو من خالل اإلحاالت الذاتية ،وبالتالي فهذه املؤسسة هي
شريك بمعنى الكلمة للمؤسسة البرملانية وتقوم بدور كبير في مواكبة
مؤسستنا ومدها باألرقام والرؤى التي تسيرفي اتجاه تنمية مستدامة.
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ولذا ،فيحق لنا ان نفخربهذا املجلس الذي يضم بين أعضائه خيرة
السياسيين واالقتصاديين والنقابيين والفاعلين الجمعويين بما يضمن
ان تخضع التقارير قبل صدورها لنقاش مستفيض بين هذه املكونات
التي تمثل تركيبة الشعب ونخبه وأطره ،وهو ما من شأنه أن يعطيها
مصداقية أكبرويجعلها أكثرواقعية وقابلية للتطبيق.
مما يدفعنا هنا إلى التنويه بالدور املهم الذي يلعبه املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي في بلورة الرؤية الجديدة التي أعلن
عنها جاللة امللك خالل افتتاح الدورة التشريعية الحالية واملتمثلة في
صياغة نموذج تنموي جديد
وإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لنا قناعة مطلقة أنه
لوتم تطبيق وتنزيل هذه التوصيات القيمة التي قام املجلس االقتصادي
واالجتماعي بإصدارها لكان وضعنا ومؤشراتنا وترتيبنا تغير إلى األحسن
بصورة كبيرة ،خصوصا مواضيع االستهداف ،إصالح اإلدارة ،البيئة...
وغيرها من املواضيع التي كان سباقا إلثارتها ولكن الحكومة لم تطبقها
وبالتالي ضاع علينا فرص مهمة الختصارالوقت وسرعة التنزيل.
 امليزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط:تضطلع املندوبية السامية للتخطيط بدور محوري وأسا�سي في توفير
املعطيات اإلحصائية التي تساعد على تخطيط السياسات العمومية
التي تستجيب ملنتظرات املواطنات واملواطنين ،وال يسعنا ونحن نناقش
امليزانية الفرعية لهذا القطاع إال ان نشيد بأطرها وكفاءاتها ،منوهين
بروح عملهم العالية خدمة للصالح العام ،وال يفوتنا هنا دعوة الحكومة
إلى التعامل اإليجابي مع املعطيات الرقمية لهذه املؤسسة الوطنية
واعتبارها شريكا ال خصما.
وبهذه املناسبة ونظرا للدور الكبير الذي تقوم به املندوبية السامية
ندعو إلى تنظيم لقاءات خالل السنة لتمكين السيدات والسادة
املستشارين من التعاطي املوضوعي مع اإلحصائيات العددية.
وندعو الحكومة الى تمكين هذه املؤسسة من املوارد البشرية
واملادية التي تمكنها من االستمرار في تقديم خدماتها بنفس الروح
وبنفس الجدية.
 ميزانية مجلس املستشارين:السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ونحن نناقش ميزانية مجلس املستشارين نقف على الحيف
الذي يطال عمل املجلس مما يستوجب العمل وفق منظور تواصلي
محكم لتبليغ الرأي العام بالجهد املضني والكبير الذي يقوم به مجلس
املستشارين بمختلف مكوناته ،وأنه عمل وطني ينبني على حمل هموم
املواطنين وانشغاالتهم إلى املجلس من أجل عرضها على الوزراء
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ومناقشتها وإيجاد حلول منطقية لها ،وأن هذه املؤسسة هي تجسيد
للديمقراطية ،ومؤسسة دستورية مهمة في البناء الديمقراطي لبالدنا.
فال أحد يشكك في الدور الكبيرالذي يلعبه البرملان في الحياة السياسية
املغربية ،فهوأحد أعمدة الصرح الديمقراطي املغربي ،وهوواجهة العمل
السيا�سي ببالدنا ،إذ أن كل الفرق واملجموعات النيابية باإلضافة إلى
غيراملنتسبين كلها تمثل واجهة نضالية لألحزاب التي تنتمي إلها.
ونحن نناقش هذه امليزانية إال أن ندعو رئيس ومكتب املجلس إلى
ضرورة االهتمام باملوارد البشرية عبر تحفيزات تتناسب واشتغالهم
الذي يستحق التنويه واإلشادة.
كما ندعو إلى االهتمام بمنظومة التكوين التي يستفيد منها أطر
وموظفو املجلس بكافة أصنافهم (رسميون ،ملحقون ،رهن اإلشارة
واملتعاقدون).
وال يسعنا إال أن ننوه باألطر والكفاءات التي يزخر بها مجلس
املستشارين ،موضحا أنه على الرغم من قلتهم ،إال أنهم يقومون بأعمال
جبارة من خالل املواكبة واملساعدة والتواجد املستمر ،وأنهم يقومون
بأعمالهم على أحسن وجه.
 امليزانية الفرعية لوزارة االقتصاد واملالية:السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ونحن نناقش ميزانية وزارة االقتصاد واملالية ،نستغرب غياب
عدم مباشرة الحوار االجتماعي القطاعي ،مما يخلق احتقانا يؤثر على
مردودية املوظفات واملوظفين.
وفي ما يتعلق بالعالوات داخل الوزارة خاصة بعد مصادقة البرملان
على إصالح هذه املنظومة خالل قانون املالية لسنة  ،2014نسجل
استمرارالتفاوتات بين املديريات نفسها ،مما يخلق تناقضا بين موظفين
ينتمون لنفس القطاع ،فالوزارة مطالبة بتوفيرعناصراالستقراروتحفيز
وتأطير العنصر البشري ملواكبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية
واملعلوماتية واقتصاد املعرفة ،مما يدفعنا إلى مطالبتكم باإلسراع في
إخراج النظام األسا�سي ملوظفي القطاع إلى حيزالوجود ،ودعم مؤسسة
األعمال االجتماعية كمؤسسة فتية واألخذ بيدها لتحقيق أهدافها
خصوصا أنها حديثة النشأة ويعقد عليها املوظفات واملوظفون آماال
عريضة ،وجمعية نساء وزارة املالية كجمعية هادفة وجدية.

 -5لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
 مناقشة امليزانيات الفرعية لكل من: -وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
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 الوزارة املنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولياملكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
انطالقا من املنظور امللكي السامي املتبصروالهادف إلى تأهيل جهازنا
الدبلوما�سي وذلك ضمن االمتداد اإلستراتيجي للتأهيل الوطني الشامل،
وانطالقا من اختياراتنا والتزاماتنا الدولية ،ومن مبادئ وثوابت وقيم
الدبلوماسية املغربية واملتمثلة باألساس في الدفاع عن الشرعية،
واحترام سيادة الدول واستقاللها ،وتكريس قواعد حسن الجوار،
وخدمة التضامن الدولي ،كما أن بالدنا منذ عقود تبنت نهج التعددية
السياسية واالنفتاح االقتصادي وحرية املبادرة ،وقد برهنت النتائج
املحصلة عليها في هذا الشأن على صواب النهج وحسن االختيار ،وهي
اليوم مدعوة أكثرمن أي وقت م�ضى من أجل تعبئة كل طاقات نساءها
ورجالها للقيام بأعمال جبارة لالنفتاح على كل الواجهات واملستويات
من أجل رفع التحديات على املستوى الداخلي بتأهيل االقتصاد الوطني
واستقطاب رؤوس األموال إلنعاش االستثمار ،وعلى املستوى الدولي،
إلفشال كل املناورات التآمرية وصيانة وحدتنا الترابية والتصدي
للخصوم في املحافل الدولية ،وتكريس دور بالدنا الريادي حول القضايا
األمنية وخاصة قضايا نزع السالح ومنع انتشاره ،ومكافحة اإلرهاب
والتطرف والجريمة املنظمة وغيرها.
السيد الرئيس،
إن هذا القطاع يعتبر من األهمية بمكان ،نظرا للدور الهام املوكول
إليه ،ال�شيء الذي يقت�ضي الحرص على التسويق الجيد لصورة بالدنا
بالخارج ،ورعاية مصالحها الحيوية وخاصة القضايا الكبرى الهامة
املوكولة إليها في محيط دولي تسوده العوملة واملنافسة القوية.
وإننا في الفريق االستقاللي سنواصل بروح عالية تتسم باليقظة
والحزم ،والتعبئة مع كل القوى الحية الفاعلة في بالدنا ،والعمل على
تعزيز روابط التعاون داخل الدائرة العربية واإلسالمية بما يدعم
حضور بالدنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا بما يخدم املصالح الوطنية،
وذلك بتفعيل كل آليات التعاون القائمة مع الدول العربية والبحث
عن أساليب جديدة واالنفتاح على فاعلين جدد ملواكبة التطورات
واستشراف آفاق أخرى لتطوير منظومة العمل العربي واإلسالمي
املشترك ،وبهذه املناسبة يحيي الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
مبادرات صاحب الجاللة كرئيس للجنة القدس وكل مساعيه الحميدة
تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ،كما يثمن دعوة صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده الجزائرالشقيقة إلى تشكيل آلية للحوار
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والتشاور حول القضايا املشتركة بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين
واملنطقة بصفة عامة ،وتقوية الشراكة املتعددة األبعاد مع الدول
اإلفريقية الشقيقة والصديقة ،وفتح املزيد من املكاتب الديبلوماسية
في كل العواصم اإلفريقية ومساعدة ومواكبة هذه األخيرة لفتح سفارات
لها مقيمة بالعاصمة املغربية الرباط ،والسهرعلى العالقات الثنائية مع
دول اإلتحاد األوروبي وتعزيز موقع بالدنا في محيطه األورو متوسطي،
وتعميق كل آلية التعاون الجهوي املتعدد األطراف مع دول الجوارفي 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،
وتطويرالعالقات مع الدول األوروبية الوازنة والواعدة بالنسبة للمغرب
كأملانيا ،بولونيا وروسيا وايطاليا وتركيا ،وتقوية العالقات مع شركائنا
التقليديين وكذا شركائنا بدول أمريكا الالتينة.
السيد الرئيس،
واعتبارا لخصوصية وطبيعة العمل بهذه الوزارة ،فإن املجهودات
ال تقاس بمستوى ميزانية التجهيز املرصودة لبرنامج العمل ،ألن تحقيق
األهداف املنشودة متوقفة على مدى دينامية الجهاز الديبلوما�سي
والقنصلي ،ال�شيء الذي يقت�ضي تظافرمختلف جهود القوى الحية لألمة
واملؤسسات الوطنية للمساهمة في تقوية حضور بالدنا على الصعيدين
الجهوي والدولي وهنا البد من التنوير بدور الوفد املغربي الذي شارك
في اجتماع جنيف السويسرية يومي 5و 6دجنبر 2018بدعوة من األمين
العام لألمم املتحدة أنطونيوغوتريس حول قضية الصحراء املغربية،
كما أن تطويرالعمل الديبلوما�سي ملسايرة تحوالت املناخ الدولي وأساليب
التعامل بين الدول في إطار العوملة والتكتالت الجهوية ،يفرض اعتماد
مقاربة جديدة للقضايا السياسية واالقتصادية والتجارية ،ومواجهة
التحديات التي تعترض سيربالدنا نحو تحقيق طموحاته ،ووضع برنامج
زيارات اقتصادية منتظمة ملواكبة الدينامية االقتصادية واألوراش
املفتوحة بالدول األسيوية ،مع تقوية العالقات مع شركائنا التقليديين
وكذا شركائنا بدول أمريكا الالتينة وإفريقيا ،علما أن دستور اململكة
املغربية يهدف إلى تأسيس ثقافة الحكامة الجيدة ودمقرطة عملية
صنع القرارفي السياسة الخارجية بشكل خاص ،والسياسات العمومية
بشكل عام ،كما وسع من نطاق االتفاقيات واملعاهدات ،ال�شيء الذي
يستدعي 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
وحريات املواطنين العامة والخاصة.
إن هذه التجربة املغربية الديمقراطية البد من إبرازها ،وضمان
انفتاحها على التجارب الدولية ،ودعمها كنموذج ريادي في املنطقة،
ودعم التنسيق بين الوزارة ومجل�سي البرملان ونظيريهما ببرملانات العالم،
للتمكن من املشاركة في املحافل الدولية واستقطاب قوى ضغط حية في
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بلدان العالم لنصرة قضيتنا وتحصين مناعة جبهتنا الداخلية وإجهاض
كل أشكال التآمروالخيانة.
السيد الرئيس،
إن بالدنا تعتبر بلدا متميزا نظرا لتوفره على جالية هامة بالخارج
تقدر بحوالي  5ماليين مواطنة ومواطن يحتفظون وهلل الحمد بعالقات
وطيدة مع البلد األم وبشعور قوي باالنتماء إلى الوطن ،ويتميزون
ببنية متعددة الخصائص واملكونات ،كما أنه مجتمع ينمو ويتطور
باستمرار ،ال�شيء الذي يستدعي تنزيل سياسة عمومية خاصة به،
تأخذ بعين االعتبار حفاظ أفراده على عالقات ثقافية وطيدة مع البلد
األم ،تلبي حاجياتهم ومتطلباتهم املتغيرة باستمراروتعبئتهم لدعم بلدهم
األصلي املغرب ،وتعزيز مساهمتم في النمو السوسيو اقتصادي ،ألن
اإلستراتيجية الوطنية الواردة في خطب جاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده ،ودستور  2011وخاصة الفصول  18-17-16و163
منه ،وخطاب  6نونبر  ،2005و 30يونيو  2012و 30يوليوز  2015و20
غشت  2016تعتبر كلها محطات هامة تترجم وتؤكد املكانة التي يحتلها
مغاربة العالم داخل املجتمع املغربي قاطبة.
إن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،يطالب بوضع سياسة
خاصة لتحقيق أهداف أساسية يجب الحرص عليها وتتمثل باألساس
في:
 الحفاظ على هوية وتعبئة الكفاءات املغربية املقيمين بالخارج– حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم ودعم استثماراتهم بوطنهم
األم بدءا من مرحلة التفكير في املشروع إلى مرحلة اإلنشاء ،وتعبئتهم
في إطار الدبلوماسية االقتصادية–إشراكهم في اإلسهام في مبادرات
التنمية االجتماعية والدفاع على مصالح املغرب ببلدان اإلقامة
وتنمية بلدهم األصلي ،والحفاظ على حسهم التضامني والتطوعي
وتبنيهم لهموم الوطن وقضاياه ،وهذا بدوره يتطلب التواصل املستمر
مع جمعيات الجالية وإخبارهم في كل مناسبة أو لقاء تواصلي بجميع
أشكال املبادرات في مجال التنمية وكل املجاالت ذات الصلة – تيسير
اإلندماج في دول االقامة – إعداد سياسة حكومية واضحة في مجال
الهجرة ،والسهر على اندماج املهاجرين الالجئين وتتبع تنفيذها لتيسير
االندماج االجتماعي والتربوي والثقافي للمهاجرين والالجئين املقيمين في
اململكة املغربية -تقديم كل املساعدات االجتماعية واإلنسانية وتسهيل
االندماج في حالة العودة.
السيد الرئيس،
إن التأطير الديني لفائدة املغاربة املقيمين بالخارج يعتبر مسؤولية
كبيرة 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
ال�شيء الذي يقت�ضي تنظيم بعثات علمية بشكل منتظم طيلة السنة
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بشكل عام وخالل شهر رمضان بشكل خاص ،إلمداد جاليتنا بكل
ما تحتاجه في حياتها الدينية ،من مقومات روحية مؤسسة على قيم
التسامح الحقة التي نادى بها اإلسالم.
السيد الرئيس،
إن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يثمن عاليا كل االتفاقيات
املبرمة في الشأن الديني سواء الثنائية من أجل التعاون اإلسالمي أو
املتعددة األطراف ،ونطالب بتتبعها ومواكبتها لتفي بالغرض الذي
أبرمت من أجله.
بالنسبة للحجاج فباإلضافة إلى الكتيبات التي تطبعها الوزارة
مشكورة لتنويرهم بكل ما يتعلق بمناسك الحج ،لكن التأطير والتوعية
فقها وسلوكا وأخالقا وخاصة املغاربة املقيمين بالخارج يحتاجون للمزيد
من الشرح والتوعية ،حتى التختلط عليهم األمور وخاصة الشباب منهم،
ونطالب بتقديم الدعم الكافي للجمعيات واملؤسسات وخاصة النشيطة
في املجال اإلحساني واالجتماعي من أجل إحياء التراث اإلسالمي واالرتقاء
باملساجد ،كما نطالب بتحسين وضعية الخطباء واملؤذنين والقيمين
الدينيين واألئمة ،وتخصيص اعتمادات كافية لبناء وإصالح وترميم
املساجد املغلقة وإعادة فتحها للقيام بدورها الديني ،وبناء املساجد
الضرورية بالعالم القروي ،وباألحياء الهامشية وباألنسجة العتيقة
للمدن للقطع وبشكل نهائي مع أداء الصالة باألماكن غيرالالئقة بالعبادة
والتي تمس بقدسية ديننا الحنيف ،واالستجابة ملا ينتظره الناس من
اإلمام من أدوار توجيهية وإصالحية والعمل على تحفيزهم من أجل
االجتهاد والتنسيق مع املجلس العلمي األعلى ،ومجموع املجالس العلمية
املحلية ،في إطاربرنامج خطة ميثاق العلماء للرقي بالشأن الديني ،وتتبع
األنشطة املنظمة من طرفهم أوبمساهمة منهم ،وتدبيرملفاتهم الصحية
وكذا الخطباء واملؤذنين والقيمين على املساجد ،ألن الدين اإلسالمي
يعتبر من القيم املقدسة التي تقوم عليها األمة املغربية ،وهو مكون قوي
وثابت للهويتنا ،كما يعتبر من مكونات الشخصية املغربية منذ أكثر
من أربعة عشر قرنا ،وهي املقومات التي الزالت وستظل مصدر إشعاع
حضاري ألمتنا ومعبرا أكيدا لبلوغ مكانة متميزة بين شعوب وحضارات
العالم.
إن استراتيجية الوزارة واملستلهمة من التوجيهات والخطابات
امللكية السامية ،واملرتكزة 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 ،يجب أن تعكس التوجه اإلفريقي للسياسة
الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،واملستمدة من
األواصرالجغرافية والروابط التاريخية واإلنسانية املشتركة في الثوابت
الدينية والعقيدية واملذهبية مع عدد مهم من البلدان اإلفريقية،
وبالتالي يجب تأهيل هذا الحقل للحفاظ 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 وال تنسجم مع االختيارات األساسية لبالدنا ،ألنه وبالرغم
من املجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا املجال إال أنها تبقى نسبية
مقارنة مع سرعة التطورات والتحوالت التي يعرفها العالم ،لذا نطالب
ببذل املزيد من الجهد لتوسيع مجال التوعية الدينية وإشاعة القيم
اإلسالمية املثلى في مختلف أنحاء البالد ،وتحصين أبناءنا وبالدنا من
التيارات الفكرية والعقدية املتطرفة ،والتنسيق باستمرار مع املجالس
العلمية املحلية وتنمية مهارات الخطباء ،والرفع من الخطبة املنبرية
شكال ومضمونا ،مع االلتزام بمبادئ الوسطية واالعتدال ،ومواكبة
كل املناسبات الدينية الوطنية والدولية ،وما مؤسسة محمد السادس
للعلماء األفارقة إال رسالة واضحة لتقوية التدبير املغربي للشأن الديني
ومسؤولية كبيرة من أجل التعريف بتجربتنا املتميزة وتقاسم الخبرات
العلمية مع أشقاءنا األفارقة ،وهذه سنة محمودة وهادفة لتوحيد
وتنسيق جهود العلماء املسلمين بكل من بالدنا وباقي البلدان اإلفريقية،
للتعريف بقيم اإلسالم السمحة ونشرها وترسيخها وإحياء التراث
الثقافي اإلفريقي اإلسالمي املشترك والتعريف به ونشره وحفظه.
أما بالنسبة للتعليم العتيق والعناية التي تولى للقرآن الكريم ،فيجب
ترجمة أهميتها على مستوى البحث التربوي والتوثيق السمعي البصري
ليكون في خدمة العلوم القرآنية ،وهذا يقت�ضي بدوره تكوين املربيات
واملربيين وتمكينهم من خالل التوجيهات التربوية واألسس البيداغوجية،
وتقويم ومراجعة البرامج الدراسية الخاصة بالطور االبتدائي والثانوي
العتيق تماشيا مع املستجدات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين،
وإصالح الوضعية اإلدارية واملالية للعاملين بهذا القطاع.
كما نطالب بتدبير املنازعات الوقفية ألن امللفات والقضايا املتعلقة
بها والرائجة أمام املحاكم على اختالف درجاتها ،تحتاج إلى بذل املزيد من
الجهد للتغلب عليها وفضها في أجل معقول بدل طول املساطروالوقت،
وبذل املزيد من العناية لترميم التراث اإلسالمي ،وتنشيط الحركة
الفكرية ،والتعريف بالكتاب اإلسالمي ،وترميم املخطوطات ببعض
الخزانات الحبسية ،واالهتمام بكافة املوارد البشرية لالرتقاء بمستوى
التدبير اإلداري ،وهذا بدوره يحتاج بدوره إلى تنظيم دورات تكوينية
لفائدة موظفي وأطر املنازعات الوقفية ،ملواكبة جميع املستجدات
القانونية والقضائية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لقد تعمدنا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية عدم مناقشة
األرقام في امليزانيات املرصدة لهذه القطاعات الهامة ألنها تبقى ضعيفة
باملقارنة مع املسؤوليات والرهانات املعقودة عليها حتى تستجيب إلى
تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنون.
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في ختام تدخلي أتمنى باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
أن تعمل الحكومة على تجاوز االنتظارية التي تعرفها في بعض املجاالت
الهامة والتي تحتاج إلى تكثيف كافة الجهود لخدمة املصلحة العليا
لبالدنا.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه مصلحة البالد والعباد.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع إدارة الدفاع الوطني واملناطقاملغربية املحتلة واملندوبية السامية لقدماء املحاربين وأعضاء
جيش التحرير:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
قبل الشروع في مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع إدارة الدفاع
الوطني واملناطق املغربية املحتلة ،واملندوبية السامية لقدماء املحاربين
وأعضاء جيش التحرير ،فال تجدون من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية إال التأييد املطلق ،ألن الرقم املخصص لها مهما يكن يبقى
ضئيال وال يرقى إلى مستوى تطلعاتنا ،وبهذه املناسبة أود باسم الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية ،أن أترحم على كافة أرواح شهدائنا من
أفراد قواتنا املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات املساعدة واألمن
الوطني ،ودعواتنا من هذا املنبرإلى العلي القديرأن يتغمد أرواح شهدائنا
األبرار برحمته الواسعة الذين وهبوا حياتهم فداءا للوطن ودفاعا عن
وحدته الترابية ،وتحية إكبار وإجالل لكل أفراد هذه القوات الساهرة
على أمننا وسالمتنا.
السيد الرئيس،
إن قضية وحدتنا الترابية تعتبر من الثوابت األساسية والتي تحظى
بإجماع وطني ،وتستدعي تجنيد كل طاقاتنا وإمكانياتنا لتأكيد مغربية
الصحراء في إطار االلتزام بالشرعية الدولية ،وذلك سيرا على النهج
الحكيم واملتبصرالذي خطط له املغفور له جاللة امللك الحسن الثاني
طيب هللا ثراه وسار عليه وارث سره جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده ،كما نستحضر ونتتبع بكل مسؤولية تطورات قضيتنا ،ألن
بالدنا عازمة على طي ملف أقاليمنا الجنوبية نهائيا في نطاق احترام
السيادة الوطنية ،وذلك بإقرارالحل السيا�سي املتمثل في الحكم الذاتي
تحت السيادة الوطنية ،الذي لقي تجاوبا واسعا لدى املجتمع الدولي.
السيد الرئيس،
أما بالنسبة للمندوبية السامية لقدماء املحاربين وأعضاء جيش
التحرير ،فهنا نستحضرالخطاب امللكي السامي بمناسبة ذكرى املسيرة
الخضراء ملا تضمنه من أفكارنيرة وإشارات قوية لهذه الفئة من مناضلين
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الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن ،فعرفانا لتضحياتهم
الكبيرة ،وإننا في الفريق االستقاللي ال يسعنا إال أن نأكد افتخارنا بهذه
املؤسسة الوطنية التي تستعيد أمجاد املغرب الذي حافظ دائما على
استقالله ووحدته طيلة فترات التاريخ وخدمة األمن والسالم في بالدنا،
ومنع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على وحدتنا ويعكرصفو السالم
في املنطقة.
وبهذه املناسبة ،نطالب بالرفع من التعويضات التي تمنح للمقاومين
وأراملهم ،وكذا التسريع بتحسين وضعيتهم املادية والصحية ،سيما وأن
جل املقاومين أصبحوا في حاجة ماسة إلى مساعدتهم من أجل ضمان
العيش الكريم ،كما ندعو املندوبية السامية بالعمل على كل ما من
شأنه حفظ الذاكرة ،وذلك عن طريق دعم األفالم التاريخية والذاكرة
واألرشيف ،وتدوين تاريخ املقاومة وعقد لقاءات مع املقاومين وإعطاء
األهمية للفضاءات التربوية وتعميمها في جميع املؤسسات وكذا التفكير
في الذاكرة املشتركة ،وتدريسها لألجيال وفرضها في البرامج واملقررات
املدرسية ،كما نطالب الفنانة املغاربة التشكيليين واملثقفين واملؤلفين
والسينمائيين واملسرحيين بالتفاعل مع هذه القضايا والتعريف بها لدى
األجيال الصاعدة.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه مصلحة البالد والعباد.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -6لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:
 تدخل الفريق االستقاللي في مناقشة مشروع امليزانية الفرعيةلقطاع الداخلية:
يشرفني أن أتدخل في مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع
الداخلية ،خصوصا وأن الهياكل املؤسساتية وباقي األوراش اإلصالحية
املرتبطة به تستدعي انخراطا قويا وقدرة على املالئمة واالنسجام مع
جهود كل الفاعلين ،وذلك وفق منظور استراتيجي يتما�شى مع األبعاد
التي رسمها دستور اململكة ،وذلك لتسريع مسلسل التحديث التي
شاركت الحكومات املتعاقبة في إنجازه لتعزيز مجال األمن العمومي،
ومجال الحكامة الديمقراطية ،صونا للحقوق الفردية والجماعة وذلك
للمساهمة في التنمية البشرية واملجالية وبلورة خدمات القرب وانفتاح
املرفق العمومي على االنتظارات الحقيقية وامللحة للمواطنين لتحسين
مناخ األعمال واالستثمار وتحقيق التنمية في كافة أبعادها ،مع إرساء
الجهوية املتقدمة وتعزيز الالمركزية والالتمركز لتقوية وبناء الصرح
الديمقراطي الذي يعتبرورشا جديدا ببالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
لقد عرفت اإلدارة الترابية توسعا متواصال خالل العقود املاضية
ملختلف التقسيمات اإلدارية ،مما نتج عنه تعدد كبيرللوحدات اإلدارية
وحاجيات متزايدة للوسائل املادية والبشرية والتي لم يكن دوما من
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اليسيرتوفرها.
السيد الرئيس املحترم،
اعتبارا للمسؤولية املنوطة بوزارة الداخلية في توفير الظروف
والوسائل لرعاية الحريات الفردية والجماعية وصيانة الحقوق وتدبير
الشأن العام املحلي ،فإن مسايرة التطور الذي عرفه املحيط السيا�سي
واالقتصادي واالجتماعي للبالد يقت�ضي التوجه نحو املفهوم الجديد
للسلطة والذي يتجلى في فتح اإلدارة في وجه املواطن واالحتكاك
املباشر به ،وإشراكه في إيجاد الحلول املالئمة للمشاكل التي يواجهها،
وهذا ما يتطلب النهوض بالقضايا االقتصادية واالجتماعية من طرف
اإلدارة الترابية وتذليل الصعوبات وتحفيز املبادرات ،وذلك عن طريق
عصرنة اإلدارة الترابية للقيام باملهام امللقاة على عاتقها ،وحسن تدبير
املوارد البشرية وتعزيزالتكوين واملراقبة والتفتيش وتتبع كافة األنشطة
االقتصادية وذلك بتفعيل دور مراكز االستثمار للمساهمة في التنمية
وتوفير أكبر عدد من مناصب الشغل زيادة على ضرورة عصرنة اإلدارة
الترابية ،وذلك باعتماد سياسة عدم التمركز كقاعدة أساسية لتدبير
الشأن العام وتقريب اإلدارة من املواطنين وتقديم الخدمات الضرورية
بجودة عالية عبر تبسيط املساطر وتخفيض تكلفة الخدمات وتحسين
جودتها.
السيد الرئيس املحترم،
إنه موازاة مع تدعيم مسلسل عدم التمركز ،فإن دور الهيآت
املنشودة يبقى رهينا بتعزيز دور الهيآت املنتخبة في إطار الالمركزية
الن السعي وراء دعم عمل هذه الهيآت وتقوية دورها في مجال تدبير
التنمية ،ينطلق من ضرورة تحقيق التكامل والتآزر بينها وبين الدولة
وخلق دينامية جديدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتعبئة كافة
املوارد املحلية.
السيد الرئيس املحترم،
من هذا املنطلق ،فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
ندعو الحكومة إلى تسخير وسائل العمل الضرورية وتوفير شروط
استثمار أفضل لإلمكانيات املحلية ،وترشيد املجال واملوارد الطبيعية
وإدماج أرا�ضي الجموع في التنمية االقتصادية للجماعات وتشجيع نهج
الشراكة بين الفرقاء الجهويين واملحليين ،كما نثمن عاليا الجهود التي
تبذلها وزارة الداخلية كوزارة وصية على الجماعات املحلية إلى مساعدة
هذه األخيرة على تطوير مناهجها لتدبير الشأن املحلي وذلك بعصرنة
وهيكلة طرق عمل املجلس املحلي عن طريق تحديد أفضل ملهام
الرئيس ،وتفويض سلطات أكثر للجان الدائمة وتقوية املراقبة ،وذلك
عن طريق املجلس االعلى للحسابات واملفتشية العامة التابعة للوزارة،
وتكوين املنتخبين عن طريق الدورات التكوينية للرفع من املستوى
الكمي والكيفي للمنتخبين وفتح املجال أمامهم من أجل التعاون مع
مؤسسات دولية تسهل للمنتخب املحلي والجهوي االستفادة من
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التجارب الدولية في ميدان الالمركزية وخلق شراكة في هذا امليدان مع
فاعلين اقتصاديين واجتماعيين.
السيد الرئيس املحترم،
إن التغطية األمنية ضرورة ملحة في تحقيق األمن واالستقرار
للمواطنين ال�شيء الذي يتطلب التنسيق املحكم ملجهود كافة املنظومة
األمنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن والحد من الظواهر
اإلجرامية ،وذلك وفق برنامج محكم مبني على دراسات دقيقة ومتكاملة
تراعي فيها املواصفات واملعايير األمنية املعتمدة دوليا وذلك باقتناء
معدات للتجهيز والتدخل وكافة اللوازم الخاصة بالتشخيص القضائي
وتزويد املصالح األمنية مركزيا وجهويا بكافة وسائل النقل واألجهزة
املعلوماتية وغيرها للرفع من نجاعة املصالح األمنية.
السيد الرئيس املحترم،
يعتبرملف الهجرة السرية من بين األولويات التي عكفت الحكومات
املغربية على تدبيرها مع الشركاء األوربيين وذلك في إطار مجموعة من
املعاهدات واالتفاقيات الدولية ونظرا ألهمية هذا امللف وانعكاساته
اإلنسانية فقد سطرت هذه الحكومات استراتيجية خاصة لتدبير ملف
الهجرة غير الشرعية وذلك في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب
الوقائية والزجرية مرتكزة باألساس على الجوانب السوسيو اقتصادية
واجتماعية.
كما أن املغرب عمل على تجهيزالنقط الحدودية وقطع الطريق على
كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسالمة واستقرار البالد ،وذلك في إطار
االلتزام التام باألعراف والضوابط القانونية املعمول بها دوليا في مجال
حقوق اإلنسان.
السيد الرئيس املحترم،
لقد أصبح موضوع الجهوية املتقدمة في املغرب وخاصة في الظروف
الحالية ضرورة يقتضيها التطور السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي والبيئي ،وقد أجمع الكل حول هذا املبدأ العام للجهوية
املتقدمة ،حيث ظلت بعض األسئلة عالقة حول مفهوم الجهوية
وعالقتها بالالمركزية وحول أشكال تفاعلها مع التنظيم الجماعي،
وحدود ارتباطها بالالتمركز اإلداري وتموقعها من اإلدارة الترابية
والجغرافية اإلدارية.
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
تعتبر املبادرة معركة حقيقية ضد الفقر ،وذلك بعد إعالن جاللة
امللك نصره هللا انطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تشكل
مشروعا مجتمعيا حقيقيا ،حيث إنها تهدف إلى التأهيل االجتماعي
للبالد وذلك من خالل تعزيزإعادة إدماج الساكنة األكثرفقرا في النسيج
اإلنتاجي ،حيث حرص جاللته منذ اعتالئه العرش إعطاء األولوية
لتحقيق العدالة االجتماعية وتحسين ظروف عيش املواطنين لترسيخ
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املواطنة الكاملة.
السيد الرئيس املحترم،
إن حجم امليزانية املرصودة للقطاع تظل محدودة بالنظر للمهام
املوكولة إليه ،وبالتالي فإنها ال تستجيب لتطلعات وانتظارات املواطنين.
السيد الرئيس املحترم،
إن املهام واملسؤوليات املنوطة بوزارة الداخلية تجعلها تسمووتفوق
مستوى مناقشة أو دراسة األرقام أو االعتمادات املرصدة ألن حجمها
يبقى قليال باملقارنة مع حجم املهام والتطلعات املطلوبة ،لكننا نسجل
بارتياح األجوبة املسؤولة واملتفائلة للسيد الوزير باللجنة أثناء تقديمه
ملشروع امليزانية باملجلس والتي أبانت من جديد على االهتمام والجهود
املبذولة من طرف الوزارة لالستجابة ملطالب الفرقاء السياسيين
وطموحات الشعب املغربي.

 تدخل الفريق االستقاللي للوحدة  والتعادلية في مناقشةمشروع امليزانية الفرعية لقطاع التجهيزوالنقل واللوجيستيك:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
يسرني أن أساهم في مناقشة امليزانية الفرعية لقطاع التجهيزوالنقل
واللوجيستيك ،وذلك بالنظر إلى األدوار األساسية التي يضطلع بها في
االقتصاد الوطني ،إذ أنه ما أن يذكر اسم التجهيز والنقل ،ينصرف
بالنا إلى السدود ،الطرق ،املطارات ،املقالع ...وغيرها ،لذا فإننا سنركزفي
تدخلنا على أهم القطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصات الوزارة،
بداية نطالب ووفقا للدستور اعتماد الحكامة املجالية والتوزيع العادل
لبرامج الطرق بين جميع أنحاء املغرب.
السيد الرئيس،
إن تحقيق الالتمركزبالنسبة لقطاع التجهيزمن شأنه دعم الجهوية
املتقدمة وخلق مخاطب رسمي محلي قوي ،وذلك نظرا لقلة املوارد
البشرية املؤهلة لبلورة إستراتيجية اإلدارة املركزية محليا.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نسجل السيد الوزير ضعف االنفتاح والتواصل مع الساكنة
محليا ،األمر الذي يخلق احتقانات اجتماعية يشكل قطاع التجهيز فيها
حجر الزاوية خاصة في ظل غياب وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات
بالعالم القروي مما يؤدي إلى تكريس العزلة وارتفاع نسبة الهجرة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إنه على الرغم من املجهودات املبذولة بالعالم القروي خاصة ما
يتعلق بشبكة املاء والكهرباء ،فإنه على مستوى البنيات التحتية ،خاصة

5291

ما يتعلق بالطرق ،فإنه يالحظ أن هناك خصاصا كبيرا في هذا املجال،
مما يجعل نقل وإسعاف املر�ضى أمرا صعبا في املناطق الجبلية والنائية،
إن العالم القروي ال زال يعاني من العزلة نظرا ملا آلت إليه حالة الطرق
الثالثية والثانوية من تدهور ،حيث إن سكان البادية واملناطق الجبلية
ال يزالون محرومين من الربط بينهم وبين املدن واملراكز الحضرية
لتنشيط الحركة التجارية والصناعية والسياحية واالجتماعية ،هذا
العالم القروي الذي يعاني من قلة إن لم نقل انعدام الشبكة الطرقية
مما يجعل البادية املغربية واملناطق الجبلية تئن تحت وطأة التهميش
والالمباالة والعزلة في غياب شبكة طرقية معبدة ،حيث إن أغلبية هذه
الطرق يتوقف السير بها بمجرد تهاطل األمطار األولى .فتصبح القرى
معزولة لعدة أسابيع بل لعدة شهور بها فيتوقف النقل والتموين،
وتحركات املواطنين ،مما يجعل العديد منهم يفكرفي الهجرة إلى املدن.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إنه انطالقا من ربط املسؤولية باملحاسبة وتكافؤ الفرص بين
الجميع ،نتساءل عن اإلجراءات املزمع اتخاذها للقطع مع اعتماد الريع
من خالل منح رخص املقالع وغيرها من املنافع التي تدخل تحت يافطة
الوزارة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نود أن نثير انتباه الحكومة ،ومن خاللها الوزارة إلى ضرورة تسريع
وثيرة إنجاز مجموعة من املشاريع املبرمجة التي أعطيت انطالقتها منذ
سنين ،ومنها التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة نصره هللا ،مما
يضرب في الصميم مصداقية الجهات املسؤولة على تنفيذها.

قطاع النقل:
املكتب الوطني للسكك الحديدية:
إنه على الرغم من التنبيهات واملالحظات التي ما فتئ الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية ينبه إليها في شأن الخدمات املقدمة من
طرق املكتب الوطني للسكك الحديدية ،التي تتسم باختالالت في نظام
القطارات والتكدس ،ومما يؤكد ما سبق أن نبهنا إليه ،كارثة حادثة
القطار املتوجه إلى القنيطرة ،التي خلفت ضحايا ،ومصابين إصابات
بليغة.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
املوانئ:
ال أحد ينكر ما لهذه املنشآت من أهمية قصوى سواء تعلق األمر
بنقل البضائع أو املسافرين ،ونخص بالذكر ميناء طنجة املتوسط،
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الذي يعد مفخرة يمكن أن نعتزبها ،غيرأن هذا ال يمنع السيد الوزيرمن
إبداء بعض املالحظات التي تتجلى في التسييرالبيروقراطي للبعض منها.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
إن املوانئ واملطارات تعد بوابة املغرب على العالم ،لذا يتعين
ويتوجب العناية بهما ،عبر تجويد الخدمات ،وفي هذا الصدد ندعو إلى
خلق توازن مجالي ملثل هذه الخدمات.
حوادث السير:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
ما زالت حرب الطرقات تحصد أرواحا عديدة مما يكلف ميزانية
الدولة خسائرجمة وجسيمة على الرغم من املجهودات املبذولة في هذا
املضمار ،إن املسؤولية مشتركة منها ما يتعلق بالعنصر البشري ،ومنها
يتعلق بالبنية الطرقية وغياب املراقبة الصارمة.

 تدخل الفريق االستقاللي للوحدة  والتعادلية في مناقشةمشروع امليزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واالسكان وسياسة املدينة.
باسم هللا الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
يسعدني أن آخذ الكلمة للمساهمة في مناقشة امليزانية الفرعية
لوزارة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة.
إنه ال يخفى على إي أحد كون القطاع الذي تدبرونه قطاع مهم
وحيوي ،بالنظر إلى كونه سيساهم في تنشيط الدورة االقتصادية،
وأحيطكم علما السيد الوزير أن تدخلي سينصب على القطاعات التي
تنطوي تحت الوزارة التي تشرفون على تسييرها.
إال أن أول مالحظة يمكن تسجيلها على امليزانية املرصودة هو وجود
تفاوتات فيما يخص االعتمادات املمنوحة لفائدة الجهات ،كما نسجل
كذلك أن امليزانية املخصصة لالستثمار عرفت نقصا في االعتمادات
األمرالذي سيؤثرال شك على البرامج االستثمارية.
واآلن ،أمرإلى قطاع إعداد التراب الوطني.
السيد الوزير املحترم،
غيرخاف عنكم أن صندوق التنمية القروية يساهم مساهمة فعالة
في التنمية ،سؤالنا عن مدى مساهمته في تنزيل إعداد التراب الوطني
إلى جانب إعداد التراب هناك مسألة التعمير إذ أن أول مالحظة يمكن
تسجيلها هي غياب رؤية واضحة في املجال حيث يعود السبب في ذلك
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حسب رأينا هو كثرة املتدخلين لذا ندعو إلى التفكير في صيغة قمينة
تمكن من إعداد رؤية منسجمة ومتناغمة وهذا األمر لن يتأتى إال إذا
عملت الوزارة على التسريع بإخراج بعض تصاميم التهيئة العالقة.
السيد الوزير املحترم،
إن الوكاالت الحضرية هي مؤسسة مهمة في مجال التعمير ،إال أن
اختصاصاتها تبقى في بعض األحيان مبهمة ،وغير مفهومة ،لذا نطلب
منكم السيد الوزيرتنويرنا من أين تبتدئ مسؤوليتها وأين تنتهي.
السيد الوزير املحترم،
إلى جانب العالم الحضري هناك عالم إسمه العالم القروي وهنا
نتساءل ماذا أعدت الوزارة من قوانين تراعي خصوصياته وماهي
التسهيالت املتاحة أمام هذه الساكنة.
السيد الوزير املحترم،
كما سبق أن أسلفت في البداية أن القطاع الذي تدبرونه قطاع مهم
يطال عددا كبيرا من املجاالت على رأسها قطاع اإلسكان ،هذا القطاع
الذي قيل ويقال عنه ال�شيء الكثير ،ولكي نكون عمليين ندلي ببعض
املالحظات واالقتراحات التي من شأنها أن تساعد على تخطي مجموعة
من العقبات منها:
 تنويع املنتوج السكني وتجويده. مراقبة املواد املستعملة في البناء. إعادة النظرفي ضريبة الجوار. العناية بالدور اآليلة للسقوط والعتيقة لتفادي الخسائر املاديةوالبشرية.
 املطالبة بإعادة النظرفي مسألة الطلب والعرض في السكن. القيام بإحصاء شامل لألحياء الصفيحية ملحاربة السكن غيرالالئق.
أما فيما يتعلق بسياسة املدينة ،فإن أول مالحظة يمكن تسجيلها،
هي غياب نسق معماري متجانس ،وفي هذا اإلطارندعو السيد الوزيرإلى
إيجاد بديل لهذا الواقع.
مالحظات عامة:
 بخصوص الهندسة املعمارية ندعو إلى بناء مدارس جديدةوبخاصة بمدينة العيون حاضرة األقاليم الجنوبية الصحراوية.
 املطالبة بإعادة النظرفي مسطرة االستثناءات وإيجاد صيغ قانونيةلضبطها.
 -تفعيل خدمات الشباك الوحيد.
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ثالثا :مداخالت فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني تناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في إطار مناقشة
امليزانيات القطاعية ملشروع قانون املالية  80.18للسنة املالية ،2019
ونظرا لضيق الحيز الزمني املخصص لفريقنا ،والتزاما باالختصاص
الدستوري املوكول ملجلس املستشارين حيث أولوية الشأن االجتماعي،
وسيرا على العرف الذي أسسناه في كلمات فريقنا في مناقشة مشاريع
قوانين املالية بإفراد الشق االجتماعي بمحور خاص في الكلمة ،فإننا
هذه السنة نثمن عاليا توجه الحكومة إلى جعل األولوية االجتماعية
أولى األولويات بعد قضيتنا الوطنية ،تنزيال ملضامين الخطب األخيرة
لصاحب الجاللة ،وملضامين البرنامج الحكومي الذي نلتم على إثره
التنصيب البرملاني .ونستمحكم عذرا بتناول السياق االجتماعي الذي
جاء فيه هذا املشروع قانون ،والذي يمكن تلخيصه في عنوان كبير هو
القلق الجماعي الذي يشعر به املواطنون ،ويؤشر على هذا القلق تنامي
االحتجاجات االجتماعية التي انطلقت من الهامش مثل حراك الحسيمة
وأحداث جرادة وزاكورة وتنغير ،ولم تقتصرمظاهرالتعبيرعلى األشكال
التقليدية بل أبدع الشباب املغربي شكل املقاطعة ملنتوجات بعينها من
أجل إبالغ رسالته إلى من يهمه األمر ،إضافة إلى تنامي ظاهرة الهجرة
السرية التي شهدتها بالدنا مؤخرا ناهيك عن ظاهرة هجرة األطر من
أطباء ومهندسين ،أضف إلى كل هذا إقدام مجموعة كبيرة من أطباء
القطاع العمومي بجهة الدار البيضاء على تقديم استقاالتهم ،وقد
كان آخر هذه املظاهر االحتجاجية املسيرات التالميذية األخيرة ضد
مرسوم تغيير توقيت اململكة .ولئن كان تنامي عدد وأشكال االحتجاج
في املجتمع يؤشر على حيوية فئاته وشرائحه ،فإنه باملقابل كشف عن
غياب التأطير والفراغ املوجود في الساحة بتجاوزه ألشكال الوساطة
من أحزاب ونقابات ومؤسسات املجتمع املدني ،وهو تجاوز كان نتيجة
حملة االستهداف والتبخيس الذي تعرضت له هذه األشكال ،وهو ما
حذا بصاحب الجاللة في خطبه األخيرة إلى الدعوة إلى إعادة االعتبار
لألحزاب السياسية.
وفي هذا السياق فإننا ،في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين،
نعبر عن تقديرنا العالي للحكومة بتبنيها لألولوية االجتماعية في مشروع
قانون املالية الذي نحن بصدده ،ونعتبرأن الخطب امللكية األخيرة دعم
حقيقي للحكومة للم�ضي في تنزيل برنامجها الحكومي ،البرنامج الذي
تضمن من بين أولوياته تعزيزالتنمية االجتماعية والتماسك االجتماعي
واملجالي ،هذه األولوية التي ترجمت إلى إجراءات غيرمسبوقة في مشروع
قانون املالية الذي بين أيدينا ،وهو ما نعتبره تنزيال للحكومة اللتزاماتها
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املتعاقد معها بشأنها في البرنامج الحكومي ،على مستوى القطاعات
االجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وتشغيل...

قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي.
ال أحد يجادل اليوم بأن قطاع التربية والتكوين يعتبررافعة أساسية
للتنمية ،ويحظى باألولوية ،فقد ظل في السنوات األخيرة موضوع
خطابات ملكية سامية ،تقييما وتوجيها ،كما انشغل الرأي العام
الوطني بقضاياه في نقاش عمومي مفتوح تقييما وتقويما ،بل كان أيضا
موضوع انشغال املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي
بلور رؤية إستراتيجية إلصالح املنظومة ( ،)2030 – 2015ثم البرنامج
الحكومي الذي جند له إمكانيات هامة واجتهد في معالجة اختالالته من
خالل تدابيروإجراءات مختلفة وواضحة.
وهكذا ،نجد بأن مشروع قانون املالية لسنة  2019الذي قدمته
الحكومة تضمن مجموعة من التدابيرواإلجراءات نذكرمنها ما يلي:
 العمل على تقليص الخصاص في املوارد البشرية بتشغيل 15000أستاذا في إطارالتعاقد مع استفادتهم من التكوين؛
 التعميم التدريجي للتعليم األولي وذلك باستهداف حوالي 100.000طفل جديد؛
 تعزيز العرض املدر�سي ب  137مؤسسة تعليمية جديدة سنة ،2019هذا فضال عن برامج موازية لتأهيل مؤسسات أخرى وصيانتها؛
 تقوية برنامج "تيسير" لدعم التمدرس ومحاربة الهذر املدر�سي،الذي الزال يهدد منظومتنا التربوية ،وذلك بتعميمه على تالميذ السلك
االبتدائي باملجال القروي وتالميذ السلك اإلعدادي باملجالين القروي
والحضري.وسيمكن هذا اإلجراء من رفع عدد املستفيدين من البرنامج
إلى  2,1مليون تلميذ(ة) خالل املوسم الدرا�سي  ،2019-2018مقابل
 706.359مستفيد(ة) خالل املوسم الدرا�سي الفارط بتكلفة إجمالية
تقدر بحوالي  2,17مليار درهم ،مقابل  631مليون درهم خالل املوسم
الدرا�سي املنصرم؛
 تكثيف الجهود في مجال النقل املدر�سي الذي يشكل عائقا للولوجللمدرسة وخصوصا في املجال القروي؛
 تواصل برنامج املبادرة امللكية مليون محفظة خالل املوسمالدرا�سي الحالي حيث بلغ عدد املستفيدين  4,36مليون تلميذ بتكلفة
مالية تقدربمبلغ  425مليون درهم خالل املوسم الدرا�سي .2018-2017
 العمل على توسيع قاعدة املستفيدين من خدمات الداخلياتواملطاعم املدرسية ومراجعة منح املخصصة بهدف تحسين جودتها.
حيث سيبلغ عدد املستفيدين من هذه الخدمات خالل املوسم الدرا�سي
الحالي ما يناهز  1,443مليون تلميذ ،مقابل  1,362مليون تلميذ برسم
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املوسم الدرا�سي الفارط ،أي بزيادة  80.500تلميذ ،بكلفة إجمالية
تناهز 1,47ملياردرهم خالل سنة  ،2019أي بزيادة تقدرب  570مليون
درهم مقارنة مع السنة املاضية.
إن هذه اإلجراءات وغيرها ستؤدي ال محالة إلى الرفع من نسبة
التمدرس عموما ،وتمدرس الفتاة في الوسط القروي على الخصوص،
لكن الخصاص الزال قائما ،والقطاع ال زال في حاجة ملجهود أكبر
خصوصا على مستوى املوارد واملناهج والحكامة .وال يفوتنا بهذه
املناسبة أن نثيرانتباه الحكومة للقضايا اآلتية:
 ضرورة الخروج من حالة التخبط التي تعيشها سياستنا اللغويةالتي تدفع في اتجاه التمكين للغة الفرنسية على حساب اللغتين العربية
واألمازيغية؛
 العمل على تقييم ومراجعة البرامج واملناهج وفق نموذج تربوييسهم في تكريس قيم االجتهاد واإلبداع والتفوق والتسامح واحترام
اآلخر؛
 تقييم برامج دعم التمدرس وتجميعها وتقويتها بما يجعلها أكثرفعالية سواء من حيث الفئات املستهدفة وكذا اآلثاراملتوخاة منها؛
 االنفتاح بشكل أكبر على هموم الشغيلة التعليمية والتفاعل معهابشكل إيجابي وبالسرعة الالزمة لتجنب هدرزمن اإلصالح مرة أخرى.

وفي قطاع التكوين املنهي:
يلعب التكوين املنهي دورا هاما في تمكين الشباب من الحصول
على مؤهالت مهنية تسهل إدماجهم في الحياة العملية وبالتالي تلبية
احتياجات املقاوالت من املوارد البشرية ،لذا فإن تطوير مجال التكوين
املنهي وتأهيله يعتبر ورشا ذو أهمية كبرى .وهنا البد من استحضار
التزامات البرنامج الحكومي بتوفير عرض موسع ومندمج للتكوين املنهي
في إطار تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي  2021في انتظار
املراجعة التي تم إطالقها أخيرا.
وباملناسبة نسجل بإيجابية ما تم إنجازه وكذا التدابيراملزمع اتخاذها
كاآلتي:
 نسجل التطور امللموس في عدد مؤسسات التكوين املنهي العمومية( 677مؤسسة) والخاصة (1271مؤسسة) مما زاد في عدد املستفيدين
من التكوين ليبلغ  478000أي بنسبة زيادة يقدر ب%10مقارنة مع
املوسم الدرا�سي 2018-2017؛
 رفع عدد املستفيدين من منحة التكوين املنهي ليصل إلى ما يناهز 100000متدرب بمبلغ قدره  32مليوندرهم؛
كما ال يفوتنا أن نسجل املالحظات اآلتية:
 التسريع بتنزيل مقتضيات القانون رقم 60.17املتعلق بتنظيمالتكوين املستمرلفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي
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املؤسسات واملقاوالت العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا؛
 السعي إلى الرفع من الجودة في التكوين املنهي لتسهيل عمليةاالندماج املنهي تفاعال مع مالحظات املندوبية السامية للتخطيط؛
 العمل على توفير أطر التكوين لسد الخصاص وتحقيق الحصصالضرورية للتدريس والتخفيف من االكتظاظ داخل األقسام التي ال
تستوعب أكثرمن  30متدربا؛
 العمل على فتح املجال أمام متدربي التكوين املنهي الخاص املعتمدالجتياز امتحانات التخرج بمؤسسات التكوين املنهي العمومي وكذا
مباريات التوظيف العمومي.
قطاع الصحة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
إن تخصيص وزارة الصحة ب  4000منصب في إطارمشروع قانون
مالية  2019للسنة الثانية على التوالي إيجابي ،ويعد نقلة نوعية في هذا
القطاع ،خصوصا في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية ببالدنا،
غير أن على العدد على أهميته يبقى غير كاف لسد الخصاص الحاصل
من التقاعد أو ألسباب أخرى ،ومن هنا البد من التأكيد على ما يلي:
 الرفع من ميزانية قطاع الصحة بنقطة كل سنة حتى تستجيبالخدمات التي يقدمها إلى املعاييراملعتمدة؛
 أن مشكل الصحة ببالدنا ليس مشكل موارد فقط ،بل هو مشكلحكامة أيضا؛
 ضرورة االهتمام باملناطق النائية خالل عملية توزيع األطرالطبية؛ تدارك النقص الذي تعرفه بعض املعدات والتجهيزات الطبية،وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة إلى أن هناك أجهزة طبية مهمة ببعض
املستشفيات اإلقليمية لكنها غير مشغلة ،مما يشكل ضغطا على
املستشفيات الجهوية ويتسبب في منح مواعيد طويلة األمد للمر�ضى؛
 نقص بعض األدوية في املستشفيات ،مما يكون له انعكاس سلبيعلى صحة املواطنين ،وندعو إلى إعادة النظرفي طريقة توزيع األدوية؛
 عدم صرف امليزانية املخصصة للصيدلية املركزية ،في الوقتالذي تشكو فيه عدد من املصحات من نقص حاد في بعض األدوية؛
 مراجعة الطريقة التي يتم بها تدبيرنظام املساعدة الطبية "راميد"،خصوصا وأن الدراسة التي تم إعدادها لتحديد الفئة املستهدفة من
هذا النظام حصرت عدد املستفيدين في  8ماليين شخص ،ثلثان منهم
في حالة هشاشة وثلث في حالة فقر ،في الوقت الذي وصل فيه عدد
املستفيدين اليوم إلى  12مليون شخص ،منهم  %9فقط في حالة

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

هشاشة ،وهي الفئة التي كان معوال عليها لتمويل جزء من هذا النظام،
في حين أن  %91من املستفيدين في حال فقر.

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
وفي مجال التشغيل ،نسجل للحكومة عزمها إحداث أكثرمن 40000
منصب شغل ،ضمن مشروع قانون مالية  ،2019وهورقم غيرمسبوق،
بل يعادل مجموع ما أحدثته إحدى الحكومات طيلة واليتها ،كما نسجل
باإليجاب اعتماد الحكومة للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وعزمها
تنظيم امللتقى الوطني حول التشغيل والتكوين (نهاية .)2018
كما نثمن اإلجراءات الحكومية الواردة في مشروع قانون مالية
 2019وخصوصا:
 ربط التحفيزات الجبائية أو عن طريق الدعم امليزانياتي املباشروغيراملباشربعدد املناصب الشغل املحدثة؛
 التقييم الدوري لألثرالفعلي إلحداث مناصب الشغل؛ إبالء أهمية لحكامة املخططات القطاعية ونجاعتها إلعدادالبرمجة والتنفيذ والتقييم الدوري؛
 دعم التشغيل الذاتي والبرامج املوجهة للفئات الهشة؛ جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل عبرتعزيزشراكات القطاعالعام واملجالس الجهوية واملجتمع املدني؛
 مواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديينفي أفق التوصل إلى ميثاق اجتماعي يمتد على ثالث  3سنوات ،وبهذا
الخصوص ندعو الحكومة وجميع الفرقاء االجتماعيين إلى بذل مزيد
من الجهد من أجل الوصول إلى اتفاق ير�ضي جميع األطراف ،ويحافظ
على املكتسبات؛
 تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية بالعالم القروي ببرنامجعمل  2019وتعبئة املوارد املالية املرتبطة به .وفي هذا اإلطار ،فإننا
نرفض تدبيرهذا النوع من املشاريع بنوع من االنتقائية اتجاه املواطنين،
تفعيال ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  35من الدستور التي تنص
على أن الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع ،والرعاية
الخاصة للفئات االجتماعية األقل حظا؛
 والبد من التأكيد على أن تعدد برامج تنشيط التشغيل التي تمإطالقها على مرالسنين كبرنامج إدماج وبرنامج تحفيزوبرنامج التشغيل
الذاتي كان أثرها محدودا سواء من حيث عدد املستفيدين أو من حيث
املدة الزمنية التي يغطيها البرنامج ولألسف الشديد لم يتم إجراء تقييم
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دقيق ملعرفة أوجه القصور التي أدت إلى فشل بعضها.
ونؤكد في فريق العدالة والتنمية على أن تنشيط التشغيل البد
أن يواكبه عمل دؤوب لتطوير ظروف العمل وتحسين شروط الشغل
واالستقرارفيه وكذا دعم الوساطة.
كما ندعو إلى مراجعة مدونة الشغل لتتما�شى مع املستجدات التي
يعرفها القطاع ،وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن في العالقة
القائمة من الشغيلة ومشغليها وبما يمكن من مواجهة تنامي نزاعات
الشغل وغياب آليات للوساطة.
كما ندعو في نفس االتجاه إلى إخراج قانون اإلضراب باعتباره
يضمن حقا من الحقوق األساسية املكفولة للشغيلة والتي تحتاج إلى
تأطيرقانوني حتى ال تخرج ممارسته عن إطاراملنطق واملعقول.

قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات والسادة املستشارون املحترمون،
إنه قطاع اجتماعي بامتياز ،إذ يعنى بكل الفئات االجتماعية الهشة،
من أطفال ونساء ومواطنين في وضعية إعاقة ،وتنمية اجتماعية ،كما
أنه قطاع يتولى الوصاية على مؤسستين عموميتين ،وهما التعاون
الوطني ووكالة التنمية االجتماعية.
إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين نسجل بإيجابية
املنجزات التالية:
 إعداد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام  "2والتي تغطي مجاالتمتعددة وتهتم على الخصوص تمكين املرأةوحماية وتعزيزحقوقها؛
 متابعة تنزيلها على املستوى الترابي بتعاون مع باقي الشركاءاملؤسساتيين والجمعويين؛
 دعم مقدر للشراكة مع الجمعيات التي تشتغل في املجال برسمسنة  2018بحوالي  229مليون درهم ،كما تم رصد  405.7مليون ردهم؛
 دعم حوالي  90ألف أرملة بغالف مالي يقدر بـ  1مليار و 400مليوندرهم؛
إطالق تفعيل حصيص  %7املخصص لألشخاص في وضعية إعاقة
ألول مرة منذ إقراره في نهاية القرن املا�ضي؛
 متابعة تنزيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة؛ متابعة تنزيل مجموعة من البرامج بأغلفية مالية مهمة ،مثل :اإلسعاف االجتماعي بغالف مالي ناهز 8.5مليون درهم؛
مدن بدون أطفال شوارع بغالف مالي ناهز 7.1مليون درهم؛
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حماية األطفال بغالف مالي وصل إلى  4.5مليون درهم؛
برنامج حماية على االنترنيت "إ.سالمة" بـ  3مليون درهم؛
تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة باملسنين البالغ
عددها حوالي  64مؤسسة؛
إطالق حمالت تحسيسية بقضايا مرتبطة بهذه الفئات؛
االهتمام بموضوع األسرة من خالل  3برامج ،وهي الوساطة األسرية
واإلرشاد األسري والتربية الوالدية بغالف مالي يقدربـ  12,6مليون درهم.

في مجال التعمير واإلسكان:
في مجال التعمير:
ال بد من التنويه باإلنجازات الكمية والكيفية التي تحققت خالل
سنة  2018حيث تم تتبع إنجاز 540تصميم تهيئة و 375مخطط تنمية
للتكتالت العمرانية القروية و 31مخططا لتوجيه التهيئة العمرانية.
وتعتزم الوزارة إعطاء انطالقة إعداد 100وثيقة تعميرية جديدة
واملصادقة على  140وثيقة منجزة سنة .2019واملالحظ في هذا املجال
هو تعقد مسطرة إعداد هذه الوثائق والبطء في إنجازها بحيث قد
يتطلب األمر سنوات عديدة قبل أن تخرج لحيز الوجود.وهنا يفسح
املجال للجن االستثناء مللء الفراغ مما يؤثر على جمالية املدن وتناسق
عمرانها .فالحاجة ملحة إلعادة النظر في مسطرة إعداد هذه الوثائق
وطرق إنجازها ملواكبة التطور العمراني للمدن.كما أن تطبيق وثائق
التعميرفي املجال القروي تعتريه صعوبات ذات أبعاد قانونية واجتماعية
وموضوعية ،وعليه فإننا في فريق العدالة والتنمية ندعو الحكومة إلى
تبني املرونة الالزمة أثناء تنزيل وثائق التعميربالعالم القروي مع املواكبة
املجانية في إنجازمختلف التصاميم املطلوبة عادة في رخص البناء.
برنامج مدن بدون صفيح:
استطاع منذ انطالقه سنة  2004أن ينقذ  258ألف أسرة بنقلهم
من سكن غير الئق إلى سكن تتوفر فيه شروط العيش الكريم .كما أنه
بفضل هذا البرنامج أصبحت  59مدينة خالية من السكن الصفيحي
من بين  85مدينة مستهدفة بهذا البرنامج أي بنسبة تحقق بلغت %70
كما أن هذا البرنامج كان محل إشادة أممية ملا حققه من نتائج ،ولكن
في نفس الوقت يعرف البرنامج بطئا في بعض املدن مما أخرإعالنها مدنا
بدون صفيح وخاصة بعض املدن الكبرى وخاصة بعض املدن الكبرى
كالدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة وتطوان وغيرها.فمثال بعض
املدن كطنجة والقصر الكبير منذ سنة  2013وهي تدرج في البرنامج
السنوي للوزارة على أنها ستعلن مدنا بدون صفيح ويتأخر اإلعالن
عن ذلك إلى يومنا هذا .بالنسبة ملراكش مثال انخرطت في البرنامج منذ
بداياته سنة  2004في إطار اتفاقية بين الوزارة الوصية وباقي الشركاء،
وكان الهدف هو القضاء على كل الدواوير باملدينة في أفق  .2007لكن
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لألسف لم يتحقق هذا الهدف ،ثم أبرمت اتفاقية أخرى سنة 2011
وكان الهدف منها استكمال البرنامج السابق بمعالجة حالة  9600أسرة
في أفق  .2015مرة أخرى وقع تأخر في اإلنجاز إلى يومنا هذا ،مما يتطلب
اإلسراع بحل اإلشكاالت التي تتسبب في هذا التأخر ،ألن هذا البرنامج ال
يمكن أن يبقى مفتوحا إلى األبد.
برنامج التدخل في السكن املهدد باالنهيار:
نسجل البطء امللحوظ في تنزيل القانون املتعلق بالوكالة الوطنية
للتجديد الحضري ومعالجة الدور اآليلة للسقوط الذي صادق عليه
البرملان في ماي  2016وتأخر املراسيم التنظيمية املرتبطة به ،رغم
أهميته ألنه جاء بمقاربة استباقية واستشرافية لصيانة جميع املباني
اآليلة للسقوط على مستوى التراب الوطني ،وتفادي األخطار الناجمة
عنها ،باإلضافة إلى تحديده للمسؤوليات في مجال درء هذه األخطار.
لذلك نتساءل عن دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري في املرحلة
املقبلة ،وخصوصا التمثيليات الجهوية للوكالة
برنامج إنعاش السكن االجتماعي:
ستتخذ الحكومة تدابير جديدة إلنعاش سكن الفئات املعوزة
والفئات املتوسطة والسكن القروي مما سيساهم في امتصاص العجز
السكني ،ولكن ال بد من وضع أنظمة لتقنين وتنظيم آليات إنتاج السكن
االجتماعي على أساس املعلومات املتوفرة بخصوص سوق العقار على
املستوى الجهوي واملحلي واملستنبطة من نتائج الدراسات املنجزة حول
هذا القطاع تراعي حاجيات وخصوصيات كل جهة على حدة كما أو�صى
بذلك املجلس األعلى للحسابات.
كما ننبه إلى أن إنجاز املرافق العمومية لهذه التجمعات السكنية
ذات البعد االجتماعي يعتبر أحد املحفزات لإلقبال عليه من طرف
املواطنين ،وتجربة بعض املدن الجديدة شاهدة على أن تواجد املرافق
العمومية مشجع الستقراراألسربها.
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:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر ،ملناقشة
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امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص جميع اللجن الدائمة ،وهي
مناسبة لنا في الفريق الحركي إلبرازمواقفنا وتصوراتنا حول السياسات
العمومية املعتمدة في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
من منظور حركي انتصر دائما ملصلحة الوطن واملواطنين ،بعيدا عن
الحسابات السياسوية الضيقة.
السيد الرئيس،
بداية نثمن املجهودات التي تضطلع بها الدبلوماسية املغربية
بقيادة جاللة امللك نصره هللا للدفاع عن قضية الوحدة الترابية ،وفي
هذا اإلطار ندعو جميع القوى املجتمعية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة
ملواجهة خصوم وحدتنا الترابية ،آملين أن تعمل كل القوى الدولية
والتحركات التي يقودها األمين العام لألمم املتحدة بالتعاون مع مبعوثة
الشخ�صي في الصحراء املغربية إلى إيجاد حل سلمي ونهائي في إطار
املبادرة الجدية للمملكة واملتمثلة في إقامة الحكم الذاتي بأقاليمنا
الجنوبية كحل وحيد وأوحد للنزاع املفتعل ،منوهين بما تحقق في بالدنا
من نجاحات دبلوماسية في مختلف املحافل القارية والدولية ،وفي هذا
السياق وبقدر ما ننوه بالدبلوماسية الرسمية ،ندعو الحكومة إلى بناء
رؤية متكاملة مع الدبلوماسية املوازية بمختلف أنواعها ،خصوصا
الدبلوماسية البرملانية التي تقوم بمجهودات جبارة في مختلف املحافل
القارية والدولية ،دفاعا عن قضايا بلدنا العادلة.
وبهذه املناسبة ،ال يسعنا مرة أخرى إال أن نقف تحية إجالل وإكبار
لكل أفراد القوات املسلحة امللكية ،ورجال الدرك امللكي واألمن الوطني
والقوات املساعدة ورجال الوقاية املدنية ،وكافة املسؤولين والعاملين
باإلدارة الترابية الساهرين على أمن وسالمة الوطن واملواطنين.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي ننوه بكافة الجهود املبذولة على مستوى
وزارة الداخلية بغية تعزيز االستقرار واألمن ببلدنا والنهوض باملجاالت
التنموية وفي صدارتها التنمية البشرية ،حتى ينعم املغاربة بالعيش
الكريم.
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للجماعات الترابية وتقوية ملواردها الذاتية ،كما نجدد تأكيدنا على
ضرورة التعجيل بإصدار النظام األسا�سي الخاص بموظفي الجماعات
الترابية ،انصافا لهذه الفئة وعرفانا لها بما تبذله من مجهودات خدمة
لساكنة الجماعات.
السيد الرئيس،
فيما يخص املالية العمومية ،ننوه في الفريق الحركي بمخطط
العمل االستراتيجي لوزارة االقتصاد واملالية ،والذي يهدف إلى بلورة
رؤية شاملة متوسطة األمد ،تروم تعزيز وتدعيم الحكامة ،وتحسين
تمويل االقتصاد الوطني ،ومواصلة اإلصالح الضريبي ،وما دمنا نتحدث
عن اإلصالح الجبائي ،فإننا في الفريق الحركي نعتبره مطلبا آنيا ،فهو
يتواجد في قلب معادلة التوازنات املاكرو اقتصادية ،حيث أن العجز
الذي تعاني منه امليزانية العامة للدولة ليس بمنأى عن النظام الجبائي
الحالي ،فنحن نجدد تأكيدنا على ضرورة مواصلة مراجعة املنظومة
الضريبية والسيما نظام النفقات الجبائية والجبايات املحلية ،كما
نتطلع إلى إدخال القطاع غيراملهيكل في دائرة التنظيم ،مع مراعاة البعد
االجتماعي في هذا التدبير ،في أفق تنزيل توصيات املناظرة الوطنية
الثانية حول الجبايات.
وفي مجال املقاولة واالستثمار واستحضارا ملا تعرفه من إشكاالت
وإكراهات ،وضمانا لتنافسيتها ،نتطلع في الفريق الحركي إلى تبسيط
املساطر اإلدارية املعمول بها وإصالح مؤسسات املراكز الجهوية
لالستثمار ،وإعادة النظر في نسبة الفائدة على القروض املمنوحة
للمقاوالت ،وأداء متأخراتها املستحقة ،ودعم املقاوالت الصغرى
واملتوسطة.
السيد الرئيس،
بالنسبة للقطاع الفالحي ،الذي نعتبره في الفريق الحركي قاطرة
التنمية وضامن األمن الغذائي ،نثمن كل اإلجراءات والتدابير املتخذة
في إطار استراتيجية املغرب األخضر التي بدأنا نجني ثمارها ،في انتظار
تسريع وثيرة انجاز الدعامة الثانية املوجهة للفالح الصغير القروي،
مع ضرورة تأكيدنا على بلورة رؤية استراتيجية للسياسة الفالحية ملا
بعد مخطط املغرب األخضر ،إلى جانب مواصلة الجهود للرقي بقطاع
الصيد البحري بمختلف أنواعه.

وارتباطا بهذا القطاع الهام ،فبخصوص الجهوية املتقدمة كخيار
استراتيجي لبالدنا ،جاء ليعزز املسار الديمقراطي ويضمن التكامل بين
مختلف املناطق واملجاالت ،فإننا نعتبر في الفريق الحركي ،أن النموذج
الجهوي الناجع الذي نحن بصدد بناءه ،يجب أن يستثمركل التراكمات
اإليجابية التي حققتها بالدنا في مجال الديمقراطية املحلية وأن يتجاوز
االختالالت التي أفرزتها التجربة السابقة ،بغية توزيع عادل ومنصف
للثروات الوطنية ،متطلعين في هذا اإلطارإلى تسريع وثيرة إنجازالنموذج
التنموي ألقاليمنا الجنوبية للمملكة.

وفي مجال التنمية القروية التي ظلت دائما في صلب برنامج
واهتمامات الحركة الشعبية ،نقترح وضع مخطط لتنمية هذا
الوسط املهم ،وفي هذا اإلطار ندعو الحكومة إلى إخراج قانون الجبل
إلى حيز الوجود ،وإدماج األرا�ضي الساللية وأرا�ضي الجموع في الدورة
االستثمارية مع ضمان مصالح ذوي الحقوق.

وفيما يتعلق بالجماعات الترابية وتدعيم الالمركزية ،واستحضارا
منا في الفريق الحركي لإلكراهات املعيقة للتنمية املحلية ،ندعو
الحكومة إلى إصالح النظام الجبائي املحلي ،تعزيزا لإلستقاللية املالية

السيد الرئيس،
فيما يخص قطاع العدل ،وإذ ننوه بالجهود املبذولة إلصالح هذا
القطاع الذي يعد محوريا واستراتيجيا ،استحضارا لدوره الريادي
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في البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون وتوطيد االستقرار
االجتماعي ودعم التنمية االقتصادية ،فإننا نسجل البطء على مستوى
تنفيذ األحكام النهائية ،وفي هذا اإلطار ندعو القائمين على الشأن
القضائي اإلنكباب على إيجاد حل لهذا االختالل.
السيد الرئيس،
بالنسبة لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،نجدد دعوتنا
ألجرأة اإلصالح املبرمج بغية تجاوز بعض االختالالت على مستوى اإلدارة
املغربية ،واملتمثلة في التوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم كفاية
التدابيراملتخذة في مجال حركية وتقييم املوظفين وتكوينهم املستمر ،في
ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة ،وإشكالية التجاوب
املحدود لإلدارة مع شكايات وتظلمات املواطنين.
السيد الرئيس،
بخصوص قطاع التربية والتكوين ،وإذ نشيد في الفريق الحركي
بالرؤية اإلصالحية املسطرة ،فإننا نسجل أن املداخل األساسية إلصالح
منظومة التربية والتكوين تتمثل في تعميم تجربة املدرسة الجماعاتية،
والعناية بالعنصر البشري على مستويات التكوين والتكوين املستمر
وعلى املستوى االجتماعي ،وتعميم النقل املدر�سي ،ومالءمة التكوين
مع متطلبات سوق الشغل ،وكذلك تجسيد خيار الجهوية املوسعة
وسياسة القرب في السياسة التعليمية عبرنقل اإلختصاصات من املركز
الى األكاديميات الجهوية واملديريات اإلقليمية.
السيد الرئيس،
رغم املجهودات املبذولة للنهوض بالقطاع الصحي ،تبقى الخدمات
الصحية املقدمة دون مستوى التطلعات واالنتظارات ،ونحن في الفريق
الحركي نؤكد على ضرورة وضع القطاع على رأس أولويات الحكومة ،من
خالل إخراج خريطة صحية عادلة ومنصفة للجهات واألقاليم املهمشة
صحيا الى حيزالوجود ،ويبقى نجاح املخطط في نظرنا رهين بمدى قدرته
على اإلجابة على مختلف االختالالت واإلشكاالت الكبرى التي يعرفها
القطاع ،خصوصا في جوانب الخصاص على مستوى املوارد البشرية،
والوضعية املزرية ملصالح املستعجالت ،وغياب العدالة املجالية
والتوازن بين الجهات واألقاليم في توزيع املؤسسات االستشفائية،
والهشاشة الصحية بالعالم القروي واملناطق الجبلية.
السيد الرئيس،
على املستويين الثقافي واإلعالمي ،نشيد باملجهودات الجبارة التي
تبذلها وزارة الثقافة واالتصال للنهوض بالشأن الثقافي واإلعالمي ،وفي
هذا اإلطارالبد من التنويه باإلستراتيجية الطموحة املتعلقة بتعميم دور
الثقافة على العالم القروي ،كما نسجل باعتزاز إخراج املجلس الوطني
للصحافة الى حيز الوجود ،كآلية لضبط وتنظيم مهنة الصحافة،
ويبقى أملنا في الفريق الحركي هو التعجيل بإخراج القانون التنظيمي
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية إلى حيز الوجود ،في أفق إدماجها في
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مختلف مناحي الحياة العامة.
السيد الرئيس،
لكل هذه االعتبارات ،سنصوت إيجابا على مشاريع امليزانيات
الفرعية لسنة  2019التي تدخل في اختصاص جميع اللجان الدائمة.
"وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون" صدق هللا
العظيم.
وفقنا هللا ملا فيه خير هذا الوطن ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم.

خامسا :مداخالت فريق التجمع الوطني لألحرار:
 -1لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:
مداخلة املستشار السيد لحسن أدعي في مناقشة مشروع
امليزانيات الفرعية لقطاعات العدل واألمانة العامة للحكومة
واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات العدل واألمانة العامة
للحكومة واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
بداية البد أن نؤكد بأن مسار الجسم القضائي ببالدنا يشهد
لحظة تاريخية هامة وتحوالت مفصلية وإصالحات عميقة ،تجعل من
القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ،حيث
يعد ورش إصالح القضاء في صدارة األوراش اإلصالحية الكبرى الذي
تراهن عليه بالدنا ،وذلك انسجاما مع خطب جاللة امللك واهتمامات
املواطن املغربي منذ ما يزيد على ثالثة عقود .فكل هذه األساليب تفيد
أن التركيز كان دائما على إصالح القضاء ،ومن خالله إصالح منظومة
العدالة ،ذلك أن بلدنا استطاعت أن تضاهي الدول املتقدمة عند إقرار
استقالل السلطة القضائية ،مبرزين أن كل القطاعات االقتصادية
واالجتماعية واملرافق العمومية للدولة ومؤسساتها انضبطت لإلصالح،
ألن القضاء يعتبرالقاطرة التي تقود اإلصالح ،وهي إحدى ركائزالنموذج
التنموي الذي نطمح له ،إيمانا منا جميعا بأن العدل هو قوام دولة
الحق واملؤسسات وسيادة القانون.
السيد الرئيس املحترم،
بعد سنة ونصف تقريبا من نقل سلطات وزير العدل املرتبطة
باإلشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة
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النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ،لم يؤثر 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 ،وهنا ال بد أن ننهئ السيد وزيرالعدل على نجاحه في ضبط هذا
الخيط الناظم بذكاء واقتدار ،واستطاع التوفيق في تحقيق هذه املهمة
الجسيمة في ظروف صعبة ،مرتبطة بالتأسيس للمرحلة باعتبارها
دقيقة .حيث نسجل استمرار الوزارة اإلشراف على اإلدارة القضائية
باملحاكم بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية؛ وكذا التدبير املالي
واإلداري للمحاكم؛ مع إعداد وتقييم مشاريع القوانين املرتبطة بقطاع
العدالة؛ وتوظيف املوارد البشرية باملحاكم مع القيام بعملها على
أحسن وجه؛ مع 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 فتح  6محاكم جديدة،
وفتح  46ورشا لبناء محاكم جديدة ،وبرمجة  14محكمة مع إطالق
 14دراسة إلنجاز محاكم أخرى بما مجموعه  84مشروعا ،وهو إنجاز
تاريخي غيرمسبوق يسجل للسيد محمد أوجار ،الغرض منه توفيرآليات
إصالح الولوج إلى املحاكم ،باإلضافة إلى مراكزالقا�ضي املقيم بعدد من
مناطق املغرب العميق وفي مختلف أنحاء اململكة ،والذي يجسد تقريب
مرفق العدالة من املواطن من أجل القضاء على االكتضاض ،وهي كلها
اختصاصات تتم في إطار التزام بتفعيل مبدأ فصل السلط وتوازنها
وتعاونها.
السيد الرئيس املحترم،
إن فريق التجمع الوطني لألحرار يسجل بارتياح كبير مبادرة وزارة
العدل ،الستكمال مجهوداتها في مجال تطويرالعدالة ،عبراتخاذ حزمة
من التدابير على مستوى تحديث املنظومة القانونية ووضع سياسة
جنائية فعالة وناجعة ،منوهين في هذا اإلطار بإخراج قانون التنظيم
القضائي ،طالبين من زمالئنا في مجلس النواب اإلسراع في إخراج
مدونة القانون الجنائي وقانون املسطرة الجنائية ،وذلك بهدف تعزيز
دور 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 مهم من مشاريع القوانين يفوق 9
مشاريع قوانين ،باإلضافة إلى مشاريع القوانين املتعلقة باملهن القانونية
والقضائية ،التي تنتظرمن السيد وزيرالعدل تحديثها.
السيد الرئيس املحترم،
نسجل بفخر كذلك ورش تحديث اإلدارة القضائية الذي أطلقته
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وزارتكم ،فباإلضافة إلى إعداد البنية التحتية وتوفير التجهيزات
والبرامج املعلوماتية وتتبع نتائجها باملحاكم ،نجد أن هناك عمل جبار
يتجه نحو إنجازاملشاريع املعلوماتية عبرتنفيذ املشاريع التي تكرس 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
التوظيف وتنظيم الحركة االنتقالية بما يتالءم مع الحاجيات الفعلية
لكل وحدة واستشراف حاجياتها املستقبلية ،كما أن دعم التكوين
املستمرمن شأنه الرفع من مردودية وكفاءة املوظف وتجويد الخدمات
املقدمة للمواطن ،دون إغفال النهوض بالعمل االجتماعي ملا له من بالغ
األثرعلى أطروموظفي القطاع.
وفي هذا الصدد ،ندعو السيد وزير العدل 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 الرئيس املحترم،
تخليقا للحياة العامة وتعزيزا ملبادئ ربط املسؤولية باملحاسبة،
نطالب وزارة العدل بضرورة تطهير الجسم القضائي 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.
نسجل بارتياح كبير املستويات الكبيرة التي وصلها تنفيذ األحكام
القضائية ،وهو أمر يسجل للسيد وزير العدل الحالي كذلك ويحسب
لنجاعته في التدبير ،إال أنه تبقى معضلة االعتقال االحتياطي إحدى
اإلشكاليات التي 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 التفكير في سياسة
بديلة عبر تفعيل تطبيق مبدأ العقوبات البديلة ،وهنا ال بد أن نذكر
بأهمية مقترحنا الذي وضعناه لكم إلقرار عقوبات من جنس العمل،
والذي ننتظرمنكم فرصة مناقشة مدونة القانون الجنائي إلقراره.
السيد الرئيس املحترم،
أخيرا نؤكد داخل فريق التجمع الوطني لألحرار أننا مطمئنون ،بل
متفائلون بمستقبل قطاع العدل تحت إشراف السيد الوزير الحالي،
وثقتنا كبيرة في شخصه ،فخورون بعمله الذي استطاع في وقت وجيز
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إرجاع الثقة والطمأنينة لجسم العدالة ،وكلنا يقين بأنه سيكون في
مستوى املسؤولية امللقاة على عاتقه وسيواصل بخبرته وتجربته
ورزانته وحنكته السياسية مسيرة اإلصالح وفق الرؤية التي يرتضيها
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا ملا فيه خيرالصالح العام.

مواردها املالية والبشرية .وهذه مناسبة ندعو من خاللها الحكومة إلى
ضرورة تعزيز األمانة العامة للحكومة باملزيد من الكفاءات القادرة
على مواكبة األوراش املتعددة لهذا القطاع ،مع دعمها من خالل توفير
وسائل العمل وتحديثها.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
البد أن ننهئ عمل األمانة العامة للحكومة على انخراطها الكبير في
تحديث املنظومة القانونية الوطنية من خالل عمل اللجنة العليا
لتدوين وتحيين التشريعات ،والتي ستمكن من جرد النصوص القانونية
التي أصبحت متجاوزة وال تواكب املستجدات والتطورات التي تعرفها
بالدنا على مختلف األصعدة أوالتي ال تتالءم مع املقتضيات الدستورية،
خصوصا وان اإلشكال املطروح بحدة اليوم هو ضرورة مالءمة الترسانة
التشريعية الوطنية مع الوثيقة الدستورية وكذلك مع التزامات املغرب
الدولية من خالل االتفاقيات التي صادق عليها املغرب أو انضم إليها،
وعلى وجه الخصوص تلك املرتبطة بالقارة اإلفريقية.

وارتباطا بتنوع املهام التي تضطلع بها األمانة العامة للحكومة ،فإننا
نغتنم هذه الفرصة للدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في كثرة الوظائف
التكميلية املوكولة إليها ،والتي تشكل عبئا كبيرا عليها ،وذلك حتى تتمكن
من االضطالع بدورها كامال فيما يتعلق بتجويد الترسانة القانونية
الوطنية وتأهيل وتطويرالعمل التشريعي.
وفي األخير ،وحتى أتيح الفرصة لزميالتي وزمالئي املستشارين إلبداء
مالحظاتهم ،سأختم بوجهة نظرفريقنا في مشروع ميزانية هذا القطاع،
حيث نؤكد أن االعتمادات املرصودة برسم السنة املالية  2019ستكون
لها نتائج ايجابية على مستوى جودة اإلنتاج التشريعي وتكثيفه وتحسين
املنظومة القانونية ،إال أنها تبقى غير كافية لبلوغ جميع األهداف
املسطرة.

كما أن اعتماد التكنولوجيا االلكترونية في عمل األمانة العامة
للحكومة هو من النقط االيجابية التي نباركها ملا لها من أثر ايجابي على
تيسيرولوج العموم إلى املعلومة في كل ما له صلة بالنصوص التشريعية
والتنظيمية املصادق عليها ومشاريع القوانين واملراسم ومحاضر
املجالس الوزارية .وفي هذا اإلطار ،فإننا ندعو األمانة العامة إلى وضع
نظام معلوماتي مشترك بينها وبين مختلف املؤسسات الدستورية
وفتحها أمام املواطنين في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية وتعزيز
التكامل.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
فيما يخص قطاع إدارة السجون وإعادة اإلدماج فإن هذه املناسبة
تصادف اليوم نهاية تنفيذ املخطط اإلستراتيجي الذي أطلقته املندوبية
سنة  2016والذي كان مخططا عبر عن موقفنا منه وساندته كفريق
برملاني يحترم التزاماته ،وذلك أن هذا املخطط ارتكز على أنسنة ظروف
االعتقال وتأهيل املعتقلين وضمان أمنهم وسالمتهم وتحديث اإلدارة
السجنية وتعزيزالحكامة فيها.

السيد الرئيس املحترم،
إننا نعلم باالكراهات التي تعترضكم فيما يتعلق بإصدار بعض
النصوص التطبيقية لعدد من القوانين ،منها ما هو متعلق بالجانب
التقني ومنها ما له عالقة بإجراء مشاورات مع الشركاء والجهات املعنية،
ولكن ذلك ال يمنع من دعوتكم لضرورة إيجاد حلول ناجعة تساهم في
التعجيل بإصدار هذه النصوص لبلوغ األهداف التشريعية املتوخاة
ولتجويد عمل مجموعة من القطاعات.

السيد الرئيس املحترم،
إن أهم أشكال تعانيه اليوم إدارة السجون وإعادة اإلدماج هو
تنامي ظاهرة االكتظاظ وبالرغم من املجهود االستثماري الكبير املبذول
في هذا اإلطار والذي أدى إلى بناء العديد من املؤسسات السجنية
عبر كافة أنحاء تراب اململكة وتحديث وإصالح جلها إال أن االكتظاظ
يؤرق املندوبية العامة والراجعة أساسا لظاهرة االعتقال االحتياطي
والتي تشكل  %41من نسبة السجناء وهو الورش الذي طالبنا في
فريق التجمع الوطني لألحرار ملعالجته والتقليص عبر اإلسراع في قانون
املسطرة الجنائية ،عبر إقرار العقوبات البديلة والتخفيف من ظاهرة
اإلعتقال االحتياطي باعتماد العديد من اإلجراءات الزجرية األخرى وهنا
نهيب بكافة القطاعات املعنية بالعملية السجنية الوفاء بالتزاماتها حتى
تتمكن املندوبية باستكمال برامجها وانجاز مخططها اإلستراتيجي وعلى
رأسها استكمال بناء باقي املؤسسات السجنية منها إنجازتصنيف مالئم
للسجناء ،تأطيرومواكبة الساكنة السجنية.

وفي إطار ورش التأهيل التشريعي وتطويره ،فإننا نرى بأن التأطير
القانوني لإلدارات العمومية أصبح حاجة ملحة في ظل األوراش الكبرى
التي جاء بها دستور  ،2011وهو ما يحيلنا على أهمية اإلشراف على
تأطيرأطروموظفي الوزارات والبرملان من خالل دورات تكوينية في مجال
التشريع تمكنهم من أخذ الخبرة الكافية في مجال الصناعة التشريعية.

واقتناعا بأهمية العنصر البشري في الرفع من فعالية أي قطاع،
فالبد أن نحيي الطاقم اإلداري لألمانة العامة للحكومة على مجهوداته
املشكورة للنهوض بعملها ولتحقيق أهدافها ،على الرغم من محدودية
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السيد الرئيس املحترم،
نسجل داخل فريق التجمع الوطني لألحرار اعتماد املقاربة
الحقوقية في التعامل مع قضايا السجين واعتماد كل ما من شأنه
يعمل على تصحيح وتقويم أوضاعه النفسية والصحية عبر مجموعة
من البرامج املعتمدة في التكوين والتدريس والعناية الصحية ،وكذلك
اعتماد تغذية سليمة تم بموجبها تفويت هذا املرفق إلى القطاع
الخاص مشيدين باإلجراءات املعتمدة من قبل إعداد مسودة نهائية
لتأسيس أندية حقوق اإلنسان وكذا خلق مراكز االستقبال وإرشاد
املرتفقين منتظرين في هذا اإلطار إخراج امليثاق الوطني حول اإلعالم
ودور املؤسسة السجنية .وعلى مستوى التأهيل ورغم اإلكراهات التي
سبق لنا أن ذكرناها إال أن النتائج املحققة تبقى ال بأس بها خصوصا
في مجال تدوين إبداعات السجناء منها دفاتر السجين ،من أبرزها كان
مؤلف صناع مصير مغاير ،كما أطلقت كذلك املندوبية العديد من
البرامج كاملقاهي األدبية واملحاضرات العلمية ،املقاربة األمنية حاضرة
كذلك في عمل املندوبية الهدف منها دائما الحد من العنف ،والتصدي
لكل االعتداءات ولكل مخاطر تسريب املمنوعات دون إغفال الجانب
اإلنساني في التعاطي مع الظاهرة السجنية حيث تعتمد بنجاح املندوبية
العديد من التجارب الدولية في هذا اإلطار.
السيد الرئيس املحترم،
بحكم انتمائنا إلى جهة درعة تافياللت وإقليم تنغير على وجه
الخصوص فإننا نطالب املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج االشتغال على بناء سجن بإقليم تنغيرلتقريب الساكنة املعوزة
من أبنائها املعتقلين خصوصا املعتقلين االحتياطيين ،وما يكلفهم
من جهد كبير ومضني أمام الصعوبات املادية الصعبة التي يعيشونها
في هذا اإلقليم .وأخيرا ال يسعنا إال أن نصوت باإليجاب على مشاريع
هذه امليزانيات املدرجة في إطار لجنة العدل والتشريع بالنظر إلى أهمية
البرامج املنجزة أو تلك التي هي في طور اإلنجاز.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -2لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
مداخلة املستشار السيد محمد عبو في مناقشة امليزانية
الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إنه ملن دواعي االعتزازأن أناقش باسم فريق التجمع الوطني لألحرار،
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،هذا القطاع اإلستراتيجي الحيوي ،واملنتج
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بامتياز ،والذي تراهن عليه بالدنا من أعلى هرم في السلطة إلى كافة
أبناء الشعب املغربي ،خصوصا املتواجدين بالعالم القروي واملناطق
الجبلية ،حيث يبقى هذا القطاع أحد أبرز القطاعات املدرة للدخل
في هذه املناطق .فقبل الشروع في مناقشة هذه امليزانية البد أن ننوه
بعروض الفريق الحكومي الذي يدبرهذا املرفق املتعدد التدخالت وعلى
رأسه السيد الوزير عزيز أخنوش ،والتي كانت عروضا دقيقة وموجزة
المست الحاجيات امللحة ،التي يعاني منها الفالح على وجه الخصوص
وساكنة العالم القروي بشكل عام ،حيث ننتظر من هذا القطاع أن
يكون قاطرة للتنمية ،ويساهم بشكل كبيرفي تقليص الفوارق االجتماعية
واملجالية ،ومحاصرة مختلف مظاهر الهشاشة في أفق القضاء على
الفقر ،وهو املشروع الذي يؤرقنا ،وتشتغلون السيد الوزير ليل نهار
من أجل تحقيقه بهدف اإلرتقاء بمستوى بلدنا والقضاء نهائيا على هذه
الفوارق االجتماعية التي ت�سيء لنموذجنا التنموي.
في هذا اإلطار ،نستغرب في فريقنا عدم إشراك القطاع الفالحي في
إعداد االستراتيجية الوطنية لتأهيل منظومة التكوين املنهي ،باعتبار
القطاع الفالحي قطاعا حيويا ويشغل غالبية شباب العالم القروي،
علما أن وزارة الفالحة تتوفر على منظومة محترمة للتكوين في كافة
أقاليم وعماالت اململكة ،وهي تساهم بشكل واضح وكبير في تكوين
الشباب ،فضال عن أن الورش امللكي املهم جدا ،واملتعلق بتوزيع مليون
هكتار يحتاج إلى شباب على درجة كبيرة من التأهيل والتكوين ويستغل
بالتالي هذه الفرصة على الوجه األكمل ،السيد الرئيس هدف هذا
املشروع هو انتشال هؤالء الشباب من الفقروالهشاشة.
السيد الرئيس املحترم،
ال أحد يجادل في النتائج املتميزة التي حققتها استراتيجية املغرب
األخضر ،والتي أدت وبامللموس إلى تحويل املشهد الفالحي في بلدنا،
بعد مرور أكثر من عشر سنوات ،حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة
ثروة بلدنا ،وهو ما أكدته اإلحصائيات الرسمية التي شهدت بها كبرى
املؤسسات الوطنية والدولية ،فبفضله ارتفع الناتج الداخلي الخام
حيث وصل إلى  ،%7.3منذ سنة  2008إلى يومنا هذا ،بزيادة قدرها
 %55كما ضاعف في حجم االعتمادات الفالحية ،التي وصلت إلى حدود
 13.3مليار .والتي كانت أحد آليات الدعم الناجعة التي حققت بفضلها
بالدنا االكتفاء الذاتي في العديد من سالسل اإلنتاج بنسبة دعم وصلت
إلى  3ملياردرهم.
عناصرأخرى أدت إلى تحقيق هذه النتائج املرضية تتجلى أساسا في
عصرنة وسائل اإلنتاج والتأطير وكذا تثمين املنتوج ،مما أدى بدوره إلى
الزيادة في حجم الصادرات الفالحية ،بنسبة  %65دون احتساب الصيد
البحري ليمثل ما مجموعه  ،%12وهو تقدم ملحوظ يعزز دور قطاع
الفالحة في دعم اإلقتصاد الوطني ،إال أن السيد الوزيريجب أن يشتغل
أكثر على تعميم التكوين الفالحي ،واإلرشاد الفالحي ،وتعميم التأمين
كذلك دون أن نن�سى الصناعة الفالحية ،طالبا منكم بذل املزيد من

5302

الجريدة الرسمية للبرملان

الجهود في البحث عن األسواق الدولية واإلشتغال على آليات التسويق.
بالنسبة للدعامة الثانية لهذا املخطط اإلستراتيجي واملتعلق
بالفالحة التضامنية نسجل بارتياح كبيرفي فريق التجمع الوطني لألحرار
النتائج املحققة وباألرقام مجسدة على أرض الواقع ،تضمنها عرض
السيد وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.
فكما قلت األرقام تشهد وتدحض ما تروجه بعض األطراف والتي
على ما يبدو منزعجة من البرامج التي استفاد منها الفالح الصغير
واملتوسط والنجاحات املحققة وهي:
 غرس األشجاراملثمرة  267ألف هكتار؛ بناء  241وحدة لتثمين املنتوج؛ تجهيز 327وحدة إنتاجية؛ سقي  30ألف هكتاروتهيئة  33ألف هكتارفي املراعي؛ إنجاز 355ألف من املسالك القروية.أليس هذا مجهود استثنائي ساهم في استقرار حوالي  13.3مليون
نسمة من الساكنة القروية ،جلها من الفالحين الصغار واملتوسطين؟
مما ساهم في التقليص من نسبة الفقر في حدود نقطتين ،لكن الذي
استغربنا له في فريق التجمع الوطني لألحرارهو انقالب بعض شركائنا في
األغلبية عن أرائها ومواقفها السابقة ،بخصوص النجاحات التي حققها
هذا املشروع االستراتيجي ،حيث كانوا إلى حدود وقت وجيز من أشرس
املدافعين عنه..
السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا هذا التحول اليوم وفي هذه اللحظة
بالذات؟ ماذا تغير؟ ماهي دفوعات حلفائنا؟ هل هي حسابات سياسية؟
على كل حال ففريق التجمع الوطني لألحرار يرفض هذه االزدواجية
في الخطاب ويؤكد أن املمارسة السياسية املتحضرة تقت�ضي الوضوح في
املواقف وال نريد أن نبحث في املجهول أو نحاسب النوايا ،ولكن نؤكد أن
فريقنا يضع مصلحة الوطن واملواطن أوال وأخيرا ،وأن هدفنا االشتغال
ليل نهارمن أجل املستضعفين في هذا الوطن ،ونبدع في البرامج واملشاريع
من أجل محاربة الهشاشة وكل مظاهر الفقر الجاثـمة على شعبنا ،لذا
نهيب بشركائنا أن يتوجهوا إلى الرأي العام بخطاب الوضوح ،ويقطعون
مع خطاب الشك واملظلومية ،ألن خطاب الشك يزرع اليأس ويقلص
من الثقة وهو ما ينعكس سلبا على أداء إقتصادنا ،حيث سيؤدي ذلك
حتما إلى تراجع االستثمارالخاص.
السيد الرئيس املحترم،
نثمن عاليا ما يقوم به السيد وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات رفقة فريقه الحكومي والطاقم اإلداري املتميز
الذي يشتغل معه فاملنجزات املحققة ،خيرجواب لكل األصوات النشاز
التي تحاول يائسة نشر املغالطات ،والتي ال تعيش وسط الساكنة،
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وأعتقد نحن من لنا الحق في تقييم أداء هذا املخطط ،ألننا أبناء العالم
القروي ،ونعرف جيدا ما نقول ،ألننا نعيش هموم الساكنة ومعاناتها
في القرى واملداشر واملناطق الجبلية النائية ،ونتلمس ما تحقق من
منجزات في هذا اإلطار.
السيد الرئيس املحترم؛
قطاع املياه والغابات ،نثمن عاليا قرار األمانة العامة للحكومة التي
أرجعت املندوب السامي إلى جادة الصواب ،بعدما تجاوز صالحياته
القانونية والدستورية دون العودة إلى الوزير املسؤول عن القطاع،
لذلك فقطاع املياه والغابات يعاني اليوم هناك مديرون جهويون
وإقليميون أصبحوا اليوم فوق القانون ويتصرفون وكأنهم في ضيعاتهم
الخاصة .يتعسفون على ساكنة الغابات ،الذين يعيشون فيها منذ
عقود ،يتعسفون على املستثمرين في القطاع الغابوي ،وعلى سبيل
املثال في قطاع املقالع ،هناك مشاريع متوقفة وأعتقد أن هذا األمر
يجب الحسم فيه ،إذن يجب وضع حد ملثل هذه التجاوزات ووضع
القطاع على سكته الصحيحة حتى يساير ركب التنمية ويساهم بدوره
في تحريك عجلة االقتصاد ،وتشجيع االستثمارالخاص.
فالوقت ال يتسع ملناقشة كل القضايا التي تستأثرباهتمامنا .واألكيد
أن السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات على وعي بها ،مبرزين داخل فريق التجمع الوطني لألحرار
أننا سنكون سندا ودعما لكم في سبيل إصالح هذا القطاع الضخم
وسنتصدى لكل من يحاول عرقلة برنامجكم الطموح في سبيل االرتقاء
بالفالحة املغربية وتنمية العالم القروي وساكنته الهشة ،وجعله
يستفيد من حقه في ثروة البلد ،على غرارما تحقق في املدن .وفي األخير،
ال يسعنا داخل الفريق إال أن نصوت باإليجاب على مشاريع ميزانية هذا
القطاع االستراتيجي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -3لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
أ -مداخلة املستشار السيد محمد الرزمة في مناقشة مشروع
امليزانيات الفرعية لقطاعات التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.
بداية ال بد أن ننوه بعرض السيد الوزيرالشامل والطويل واملفصل
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شاكرا له ولفريقه الحكومي هذا العمل ،إذ ال شك أن قطاع التربية
الوطنية هو قطاع استراتيجي حيث يعتبرأولوية وطنية ،كما يعتبرقاطرة
للتنمية بكل املقاييس ،فمستقبل بالدنا رهين بالنهوض بوضعية هذا
القطاع الذي مافتئ يراوح مكانه رغم ما رصد له من إمكانيات مادية
ووسائل بشرية ولوجستيكية استجابة لضرورات التنمية ،ولذلك فهو
يحظى حسب مشروعنا هذا بأهمية بالغة ،رغم ذلك تبقى النتائج
املحصلة مقلقة في هذا الصدد لها تداعيات مؤثرة على نمو وتطور
االقتصاد الوطني ،مقارنة مع بعض النظم التعليمية الناجحة والرائدة
عامليا ،والتي تعتبر من أفضل  10نظم على املستوى الدولي؛ وهي
سنغافورة ،وهونغ كونغ ،والصين ،وكوريا الجنوبية ،واليابان ،وتايوان،
وفنلندا...
السيد الرئيس املحترم،
إن 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 الرأيان اللذان 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.
السيد الرئيس املحترم،
إن املتأمل لجميع التحوالت واإلصالحات التي عرفتها منظومة
التربية والتكوين في بالدنا منذ االستقالل إلى حدود اليوم ،سيقف على
سلسلة من اللجن 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؟ أم هناك
أسبابا أعمق من ذلك؟ إن مسألة اإلصالح التعليمي باملغرب مسألة
سياسية وليست تقنية؛ أي مجرد إصالح في األدوات والبرامج وآليات
التدبير اإلداري؛ حيث يبقى مستوى التعليم صورة معبرة ملا وصل إليه
تدبيرالشأن 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
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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
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.
إن قراءة بعض التقارير تو�صي بأن وضع إصالح التعليم في املغرب،
يشبه قصة ذلك املعذب في األرض املحكوم عليه بإيصال صخرة إلى قمة
الجبل تسقط منه كلما حاول ذلك ،ووجه الشبه بين املثالين ،هو تكرار
املحاوالت واالقتراحات اإلصالحية دون جدوى ،حيث نجد أن الوزارة
الوصية عاجزة عن إيجاد السبيل إلى الطريق القويم وهوما يكشف عن
خلل عميق في مقاربة اإلصالح الذي أصبح كل مشروع يمتص ميزانيات
ضخمة من ميزانية الدولة ،دون تحقيق الحد األدنى من النتائج املرجوة
بل يزداد الوضع تفاقما وسوءا على ما كان عليه في السابق ،وهذا ما
أكده جاللة امللك في خطابه ،حيث قال" :غير أن ما يحز في النفس أن
الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع
قبل أزيد من عشرين سنة".
إن التراجع يكشف بشكل سريع أن املنظومة التعليمية في املغرب ما
تفتقده هو آلية للضبط على جميع املستويات ،من املحلي إلى املركزي،
تمكن من استباق حدوث املشاكل وتفاقمها للتمكن من تجاوز جميع
اإلكراهات التي تبرز من حين آلخر ،ولكي أسوق مثاال بسيطا من املدرسة
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نفسها ،فإننا في نظامنا التربوي واإلداري نراكم تسجيل التغيبات
للتالميذ لنراسل اآلباء ،لتنتهي العملية في أسوء األحوال بطرد التلميذ أو
تغييرمؤسسته دون أن تتمكن املؤسسة من إدراك الصعوبات النفسية
والتعليمية التي حالت دون وصول التلميذ إلى الوضع السيئ الذي جعله
يتعثر في مساره الدرا�سي .إلى غير ذلك من وضعيات مشابهة تهم الهدر
املدر�سي ،يقذف باآلالف من التالميذ خارج املدرسة كل سنة.
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نؤكد بأن موضوع اإلصالح ظل
يخضع خالل عقود ملنظور تجزيئي سطحي بل ظرفي ،حيث افتقدت
الوزارة املعنية إلى نظرة استراتيجية لهذا الورش الهام ،الذي يشكل
أساس كل تنمية ،ولم نعد في حاجة إلى برهان على ذلك.
فكل الدول التي راهنت على الرأسمال البشري واالجتماعي حققت
أحسن النتائج على مستوى النمو االقتصادي ،فقد فشل البرنامج
االستعجالي ،ولم يحقق التراكم املطلوب ،وفشل مشروع التعبئة
والتواصل حول املدرسة.
إن قلب أزمة التعليم هو إشكالية ربط املسؤولية باملحاسبة،
فعندما تغيب املحاسبة تتفاقم الفو�ضى والالمسؤولية ،فقد أصبح
املنطق السائد ومنذ سنين يختزل في مبدأ "تسلك" أي غض البصر
عن التجاوزات ،مما أوصل املؤسسة التعليمية إلى وضع مزري،
فدخلت املدرسة في حالة غيبوبة تتنفس بجرعات أكسجين من النفاق
االجتماعي الذي ينكشف بسرعة على مستوى الدوائرالدولية والتقارير
التي صنفت املغرب في خانة دول تمتلك قدرات أقل منه بكثير.
السيد الرئيس املحترم،
الفساد اإلداري والتربوي واملالي ،هذا الوضع الذي وصلت إليه
املدرسة تتجلى أغراضه في تدني املستوى من جهة ،وتفاقم البطالة
من جهة أخرى .مرده إلى الفساد اإلداري ،حيث لم تعد اإلدارة قادرة
على الضبط ،ال على مستوى تدبير تغيبات التالميذ أو األساتذة أو حتى
محاسبة املسؤولين بمختلف مراتبهم ،بسبب تدخل النقابي والسيا�سي
في اإلدارة ،مما خلق جوا من عدم الثقة وفساد منظومة القيم ،حيث
تراجعت قيم الجدية والعمل إلى طغيان شبكة الزبونية في كثير من
الحاالت ،مما أوصل الوضع إلى ما هو عليه .ناهيك عن الفساد املالي
الذي تصرف فيه املاليير في صفقات قلت شروط ضبطها ،وما تراكم
املشاكل املادية على مستوى البنيات التحتية لخير دليل على ذلك،
وعدد اإلحاالت على املجالس التأديبية كلها مؤشرات سلبية تنطق
بوجود اختالالت متعددة تعالج بطرق ترقيعية تتفاقم سنة بعد أخرى.
إن إصالح التعليم السيد الوزيريعتبرورشا وطنيا استراتيجيا معقدا
ال يمكن أن ينجح إال في إطار مقاربة شمولية معقدة كذلك ،بحيث أنه
ال يمكن كجسم يعاني من أمراض خفية عميقة وبنيوية أن يعافى إذا
اكتفينا بمعالجة األعراض السطحية.
إن املقاربة النسقية تستدعي الربط بين الجوانب املتعددة
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للموضوع ،فاملدخل التربوي يستدعي املدخل النف�سي واالجتماعي،
واالقتصادي والسيا�سي ،وبالتالي فأسباب الفشل كيفما كانت ال يمكن
اختزالها في املدرسة وحدها بل ألسباب متعددة املشارب ،وهي:
أوال :البد من احتضان املدرسة من املجتمع بكامل أطيافه (املجتمع
املدني والسيا�سي واألسري) ،لتصبح املدرسة شأنا ذا أولوية لدى الدولة
واألسرة؛
ثانيا :البد من إعداد جيل جديد من املدرسين واإلداريين بمواصفات
جديدة تضاهي مواصفات خريجي أحسن املدارس ،تكون قادرة على
التربية والتعليم والتأثيروالتعبئة؛
ثالثا :إعادة النظرفي النموذج التربوي الذي أصبح متجاوزا؛
رابعا :ترجمة التوجهات الجديدة في إطار نص تشريعي متكامل
ملزم للدولة واألسر والجماعات املحلية والجمعيات العاملة في الحقل
التعليمي؛
خامسا :ترجمة توصيات الحكامة إلى إجراءات مسطرية تجعل من
املسؤولية واملحاسبة ،كل ال ينفصل عن بعضه طبقا لروح الدستور؛
سادسا :إحداث املركز الوطني للتقويم والجودة وتتبع مردودية
املنظومة في شموليتها ،وتمكين جهاز التفتيش العام من تتبع مردودية
كل مؤسسة على حدة ،وتمكينه كذلك من آليات التدخل واستباق
تفاقم املشاكل؛
سابعا :إعادة النظر في استقاللية املؤسسة ،وتمكين املديرين من
الوسائل املادية واملالية والبشرية وتوسيع هامش املناورة بالتعاون مع
الجماعات الترابية لحل كل مشاكل املؤسسة؛
ثامنا :ربط املؤسسة بالتعليم العالي من خالل مشروع تطوير
التكوين املستمر لتمكين املدرسين من حصة سنوية لتطوير وتحيين
معارفهم في مجال تخصصهم؛
تاسعا :تفعيل إلزامية التعليم بمعناه الحقيقي وإعطاء كل تلميذ
فرصة للنجاح في مسار معين تساعده املؤسسة على ولوجه لتمكينه
من االندماج االجتماعي ،وجعل املدرسة "مؤسسة للنجاح في الحياة"،
ورافعة من رافعات التنمية املحلية والوطنية؛
السيد الوزير،
إصالح التعليم البد أن ينطلق من األسئلة الحقيقية التي يفرزها
الواقع على جميع املستويات وطرح البدائل الشجاعة والضرورية لوضع
مشروع اإلصالح على السكة الصحيحة التي تساير العصر والحداثة،
وتستجيب لحاجات املتعلمين واملجتمع وتؤسس لثورة ثقافية هادئة
تمكن من التطور والتقدم ،مع الحفاظ على الثوابت الثقافية لتاريخ
املغرب.
ويبقى أبرز مشكل من مشاكل منظومتنا التعليمية هوإهمال املدرسة
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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 الهذر
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.
السيد الرئيس املحترم،
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
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.
وهنا ال بد أن نسجل بكل وضوح وبدون تنميق للكالم وال لف أو
دوران ،تواجد فساد كبيرومستشري على مستوى تدبيراملوارد البشرية،
منسوب املحسوبية والزبونية مرتفع بشكل ملحوظ ومخيف ،وهذا مما
ال شك فيه سينزع الثقة من نفوس أطر وزارتكم ،مما يؤثر سلبا على
أدائهم ومردوديتهم ،وبالتالي املطلوب من السيد الوزير املحترم املسؤول
عن القطاع ،باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ،ضرورة فتح تحقيق في
ما يروج داخل أروقة هذه املديرية.
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السيد الرئيس املحترم،
انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية التي حملها خطاب العرش
لسنة  ،2015أصدر 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 اإلطارال بد أن
نؤكد أن حزب التجمع الوطني لألحرار كان قد نظم الجامعة الصيفية
في نسختها األولى ،والتي اختير لها كشعار "من أجل رد االعتبار ملنظومة
القيم" ،وخلصت توصيات هذا اللقاء إلى ضرورة أن تنهض املدرسة
العمومية بأدوارها في تنشئة الطفل على هذه القيم ،ليتم تأكيدها هذه
السنة من خالل تنظيم النسخة الثانية من الجامعة الصيفية بشعار
"لنبني جميعا مسار الثقة" ،وهي الوثيقة التي تلخص رؤيتنا للنموذج
التنموي الجديد ،والذي يعتبرالتعليم أحد أهم ركائزه.
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-
 )2030إلصالح التعليم والهادفة أساسا إلى تعزيز نجاعة وحكامة
املنظومة التربوية ،مطالبة اليوم بتنفيذ مقتضيات هذا التقرير الذي
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.
كما أنها ستقوي آليات الترابط بين التعليم العمومي والتكوين املنهي
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وإدماج املسالك املهنية في املنظومة التربوية من شأنها الحد من نسبة
الهذراملدر�سي وضمان االندماج املبكرللشباب في سوق الشغل.
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.
وهي مناسبة كذلك ،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؛ والسعي لتأهيل املؤسسات التعليمية
ومواصلة الجهود للرفع من العملة التعليمية شكال ومضمونا مع
استحضار الضمير املنهي في تحمل املسؤولية؛ وضرورة تقوية القدرة
على كسب رهان التنافسية العاملية؛ مع التأكيد على أهمية ومركزية
املوارد البشرية ومكانتها في إنجاح املنظومة التربوية؛ وتعميم التعليم
على كافة األطفال البالغين سن التمدرس؛ وممارسة الحكامة الجيدة
في تدبيراملوارد البشرية وتأهيلها ملواكبة كل التطورات واإلنجازات اآلنية
واملستقبلية؛ وكذا توسيع البنية التحتية وتقديم الدعم االجتماعي
للتالميذ؛ مع الدعوة إلى مواصلة االشتغال على ورش اإلنقطاع املدر�سي،
والسيما في صفوف تالميذ العالم القروي؛ وتكثيف الجهود من ألجل
تخفيض معدالت األمية إلى نسبة  %20في أفق 2021؛ مع اعتبارإصالح
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على أساس اإلنصاف وتكافؤ
الفرص والجودة؛ ووضع قواعد إلطار تعاقدي وطني ملزمة للدولة
ولباقي الشركاء والفاعلين املعنيين بهذا املجال.
السيد الرئيس املحترم،
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 أكثر برجل التعليم،
الذي يحمل مسؤولية وطنية كبرى اتجاه 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
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التي تجعل منه مجرد باب خلفي الستقطاب من تعذر عليهم مواصلة
تعليمهم ،على اعتبار أن هذا القطاع يجب أن نتعامل معه كدعامة
أساسية تعمل على تأطيروتكوين 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.
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:
 معالجة محدودية بنيات االستقبال واالكتضاض ،عبرتوسيع بناءمراكز التكوين مع مراعاة العدالة املجالية في توزيع مؤسسات التكوين
املنهي( .التوجه نحو العالم القروي)؛
 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.
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 بد أن أثـمن باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
باإلجراءات املهمة التي جاءت بها الحكومة لدعم هذا القطاع من خالل:
 تخصيص  68ملياردرهم لقطاع التعليم بزيادة  5.4ملياردرهم؛ رفع عدد املستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل إلى 2.17مليار درهم بزيادة  1.54مليار درهم يستفيد منه 2.1مليون تلميذ
ِع َوض 706ألف حاليا؛
 -تخصيص  1.35ملياردرهم مليزانية التعليم األولي لفائدة  100ألف
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تلميذ جديد؛
 تخصيص 1.47مليار درهم مليزانية اإلطعام املدر�سي والداخليينبزيادة  570مليون درهم
 رفع ميزانية املنح الجامعية إلى  1.8مليار درهم يستفيد منها 100ألف طالب جديد 50 ،ألف جامعي و 50ألف تكوين منهي.
كما نسجل بإيجابية الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة برسم
السنة املالية  ،2019خصوصا فيما يتعلق بتوسيع قاعدة متدربي
التكوين املنهي وبناء الداخليات واملطاعم وجهود تكوين السجناء
وتكريس املقاولة ،كفضاء للتكوين مع الحرص على االنسجام التام
والتكامل مع جميع مكونات منظومة التربية والتكوين ،وضرورة ربط
التكوين باالحتياجات االقتصادية واالجتماعية ،وإجراءات تعزيز
الحكامة السياسية العمومية والخدمة العمومية في املجال املعني.
السيد الرئيس املحترم،
ال شك أن الصعوبات التي يواجهها الخريجون في مسعاهم للحصول
على العمل إسوة بزمالئهم في قطاع التعليم ،تعتبر إشكالية كبيرة في
تواجه هؤالء الخريجين لالندماج في سوق الشغل ،وهو ما سيساهم
في تنامي ظاهرة البطالة ،حيث يالحظ شح عدد التوظيفات وتراجع في
ميزانية نفقات املوظفين ،ينضاف إلى ذلك هزالة الخدمات االجتماعية،
باإلضافة إلى الخصاص املهول لألطر واالكتظاظ ومحدودية طاقة
اإلستقبال ،وعدم توفرالقطاع على تمثيلية إدارية ترابية ،مما يستدعي
اإلنتباه لهذه املعيقات ،وباإلسراع بإخراج املعهد الوطني لتكوين
املكونين واألوصياء مع تحديد بطاقة تستوعب االحتياجات الحالية
واملستقبلية .على اعتبار أن قطاع التكوين املنهي قد تجاوز النظرة
التخلفية الستقطاب "الفاشلين في الدراسة" وأصبح أداة مهمة في
تحقيق قفزة منشودة استجابة ملتطلبات سوق الشغل ،خاصة على
مستوى املهن الجديدة التي ظهرت بفضل األوراش الكبرى الجديدة التي
انخرط فيها املغرب.
استجابة لحاجات املقاولة ،فإن القطاع مازالت أمامه عدد من
التحديات ويعاني من إشكاالت كثيرة على مستوى التأخير الحاصل في
إخراج شواهد الطلبة املتخرجين؛ كما أن القطاع غير مرتبط بالواقع
وال يستجيب بكثرة لحاجيات املقاولة؛ وغياب منظور جهوي في توزيع
مؤسسات ومراكز التكوين املنهي؛ وكذا ارتفاع رسوم التسجيل؛ ووجود
مراكز وبنيات في وضعية متهالكة؛ مع ضرورة إعادة النظر في ترقيات
األطر؛ والعمل على إدماج التكوين املنهي في مرحلة األقسام اإلبتدائية.
كما نسجل هيمنة القطاع الخاص على القطاع العمومي بما يتجاوز
الضعف؛ وغياب العدالة املجالية في خريطة مؤسسات التكوين املنهي
ببالدنا فيما يخص توفيرمؤسسات التكوين املنهي لبعض املدن واألقاليم
التي ال تتوفرعلى مؤسسات للمكتب؛ مع ضرورة تغليب معيارالكم على
الكيف خالل دعم إنشاء املقاولة.
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وفي هذا اإلطار ،ندعو التخاذ التدابير الالزمة واملتعلقة بتنفيذ
التوجيهات امللكية السامية من خالل إعادة شعب التكوين وإحداث
جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب ،وكذا تطوير عرض
التكوين املنهي بشكل كبير وبلورة تأهيالت وتكوينات مؤهلة قصيرة
للشباب الذين لهم تجربة في القطاع غير املهيكل إلدماجهم في القطاع
املهيكل ،مع ضرورة توحيد العطل املدرسية؛ واالستفادة من خدمات
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية لرجال التعليم؛ واعتبار
حق التكرار حق مشروع؛ وإعادة تأهيل مراكز التكوين؛ وإيجاد حلول
ناجعة ملشكل اإليواء؛ وخلق داخليات جديدة؛ وحل مشكل املنح
املطروح بالنسبة للطلبة غيراملتوفرين على شهادة البكالوريا.
السيد الرئيس املحترم،
إن التطور الكبير الذي عرفه قطاع التعليم العالي خالل السنين
األخيرة والذي تؤكده عدة مؤشرات ،دليل على أن القطاع يسير في
السكة الصحيحة ،سواء على مستوى عدد املؤسسات الجامعية التي
تم إحداثها ،أو عدد الطلبة امللتحقين بالجامعة الذين يستفيدون من
خدمات اجتماعية مختلفة ،أو على مستوى التطور الحاصل في خدمة
البحث العلمي ومؤسساته التي أعدت وجهزت بأحدث األجهزة ،لكننا
نسجل باملقابل بعض املالحظات على مستوى الخريطة الجامعية؛
غياب العدالة املجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي ،حيث تغيب
الجامعات والكليات عن عدد من جهات اململكة ،مما يخلق مشاكل
للطلبة املنتمين إليهما ويؤثر على استمرار مسيرتهم الجامعية خاصة في
صفوف الطالبات ،كما تكون نتائجه سلبية على الجامعات املجاورة
التي تكون مضطرة الستقطاب ما يفوق طاقتها االستيعابية ،لذلك
فمن الضروري تحقيق العدالة بين جميع الجهات في توزيع مؤسسات
التعليم العالي ،بما فيها األحياء الجامعية.
أما على مستوى التأطير الجامعي ،فهناك أزمة نقص في التأطير
البيداغوجي ،فغياب التأطيرالكافي للعدد املتزايد من الطلبة الجدد خلق
إشكالية كبيرة في ما يتعلق بالتدريس خصوصا على مستوى املؤسسات
الجامعية التي تضطرإلى اإلستعانة بأطرمهنية من خارج قطاع التعليم
العالي ،في حين يبقى دكاترة الوظيفة العمومية األولى باإلدماج داخل
الجامعات من غيرهم .وعلى غرار الخصاص في التأطير البيداغوجي،
هناك خصاص مماثل على مستوى التأطير اإلداري ،ناتج عن قلة األطر
اإلدارية ،والزيادة املسجلة في عدد األساتذة ال توازيها زيادة في األطر
اإلدارية ،والتي ال تستفيد من أي تعويض عن مهامها اإلدارية .وتضطر
عدة مؤسسات جامعية إلى االستعانة بالطلبة لتغطية العجزفي التأطير
اإلداري.
السيد الرئيس املحترم،
لم تستطع الوزارة على مستوى الخدمات االجتماعية أن تفي
بوعودها بإنجاز  %62من الطاقة اإليوائية لإلناث ،كما لم ترفع
املطاعم الجامعية من الوجبات إلى  10.5مليون وجبة كما تعهدت
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بذلك في برنامجها السنوي .إذ البد من مراجعة مسطرة تخويل املنح
الجامعية ،والتي تركز على معيار الدخل ،والذي يؤدي إلى حرمان فئات
كثيرة مستحقة ،في حين يستفيد آخرون ،ال يمكن تحديد دخل أولياء
أمورهم .ونفس األمرينطبق على االستفادة من السكن الجامعي .ويبقى
الدعم االجتماعي املقدم للطلبة غير كاف ،ألن الرصيد املالي املخصص
له ،ال يلبي الحاجيات أمام الهشاشة املسجلة في صفوف الطلبة .غيرأن
ذلك ال يمكن أن ينفي الجهود املبذولة على مستوى تجويد الخدمات
االجتماعية املقدمة للطلبة ،وزيادة عدد املستفيدين منها مع املطالبة
بتعميم املنح الجامعية لفائدة طلبة املاستروالدكتوراه.
بالنسبة للعرض الجامعي نالحظ هيمنة استمرار عرض مؤسسات
االستقطاب املفتوح ،التي ارتبطت مخرجاتها بالبطالة والهذر املدر�سي
الذي وصلت نسبته إلى  ،%47.2من الذين يغادرون الجامعة دون
الحصول على أية شهادة ،ولم يتم البحث عن تخصصات وشعب
بديلة للعلوم اإلنسانية أو متفرعة عنها تالئم احتياجات سوق الشغل.
ومع االزدياد املضطرد في عدد الحاصلين على البكالوريا ،فإن العرض
الجامعي لم يوازي ذلك .لتبقى الطاقة االستيعابية في الجامعات
العمومية غير كافية رغم التعهدات وأوراش اإلنجاز ،وهو ما يطرح
مشاكل االكتظاظ الذي كانت وال زالت تعاني منه بعض الجامعات
املغربية ،بسبب تزايد أعداد الحاصلين الجدد على البكالوريا ،هذا
باإلضافة إلى الطلبة القدامى.
السيد الرئيس املحترم،
إن ظاهرة العنف داخل الجامعة تؤثربشكل كبيرعلى السيرالعادي
ملؤسسات التعليم العالي ،وتؤدي في حاالت عديدة إلى إرباك الدراسة
وتأجيل االمتحانات بشكل سنوي في بعض الكليات ،مما يضيع على
الطلبة فرصا مهمة ،إال أنه يجب أن تتم مقاربة العنف داخل الجامعة،
بعيدا عن املقاربة األمنية.
على مستوى الرقمنة والدراسة عن بعد ،ال يمكن االختالف في
أهمية التواصل والعمل اإللكتروني سواء من حيث السرعة أو الضبط
أو الشفافية أو حفظ املعطيات ،لكن الجامعة مع ذلك ال زالت تعتمد
األساليب التقليدية في العمل اإلداري أو التواصل بين مؤسساتها ،وهذا
يفقدها كثيرا من الشفافية والتتبع وجودة اإلدارة .إذ البد من االستفادة
من التقنيات الحديثة املوجودة في التعليم عن بعد ،أمام التزايد الكبير
في عدد الطلبة ،مع مواكبة ذلك بتأطير جيد .فالوزارة ،ال يمكن أن
تستمر في أشغال البناء إلى ما ال نهاية .ومؤسسات التعليم املستقبلية
هي مؤسسات رقمية ،وسيساهم العمل بهذا النوع من املؤسسات في
حل مشكل التأطير ،وهناك اليوم أكثر من  22ألف مؤسسة للتعليم
الرقمي في العالم .كما أن اللجوء إلى الرقمنة من شأنه ،تسريع عملية
تسجيل الطلبة وتفادي الصفوف الطويلة أمام الشبابيك ،ويسهل
هذا األمر الحصول على املعلومات والخدمات املطلوبة من مؤسسات
التعليم العالي.
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وهنا نتساءل عن انعكاس وجود مؤسسات خاصة للتعليم العالي
على املؤسسات العمومية ،مع استحضار ضرورة التعاون بين هذين
الرافدين لرفع مستوى التنمية ببالدنا .مع التأكيد على تشجيع القطاع
الخاص ،فإن ذلك ال ينبغي أن يتم على حساب الجامعة العمومية عن
طريق اإلعانات املوجهة للتعليم الخاص من امليزانية العامة للدولة.
السيد الرئيس املحترم،
رغم الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تطوير منظومة البحث
العلمي والتقني ببالدنا .تبقى اإلشكالية املطروحة ليست في البرامج،
وال في امليزانيات وإنما في التدبير وجودة األداء وشفافيته .كما أن املبالغ
املرصودة للصندوق الخاص بالتنمية واإلبتكار ،ال يتم صرفها كاملة.
هناك ضرورة ملحة لتجميع مراكز البحث العلمي حتى يتحقق الهدف
املتوخى ،كما أنه البد من تشبيك مختبرات البحث ،لتفادي وجود
مختبرات مكررة ،مما يضيع الجهد واملوارد.
رغم كل ما سبق ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ال يسعنا إال
أن نشكرمجهودات الحكومة في هذا اإلطارمؤكدين أن إشراك وانفتاح
مؤسسة التكوين على التطور التكنولوجي املتسارع أمر ضروري يفرض
اليوم على مؤسسات التكوين املنهي االنفتاح على املحيط االقتصادي
واالجتماعي ملجتمعنا من أجل استيعاب الطاقات املعطلة.
أؤكد لكم أن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي أبان عن حماس ملفت للقيام بتنفيذ فوري
لبعض اإلصالحات الضرورية واآلنية ،ولكن هللا يحسن عونه ،ألن
قطاع التعليم كما عبرت عنه طريق إصالحه حبلى باملفاجآت ،ومرهقة،
وتتطلب نضاال كبيرا.
لدينا كبيرالثقة فيه ،ونعقد آماال كبيرة عليه للخروج على األقل من
املأزق ،ووضع القطار على سكته الصحيحة ،وإلى ذلك الحين أتمنى له
حظا سعيدا ،وبحكم املسؤولية امللقاة علينا كفريق ينتمي إلى األغلبية
الحكومية ،فإننا سنصوت على مشاريع هذه امليزانيات باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ب -مداخلة املستشار السيد جمال الدين العكرود في مناقشة
مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الشغل واإلدماج املنهي
واألسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الشغل واإلدماج املنهي
واألسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

في البداية ،ال بد أن نستحضر فيها التدابير الواردة في البرنامج
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،
تلقينا بارتياح كبير تسجيل وزارة الشغل واإلدماج املنهي خالل
نهاية شتنبر  ،2018إدماج  77.942باحث عن الشغل ،من أصل 90
ألف مستفيد من برنامج "إدماج" الخاص بعقود العمل ،في إطار دعم
الوساطة في سوق الشغل وتطوير البرامج اإلرادية للتشغيل ،باملقارنة
مع نفس الفترة من سنة  ،2017بزيادة مئوية تقدر بحوالي  ،%19كما
نسجل استفادة  3.932من برنامج "تحفيز" املوجه للمقاوالت الحديثة
النشأة ،مقارنة مع نفس الفترة من سنة  ،2017بنسبة زيادة مئوية تقدر
بحوالي  ،%74وكذا استفادة  20.254باحث عن الشغل من برنامج
"تأهيل".
وعالقة بدعم التشغيل الذاتي ،سجلنا أنه إلى حدود نهاية شتنبر
 2018تمت مواكبة  1.739حامل مشروع ،وإحداث  728مقاولة
صغيرة جدا بزيادة  ،%33مقارنة مع نفس الفترة من سنة  ،2017كما
تم تسجيل ارتفاع عدد العمال املغاربة املهاجرين نحو الخارج ليصل إلى
 21589عامل مغربي سنة  ،2018بعدما بلغ العدد  10650خالل سنة
.2017
من جهة أخرى ال بد من التنويه ببرنامج عمل الوزارة الطموح
الرامي إلى تنزيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل؛ ودعم الوساطة في
سوق الشغل وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل؛ وكذا دعم املنظومة
الجهوية للنهوض بالتشغيل وتيسير اإلدماج االقتصادي للمهاجرين
وتطوير التشغيل بالخارج وتحسين الجهاز اإلحصائي لشغل الشغل
وتقييم البرامج النشيطة للتشغيل وإغناء اإلطار التحليلي لسوق
الشغل؛ مسجلين في هذا اإلطار تعزيز وتحسين ظروف العمل ودعم
السلم االجتماعي الذي أصبح ضرورة لحماية حقوق الفئات الخاصة
في العمل والنهوض بالصحة والسالمة في العمل وتحسين فعالية تدخل
مفتشية الشغل ومأسسة الحوار االجتماعي والنهوض باملفاوضة
الجماعية وتطويرأنظمة الحماية االجتماعية وتوسيعها.
السيد الرئيس املحترم،
قطعت الحكومة على نفسها ،من خالل برنامجها ،عددا من
االلتزامات ،ها هي اليوم ماضية في تفعيلها ،إذ نسجل بفخر إخراج
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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
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 ،ال�شيء الذي يعيق تنفيذ البرنامج الحكومي ،ناهيك
عن نسبة البطالة في صفوف األميين وبالعالم القروي ،رغم مجهودات
الوزارة املبذولة في برامج التشغيل الذاتي كبرنامج "مقاولتي" و"تحفيز"
و"إدماج" وغيرها...
وفي هذا السياق ،ندعو السيد الوزير الو�صي على القطاع ،في إطار
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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
الصناديق املعنية بتدبير منظومة الحماية االجتماعية اإلجبارية لوزارة
الشغل واإلدماج املنهي ،وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
( )CNSSالذي يتعامل مع  210ألف مقاولة مصرحة ،و 3.28مليون
أجير مصرح به ،وفي هذا اإلطار ندعو إلى اإلسراع بإخراج النصوص
التطبيقية الخاصة بالقانون  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
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.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن مناقشة ميزانية قطاع املرأة والتضامن واملساواة والتنمية
االجتماعية تتجاوز مناقشة األرقام إلى تقييم السياسة العمومية،
خاصة فيما يتعلق بمحاور النقاش كمحور التضامن ،والذي يغطي
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لوحده جانبا واسعا من البعد االجتماعي الذي يهدف الجميع لترسيخه،
باإلضافة إلى موضوع املساواة والذي يتطلب وقفة تأمل لتقييم التوجه
العام وتحديد املكاسب والصعوبات ،وكذا محور األسرة ،باعتبارها
عماد وأساس املجتمع ،وأيضا التنمية االجتماعية كعماد للعملية
التنموية الشاملة.
السيد الرئيس املحترم،
إن اختالف مجاالت تدخل الوزارة والعبء الكبير الذي تتحمله
يتطلب باألساس إمكانيات مالية وبشرية مهمة ،باإلضافة إلى ضرورة
العمل بطريقة تشاركية مع جميع املتدخلين للتمكن من تنزيل
مخططاتها وبرامجها ،سواء على مستوى موضوع املرأة ،وضرورة تمكينها
السيا�سي واالقتصادي والتعليمي ،وكذا ملف التنمية االجتماعية،
وملف الطفولة وأيضا ملف ذوي االحتياجات الخاصة ،وملف املسنين.
إن النموذج التنموي اليوم والذي تم اتباعه لسنوات قد استنفذ
مداه وأغلقت آفاقه مما يتطلب إيجاد سبل جديدة لنموذج جديد
يمكن االعتماد على تجارب مقارنة ناجحة في هذا املجال ،وأيضا تدارك
األخطاء السابقة ،ولنا في حزب التجمع الوطني لألحرار مبادرة نعتبرها
جد متميزة تتجلى في إطالقنا منذ حوالي سنة لـ"مسار الثقة" ،الذي
يلخص رؤيتنا ومنظورنا لنموذج تنموي جديد لبالدنا.
إن مؤشرات التنمية االجتماعية اليوم أصبحت من أهم املؤشرات
العاملية لتصنيف تطور الدول ونمائها ،علما أننا نحتل مراكزمتأخرة في
هذه التصنيفات ،رغم أن املغرب بدل مجهودات كبيرة في هذا املجال،
إال أن هناك شيئا مازال ناقصا.
السيد الرئيس املحترم،
إننا نعتبر مناقشة قطاع األسرة والتضامن اليوم ورغم أخذه
للصبغة التقنية ،فإن ذلك ال يمنع من تقييم للسياسة العمومية
للحكومة بصفة عامة ،والوزارة املعنية بصفة خاصة ،نظرا ألهمية
املجاالت املرتبطة به ،على أساس أن كل ما يرتبط بالتضامن لوحده
يغطي جانبا واحدا من البعد االجتماعي والذي يعمل الجميع على
ترسيخه ،باإلضافة إلى موضوع املساواة ،والذي يتطلب وقفة تأمل
عميقة لتقييم الوجه العام الذي تسير فيه بالدنا ،واملكاسب املحصل
عليها والصعوبات التي تواجهه ،وكذا األسرة باعتبارها عماد وأساس
املجتمع والذي ال يصلح إال بإصالحها باعتبارها خليته األساسية ،وأيضا
التنمية االجتماعية كأساس وعماد للعملية التنموية الشاملة التي
تتجاوز الجانب االقتصادي إلى االهتمام بالعنصر البشري؛ الرأسمال
الحقيقي ،ألن األساس هو وجود تصور ملشروع مجتمعي قائم على نظام
متكامل للرعاية االجتماعية العادلة واملنصفة ،وذلك من خالل الرؤية
الواضحة والتخطيط الجيد والتنفيذ األفقي الذي ال يعزل القضايا
االجتماعية عن السياسة العمومية ككل.
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السيد الرئيس املحترم،
البد من اإلشادة باملجهود الكبير الذي قامت به الوزارة في مجال
مواجهة العنف ضد النساء ،سواء من الناحية القانونية أو من الناحية
املؤسساتية ،إال أننا نتساءل عن مآل بعض الهيئات كهيأة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز ،وكذا املجلس اإلستشاري لألسرة
والطفولة ،والتي تظل متأخرة لعدم صدور نصوصها التنظيمية.
أما فيما يتعلق بموضوع األسرة ،باعتبارها نواة املجتمع ،فيجب
تشجيع املجهودات املبذولة في إطار البرامج الخاصة بالوساطة األسرية
والتي تستفيد منها عدد من الجمعيات ،مع ضرورة املتابعة الدقيقة
لتنزيلها وضمان استمراريتها لدعم وحماية األسرة من التفكك والصراع
األسري واالختالل في بنائها الوظيفي ،وأثر ذلك على انحراف الضحية
األولى في األسرة وهي الطفل ،ظواهر ترتبط باألساس بارتفاع الفقر
والهشاشة وتف�شي الجهل ،مما يفتح معه املجال واسعا لظواهر أخرى
عديدة كالدعارة ،خاصة في صفوف القاصرين ،واألمهات العازبات
واألطفال املتخلى عنهم وغيرها ،إضافة إلى ارتفاع نسب الطالق ،إذ نؤكد
على أن النهوض باألسرة ليس مسؤولية املجتمع املدني وحده ،والذي
يعتبر شريكا أساسيا ،وإنما هي مسؤولية الدولة ،حسب ما نص عليه
الفصل  32من الدستور ،ونطالبكم في هذا اإلطار باعتماد سياسة
مندمجة بمقاربة وقائية استباقية.
إن حماية الطفل واالهتمام به ،باعتباره مستقبل الوطن ومشتل
املواطن الصالح ،ملف كبير ومتشعب فقد أصبحنا اليوم أمام ظواهر
جد مخيفة تتربص بأطفالنا ،أهمها زواج القاصرات ،وكذا تف�شي ظاهرة
الهجرة السرية وما تحمله بين أحضانها من مخاطر حقيقية تصل لحد
تهديد حياته ،باإلضافة إلى ظاهرة أطفال الشوارع ،والتي تتنامى يوما
بعد آخر ،حتى أصبحت تخفي بين ثناياها سوق االتجار والتسول بهم
واستغاللهم بأبشع الطرق ،مما يتطلب اليوم وضع استراتيجية مندمجة
لحمايتهم ومواجهة كل ما من شأنه املساس بأمنهم وحقوقهم.
السيد الرئيس املحترم،
على مستوى التنمية االجتماعية ،فإن من بين أهم املؤشرات التي
تعتمدها التصنيفات العاملية في املجال االجتماعي ،مؤشرات التنمية
االجتماعية ،فبالرغم من املجهودات املبذولة تظل تلك املؤشرات سببا
في تصنيفنا ضمن الدول املتأخرة في هذا املجال ،مما يتطلب العمل
بشكل مشترك لتحسين الوضع انطالقا من الدستور واملنظور الحقوقي
الشمولي الذي نص عليه بوضوح ،واعتماد مقاربة تعتمد على الكرامة
والعدالة االجتماعية واملجالية.
وفي نفس السياق ،البد من االهتمام بمؤسسات العمل االجتماعي،
وخاصة العمل على تحيين عدد من النصوص القانونية املتعلقة
بها كمؤسسة التعاون الوطني ،مقترحين في هذا اإلطار خلق مؤسسة
واحدة قوية لها استقالل مالي وشخصية معنوية تجمع شتات كل
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املؤسسات االجتماعية في هذا املجال كمؤسسة التعاون الوطني،
واإلنعاش الوطني ،ووكالة التنمية االجتماعية ،لتصبح عملية تدخل
الدولة واضحة وقوية وذات أثرمباشرعلى املواطن كما ستسهل عملية
املراقبة والتتبع والتقييم.
السيد الرئيس املحترم،
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ...مراكز للتأطير أم لصناعة
املجرمين ،مع األسف هناك بعض املؤسسات فيها تسيب كبير ،الذي
يحول دون تأطير وتأهيل هؤالء النزالء بالشكل املطلوب ،حتى يتمكنوا
من االندماج داخل املجتمع بطريقة سلسة ،بل إن بعض دور الرعاية
صارت أشبه بالسجون ،السيما أن النزالء يلقبون بنعوت قدحية تؤذي
مشاعرهم اإلنسانية ،ما يتسبب في عزلتهم االجتماعية ،وعادة ما يعامل
املجتمع هذه الفئة بنوع من اإلقصاء واالحتقار ،ألنها لم تتلقى تربيتها
داخل األسرة ،وبالتالي أصبحت تتعرض للتهميش والحيف في سوق
الشغل واملؤسسات التعليمية وغيرها من املجاالت ،لدرجة أن هذه
النظرة الدونية كانت موجودة حتى داخل مؤسسات الدولة في وقت
سابق ،بحيث كانت تسمى هذه املؤسسة ب "دارالخيرية" ،وهو ما جعل
مصطلح ولد الخيرية يحمل حمولة قدحية وتحقيرية.
وقد فطنتم ،السيدة الوزيرة ،وأنتم مشكورين على ،ذلك بعدما
عمدتم إلى تعويض التسمية السابقة ب "نزالء مؤسسات الرعاية
االجتماعية" سنة  ،2016وهي تجمع كل املؤسسات التي يتمثل غرضها
في التكفل بجميع األشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير
مستقرة أوفي وضعية احتياج ،وهوكما تعلمون يقصد بطبيعة التكفل؛
االستقبال واإليواء واإلطعام والعالجات شبه الطبية والتتبع االجتماعي
والتربوي.
وهنا نطالب السيدة الوزيرة املسؤولة عن القطاع بإعمال رؤية
شمولية توحد املقاربات والتصورات املختلفة بسبب تعدد املتدخلين،
وغياب املتابعة الدورية للفاعل املحلي ،وخاصة فيما يتعلق بموضوع
نزالء دور الرعاية.
وهنا البد أن أطرح أمامكم وضعية مؤسسات الرعاية االجتماعية
الخاصة باأليتام واألطفال املتخلى عنهم ،فهي تعيش فو�ضى داخلية
وتدهورا كبيرا.
وقد سبق لنا أن طالبنا بتدخل الجهات املسؤولة للحد من نزيفها،
ولكن لم نلمس أي تقدم في هذا الشأن ،والدليل على ذلك هو أن مئات
األطفال والشباب قد وقعوا ضحية االنحراف واإلجرام ،ودخل السجن
عشرات الحاالت من النزالء ،بينما يجب عدم محاسبتهم على األخطاء
التي يرتكبونها ألنها نتاج لسوء تسيير وتدبير هذه املراكز التي يغيب فيها
األمن والنظام الداخلي.
وفي هذا اإلطار ،نطالب من السيدة الوزيرة اإلنكباب على إحداث
مخطط لالندماج في املجتمع لهؤالء النزالء ،ألن أصل املشكل هوصعوبة
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االندماج في املجتمع بسبب النظرة الدونية للنزالء الذين يلقبون بـ"أوالد
الحرام" ،مع األسف كم يتيما أصبح مؤهال ومؤطرا وحاصال على
شهادات عليا ،لكنهم يلقون الحيف والتمييز داخل الشغل ،بحيث
يترجمون ضعفهم الداخلي إلى شخصية عنيفة تعكس العدوانية التي
يتعرضون لها ،في وقت كانوا مصدرافتخارواعتزازمن قبل املجتمع التي
يسود فيه التكافل االجتماعي.
السيد الرئيس املحترم،
إن تقوية دور الوزارة ال يمكن أن يتأتى إال بضرورة العمل على
إيجاد طرق وآليات للتواجد عبرجل التراب الوطني ،إذ أن الدور املنوط
بها يؤهلها من جهة ،لالضطالع بعدد كبير من مشاكل فئات مختلفة
ومتعددة تتدرج أعمارها من الطفولة إلى آخر العمر ،كما يفرض عليها
احترام العدالة املجالية في القيام بمهامها ،إال أن اعتمادها فقط على
مؤسسة التعاون الوطني ،وما تعانيه هذه األخيرة من مشاكل وضعف
املوارد البشرية لن يساعدها في تحقيق دورها وما تطمح له.
أما فيما يخص موضوع التماسك االجتماعي ،فإننا نطالبكم
بتوضيح حول بعض الصناديق املكلفة ببعض الفئات في هذا املجال
وطرق االستفادة منها ،ألن صندوق التماسك االجتماعي يعرف إشكاال
في موارده ومصاريفه ،وهو الفاعل في عدد من األوراش املفتوحة كدعم
املعاق واألرامل ،وندعوكم في هذا السياق إلى ضرورة تبسيط مسطرة
االستفادة من صندوق التكافل العائلي ،وتوسيع الفئات املستهدفة به
كاملسنين بدون عائل.
السيد الرئيس املحترم،
إن ملف ذوي االحتياجات الخاصة من بين أهم امللفات التي تشتغل
عليها وزارتكم ،وهي الفئة التي تحتاج إلى إيالء اهتمام مضاعف بها،
والتي تعرف تهميشا حقيقيا ،حيث تنضاف إعاقتهم إلى جميع املشاكل
االجتماعية األخرى ،مما يؤزم حالتهم بشكل مضاعف ،متسائلين عن
سبب غياب سياسات عمومية مندمجة لهذه الفئة ،والتي تتطلب
استحضار النسب الحقيقية واالعتماد عليها في العمل ،مستفسرين
أيضا عن سبب عدم استجابة عدد من القطاعات ملا ينص عليه
القانون في إطار حقوق هذه الفئة ،منها تمكينها من نسبة %7من
املناصب مع مراعاة التمييز اإليجابي لهم في ذلك ،والذي دافع عنه
البرملان بشراسة أثناء مناقشة مشروع قانون املالية الحالي ،حيث
خصص  200منصب مالي لفائدة هذه الشريحة ،ناهيك عن ضرورة
دعمهم من ناحية التغطية الصحية ومنحهم عناية خاصة في هذا
املجال .وضرورة االهتمام بفئات عديدة منهم ،تعاني من بعض األمراض
كمرض التوحد وغيرها ،وما يتطلبه من مجهود إضافي ،يفرض إحداث
مراكز الستقبالهم ومساعدة أسرهم ،وكذا توفير أطر متخصصة ،مع
ضرورة التعامل مع الجمعيات التي تنشط في هذا املجال ،والتي تحتاج
في غالب األحيان إلى دعم وتغطية لجميع جهات اململكة.
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وفي هذا اإلطار ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ال يمكننا إال
أن نثمن ونشيد باملبادرة البرملانية لزمالئنا بمجلس النواب الذين قاموا
بزيارة ملقر وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية،
إثر وفاة املرحوم صابر الحلوي ،وقاموا بثني وإقناع املعتصمين بفك
االعتصام ،وهو ما استجابت له هذه الفئة مشكورة.
وأخيرا ،ومن باب املسؤولية امللقاة علينا داخل األغلبية الحكومية،
وبالنظر إلى أهمية املجهود املبذول في هذه القطاعات ،ال يسعنا داخل
فريقنا إال أن نصوت على مشاريع هذه امليزانيات باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ج -مداخلة املستشار السيد عبد العزيز بوهدود في مناقشة
مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الشباب والرياضة
والصحة والثقافة واالتصال.
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين؛
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الشباب والرياضة
والصحة والثقافة واالتصال.
في البداية ال بد أن أشكر السادة الوزراء على عروضهم القيمة،
والتي تجسد الدينامية التي شهدتها القطاعات التي يدبرونها ،مؤكدين
على االلتزام بفضيلة الحوار الهادف واملسؤول في التعاطي مع قضايا
املجتمع ،وعلى رأسها موضوع الصحة والشباب والثقافة والتطور
امللفت لوسائل االتصال ،مبرزين أن قوتنا كمغاربة هو حماية املشترك
الذي يجمعنا ،والذي يلزمنا جميعا الدفاع عنه في احترام تام للرأي
والرأي اآلخر ،على اعتبار أننا ملزمون اليوم بحماية تميزنا عبر تدبير
اختالفاتنا والتعاطي معها بكل احترام وتقدير ،أن ال نحاول اإلجهاز من
أي موقع كنا فيه على رأي اآلخرين واحترامه .كان ال بد من هذه التوطئة
قبل مناقشة مشاريع هذه امليزانيات.
بداية ال بد أن نثمن البرنامج الذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة
إنجازه في سنة  2019والسنوات 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 تنتظر بالدنا .وأكيد أن السيد وزير الشباب والرياضة
واع بهذا اإلكراه وسيعمل جاهدا 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.
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السيد الرئيس املحترم؛
تأتي مناقشة مشروع ميزانية الشباب والرياضة هذه السنة في
سياقات هامة جدا ،سياقات ال بد أن نقف عندها على اعتبار أنها
ستؤسس ملرحلة جديدة في تدبير القطاع الذي يشرف عليه السيد
راشيد الطالبي العلمي ويديره باحترافية عالية وبهدوء تام.
أولى هاته السياقات تتجلى في النتائج املحمودة واألداء اإليجابي الذي
بات يبصمه منتخبنا الوطني ،ومشاركته املشرفة خالل إقصائيات كأس
العالم لكرة القدم بروسيا من بعد  20سنة من الغياب ،وفك عقدة
الهزائم أمام الكامرون بعد انتصاره التاريخي هذا الشهر ،وانتصاره وديا
كذلك أمام منتخب تونس الشقيق في قلب ملعب رادس .انتصار كبير
وصحوة كروية جديدة يجب السيد الوزيرأن نستثمرها للمستقبل عبر
مواصلة دعم التكوين وبناء املدارس الكروية واألندية بكل أصنافها.
وكذلك دعم الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم التي تقوم اليوم بأدوار
مهمة ،وهي مناسبة نشكر فيها العبو املنتخب الوطني والطاقم التقني
على املجهودات الجبارة التي يقومون بها في سبيل إبراز اإلشعاع الالزم
ورفع الراية املغربية.
السيد الرئيس املحترم؛
يقود اليوم السيد الوزير الشباب والرياضة ثورة هادئة إلرساء
الحكامة في القطاع .ففي ظرف وجيز استطاع أن يفتح امللفات الكبرى
بكل شجاعة وصرامة وإقدام ،وعمل بكل اقتدار على معالجتها .وهنا
البد أن أركز على موضوع الحكامة في الجامعات الرياضية ،إذ ال بد أن
ننوه بمبادرته التاريخية في إعداد دليل تطبيقي ملنح االعتماد للجمعيات
الرياضية ،حيث ساهم في دعم الشفافية وضخ دماء جديدة في التدبير.
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 ،التي
رغم املجهودات التي تبذلها ،إال أن النتائج املحققة ال تليق بطموحاتنا
وطموحات الشعب املغربي الذي ال زال ينتظر خليفة لنوال وعويطة
والكروج.
السيد الرئيس املحترم؛
فريق التجمع الوطني لألحرار يعتقد أنه من حق املغاربة أن ينظم
بلدهم نهائيات كأس العالم ،وفخورين بمستوى البنيات التحتية
الرياضية التي تعزز مكانة املغرب بين األمم والشعوب الراقية والتي تسير
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بخطى حثيثة نحو مصاف الدول الصاعدة .وأعتقد أنه أصبح من حقنا
وحق إفريقيا اليوم تنظيم هذه التظاهرة عندنا .ال نريد فتح ملف 2010
وما تعرضنا له ،ولكن نتوجه نحو املستقبل طالبين منكم السيد الوزير
استحضار ملفات ترشيح املغرب في املحطات السابقة واالستفادة منها،
مع اإلسراع في انجاز املالعب الكبرى املبرمجة ،وجدة ،الناظور ،تطوان،
حيث أصبحنا في حاجة ماسة إلى قرية رياضية ومدينة رياضية ،طالبا
منكم تنظيم لقاء مع رجال األعمال املغاربة واألجانب لتشجيعهم على
االستثمار 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.
وفي هذا اإلطار ،البد من التنويه باستراتيجية وزارتكم الرامية إلى
جعل املغرب أرضا للرياضة ذات املستوى العالي وبوتقة لألبطال ،من
خالل تحسين األداء والقدرة التنافسية؛ وتعزيزنفوذ املغرب في الحركة
الرياضية الدولية؛ وجعله مركزا رياضيا على املستويين اإلقليمي
والدولي؛ والحفاظ على التراث الريا�ضي الوطني وتعزيزه؛ وكذا تطوير
االقتصاد الريا�ضي .وترسيخ املمارسة الرياضية وقيمها في حياة كل فرد،
نجدها كذلك في استراتيجية وزارتكم من خالل تعزيز الحق األسا�سي
في الرياضة وجعل املمارسة الرياضية عمال في االندماج االجتماعي؛
وتكريس قيم الرياضة في التعليم وبرامج الشباب؛ وبتعزيز الحكامة
داخل الهيئات املعنية بالحقل الريا�ضي؛ وكذلك تعزيز جودة وشبكة
البنية التحتية الرياضية للقرب؛ وتنشيط الدورات التكوينية في املهن
الرياضية .وهنا ال بد من اإلشادة ببرنامج إحداث  800ملعب للقرب
باملجال القروي وشبه الحضري ،وافتتاح مجموعة من املنشآت الكبرى
وتوسيع قاعدة املمارسين للرياضة ،وتطوير الرياضة بالعالم القروي
واألحياء الهامشية ،وتطوير الرياضة النسوية ،واالهتمام باألشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة التي ال زالت دون طموحاتنا ،وبرنامج تكوين
األطرالرياضية.
السيد الرئيس املحترم؛
أعود بكم إلى الخطاب امللكي السامي الفتتاح الدورة الخريفية
للسنة املاضية ،والذي أعطى فيه جاللته تعليماته السامية للحكومة
والبرملان بضرورة االنكباب على حل مشاكل الشباب وإخراج الترسانة
القانونية املرتبطة به ،في هذا اإلطار ننوه بتفاعلكم السريع ومعكم
البرملان في إخراج القانون التنظيمي للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز
الوجود .التفاعل السريع واإليجابي الذي يعزز الدينامية التي زرعتم
مشكورين 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.
وهي مناسبة نرفع لك القبعة عاليا على ما قمتم به في مجال
التخييم ،وهو عمل ال يمكن أن يبخسه إال جاحد أو عدمي ،حيث
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حددتم أربع مبادئ أساسية ملراكز التخييم ،منها التنوع والتجربة
والراحة واإلنصاف ،وإرساء نظام حكامة جديد يعطي نفسا جديدا
من خالل تحديد األدوار وانخراط أقوى للجمعيات الشبابية في تدبير
املؤسسات ،من بينها مؤسسات دور الشباب ،ناهيك عن إعادة هيكلة
النسيج الجمعوي ،وذلك بتعزيز مهنيته ومسؤولياته ،باإلضافة إلى
تنزيل استراتيجية تدبير املوارد البشرية من أجل دعم الحكامة داخل
القطاع والرفع من نجاعته ،مشيدين بحرص الوزارة على تتبع مراحل
استصدار مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراكز التخييم ،وهنا ال بد من
اإلشادة بدور الجامعة الوطنية للتخييم التي تعد شريكا أساسيا في هذه
العملية ،والتي يجب توسيع تمثيليتها واالنفتاح على باقي الجمعيات
التربوية الجادة.
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 كوزيرلهذا
القطاع في الحكومة بضرورة الدفاع وباستماتة كما عهدناكم مناضال
من خارج الحكومة ومن داخلها للدفاع عن 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؛
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين؛
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
يعتبر قطاع الصحة قطاعا حيويا واستراتيجيا مرتبطا بشكل كبير

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

باملواطن املغربي وصحته ،قطاع يعيش على وقع الخصاص الفادح
وضعف الخدمة العمومية ونقص البنيات التحتية وتوزيعها بشكل غير
عادل أحيانا ،ما يتطلب القيام بمجهود مضاعف لتحسين أداء هذا
املرفق العمومي الذي أصبح اليوم مطلبا شعبيا ملحا.
تأتي مناقشة هذه امليزانية في ظل االهتمام امللكي بهذا القطاع ،حيث
أعطى جاللته إشارات قوية في خطابه األخير قصد النهوض به وتجويد
الخدمات الصحية وتطويرها وتيسير ولوجها للمواطنين ،خصوصا
املعوزين منهم ،وإرساء عدالة مجالية على مستوى جميع جهات وأقاليم
اململكة ،ليكون قطاع الصحة ببالدنا في مستوى تطلعات املواطنين.
وفي هذا اإلطار ،ال بد أن نشيد ببرامج الوزارة التي تسعى إلى تنظيم
وتطوير عرض العالجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية،
من خالل تنظيم العرض الصحي الوطني؛ وتطويرالشبكة االستشفائية
العمومية؛ وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولى وشبكة
املؤسسات الطبية االجتماعية وتطوير الصحة املتنقلة ،خصوصا
بالعالم القروي؛ وتحسين الولوج إلى األدوية واملواد الطبية؛ ودعم
املخطط الوطني للمستعجالت الطبية؛ وتحسين الولوج إلى منتجات
الدم املأمونة.
السيد الرئيس املحترم؛
إن تقوية البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة األمراض ،ال
يمكنها أن تتحقق دون تعزيز برامج صحة األم والطفل كأولوية وطنية؛
وتعزيز صحة الفئات ذوي االحتياجات الخاصة؛ وتقوية برامج محاربة
األمراض غير السارية؛ وتحيين املخطط الوطني للصحة النفسية
والعقلية؛ وإطالق برامج وإستراتيجيات صحية جديدة؛ وتقوية برامج
محاربة األمراض السارية؛ وكذا تعزيز اليقظة الصحية واألمن الصحي؛
باإلضافة إلى تعزيز أنماط العيش السليم وتقوية التربية من أجل
الصحة.
وكما أشرتم إلى ذلك ،فإن تطوير حكامة القطاع وترشيد تخصيص
املوارد واستعمالها ،يقت�ضي توسيع التغطية الصحية األساسية لبلوغ
التغطية الصحية الشاملة؛ ومعالجة الخصاص في املوارد البشرية؛
وتحسين ظروف العمل وتحفيز املهنيين الصحيين؛ وتعزيز التأطير
التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي؛ وتشجيع الشراكة والتشاور؛
وكذا الشروع في إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة؛
ومأسسة الجودة والسالمة في عملية العالجات.
السيد الرئيس املحترم؛
إن نظام املساعدة الطبية ،خصوصا بعد الخطاب امللكي السامي
واالستقبال امللكي الذي خصكم به رفقة رئيس الحكومة ،يتطلب منكم
وضع تصور جديد يكفل تدبير هذا النظام ويوفر التمويالت الضرورية
له ،ويحدد بدقة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ،ووزارة
املالية ،من أجل ضمان الخدمة الصحية والعالجية لكل املستفيدين.
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وفي هذا اإلطار ندعوكم إلى النظر في وضعية املستشفيات الجامعية،
مع ضرورة تعميمها على مختلف جهات اململكة ،وكذا تحسين الولوج،
وتقديم الخدمة الصحية إلى املستشفيات الجهوية واإلقليمية واملراكز
الصحية ،واإلهتمام أكثربالعالم القروي.
وفي هذا السياق ،البد من رفع القبعة عاليا لألطر العاملة بوزارة
الصحة ،من أطر إدارية وطبية وممرضين وتقنيين ...خصوصا العاملين
منهم باملناطق النائية الذين يعمل أغلبهم في أجواء غير مريحة ،بسبب
ضعف اإلمكانيات وتردي وسائل العمل .مثمنين مجهوداتهم في ظل عدد
من اإلكراهات ،وفي ظروف عمل استثنائية ،أقل ما يمكن القول عنها
أنها صعبة ،ال من حيث املوارد البشرية وال من حيث املعدات ،الضعيفة
مقابل التحول الديمغرافي الكبير والطلب املرتفع جدا على الخدمات
الصحية .وندعوكم في هذا اإلطار إلى ضرورة إبعاد  600طبيبا من
اإلدارة ،حتى يتفرغوا للمر�ضى ويساهموا في الحد من الخصاص الذي
يعرفه القطاع الصحي ،بالنظر لعدد الوفيات واملغادرين للقطاع برسم
التقاعد والتقاعد النسبي.
السيد الرئيس املحترم؛
إن مشكل املوارد البشرية األكبر يكمن في توزيعها ،حيث نسجل
خصاصا كبيرا في املناطق البعيدة عن املركز ،مؤكدين على أن
تخصيص  4000إطارطبي وتمري�ضي وإداري برسم هذه السنة غيركاف
ملعالجة الخصاص املهول حتى وإن خصصت للمناطق القروية فقط.
وفي هذا اإلطار ،ندعوكم إلى ضرورة اللجوء إلى التعاقد فيما يخص
املناطق النائية ،قصد معالجة حاالت النقص والفراغ التي تعاني منها
على مستوى املوارد البشرية .ومتسائلين عن مصيراالتفاقية التي أبرمتها
وزارتكم مع مجلس جهة درعة تافياللت ،قصد توفير  300إطار طبي
لسد الخصاص باملناطق الجبلية والصحراوية النائية ،التي يرفض
أغلب املعينين العمل فيها.
أما فيما يتعلق بالسياسة الدوائية ،فإننا نطالبكم بضرورة إخراج
الوكالة الوطنية لألدوية ،ملواصلة ومواكبة الدينامية اإلصالحية
املرتبطة بالدواء ،وتمكين الصيدلي من حق استبدال الدواء األصلي
بالدواء الجنيس لتشجيع الصناعة الدوائية املحلية ،كما هو الحال في
الدول املتقدمة ،لتمكين الوزارة باعتمادها أثناء املناقصات املتعلقة
بشراء األدوية للمستشفيات العمومية.
السيد الرئيس املحترم؛
إن النتائج املهمة املحققة في مجال صحة األم والطفل ال يمكننا
في فريق التجمع الوطني لألحرار إال تثمينها ،وإن كان طموحنا أكبر في
تقليص الوفيات في هذا املجال ،مع ضرورة العناية بالطفل عن طريق
تمكين األمهات الفقيرات من حليب الرضاعة االصطناعي ،والذي أصبح
يرهق كاهل األسراملغربية ذات الدخل املحدود.
وفي هذا اإلطار ،ندعو السيد وزير الصحة املحترم االطالع على
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وثيقة "مسار الثقة" والذي يلخص تصورنا ومنظورنا لنموذج تنموي
جديد لبالدنا ،خاصة منه الشق املرتبط بقطاع الصحة ،والذي يلح
على ضرورة اعتماد طبيب األسرة في الصحة العمومية ،حتى نتمكن من
تحقيق مجموعة من املؤشرات اإليجابية في هذا الصدد ،وعلى رأسها
تخفيض نسبة وفيات النساء ،خاصة وأننا ال زلنا بعيدين عن الرقم
الذي وضعته املنظمة العاملية للصحة ،والذي يتمثل في  50وفاة عن
كل  100ألف والدة.
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين؛
السيدات والسادة املستشارين املحترمين.
إن قطاع الثقافة واالتصال 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
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.
وفي هذا اإلطار ،نطالب السيد وزير الثقافة واالتصال بتحسين
الولوج إلى الثقافة والنهوض بها ،انسجاما مع اإللتزامات الحكومية
التي نص عليها البرنامج الحكومي في الشق املتعلق بالثقافة ،أخذا بعين
االعتبارأهم الركائزاألساسية في بناء مجتمع ثقافي عبرإرساء استراتيجية
ثقافية وطنية؛ وإطالق سياسة لغوية مندمجة ترتكزعلى تقوية اللغتين
الوطنيتين الرسميتين العربية واألمازيغية في إطار يحفظ الوحدة
ويضمن التنوع وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية ،مع االنفتاح
على اللغات األجنبية والثقافات األخرى ،وعلى حضارة العصر؛ والرفع
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التدريجي للميزانية املخصصة لقطاع الثقافة وتعزيزها باملوارد البشرية
الكافية؛ وتوسيع قاعدة املسارح الوطنية ودعم املبادرات املسرحية
الوطنية ،وتشجيع الولوج للمتاحف الوطنية؛ ودعم اإلنتاجات الفكرية
واألدبية.
السيد الرئيس املحترم؛
نسجل باستحسان كبير تبني الوزارة لرؤية ومخطط تنفيذي يمتد
من  2017إلى  ،2021حيث مستقبال سينصب النقاش على مدى تنزيل
هذه الرؤية وهذا املخطط لتقييم عمل الوزارة في مختلف مجاالت
الثقافة املغربية ،ومدى تحقيق النتائج املسطرة وتأثيرها على النهوض
بالشأن الثقافي قياسا بالزمن السيا�سي الذي حدد لها ،ووثيرة التنزيل
وتنفيذ مضامين املخطط التنفيذي وما هي نسبة اإلنجاز من سنة
ألخرى؟ ألن املغاربة يطمحون إلى بناء مشروع مجتمعي من سماته
األساسية االنفتاح على قيم الحداثة والديمقرطية والقيم الكونية في
احترام تام للخصوصيات الحضارية املغربية بما فيها من تعدد وتنوع في
إطار الوحدة الوظيفية املبنية على التوابث الدستورية ،هذا املشروع
املجتمعي ال يمكن أن ينبني إال بتضافرجهود جميع الفاعلين واملتدخلين
في الحقل الثقافي.
الزالت مكانة املرأة ضمن املنظومة الثقافية خجولة ،خاصة في
االعتراف بدورها في بناء مجتمع سيا�سي واقتصادي واجتماعي وثقافي
وقانوني ،السيما وأنها أثبتت قدرتها وكفاءتها وجودتها وجديتها في الكتابة
شعرا ونثرا ونقدا ومسرحا وسينمائيا وسياسيا وفي مختلف املجاالت
وعلى صعيد جميع املناحي ،لكن الحقل الثقافي الزال مترددا في احتضان
هذه املرأة املبدعة والخالقة وتمكينها من لعب أدوار تنموية في محاربة
األمية والفقرواملرض والتوعية السياسية.
السيد الرئيس املحترم؛
لقد صنفت الدراسات األخيرة املغرب في الرتب األخيرة في مجال
القراءة ،وهي مؤشرات مقلقة تتطلب من وزارتكم ومؤسساتها لعب دور
مهم في التشجيع والتحفيز على القراءة وتوسيع شبكة االستفادة من
الكتابة كخطوة أولى في دعم القراءة ،وفي هذا اإلطار ال يسعنا داخل
فريق التجمع الوطني لألحرار إال أن ننوه بالطفلة املغربية مريم أمجون
التي استطاعت الفوز بمسابقة تحدي القراءة ،مما يدل على أن املغاربة
لهم من القدرة والكفاءة ما يجعلهم يربحون رهان القراءة ،ال�شيء
الذي يحتم على الوزارة إعادة النظر في استراتيجيتها بخصوص القراءة
والكتاب بصفة عامة ،مع دعم املعارض الخاصة بالكتب وتعميمها على
املستوى الوطني.
السيد الرئيس املحترم؛
كما يالحظ أن هناك تقاطعات كبرى بين الثقافة واالتصال بحكم
ترابطهما إال أننا نسجل غياب املهنية واالحترافية في أداء اإلعالم
العمومي؛ وعدم مواكبة وسائل اإلعالم العمومي للفترات السياسية
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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 و عملنا الشاق الذي نقوم به داخل اللجان
لم يراه املواطن و لم 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 إمكانيات أكبر من هاته
املعروضة علينا للنقاش .لذلك ،ال بد من إمكانيات إضافية لتحسين
أداء هذا املرفق وتحصين ثراتنا وتاريخنا الذي نراه ينهارأمامنا.
السيد الرئيس املحترم؛
في هذا اإلطار ،ندعوكم للم�ضي قدما في تنزيل الرؤية االستراتيجية
للقطاع ،والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعالمي وطني حر ومسؤول
يحظى بأكبر قدر من االستقاللية ،ويستفيد من الدعم الالزم لتحديث
بنيته التحتية ،بالشكل الذي يمكنه من االضطالع بدوره كرافعة
للتنمية ومحفز لتعزيز املسلسل الديمقراطي ،والتطلع إلى إعالم يتمتع
بحرية غيرمنقوصة ودرجة عالية من املهنية ،ألن الرهان الحقيقي الذي
يجب رفعه هو دعم اإلنتاج اإلعالمي الوطني وتعزيز مكانة املؤسسات
الصحافية ونموذجها االقتصادي ،وكذا تعزيز كل من الدعم املوجه
للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية
ملواكبة ورش تنزيل الجهوية املتقدمة ،مع تعزيز مكانة قطاع االتصال
السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم
التعددية ،وتوسيع تغطية البث اإلذاعي والتلفزي وتقويته ،إضافة
إلى تحسين أداء وكالة املغرب العربي لألنباء ،وتعزيز موقعها اإلقليمي
والدولي ،وكذا تنزيل املقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر،
والسيما إخراج املرسوم املتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة
والتوزيع.
على مستوى صحافة الوكالة ،يجب العمل على تنويع أنشطة
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وكالة املغرب العربي لألنباء وإطالق منتجات جديدة واستعمال أحدث
االبتكارات التكنولوجية ،وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل
تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية ،وضرورة تأهيل
املعهد العالي لإلعالم واالتصال ،وتطوير جودة وتنافسية القطاع
السمعي البصري ،وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث
الرقمي وتعميم العمل بالنظام عالي الجودة ،وتعميم البث على مدار
الساعة في اإلذاعات الجهوية ،ودعم اإلنتاجات الوطنية ،وتطويربرامج
القرب ،وتقوية البرمجة املوجهة للشباب واملرأة ولفئة ذوي االحتياجات
الخاصة.
أما فيما يرتبط بمجال السينما ،نطالب السيد وزير الثقافة
واالتصال بضرورة وضع إطارقانوني جديد للصناعة السينمائية يمكن
من النهوض بهذا القطاع على املستوى الوطني وأيضا تعزيزصورة املغرب
كوجهة دولية للتصوير ،باإلضافة إلى استكمال مسطرة املصادقة على
القانون املنظم للمركز السينمائي املغربي الذي من املرتقب برمجة
عرضه ومناقشته على مستوى اللجنة املختصة بمجلسنا املوقر،
والذي من شأنه أن يساهم في تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون
االنطالقة الحقيقة للسينما املغربية.
السيد الرئيس املحترم؛
كما ذكرت في بداية املداخلة ،قطاع الثقافة واالتصال قطاع
متشعب وكبير ال يسع املجال للخوض في كل تفاصيله ومجاالته
خاصة منها مجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة والتصدي لظاهرة
القرصنة ،ومجال اإلشهار ،ومجال التواصل املؤسساتي ،وضرورة
الحفاظ على الذاكرة الوثائقية واإلعالمية الوطنية ،والتعاون الدولي
متعدد األطراف ...مكتفيا بهذا القدرومؤكدا أننا في فريق التجمع الوطني
لألحرار ندعم سياسة الحكومة في هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي،
وأننا سنصوت بحكم انتمائنا لهذه األغلبية باإليجاب على مشاريع
ميزانيات هذه القطاعات.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -4لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
مداخلة املستشار السيد محمد القندو�سي في مناقشة مشروع
امليزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة واالستثمار والتجارة 
واالقتصاد الرقمي والسياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة واالستثمار
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والتجارة واالقتصاد الرقمي والسياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي.
إن مناقشة قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
تجعلنا في فريق التجمع الوطني لألحرارفخورين باملنجزات التي تحققت
والتي ستتحقق في عهد الوزيرموالي حفيظ العلمي بفعل الدينامية التي
زرعها في دواليب هذه الوزارة واألوراش التي فتحت في عهده بفعل الرؤية
الثاقبة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ،حيث واجه فيها بكل
شجاعة مختلف األزمات التي يمر منها قطاع الصناعة والتجارة ،والتي
أثرت بشكل مباشرعلى وضعية االقتصاد الوطني.
السيد الرئيس املحترم،
ال أحد يختلف بكون هذا القطاع يعد أحد الدعامات األساسية
لقطاع اإلنتاج في بلدنا وهو املعول عليه ليكون قاطرة إقالع االقتصاد
الوطني في املستقبل بفعل األفاق الواعدة التي فتحها مخطط التسريع
الصناعي عبر ابداع العديد من املنظومات الصناعية الجديدة وانبعاث
أخرى ومواكبة ومصاحبة املنظومات الصناعية التي تعاني كالنسيج
وغيرها.
فكما أكد فريقنا خالل مناقشة الجزء األول من مشروع قانون
املالية داخل اللجنة املختصة فإن إشكالية االقتصاد الوطني تتجلى
في خلق الثروة التي ترتكز على ابداع املشاريع املدرة للدخل واملشغلة
والتي تبقى دون جاذبية بفعل ضعف االستثمار الخاص وغياب
التمويل والراجع أساسا إلى غياب رؤية اقتصادية ذلك أنه مهما أعد
السيد الوزير املسؤول عن تدبير هذا القطاع من استراتيجيات وبرامج
ومشاريع وبحث على عقد شراكات مع كبرى الشركات الصناعية في
العالم ،فإننا لن نحقق أهدافنا في غياب الوضوح في الخطاب السيا�سي
الذي ظل خطابا سياسيا بئيسا وعدميا يحاول انتهازيو السياسة من
خالله الركوب دائما على مآ�سي الشعب ومعاناته ،لذلك فإن االرتقاء
بخطابنا السيا�سي أصبح أمرا ضروريا ليكون خطابا موضوعيا وإيجابي
يثمن اإليجابيات ويساهم في إيجاد الحلول للمعضالت االجتماعية
والتي ال يمكن لها أن تتحقق دون االستثمارواالستثمارالخاص على وجه
الخصوص.
السيد الرئيس املحترم،
تقودون ثورة هادئة في هذا القطاع وتساهمون بشكل كبير في تغيير
البنية التقليدية لالقتصاد الوطني عبرتنويع الشراكات الدولية مع كبرى
الشركات العاملية وتبحثون بشكل جدي على جلب االستثمارات الكبرى
عبر اختراق األسواق األسيوية وتعملون جاهدين على بعث املنظومات
الصناعية املفلسة كالنسيج مثال معتمدين في ذلك على خبرتكم
وكفاءاتكم امليدانية رغم التشويش الذي يالحقكم وبالتالي نهنئكم على
صبركم وعلى ما تحملتم حيث تعرضتم لهجمة شرسة من طرف أعداء
النجاح ومن يحاولون دائما نشر املغالطات واإلدعاءات املغرضة لذلك
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سنكون إلى جانبكم في دعم كل املبادرات اإلصالحية التي جئتم بها والتي
تضمنها عرضكم القيم والذي رسم جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا خارطة طريق واعدة قمتم من خاللها بانتشال قطاع الصناعة
والتجارة من الركود والرتابة التي كان يعيشها.
السيد الرئيس املحترم،
نجاحكم في تدبير هذا القطاع انطلقت بعدما قمتم بإرساء طريقة
عملكم الجديدة املبنية على النجاعة والفعالية واألكيد أن مواصلة
نجاح هذه األوراش يقت�ضي منكم االشتغال أكثر على تأهيل العنصر
البشري داخل الوزارة واالهتمام به وتغيير املنظام اإلداري للوزارة
والذي يقت�ضي تغييره لكي يستوعب الدينامية الجديدة واألفاق
الواعدة التي فتحتها استراتيجية التسريع الصناعي لذلك فإننا ننتظر
منكم استعجال هذا الورش ألن هذه املنظومات الصناعية والتجارية
مرتبطة بعنصربشري كفؤ وناجع وفعال يقطع مع التدبيرالبطيء الذي
تعيشه مع األسف أوضاع أدارتنا بشكل عام.
السيد الرئيس املحترم،
نجاحات مخطط التسريع الصناعي مرتبطة باألرقام املحققة إلى
حد االن فاملخطط الذي بدأتم سنة  2014وسينتهي متم سنة 2020
أنشأ إلى اليوم منظومات صناعية فعالة قطعت مع التشتت الصناعي
حيث أر�سى صناعة أكثراندماجا وخلق الظروف املالئمة النبثاق صناعي
تناف�سي ،لذا وجب على السيد الوزير الو�صي أن يشتغل أكثر على
توطيد العالقة ما بين املجموعات الصناعية الكبرى الرائدة واملقاوالت
الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا على مستوى التمويل بحيث أن
صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات جاء لتسهيل هذا االندماج
لكن ال زالت تعترضه العديد من اإلشكاليات ألجل أداء دوره في عصرنة
اليات اإلنتاج وتعزيزقدرته على خلق منتوج وطني جيد تستطيع تعويض
املنتوجات املستوردة وهذا هو الرهان الحقيقي الذي ينتظرنا ألن هناك
إشكال حقيقي مرتبط أوال بتعريف هذه املقاولة الصغرى واملتوسطة
على اثبات ذاتها بحيث تفتقر إلى املواكبة والتأطير وتحتاج إلى عقار
صناعي خاص بها وفي هذا اإلطار ننوه برصده لـ  1000هكتار لخلق هذه
املجمعات الصناعية املندمجة وقد أحلنا عليكم في هذا اإلطارتوصيات
اليوم الدرا�سي الذي نظمه فريقا الحزب بالبرملان والذي كان موضوع
االهتمام باملقاوالت الصغرى واملتوسطة رافعة أساسية لالقتصاد
الوطني.
السيد الرئيس املحترم،
إننا فخورون في التجمع الوطني لألحرار بمنجزات مخطط التسريع
الصناعي حيث ارتقت منظومة قطاع السيارات وجعلتنا من الدول
الصاعدة في مجال صناعة السيارات (أول مصنع في شمال إفريقيا).
رقم املعامالت عند التصدير 58.60ملياردرهم حيث احتل املرتبة األولى
في القطاعات املصدرة بما مجموعه  %24.4من مجموع الصادرات
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حيث تم�ضي هذه املنظومة بكل ثقة لتصل إن شاء هللا على انتاج مليون
سيارة في أفق  2020وهذا رقم مهم ستكون له تداعيات ايجابية على
الناتج الداخلي الوطني الخام.
وستعزز قدرة بلدنا على مواجهة املعضالت االجتماعية التي تثقل
كاهلنا حيث ستعمل على استيعاب الطاقات املعطلة لذلك يجب
عليكم السيد الوزير االشتغال أكثر على توجيه منظومة التكوين نحو
اعتماد دبلومات من شأنها تيسير ولوج الشباب حاملي الشواهد إلى
سوق الشغل.
هذه املنظومة الصناعية لوحدها عمدت إلى توقيع  108اتفاقية
استثمار ما بين الدولة واملستثمرين عززت من خاللها الولوج إلى مهن
جديدة (تكييف الهواء ،الزجاج ،لوحات القيادة ،العجالت ،األثاث)...
وغيرها من الصناعات التي انتعشت بفعل انتعاش هذه الصناعة.
السيد الرئيس املحترم،
قطاع الطيران من القطاعات الواعدة التي تجعلنا كذلك نفتخر
باإلنجازات املحققة خصوصا بعد مذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة
مع شركة بوينغ وقبلها العمالق بومباردي .إنجازات ستسجل بمداد
الفخر واالعتزاز ،فاألرقام وآثار هذه االستثمارات تم اإلعالن عنها في
عرض السيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وال
داعي لذكرها ،حيث ستساهم هذه املشاريع بشكل كبيرفي تقليص شبح
البطالة ،وستساهم في دعم نمو االقتصاد الوطني ،ترحيل الخدمات
بدوره مهم جدا ومشغل لذلك نتمنى من املنظومات الخمس التي
أطلقتها الحكومة عبر توقيع  13اتفاقية استثمار تكون نتائجها حسب
ما تتوقعون حيث أنها ستنعش قطاع التشغيل ،النسيج والجلد بدوره
حاضر بقوة في برنامج الحكومة مؤكدا لكم أنه منذ تولي السيد موالي
حفيظ العلمي تدبيرهذه الوزارة انتعش بشكل كبيرحيث إن اشتغاله مع
الجمعية املغربية لصناعة املنتوجات واملالبس أتى أكله حيث ارتفعت
املعامالت عند التصدير بـ  5مليارات درهم مع انبثاق  70شركة وطنية
رائدة رغم املنافسة الشرسة التي يعرفها القطاع مشيدين في نفس
الوقت باالتفاقية التي وقعتم مع سويسرا لتطوير القطاع وفتح هذه
السوق له .وهو ما تجيب عليه األرقام املحققة والتي جاءت في عرضكم
وفق الوثائق التي سلمتم لنا حيث ارتفعت قيمة صادرات النسيج بزيادة
قدرها  %3.3على أمل أن ترتفع أكثر إذا ما واجهنا املنافسة ،لذا يجب
مواصلة مواكبة هذه املقاوالت عبر تأهيل العنصر البشري واالشتغال
أكثرعلى الجودة ،للمساعدة على تشجيع املنتوج الوطني.
السيد الرئيس املحترم،
أكيد أن الحكومة واعية بخطورة املنافسة القوية وتحاول جاهدة
تنويع العرض الصناعي الوطني ،لذلك فإن طريقة تدبير هذا القطاع
يبين بامللموس أهمية الوعي باملخاطر املحدقة باالقتصاد الوطني وإذ
ننهئ السيد الوزير من جديد على هذه الحيوية وهذه الفعالية وعلى
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الجرأة في مواجهة التحديات ومباشرة امللفات الشائكة إال أنه البد من
مشروع مارشال للنهوض بأوضاع املقاولة الوطنية خصوصا الصغيرة
واملتوسطة لذلك البد من اإلسراع في إخراج التشريعات املواكبة في
هذا اإلطار طالبا منه االنفتاح أكثر على املؤسسة البرملانية وتحسيسها
بأهمية هذه املشاريع التي يشتغل عليها خصوصا ميثاق االستثمارات
وميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي أحدثت نقلة نوعية في دعم االستثمار العمومي
والذي أدى بدوره إلى دعم اإلنتاج الوطني ،حيث ساهمت بشكل كبير
في إنتاج الثروة ،وإحداث مناصب شغل عبر مخططاتها اإلستراتيجية
وبرامجها املتنوعة.
السيد الرئيس املحترم،
لقد سجل قطاع السياحة تطورا ملحوظا ،جسدته االنطالقة
النوعية له بفعل ربطه بقطاع النقل الجوي مما عزز انفتاح بالدنا
على فضاءات جديدة غير تقليدية ،وأسواق جديدة ،بفعل الدينامية
التي زرعها السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة عبر
تحركاتهما املكوكية اتجاه بلدان العالم والذي حاول ربط املغرب جويا
بعدد من الدول التي كانت ال تعرف املنتوج الوطني السياحي ،حيث عمد
على اختراق أسواق جديدة مما وسع شبكة الخطوط الجوية املغربية
ببلدان وعواصم هذه الدول حيث عقد مجموعة من االتفاقيات
والشراكات في هذا املجال مما أدى إلى الرفع من عدد السياح وليالي
املبيت ،وهوما سيساهم في دعم االقتصاد الوطني رغم املحيط اإلقليمي
امللتهب حيث الحظنا في فريقنا أن العرض السياحي الوطني أصبح قويا
ومتنوعا ،مشيدين في هذا اإلطار باإلجراءات املتخذة في مجال إصالح
املنظومة القانونية للمهن السياحية ،والتدابير املتخذة ملراقبة ودعم
املقاوالت السياحية والجمعيات املهنية ،عوامل أدت مجتمعة إلى
تنويع وتطوير املنتوج السياحي بجميع أصنافه ،دون اإلقتصار فقط
على منتوج فاس ومراكش مع تطوير املنتوج الصحراوي واالنفتاح أكثر
على السياحة الجبلية وخلق أقطاب سياحية جبلية في مختلف مناطق
اململكة مطالبين الحكومة بضرورة االشتغال على تحسين جودة النقل
وظروف االستقبال واإلشتغال أكثرعلى نسب عودة هؤالء السياح.
السيد الرئيس املحترم،
البد أن نؤكد على أن قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
عرف نموا مضطردا جراء سياسة اإلنتاج والتسويق الكبير ملنتجات
الصناعة التقليدية بفعل برامج التسويق املعتمدة على نهج سياسة
تنظيم املعارض الوطنية والدولية ،وكذا تفعيل برنامج التقييس وإشهاد

5319

الجودة ،مؤكدين على ضرورة العناية واالهتمام بالحرف التقليدية التي
تحمي موروثنا الثقافي مشيدين في هذا اإلطار بإصدار القانون املؤطر
للتأمين على الحرفيين مطالبين الفريق الحكومي االشتغال أكثر على
حماية الحرف التقليدية التي هي في طور االندثارباعتبارها عنوان التميز
املغربي املبني على حماية املوروث الثقافي للمغاربة حيث تعد صناعتنا
التقليدية أحد عناصره األساسية فرغم الجهود املضنية إال أن سياسة
املعارض لم تعط أكلها لهذا وجب عليكم البحث عن أسواق أجنبية
جديدة لترويج منتوجاتنا التقليدية الزاخرة ،فاملنافسة أصبحت شرسة
مع الصين الذي أصبح ينتج الفخار والبلغة وغيرها من املنتوجات التي
كانت تشغل اآلالف من الصناع اليوم أصبحوا يعانون في صمت في ظل
ركود أضحوا معه عاجزين حتى عن ربح قوتهم اليومي.
السيد الرئيس املحترم،
النقل الجوي يعد أهم منفذ لبالدنا في املحيط اإلقليمي املضطرب
واألكيد أنه يجب استثماره للترويج ملنتوجاتنا السياحية خاصة وأن
حدودنا البرية مغلقة ،شرقا هناك واجهتين بحريتين مهمتين شماال
وغربا ولكن لم نستطع إلى اليوم استثمارهما بالشكل الالئق لدعم قطاع
السياحة في بلدنا بفعل ضعف النقل البحري وبالتالي التنسيق في هذا
اإلطارمع وزارة النقل والتجهيزلالشتغال على النقل البحري واالستثمار
في موانئنا البحرية لكي تستقطب السفن السياحية الكبرى والضخمة
وهنا نذكركم بمقترح فريقنا الرامي إلى االشتغال على إعادة توظيف
موانئ اململكة وجعلها تستقطب مثل البواخر الكبرى ذات الطابع
السياحي وعلى رأسها ميناء أكاديروقد عقدنا مع الوزيرالسابق للتجهيز
لقاء خاصا بهذا املوضوع والذي نطالبكم من هذا املنبر االشتغال عليه
داخل الحكومة.
السيد الرئيس املحترم،
الخطوط امللكية املغربية والتي تعد جناح اململكة في العالم،
مؤسسة عمومية ال يمكن إال أن ننوه بعملها ودورها الرائد في فتح
اململكة املغربية على العالم منوهين بدورها في إفريقيا وفي تقريب بالدنا
مع القارات الخمس في العالم لكن يبقى منتوجها دون املستوى املطلوب
وبالتالي يجب االشتغال على تحسينه وجعله في املستوى املطلوب علما
أن مستوى التنافسية مرتفع جدا ،حيث يجب تشجيع االستثمارفي هذا
القطاع مع العمل على تطوير البنيات التحتية املرتبطة بالطيران املدني
وعلى رأسها املطارات وحيث يجب استثمار الهندسة الحكومية الحالية
التي كانت موفقة وحكيمة عندما عملت على تجميع قطاع السياحة
والصناعة التقليدية والنقل الجوي لترابطهما وأهميتهما والهدف هو
ضمان التقائية املشاريع من أجل تجميعها حتى تؤدي أهدافها بالشكل
الالئق.
السيد الرئيس املحترم،
نعرف جيدا إمكانيات ومكانة الوزير الو�صي على هذا القطاع
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كرجل دولة محنك ،له من اإلمكانيات والقدرات للنهوض بهذا القطاع
اإلستراتيجي الحيوي على اعتبار أهمية قطاع السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد التضامني وبالتالي يجب االشتغال على مطارات
اململكة وجعلها مزخرفة باملعمار املغربي التراثي ،اسمحوا لي مطاراتنا
سيئة وال تلبي املطلوب يجب على كل سائح أجنبي أومواطن أجنبي عندما
تطأ رجليه في املطار كأول محطة يلجها وهو داخل لبلدنا يجد الزخرف
املغربي ،املعمار املغربي ،الزربية املغربية ،الشاي املغربي .ألن مطاراتنا
تبقى دون هوية وبدون روح اللهم إذا استثنينا بعض الصالونات وهنا
أطالب باسم فريق التجمع الوطني لألحرار بخلق صندوق خاص لدعم
األوراش الكبرى للصناعة التقليدية كأحد الدعامات املالية تشتغل
على املطارات واملوانئ وكل املرافق التي تكون مدخال لبلدنا كما يجب أن
تكون الية للترويج ملنتوجات االقتصاد االجتماعي.
السيد الرئيس املحترم،
االقتصاد التضامني في بلدنا واعد ونراهن عليه داخل حزبنا وأعتقد
أنكم واعون بأهميته بالنظر إلى األدوار التي يقوم بها في التقليص من
نسب الفقر والهشاشة ،حيث نجد أن توجه الشباب والنساء نحو
إحداث جمعيات في هذا اإلطار والعدد الهائل الذي أعلنتم عليه في
عرضكم يجسد هذا املنحى التصاعدي للدور الذي تلعبه الجمعيات
املهنية لتعزيزأدواراإلقتصاد االجتماعي داخل املجتمع وال يسعنا داخل
فريقنا إال أن نشجع الحكومة على تبني هذا املنحنى مع التأكيد على
ضرورة الحذر من تسييسه أو إخراجه عن سياقه الطبيعي لذلك يجب
اعتماد الحيطة والحذر.
السيد الرئيس املحترم،
الوقت ال يتسع لسرد كل القضايا املرتبطة بالقطاع واألكيد أن
اشتغالكم رفقة السيدة كاتبة الدولة املكلفة بالسياحة على إعادة تأطير
ومواكبة رؤية  2020للسياحة تعد مشروعا هاما يستدعي االستعجال
في تنزيله مع استثمار األفاق الواعدة والنتائج الحسنة التي حققها
القطاع لفائدة امليزانية العامة كما أن قطاع الصناعة التقليدية والنقل
الجوي أصبح اليوم ورشا مفتوحا ونحن واعون بقدرات وإمكانيات
والعمل الوطني الذي يقوم به السيد الوزير الو�صي رفقة فريقه
الحكومي والذي يجب عليه تجميع مختلف مصالح هذه الوزارة بخلق
آليات للتنسيق فيما بينها وبالتالي يستدعي ضخ دماء جديدة في هياكل
هذه اإلدارة واالعتماد على الكفاءات ذات املهنية العالية لتجاوز حالة
الرتابة واالنتظارية التي تعرفها مصالح هذه الوزارة تجعل من القطاع
أحد الدعامات األساسية لخلق الثروة وبالتالي خلق فرص شغل تساهم
بشكل كبيرفي تطويرالناتج الداخلي الخام.
كانت هذه مساهمة فريق التجمع الوطني لألحرارفي مناقشة ميزانية
هذه القطاعات على أمل خلق املناخ الجيو سيا�سي لتطويره وتسويقه
ألنه يشكل جزءا كبيرا من التميز املغربي واملوروث الثقافي الوطني الذي
يجب علينا حمايته والدفاع عليه ،وعلينا كفاعلين سياسيين ونقابيين
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وباطرونا االشتغال على توفيرالجوالسيا�سي السليم ،والسلم االجتماعي
لتحسين مناخ االشتغال حتى تكون بالدنا قبلة لالستثمارات املنتجة
في هاته القطاعات الواعدة .وفي هذا اإلطار ال يسعنا إال أن نصوت
باإليجاب داخل فريقنا على مشاريع ميزانيات هذه القطاعات.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -4لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
مداخلة املستشار االسيد عبد القادرسالمة في مناقشة مشروع
امليزانيات الفرعية لقطاعات الخارجية والتعاون الدولي وإدارة 
الدفاع الوطني واملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الخارجية والتعاون
الدولي وإدارة الدفاع الوطني واملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
بداية إنها مناسبة ملد جسور التواصل فيما بيننا ،فإننا نرى فيه
كذلك توطينا لنقاش بناء وهادف مع مجلسنا املوقر في كل ما يتعلق
بالسياسة الخارجية للمملكة ،وعلى وجه الخصوص ،ما له عالقة
بتطورات قضية وحدتنا الترابية التي تتوحد مواقف جميع مكونات
الشعب املغربي بشأنها ،ويجمعون على أنها وحدة غير قابلة بتاتا ألي
شكل من أشكال املزايدة أو املساومة.
السيد الرئيس املحترم،
اسمحوا لي في مستهل هذه املداخلة أن أعبرلكم ،باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار ،عن اعتزازنا باملبادرة امللكية السامية التي أطلقها
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،في الخطاب الذي
وجهه جاللته إلى شعبه الوفي ،تخليدا للذكرى  43للمسيرة الخضراء
املظفرة ،وذلك عبر دعوته إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار
والتشاور بين البلدين الجارين :املغرب والجزائر .هذه املبادرة التي
تروم فتح آفاق واعدة أمام الشعبين الشقيقين ،وتجاوز كل العراقيل
والخالفات الظرفية واملوضوعية التي تعترض اإلمكانيات الهائلة
املفترض أن يوفرها توحد جهود الدولتين في مسارتنمية وتقدم مشترك.
وإنني ،وإذ انطلق من هذه النقطة ،فما هو إال تعبير عن وعينا بأنه
من مسؤوليتنا جميعا ،حكومة وبرملانا وأحزابا ومجتمعا مدنيا ،العمل
كل من موقعه على مواكبة هذه الدعوة امللكية السامية ،التي لقيت
تنويها عامليا عبرت عنه العديد من الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية،
وذلك بعملنا على تحقيق مضامينها ،أو على األقل ،االجتهاد باتجاه فتح
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قنوات تواصلية مع املجتمع املدني والسيا�سي الجزائري ،رغم تعنت
القيادة وعدم رغبتها ،لغرض في نفس يعقوب ،في التجاوب الصريح مع
هذه الخطوة الجريئة التي بادرت بها أعلى سلطة في البالد ،حيث لعب
الطرف اآلخر "سياسة اللف والدوران" من خالل دعوته إلى انعقاد
مجلس وزراء اتحاد املغرب العربي .وهنا ،البد من تهنئة السيد وزير
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على وضوح الدبلوماسية املغربية
في هذا الشأن ،وعدم تركه مجاال أمام املناورات ،حيث قطعتم السبيل
على ذلك بعد استقبالكم للسفيرالجزائري بالرباط وإعادة اإللحاح على
ضرورة تقديم السلطات الجزائرية لجواب صريح وواضح على املبادرة
امللكية .وبذلك ،يكون املغرب قد أعطى درسا في الوضوح ولقن الفرق،
بكل فنية دبلوماسية ،بين ماهو عالقات ثنائية بين البلدين ،وماهو
عالقات متعددة األطراف داخل منظومة كانت بالدنا مبادرة لتأسيسها
وراعية لتواجدها رغم محدودية جدواها ،إيمانا منها بضرورة ترسيخ
عالقات أخوة صادقة مع باقي دول اإلتحاد املغاربي.
ورغم غموض املوقف الجزائري ،فمن واجبنا جميعا متابعة هذا
امللف عن كثب والحرص على خلق كل الشروط االيجابية التي من شأنها
تحقيق املصالحة مع أشقائنا الجزائريين ،ودعوتهم إلى التفكير الجدي
في هذه املبادرة املنبثقة من إرادة صادقة ،والتي تهدف باألساس إلى خلق
إطار لحوار ثنائي مباشر بدون قيد أو شرط ،من أجل تجاوز مرحلة
الخالفات العقيمة ،التي فوتت على البلدين فرصا هائلة من النماء
واالزدهار.
السيد الرئيس املحترم،
البد ،أن نشيد بموقف املغرب في تعاطيه اإليجابي مع قضية
وحدتنا الترابية ،حين قبل بدون مزايدات ،كل املبادرات التي يقوم بها
املبعوث الشخ�صي لألمين العام لألمم املتحدة هورست كوهلر ،ومن
ضمنها املشاركة بوفد متميز في املائدة املستديرة حول موضوع النزاع
االقليمي املفتعل حول الصحراء املغربية التي انعقدت في جنيف
يومي  5و 6من الشهر الحالي بحضور كل من الجزائر وموريتانيا وجبهة
البوليساريو .حيث كان هدفنا دائما الجنوح إلى منطق السلم وتغليب
النقاش والحوار ،ما دامت قضيتنا عادلة وأهدافنا نبيلة ومواقفنا
وجيهة .فاملغرب لم يتوقف يوما عن تحقيق املكتسبات وتعزيز التنمية
واالستثمارات بأقاليمنا الجنوبية .وهذا ما يزعج الجيران! ألن مقاربتنا،
وهلل الحمد ،تنموية وليست هيمنية .فمجهوداتنا التنموية تتوزع على
كل بقاع اململكة دون استثناء ألي جهة من جهاتها.
وبهذه املناسبة ،ال يفوتني أن أهنئ الحكومة على نجاح املفاوضات
املتعلقة باتفاقيات الفالحة والصيد البحري مع اإلتحاد األوربي،
معبرين عن ارتياحنا للمسار اإليجابي الذي تأخذه هذه االتفاقيات
داخل دواليب البرملان واللجنة األوربيين ،الذي يقت�ضي منا امل�ضي
قدما في مجهوداتنا الدبلوماسية في هذا املجال ،خصوصا الدبلوماسية
البرملانية وحتى الحزبية.
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وفي هذا اإلطار ،فإننا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار ،ننهئ
أنفسنا وباقي الشركاء بقبول حزبنا كعضو شريك في الحزب الشعبي
األوربي الذي يضم هيئات من مختلف الدول األوربية .وقد لعب
رئيس الحزب األخ عزيز أخنوش أدوارا مهمة في توطيد العالقات معها
عبر توقيع مذكرة تفاهم مع األحزاب الشعبية في أوربا ،وهو ما يعزز
دور الدبلوماسية الحزبية في تقديم خدمات هامة للملفات والقضايا
الوطنية داخل منظومة االتحاد األوربي وفي تحقيق املزيد من اإلشعاع
لبلدنا.
نقطة إيجابية أخرى ننهئ عليها الدبلوماسية املغربية ،وعلى رأسها
الدبلوماسية امللكية ،التي أبانت عن تفوقها بعد صدور القرار األممي
األخيررقم  ،2440والذي نعتبره انتصارا للمغرب بعدما أكد مجلس األمن
على ضرورة إشراك الجزائركطرف رئي�سي في العملية السياسية الرامية
إليجاد حل سيا�سي وواقعي لقضية الصحراء املغربية .وهواملطلب الذي
ألحت عليه اململكة باستمرار .علما أن هذا القرار جاء ليؤكد من جديد
على أولوية املبادرة املغربية للحكم الذاتي كحل سيا�سي دائم وشدد
على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات العار بتندوف .ومن هنا نطلب من
الحكومة تكثيف مساعيها الدبلوماسية إلقناع املنتظم الدولي بضرورة
السماح للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بالقيام بواجباتها املتمثلة
في إحصاء ساكنة هذه املخيمات وتمتيعها بالحماية الدولية بما فيها
ضمان حقهم في العودة الطوعية وحرية التعبيروالتنقل.
السيد الرئيس املحترم؛
علينا أن نعي جميعا أن النجاحات الدبلوماسية املتتالية التي
حققتها بالدنا ،قد خلقت الكثير من التوجس داخل محيطنا اإلقليمي
وجعلتنا مستهدفين ،أكثر من أي وقت م�ضى ،من طرف خصوم املغرب
بمناوراتهم املتتالية ومواقفهم العدائية.
وعلى هذا األساس ،فمنجزاتنا الدبلوماسية ال يجب أن تنسينا
أولوية حضورنا داخل القارة اإلفريقية .هذا الحضور ،الذي أزعجنا به
الخصوم ،علينا تعزيزه بما يكفي سياسيا واقتصاديا وماليا .لهذا ،فمن
واجب الحكومة تكثيف جهودها في هذا الشأن من أجل تقوية املوقف
املغربي داخل منظمة االتحاد اإلفريقي ،دون إغفال التعاون الثنائي مع
مختلف دول القارة السمراء.
وإنها فرصة كذلك للدعوة للرفع من درجة اليقظة والجاهزية في
التعامل مع جميع مناورات اللوبي املروج 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 إطارما قدمه املغرب بشجاعة من خالل مقترح الحكم الذاتي
كحل للنزاع املصطنع حول الصحراء املغربية.
هذا ،وإن البرملان مدعو كذلك للعب دوره املحوري في هذا الشأن.
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السيد الرئيس املحترم،
إن الدبلوماسية البرملانية ،باعتبارها من أهم روافد العمل
الدبلوما�سي ،قد استطاعت في السنوات األخيرة أن تؤدي دورا متميزا
على املستوى الدبلوما�سي الوطني ،وعلى وجه الخصوص ،داخل
املنظمات اإلقليمية والدولية من خالل بناء شبكة قوية من العالقات.
وفي هذا الصدد ،فقد توفقنا داخل مجلس املستشارين في إقناع
الجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوربا بعقد دورتها الشتوية
لسنة  2019بمدينة مراكش ،في سابقة هي األولى من نوعها ،حيث
لم يسبق لها أن عقدت دوراتها خارج املجال األوربي .هذا امللف الذي
اشتغل عليه األخ محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار
بمجلس املستشارين بصفته رئيسا للشعبة املغربية في هذه املنظمة
التي تشتغل بحماس كبير ،حيث تبنت التجربة املغربية في استثبات
األمن واألمان .لذا ،فإننا نطلب منكم مواكبتنا في هذا الحدث الدولي
الهام والذي انطلقت التحضيرات بشأنه منذ مدة ،ملا سيكون له من أثر
إيجابي على سمعة املغرب ومكانته داخل املنتظم الدولي.
وال يفوتني أن أعيد مطلب السنة الفارطة بدعوة الوزارة إلى
مضاعفة جهودها ،سواء من خالل التكوين أوالتأطيرأوالتنظيم بغرض
تنسيق تدخل البرملان املغربي في مختلف املحافل البرملانية والتشريعية،
بما يضمن الجودة في األداء والنجاعة في املواقف والقرارات والحكمة في
التفاوض والحوار ،خدمة لقضايانا وألهدافنا اإلستراتيجية الوطنية.
وفي األخير ،ففريق التجمع الوطني لألحرار يثمن 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 الرفع من دعمها لهذه الوزارة من خالل تخصيص ميزانية
تتالءم مع أهمية األوراش التي تشرف عليها والتي تحظى بصبغة خاصة.
فامليزانية املرصودة لسنة  2019ال نراها كافية في نظرنا لنجاح جميع
البرامج املسطرة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بخصوص مشروع امليزانية املرصدة لقطاع الدفاع الوطني ،فإن
امليزانية املخصصة لتجديد العتاد واآلليات العسكرية تبقى دون
املستوى املطلوب ،خصوصا وأن التحديات والتهديدات املتنامية التي
يعرفها املحيط املغربي تجعل األعباء املالية في منحى تصاعدي ،خاصة
تأهيل وتكوين العنصرين املدني والعسكري ،زد على ذلك مواجهة
التوافد املتزايد "للهجرة غير القانونية" ،والهجرة الجماعية لبعض
القبائل اإلفريقية نتيجة التغيرات املناخية والجفاف.
دائما نعرف بأن ميزانيات الدفاع هي من أكبر امليزانيات في القانون
املالي ومن أكثرها حساسية ،ألنه قطاع استراتيجي وحساس ،لذلك
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فالبد من تعزيز الرفع من االعتمادات الخاصة في الحساب الخصو�صي
املرصود لشراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية ،رغم أنها
عرفت ارتفاعا طفيفا سنة  ،2018والهادف إلى تعزيزالقدرات الدفاعية
للقوات املسلحة امللكية ومواكبة التطور امللحوظ في نفقات الجزائر
على التسلح ،علما أن الهوة تتسع بين املغرب والجزائر في مجال التسلح
لفائدة األخيرة ،وذلك لعدم توفر املغرب على اإلمكانيات املادية واملالية
املطلوبة من أجل مسايرة هذا السباق نحو التسلح ،حيث يجب البحث
في آليات التمويل حتى ال يمكن أن تصبح وضعيتنا هشة إن استمرت
في االتساع بين البلدين .وعلى اعتبار ذلك فإن حماية بلدنا وتعزيزاته
األمنية هي مبعث االستقرار ،وهوالضامن للتميزاملغربي وعنوان تطوره.
فباسم فريق التجمع الوطني لألحرار أتقدم بتحية إجالل وتقدير
واحترام بالدور الذي تقوم به القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي
للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب تحت القيادة السامية لجاللة
امللك نصره هللا ،القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات
املسلحة امللكية.
كما أتقدم بالشكرالجزيل إلى الوزيراملكلف بتدبيرهذا القطاع على
الوثائق التي قدمها لنا والتي تطرق فيها للخطوط العريضة التي ميزت
مشروع امليزانية إدارة الدفاع الوطني للسنة املالية  ،2019واملرتكزات
التي استندت عليها واملستوحاة من التوجيهات امللكية السامية لصاحب
الجاللة ،والهادفة إلى مواصلة تعزيز الخطط الدفاعية واألمنية
االستباقية ،لدورها في حماية السيادة الوطنية واستقرار البالد ،أيضا
االستمرارفي عمليات حفظ السالم واألمن الدوليين.
دعم املشاريع االجتماعية لفائدة املنتسبين للقوات املسلحة،
وتحسين ظروف عيش العسكريين وذويهم.
الحفاظ على التوازن بين اإلمكانيات التي توفرها امليزانية والحاجيات
املتزايدة للقطاع مع تحديد األولويات( .ميزانية التسيير وميزانية
التجهيز) ،وهي مناسبة ننوه فيها كذلك باملحور الخاص بالتكوين
العسكري أو املساهمة في مختلف ميادين التعاون الدولي واألعمال
اإلنسانية ،باإلضافة إلى دور القوات املسلحة امللكية في مجال الوقاية
والتصدي لحرائق الغابات والسالمة الطرقية واملساعدات اإلنسانية
الداخلية.
كما أنوه كذلك بالدور املحوري الحيوي للقطاع في تدبير مجال
أمن نظام املعلومات أو تطوير عمل املركز امللكي لالستشعار البعدي
الفضائي وما له من أهمية اقتصادية في العديد من القطاعات املعنية
بهذه التقنيات.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن مغاربة املهجر من أكثر الجاليات ارتباطا بوطنها .فهي مشكلة من
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مواطنين غيورين على بلدهم ،مدافعين عنها في جميع املحافل الدولية
ومساهمين في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا .إن الجالية املغربية هي أكثر
من مصدر أسا�سي للعملة الصعبة .فإلى جانب هذا الدور الذي ينعش
سنويا الخزينة املغربية ويرفع بامتياز من موجوداتها الخارجية ،يقوم
أبناء هذا الوطن من املهاجرين باملساهمة امللموسة في تقوية النسيج
االقتصادي وفي تكريس القيم النبيلة للتماسك االجتماعي ،حيث ال
يمكن أن ننكر الدور االستثماري الهام ألبناء الجالية الذين يعملون
سنويا على خلق مقاوالت قادرة على اإلنتاج وعلى خلق الثروة وفرص
الشغل ،كما ال يمكننا أن ننكر أفضال الدعم املباشر الذي يقدمه
املغتربون لعائالتهم وذويهم من محدودي الدخل.
وعلى الرغم من محدودية امليزانية املرصودة لقطاع الهجرة واملغاربة
املقيمين بالخارج ،إال أننا نسجل بارتياح كبير مجهودات الحكومة في
مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء ،التي تمت بلورتها
في سنة  ،2014والتي تهدف إلى ضمان إدماج أفضل لتدفقات الهجرة،
في إطار سياسة منسجمة وشاملة ،تتسم ببعد إنساني ومسؤول ،من
خالل تسهيل اندماج املهاجرين والالجئين وتوفير الظروف املالئمة لهم
مع تأهيل اإلطارالقانوني واملؤسساتي.
كما نشيد بتعبئة هذا القطاع من أجل تنزيل برنامجه الوطني
الشامل ملواكبة النهوض بقضايا وشؤون مغاربة العالم ،والتي تتحدد
أهدافه في الحفاظ على هويتهم املغربية وحماية حقوقهم ومصالحهم
وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم األم ،وهو مؤشر قوي على تحسن
األداء العمومي فيما يتعلق بملف املهاجرين املغاربة ،الذي ندعومن هذا
املنبر إلى االستمرار في إيالئه املزيد من االهتمام بهدف معالجة املشاكل
العديدة التي تواجه هذه الفئة على مختلف املستويات ،خصوصا
في ظل أوضاع إقليمية ودولية حساسة جعلتهم في مواجهة حمالت
عنصرية وتمييزية ،يغذيها تصاعد التطرف وتنامي الحركات اإلرهابية،
باإلضافة إلى معاناتهم من توابع األزمات االقتصادية العاملية ،منوهين
داخل الفريق باحتضان املؤتمرالدولي حول الهجرة بمراكش ،الذي جاء
بمبادرة من األمم املتحدة ،وبمباركة ملكية سامية ،وهو ما يبين املكانة
التي تحتلها بالدنا في مجال محاربة الهجرة السرية ،واحتضان املهاجرين
األفارقة ومواكبتهم دعما لحوارجنوب – جنوب.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ،رغم دعمنا وتنويهنا بمختلف
الجهود التي تبذلها الحكومة وسابقاتها لبناء الورش الدستوري في كل
ما يتعلق بقضايا مغاربة العالم من خالل االستراتيجيات والسياسات
العامة املوجهة لفائدتهم ،وذلك عبر مختلف أوجه الدعم التواصلي
واالجتماعي والثقافي ،إال أننا نغتنم انعقاد هذا اللقاء لطرح بعض
اإلشكاليات املطروحة.
السيد الرئيس املحترم؛
يظل رهان اإلشراك السيا�سي ملغاربة العالم املكفول بالوثيقة
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الدستورية أولوية أساسية تقت�ضي تعبئة جهود الجميع من سلطة
تنفيذية وتشريعية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني لضمان حقوق
املواطنة الكاملة لهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن .فهذه التمثيلية
التي تجد لها سندا قويا داخل الوثيقة الدستورية لسنة  ،2011تعد
السبيل األنجع إلسماع صوتها ،وهي الكفيلة بتجويد وتثمين السياسات
العمومية املوجهة لكل مغربي فرضت عليه الظروف أن يغادر بلده
ويستحمل عناء الغربة .لهذا ،فإننا ال نرى بدا من ضرورة تفعيل
املضامين الدستورية والعمل على ضمان إسهام ما يقارب من خمسة
مليون مهاجرمغربي في الحياة السياسية باملغرب.
كما أننا ندعوكم لتسهيل مأمورية اإلجراءات اإلدارية بالنسبة
ملغاربة العالم داخل أرض الوطن ،ومن بينهم املستثمرين املغاربة،
والذين يعانون األمرين في هذا الباب ،مما يحد من عملية استقطابهم
وتشجيعهم على املساهمة في تنمية بلدهم األصلي.
وعلى مستوى استثمارالكفاءات الخارجية ،متسائلين في هذا اإلطار
عن وجود أي تقييم ملبادرة "فينكم" التي تم إطالقها بهدف استقطاب
الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج؟ طالبين من الحكومة تعزيز
مستويات التأطير والتوجيه الديني ،لبلورة استراتيجية واقعية لدرء
خطرالتطرف والتشيع عن شبابنا في املهجر.
وفي األخير ،وإذ نثمن مجهودات الحكومة في تدبيرهذا القطاع ،فإننا
ندعوها من خاللكم إلى املزيد من العمل واالجتهاد لتحقيق األهداف
املسطرة ،وال يسعنا في هذا اإلطار إال أن نصوت باإليجاب على مشاريع
هذه امليزانيات الفرعية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -5لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:
مداخلة املستشار السيد محمد باحنيني في مناقشة مشروع
امليزانيات الفرعية لقطاعات الداخلية والتجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في
مناقشة مشروع امليزانيات الفرعية لقطاعات الداخلية والتجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء.
قبل الشروع في املناقشة ،البد أن أشكرالحكومة على الجهد املبذول
واإلرادة القوية التي أبانت عنها لبلوغ األهداف املسطرة للقطاعات التي
يشرفون عليها وزراء أكفاء ،والتي ملسناها من خالل املعطيات واألرقام
التي تضمنتها عروض السادة الوزراء .مغتنما هذه املناسبة ،باسم فريق
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التجمع الوطني لألحراربمجلس املستشارين ،لتوجيه تحية إكباروإجالل
ملختلف القوى األمنية من قوات مسلحة ملكية وأمن وطني ودرك ملكي
وقوات مساعدة ووقاية مدنية على املجهودات التي تبذلها تحت قيادة
قائدها األعلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا في
الذود عن حوزة هذا الوطن وضمان أمنه وأمن مواطنيه بمختلف ربوع
اململكة.

أساسا بمظاهرالفقروالتهميش ،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 ملكي وقوات مساعدة
وسلطات محلية وعدم احتكار املعلومة من شأنه بلورة حكامة أمنية
جيدة تتسم بالفعالية والنجاعة.

السيد الرئيس املحترم،
إن األحداث الجارية بالعالم من حولنا اليوم تفرض علينا متابعة
حثيثة للمتغيرات والوقائع املتسارعة في التطور واالنتشار بسبب
الحضور القوي لوسائل التواصل بمختلف أنماطها ،وخصوصا تلك
املتعلقة بالتواصل االجتماعي التي من شأنها ،دون شك ،تقريب الخبر
والحدث من الجميع ،ولكن في نفس الوقت ،فإنها تساهم في توسيع
مدى تأثيراإلشاعة واملغالطات .ربما قد يستغرب البعض لهذه املقدمة،
ولكن ،إنما أذكر ذلك ألن الوقائع التي يعيش على وقعها العالم لسنا
بمنأى عن التعامل معها في وقت أو في آخر .فربما تكون مصالح وزارة
الداخلية مدعوة لدراسة هذه الظواهر واإلملام بها استباقا إلمكانية
استيرادها من هذا الطرف أو ذاك .ومطلوب من الوزارة كذلك االنكباب
على دراسة هذه الظواهر العاملية من مختلف جوانبها ،وذلك ليس
من الناحية األمنية فحسب ،ولكن بضرورة اإلملام بكافة الجوانب
االجتماعية واالقتصادية.

السيد الرئيس املحترم،
إذ ننوه مجددا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتسريع استكمال
تفعيل آليات الجهوية املتقدمة عبر اتخاذ مجموعة من اإلجراءات
القانونية والتقنية والتنظيمية املنظمة لهذا الورش ،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 تعزيزالحكامة املحلية التي تقت�ضي
ربط املحاسبة باملسؤولية ،باإلضافة إلى إصالح نظام عدم التركيز
اإلداري في إطار ينسجم مع التوجيهات امللكية السامية حول هذا
املشروع امللكي الطموح.

السيد الرئيس املحترم،
إن الرؤية اإلستراتيجية الشمولية التي انتهجتها وزارة الداخلية فيما
يتعلق بالحفاظ على سالمة وأمن املواطنين ال يمكننا إال أن نشيد بها
عاليا ،نظرا للدور الفاعل الذي تبذله مختلف األجهزة األمنية لتأمين
سالمة األشخاص واملنشآت .وهذه مناسبة لنلتمس منكم مجددا إيالء
عناية خاصة بالعاملين في هذا القطاع باعتبارهم حجر الزاوية لنجاح
أي مقاربة أمنية كفيلة بمجابهة كل التحديات واملخاطر التي تحذق
ببالدنا ،وخصوصا محاربة كل أشكال الجرائم العابرة للقارات وتلك
التي تمس بأمن الدولة.
وارتباطا بهذا املوضوع ،فإننا ننوه في فريقنا باألسلوب االستباقي
واالستشرافي املعتمد في التصدي لظاهرة اإلرهاب وفي مكافحة الجريمة
املنظمة ،حيث وفقت املصالح األمنية التابعة للمديرية العامة لألمن
الوطني ،وعلى رأسها املكتب املركزي لألبحاث القضائية ،في إحباط
سلسلة من العمليات اإلرهابية وفي تفكيك العديد من الشبكات التي
تنشط في مجال تهريب املخدرات واالغتيال واالختطاف.
وأغتنم هذا اللقاء كذلك 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

والحديث عن الجهوية املوسعة يحيلنا كذلك على موضوع العدالة
املجالية وما يتطلبه تحقيقها من تمكين مختلف جهات اململكة من
االستفادة من الجهود التنموية ،خصوصا باملناطق الجبلية والقروية
واألحياء الهامشية والفقيرة ،حيث تنتشر األمية والبطالة ومختلف
أشكال االنحراف وهو ما يقت�ضي تدخال مزدوجا يأخذ فيه الجانب
االجتماعي الحيز األكبر .فال مناص عن صياغة حلول ومبادرات
استعجالية وسن سياسات عمومية فاعلة تشجع على خلق بيئة
حاضنة لالستثمارتساهم في توفيرفرص الشغل وفي خلق الثروة.
السيد الرئيس املحترم،
هناك وعي جماعي اليوم بأن الجماعات الترابية هي أول فاعل في
التنمية املحلية وتدبير القرب .لذلك ،فال نفتأ مرة تلو األخرى ،أو كلما
سنحت لنا الفرصة لذلك ،أن نترافع بشأنها ،سواء لتحسين مستويات
الحكامة بها أو لتمكينها من آليات االشتغال الكافية لإلناطة بمهامها
الدستورية كما ينتظرها منها املواطنون.
وفي هذا اإلطار ،وإذ ننوه بمبادرة وزارة االقتصاد واملالية تنظيم
مناظرة وطنية قصد مراجعة شاملة ملدونة الضرائب ،وبالتالي ،فتح
نقاش عمومي حول السياسة الجبائية ،فإننا نؤكد على ضرورة أن
يشمل هذا النقاش السياسة الجبائية املحلية واإلحاطة بها من كل
جوانبها ،سواء تلك املتعلقة بالوعاء الضريبي املحلي أو نسبة توزيع
الفوائد الضريبية ،إلى غيرذلك من املقترحات.
وفي نفس توجه دعم التنمية املحلية ،نرجو تفعيل مقاربة تشاركية
مندمجة وشمولية في تدبير املرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية
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البشرية  .2023-2019هذه املبادرة التي يتعين أن تمر إلى سرعتها
القصوى بما يسمح من خاللها لبالدنا بتجاوز التفاوتات االجتماعية
واملجالية بعدد من األقاليم والجماعات ،خصوصا داخل العالم
القروي ،وذلك في إطار ترسيخ قيم العدالة االجتماعية وضمان كرامة
املواطنين وزرع األمل لديهم في مستقبل أفضل.
السيد الرئيس املحترم،
مواصلة لهذه املجهودات التنموية داخل العالم القروي ،البد وأن
ندعوالحكومة ومن خاللكم ،إلى ضرورة إنجاح التوجهات امللكية الرامية
إلى توفير مليون هكتار من الوعاء العقاري لألرا�ضي الساللية وأرا�ضي
الجموع ،قصد إنشاء مشاريع فالحية توضع رهن إشارة شباب البوادي
املغربية في أفق خلق طبقة متوسطة فالحية من شأنها املساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية بالعالم القروي .لهذا ،فإننا ندعوكم
للعمل إلى جانب وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات من أجل إنجاح هذا الورش امللكي الهام الذي يروم باألساس
وضع الشباب في قلب املسلسل التنموي لبالدنا.
إن تواجد طبقة وسطى من الفالحين ،السيد الوزير ،أضحى أمرا
مفروضا بإلحاح بالنظر إلى التغيرات االجتماعية التي نعيشها اليوم،
والتي تقت�ضي أكثر من أي وقت م�ضى الحد من ظواهر الهجرة ،سواء
الداخلية التي تزيد من الضغط على املدن وهوامشها وتعمل على انتشار
ظواهر الهشاشة وتحول الفقر والعوز إلى بؤس ،أو الهجرة الخارجية
التي يتعين احتواء جميع مسبباتها ،خصوصا وأنها أصبحت في األيام
األخيرة تشكل مادة دسمة لدى البعض لتشويه صورة بالدنا وتقديمها
كوطن يهجره أبناؤه .وفي هذا الصدد ،فإننا نطلب منكم تكثيف الجهود
للحد من مسببات هذه الظاهرة ،وذلك عبر نهج مقاربة تنموية وعدم
االقتصارعلى التعاطي مع الهاجس األمني املرتبط بالهجرة السرية.
السيد الرئيس املحترم،
حتى ال أطيل عليكم ،سأختم بوجهة نظر فريقنا فيما يتعلق
بامليزانية املرصودة لقطاع الداخلية ،الذي يعتبر حجر الزاوية في تنزيل
البرنامج الحكومي على املستويات األمنية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،حيث نؤكد على أن االعتمادات املرصودة لهذا القطاع
برسم السنة املالية  2019ستساهم حتما في مواكبة التطورات التي
تشهدها بالدنا على مختلف املستويات ،لكنها تبقى مع ذلك محدودة وال
ترقى إلى حجم املشاريع والبرامج املسطرة وكذلك بالنسبة لتسييروتدبير
املجاالت واملصالح التابعة لهذه الوزارة املتشعبة املهام.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
تشكل األوراش الكبرى للبنية التحتية واللوجيستيكية من
املحفزات األساسية لإلستثمارات ،وأحد الدعائم الكبرى لإلستثمار
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الخاص وللمقاولة الوطنية.
ذلك أن الطرق والطرق السيارة واملوانئ والسكك الحديدية
واملطارات ،من البنيات األساسية التي تقاس عليها تطور األمم
والشعوب ،وهنا ال بد أن نشيد عاليا في فريق التجمع الوطني لألحرار،
بالتدشين امللكي ملشروع القطار الفائق السرعة ،والذي سيشكل ال
محالة قفزة نوعية في مجال النقل السككي ،والذي سيرتقي بمستوى
الخدمات العمومية في قطاع النقل ،حيث سيكون أحد املشاريع
املهيكلة التي تربط أوربا بالقارة اإلفريقية..
ال تفوتني الفرصة دون التنويه بالبرنامج الوطني للطرق طالبين من
الحكومة استكمال إنجاز الطرق السريعة ،وتأهيل الشبكة الطرقية،
رغم بعض التعثرات الحاصلة على مستوى الطرق واملسالك الطرقية
بالعالم القروي ال سيما باملناطق الحدودية ،والتي تضررت مؤخرا بفعل
العوامل واملؤثرات املناخية.
وفي هذا اإلطار ،ال بد من التنويه ببرمجة تثنية الطريق رقم 8
الرابطة ما بين فاس وتاونات ،وهو املشروع الذي ناضلنا من أجله في
فريق التجمع الوطني لألحرار منذ سنوات ،كما نطالب بتسريع وتيرة
إنجاز باقي املشاريع األخرى خصوصا البرنامج الثالث .دون أن نن�سى في
هذا اإلطاراستكمال إنجازاملقطع الطرقي الوطية فم الواد درعة ،الذي
وعدنا به املدير اإلقليمي للتجهيز بطانطان ،ولكن لألسف الشديد لم
نر له وجود في الوثائق املقدمة لنا في مشروع امليزانية الفرعية لوزارة
التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء.
السيد الرئيس املحترم،
البد من التأكيد على أهمية تعزيزالبنيات التحتية املينائية ،وتطوير
منظوماتها عبر اإلسراع في تنفيذ املشاريع املدرجة كمشروع امليناء
الجديد الداخلة األطل�سي ،وميناء الناضور املتوسط ،مطالبين الوزير
الو�صي في هذا اإلطار بضرورة إعادة تهيئة ميناء طانطان الذي يعاني
من ارتفاع نسبة الترمل ،وهو ما يعيق عملية املالحة البحرية ،وينعكس
سلبا على وضعية قطاع الصيد البحري ،علما أن امليزانية املرصدة
ملواجهة ظاهرة الترمل تقت�ضي بناء ميناءين جديدين.
أما فيما يخص البنيات التحتية للمطارات ،فال بد لنا مرة أخرى،
أن نلفت نظر الحكومة لضرورة تسريع إنجاز املطارات مع إعادة تهيئتها
وأخص بالذكربعض املطارات كاملحطة  01ملطارمحمد الخامس الدولي،
وكذا اإلسراع ببرمجة املدرج الثالث للمطاراملذكور .وفي هذا اإلطارال بد
من اإلشارة إلى وضعية مطار طانطان الذي لم يعرف أي إصالح منذ
سنة  ،1970وبالتالي وجب عليكم إصالحه والعناية به لكي يلعب دوره
املحوري في تحقيق خدمات القرب وفتح إقليم طانطان الذي يتوفر
على موروث ثقافي متنوع .مشيدين باملنجزات الضخمة للمشروعات
السككية وعلى رأسها املحاور السككية املحدثة وبناء وتجويد الخدمات
املقدمة للمسافرين عبر هذه املحاور متأسفين لحادثة بوقنادل والتي ال
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نريدها أن تتكرر مرة أخرى.
السيد الرئيس املحترم؛
ال بد أن ننوه بمبادرة تجديد حظيرة السيارات والحافالت
والشاحنات عبر اعتماد صندوق تجديد الحظيرة ،في هذا اإلطار ال بد
أن ننوه بمبادرة الحكومة في تجديد هذه املنحة املعتمدة والتي صادقنا
عليها اليوم في الجلسة العامة ،حيث مددنا لها إلى غاية  ،2023والتي
سيكون لها انعكاس إيجابي على املهنيين من جهة ،وعلى تحسين صورة
القطاع من جهة أخرى.
وفي األخير ،ال يسعنا إال أن نصوت باإليجاب على مشاريع هذه
امليزانيات بحكم انتمائنا لألغلبية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

سادسا :مداخالت الفريق االشتراكي:
 -1لجنة 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
والتشريع وحقوق اإلنسان.
من 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
اتجاه 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.
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
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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.
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
اتجاه الشركاء الدوليين والوطنيين والجماعات املحلية ومنظمات
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 ولو دعا األمرإلى التضحية بكل الباقي.
إن األفق الحقيقي لتقوية املنظومة الحقوقية في املغرب هو النهوض
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،
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
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التحديث ،وعلى إعمال مفهوم الحكامة أو اإلدارة الترشيدية في صرف
االعتمادات العمومية.
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
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 الى
تحديث ال يقف في حدود استبدال التقنيات باخرى حديثة بل بتحديث
العقليات والنصوص القانونية املنظمة لها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -2لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين أن أتدخل في
مناقشة امليزانيات القطاعية التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،وهي :الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ،الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،
السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،
والطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،وهي كلها قطاعات حيوية،
تلعب دورا مهما ومحوريا على مستوى إنتاج الثروة ،وتحقيق االستقرار
االقتصادي واالجتماعي ،وتساهم بشكل حاسم في التوازنات املاكرو
اقتصادية وفي امليزان التجاري لبالدنا ،كما تعمل على إرساء أسس نمو
اقتصادي ،مجالي متين ومستدام.
السيد الرئيس،
إن مناقشة امليزانيات القطاعية ضمن الجزء الثاني من قانون مالية
كل سنة ،هي فرصة سنوية ،تمكننا من االضطالع على حصيلة عمل
كل قطاع على حدي ،وعلى مخطط العمل املبرمج للسنة املوالية ،كما
تجعلنا نقف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه في
القانون املالي للسنة الفارطة ،ومناسبة للتفاعل مع الحكومة من أجل
املساهمة في تحسين السياسات العمومية لبالدنا ،لهذا سنحاول بسط
رأينا ومالحظاتنا بشكل مقتضب في كل القطاعات.
فالقطاع الفالحي والتنمية القروية واملياه والغابات ،يشكل عنصرا
أساسيا في استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا،
نظرا للدور الرئي�سي الذي يلعبه في ضمان األمن الغذائي للمواطنين
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واستقرارالساكنة القروية ،وفي املحافظة على التنوع البيولوجي واملوارد
الطبيعية ،وتوفير املادة األولية ،كما أنه عنصرا حاسما في تحقيق
التنمية القروية ،باعتبار أن الفالحة هي النشاط الوحيد الذي تعتمد
عليه الساكنة القروية في حياتها املعيشية.
فالفالحة لوحدها تشغل  %40من الساكنة النشيطة ،ولهذا ستظل
دائما رافعة أساسية في تحقيق التنمية ،وآلية لتحسين ظروف العيش
واالستقرار بالعالم القروي ،ومجاال خصبا لتوفير فرص الشغل ببالنا،
وبالتالي فاالقتصاد الوطني مرتبط في جزء كبير منه بالقطاع الفالحي،
الذي يشكل رهانا سوسيو اقتصاديا كبيرا.
السيد الرئيس،
ال يمكن الحديث عن القطاع الفالحي دون الحديث عن برنامج
"مخطط املغرب األخضر" ،والوقوف على إنجازاته وإخفاقاته ،وعلى
توقعاته املستقبلية ،وال يسعنا إال أن ننوه بالتحسن الذي عرفته
الفالحة املغربية ،سواء على مستوى تحسن بعض املؤشرات ،سواء
على مستوى ارتفاع إنتاج بعض املزروعات ،وعلى مستوى ارتفاع
نسبة الصادرات التي بلغت  %11من املنتوجات الغذائية الفالحية،
وارتفاع القيمة املضافة للقطاع الفالحي خالل السنة الحالية بنسبة
 ،%3ال�شيء الذي انعكس إيجابا على الناتج الداخلي الفالحي (حسب
إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط) ،وذلك بفعل املجهودات
املبذولة من طرف املشرفين على القطاع التي البد وأن ننوه بها ونشجعها،
إال أن هذا ال يمنعنا من بعض املؤاخذات في ظل غياب حكامة جيدة،
خاصة وأن بالدنا لم تصل بعد إلى تحقيق االكتفاء الذاتي ،واألمن
الغذائي ،والزالت تستورد بعض املواد الغذائية األساسية كالقمح
مثال ،كما أنه على مستوى وضعية الفالح ،الزال يعاني من قصور فيما
يخص النهوض بوضعيته ،التي تتطلب املزيد من االهتمام لتعزيزقدرته
على االستمرار ،من خالل املواكبة والتشجيع ،خاصة فئة الفالحين
الصغار واملتوسطين ،وعبر تحسين وتطوير املمارسات الفالحية لتنويع
منتجاتهم ،وتحسيسهم بأهمية املخطط وبآفاقه املستقبلية ،الذي
استفاد منه بالدرجة األولى الفالحون الكبار ،واملستثمرون في مجال
الفالحة على مستوى اإلمكانيات واالمتيازات املمنوحة في إطار هذا
املخطط ،خاصة فيما يتعلق باإلعفاء الضريبي ،كما أن هناك نقص في
الجانب التأطيري ،والتكوين ،والبحث في امليدان الفالحي بصفة عامة.
فاالستثمار في العنصر البشري ،هو االستثمار الحقيقي وهو مفتاح لكل
تنمية حقيقية.
السيد الرئيس،
لهذا نرى ضرورة العمل على تقييم املخطط األخضر ،بشكل
موضوعي ونزيه للوقوف على ما تحقق منه ،وعلى ما لم يتحقق،
خاصة وأنه لم يتبق من عمر البرنامج إال سنتين ،والقيام برصد واقعي
لهذا البرنامج واسقاطه على واقع الفالح املغربي ومعرفة ما هي القيمة
املضافة بالنسبة لفئة الفالحين الصغار وهل تم إنصافهم وتشجيعهم
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في إطار الفالحة التضامنية ،وهل تحققت األهداف املتوخاة منه،
خاصة فيما يتعلق بدعم اإلنتاج ووفرته ،وهل تم إيجاد حل إلشكالية
تسويق املنتوجات املحلية؟
كذلك نرى ضرورة االستفادة من املوقع الجغرافي لبالدنا ،واالنفتاح
على مختلف األسواق العاملية وتنويعها ،خاصة اإلفريقية وأمريكا
الالتينية نظرا للعالقات الدبلوماسية الجيدة التي تربطنا بهم ،وعودة
املغرب لالتحاد اإلفريقي واستثمارها لخلق دينامية اقتصادية لصالح
املغرب.
ونظرا ألهمية القطاع الفالحي ضمن النسيج االقتصادي لبالدنا،
فقد خصص له الخطاب امللكي بمناسبة الدخول البرملاني األخير حيزا
هاما حيث تطرق لسبل تطويره وكيفية إعطائه نفسا جديدا ،من أجل
تعزيز املكتسبات ،واإلجابة على االنتظارات ،وهذا ال يتأتى إال بتظافر
جهود جميع املتدخلين والفاعلين في القطاع وتجاوز العراقيل التي
يعاني منها القطاع الفالحي ،من أجل خلق فرص الشغل للتخفيف
من حدة البطالة ،وتحسين الظروف املعيشية وتعزيز القدرة الشرائية
للساكنة القروية ،وتطويـر اقتصـاد العالـم القـروي ،والتصدي
للهجرة ،وخلق التوازن السوسيوـ اقتصادي بالعالم القروي ،من أجل
تنمية قروية حقيقية ومستدامة ،غير أن هذا ال يتأتى باالقتصار على
الفالحة لوحدها دون إشراك القطاعات األخرى ،بالنظر للتحوالت
االجتماعية واالقتصادية التي بات يعرفها العالم القروي ،وبالنظر
ألهميته الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية حيث يشكل  %90من
املساحة اإلجمالية و %40من ساكنة البالد و %43من ثروة البالد،
ولهذا فاالهتمام بالعام القروي ،هي ضرورة تفرض نفسها لكسب رهان
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويجب أال نغفل قطاع املياه والغابات الذي يشكل ثروة وطنية
حقيقية ،يجب الحفاظ على سالمتها ،والتصدي بكل حزم لعمليات
التخريب والنهب واالستغالل الجائر الذي يطال الغابات واملساحات
الخضراء ،ووقايتها من التصرفات الالمسؤولة التي تتسبب في اإلجهاز
على مساحة شاسعة من الغطاء النباتي ،وسن سياسة واضحة في
هذا املجال ،خاصة مع وجود كثرة املتدخلين ،وضرورة تحيين القوانين
املتعلقة بقطاع الغابات ،خاصة تلك التي تنظم العالقة بين املجاورين
لها واملستفيدين منها ،كما نثير انتباه الحكومة إلى ما يتعرض له املجال
الغابوي من اجتثاث ،خاصة بمحيط املدن وتحويل مساحات شاسعة
منها إلى تجمعات إسمنتية بعدما كانت متنفسا لساكنتها ،وما يسبب
ذلك من أضرارعلى البيئة.
أما على مستوى الصيد البحري الذي يعتبر من القطاعات الرائدة
في األمن الغذائي وجلب العملة الصعبة ،وخلق فرص الشغل ،وكباقي
القطاعات رغم املجهودات املبذولة من الساهرين على القطاع ،واعتماد
"مخطط اليوتيس" لتطوير الصيد البحري ،ورغم ما تم تحقيقه ،إال
أنه الزال لم يرق بعد إلى مستوى طموحات بالدنا فيما يخص املساهمة

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الفعالة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة ،وال إلى
تطلعات وانتظارات املواطنين خاصة أمام االرتفاع املهول في أسعار
األسماك ،رغم توفرنا على واجهتين بحريتين ،مما يبرهن على عدم رؤية
واضحة في تدبير قطاع الصيد البحري وغياب تام للحكامة والنجاعة
املطلوبتين في تسيير وتطوير هذا القطاع الهام ،وتمكين املواطنين من
الثروة البحرية.
مما يجعلنا نطالب بتقييم هذا املخطط " اليوتيس" ،على غرار باقي
املخططات األخرى ،والوقوف على منجزاته في أفق سياسة عقالنية
واضحة في تدبير القطاع ،ونهج سياسة حمائية للثروة السمكية ،من
تعرض بعض املنتوجات البحرية ملخاطر االنقراض نتيجة الصيد الغير
القانوني ،أو الصيد املفرط دون احترام قواعد الراحة البيولوجية،
ومحاربة ظاهرة التهريب في قطاع الصيد البحري ،وتوقيف عملية
استخراج الرمال من الشواطئ البحرية ،ملا تشكله من تهديد للثروة
السمكية.
كذلك نحث الوزارة الوصية على التدبير املعقلن للمصايد من
أجل الرفع من كمية السمك السطحي الذي تقلص في السنوات
األخيرة بنسبة  ،%5تحفيز االستثمار في األحياء البحرية في املوانئ
واملناطق الباطنية ذات املؤهالت ،تطوير املحميات البحرية للحفاظ
على الثروة البيولوجية والبيئية لبالدنا ،تعميم إنشاء قرى الصادين،
وتوفير السالمة للبحارة والعاملين بهذا القطاع ،وتحسين أوضاعهم
االجتماعية الهشة والفقيرة.
وهي كلها تدابيرمن شأنها النهوض بقطاع الصيد البحري ،واملساهمة
في الرفع من نسبة النمو االقتصادي لبالنا.
السيد الرئيس،
إن مناقشة ميزانية قطاع الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي ،هي فرصة للوقوف على حصيلة عمل الحكومة
في مجال الصناعة والتجارية وفرصة لالضطالع على وضعية
االستثمارات األجنبية والوطنية ببالدنا ،والوقوف على ما تحقق من
هذه االستراتيجيات والبرامج املسطرة كمخطط التسريع الصناعي
 ،2020/2014وهو مخطط طموح واستراتيجي ،يهدف لتنمية القطاع
الصناعي ببالدنا ،ولهذا البد من االعتراف على أنه بفضله احتل املغرب
مكانة مهمة على مستوى صناعة السيارات ،وصناعة الطائرات ،واحتل
صدارة الدول اإلفريقية على مستوى استقطاب االستثمارات الخارجية
في هذا املجال ،ال�شيء الذي انعكس ايجابيا على صورته باعتباره قاعدة
أساسية للتصديرنحو كل من أوروبا ،والشرق األوسط ،وإفريقيا.
فاملغرب عرف في السنوات األخيرة إقالعا اقتصاديا وتكنولوجيا
حقيقيا عززت من مكانته على املستوى الدولي ،وفي هذا الصدد نثمن
ونسجل بارتياح التحسن الذي شهده مؤشر مناخ املال واألعمال
والصعود إلى املرتبة الستون ( )60على املستوى العالمي ،واحتالل
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مراتب متقدمة على املستوى الدولي أو اإلفريقي أو على مستوى شمال
إفريقيا ،مما انعكس ايجابا على نسبة النمو.
كما نجحت بالدنا في تغييرمعالم نموذجها التنموي الذي كان يعتمد
بالدرجة األولى على الفالحة ،والتوجه للتركيز على اإلنتاج الصناعي
واالقتصاد الرقمي ،وخلق مهن صناعية جديدة وفرت مناصب الشعل
لفئات عريضة من شريحة املجتمع املغربي ،ال�شيء الذي أثر بشكل
ايجابي على وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية.
كما ننوه بالحكومة على مستوى القوانين التي تم االشتغال عليها
هذه السنة ،والتي ال شك أنها ستهاهم في الرقي بالقطاع ،كقانون إحداث
املقاولة بطريقة اليكترونية ومواكبتها ،والقانون القا�ضي بإنشاء املكتب
املغربي للملكية الصناعية والتجارية ،ومدونة التجارة ...وهي قوانين
تصب كلها في مصلحة القطاعات التي ننحن بصدد مناقشتها ،لكن
رغم ما تحقق ،الزال القطاع الصناعي يعاني نقائص واختالالت ،نتمنى
أخذها بعين االعتبارمستقبال ،ونتطرق فيما يلي لبعض منها:
ـ ضرورة تقليص الهوة بين جهات اململكة من أجل محاربة الفوارق
املجالية ،عبر توزيع االستثمارات الخاصة بالقطاع على الجهات التي
تعاني الهشاشة وضعف اإلمكانيات ،وتحفيزها لتقوية التنافسية فيما
بينها في إطار تحقيق عدالة مجالية صناعية ،وعدم تمركز املقاوالت في
جهة دون األخرى ،مع االستفادة من مؤهالت وخصوصيات كل الجهات
لخلق التنافس فيما بينها.
ـ تعزيز االستثمار في البنيات التحتية ،وتعزيز شبكات املواصالت
بجميع أنواعها وتطوير منظومة النقل ،وتأهيل شبكة طرق الوطنية
وتوسيعها ملا لها من دور في حركية التنقل ،تعميم الطرق السيارة
وتوسيع 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 ،إلى
جانب عدم إهمال االستثمارات الوطنية.
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واالهتمام بالصناعات املحلية.
ـ تنويع املنتوجات املوجهة نحو التصدير ،وعدم االقتصار على
املنتوجات الفالحية والنسيج وبعض املواد األولية ،ألنها تعرف منافسة
شديدة من طرف بعض الدول املصدرة لنفس املواد.
ـ االهتمام بالبحث العلمي والتكوين في التخصصات التي تهم
املجال الصناعي ،والتنسيق بين الجامعة واملقاولة ،ملالئمة التكوين
مع متطلبات سوق الشغل ،وخلق شعب لتدريس االقتصاد الرقمي
بالجامعات املغربية ،خاصة وأن املغرب انخرط بقوة في استراتيجية
التوجه نحو الرقمنة بالنسبة لجميع القطاعات.
ـ تشجيع قطاع النسيج ،وحثه على الجودة من أجل تشجيع
املستهلك املغربي على االقبال على املنتوج املحلي.
ـ تنظيم القطاع الغير مهيكل ملا له من تأثير سلبي على االقتصاد
الوطني.
ـ تشديد املراقبة الجمركية على الواردات ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
فيما يخص املواد املغشوشة املستوردة ،والتي تضر بصحة وسالمة
املواطن املغربي ،واالقتصاد الوطني ،والتصدي لظاهرة التهريب حماية
للمستهلك املغربي.
وهي كلها إجراءات تصب في مصلحة التنمية الصناعية ،والتنمية
االقتصادية بصفة عامة ،ملا تضمنه من خلق لفرص الشغل ،وتعزيز
اإلنتاجية وتحقيق االكتفاء الذاتي ،وجلب االستثمارات األجنبية،
وحماية املستهلك املغربي ،واالقتصاد الوطني.

ـ دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنية وتشجيعها للتوجه
للعمل في املجال الصناعي ومجال التصدير ،عبر منح تحفيزات ضريبية
واجتماعية خاصة املقاولين الشباب واملقاوالت الناشئة وملنقذي
املقاوالت التي تعاني من صعوبات.

على مستوى االقتصاد الرقمي ،ننوه باالهتمام الذي توليه الحكومة
لقطاع االقتصاد الرقمي ،هذا االهتمام الذي توج بإحداث وكالة
التنمية الرقمية كخطوة مهمة في استراتيجية املغرب الرقمي ،2020
بالرغم من تـأخرها ،وبالتالي نطالب بإنزالها على أرض الواقع وتفعيلها
في ما تبقى من عمر هذه االستراتيجية ،نظرا للدور الذي ستلعبه على
مستوى تنمية االستثمارفي مجال االقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز
عليه ،باعتباره هو الحل لتسهيل العملية االقتصادية ،ونثمن انخراط
املغرب بقوة في استراتيجية التوجه نحو الرقمنة بالنسبة لجميع
القطاعات ،لكن نجاح هذه العملية رهين بتأهيل العنصر البشري
وخلق شعب لتدريس االقتصاد الرقمي بالجامعات املغربية كما سبق
الذكر ،وفتح مدارس للمهندسين في مجال املعلوميات لالستفادة من
الطاقات الشابة الحاملة لألفكار واملبدعة في مهن املستقبل ،باإلضافة
إلى احتضان األدمغة املهاجرة ذات التخصصات في القطاع الرقمي،
وتحفيزها على العودة ألرض الوطن لالستفادة من خبراتهم وتكويناتهم
في هذا املجال خاصة ونحن الزلنا متخلفين فيه.

ـ حماية املقاوالت الوطنية من عملية االحتكار التي تفرضها بعض
الشركات واملقاوالت وما تسببه من ضياع وإفالس لهذه املقاوالت،

ونجدد تأكيدنا ككل مرة على إعداد نصوص قانونية تعمل على تعزيز
األمن املعلوماتي ومكافحة الجريمة االلكترونية وتأمين نظم املعلومات،

ـ التركيز على تأهيل العنصر البشري عن طريق التكوين والتكوين
املستمر ،والعمل على إعادة النظر في منظومة التكوين املنهي في القطاع
الصناعي.
ـ تعميم املناطق واملشاريع الصناعية على تراب اململكة وعدم التركيز
على محور طنجة ـ القنيطرة ـ الدارالبيضاء.
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من أجل توفي الحماية القانونيةلضحايا ومستعملي االنترنت ،والعمل
على تقوية التعاون مع الدول اإلفريقية في املجال التكنولوجي ومجال
االتصال بصفة عامة ،كذلك ضرورة تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي
 ،2020للوقوف على ما أنجز منها ،وتجاوز التعثرات ،خاصة وأننا على
مشارف انتهاءها ،ملسايرة التحوالت واملستجدات التي طرأت على
مستوى القطاع الرقمي.
على مستوى التجارة الخارجية ،نود أن نثير انتباه الحكومة إلى واقع
ومعاناة التجار الصغار ،ومحالت البقالة التقليدية في ظل املنافسة
الشرسة وتقلص األرباح ،نظرا لتواجد املساحات الكبرى والسالسل
التجارية ومتاجر القرب التي تستهدف األحياء واملناطق الشعبية ،مما
يجعلنا نتساءل حول مستقبل هذه الشريحة من املجتمع ،كما نؤكد
على ضرورة االنفتاح على األسواق اإلفريقية ،وتعزيزالعالقات التجارية
مع دول هذه املنطقة الواعدة وتمتين الروابط وتطويرها بما يحقق
التقدم واالزدهارالقتصادنا الوطني.
السيد الرئيس،
فيما يخص كل من السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي ،تشكل قطبا مهما في االقتصاد الوطني ،وفي
النسيج االجتماعي اإلنتاجي ،ملا يوفره من مناصب الشغل ،واملساهمة في
نسبة النمو ،ولهذا من الضروري إرساء حكامة جيدة لضمان فعليته،
واملزيد من االهتمام بالعنصرالبشري وجعله في صلب التنمية ،كما أنه
من الضروري إدماج السياحة والصناعة التقليدية ألجل تثمين املنتوج
السياحي ومنتوجات الصناعة التقليدية ،اعتبارا لالرتباط الوثيق بين
هذين القطاعين الحيويين ،اللذان يكمالن بعضهما البعض ،وأخذه
بعين االعتبار في االستراتيجيات املستقبلية ،لكونهما يضمنان مداخيل
فئات واسعة من املجتمع ،ويساهمان مساهمة فعالة في إشعاع صورة
بالدنا بالخارج ،عبر التعريف باملؤهالت الطبيعية والتاريخية والثقافية
التي تزخر بها بالدنا ،والتعريف بالهوية املغربية األصيلة التي نفتخر بها،
ونشيد باملناسبة باالتفاقيات املبرمة مع املجالس الجهوية من أجل
إعادة تأهيل املدن العتيقة كموروث ثقافي تفتخر به بالدنا ،كما أنه
من الضروري تقييم رؤية  2020لرصد الواقع السياحي ببالدنا وتدارك
ما يمكن تداركه ،وتفادي الفشل الذي عرفته رؤية  2010التي كانت
نتائجها جد محدودة ،والقيام بإجراءات من شأنها تعزيزمكانة السياحة
الداخلية عن طريق توفير عروض سياحية للمغاربة بأثمنة مناسبة،
وتشجيع العروض العائلية ،واالهتمام بالسياحة البيئية والجبلية،
وسياحة املغامرات ،وهنا ننوه بالشراكات املبرمة فيما يخص تخفيض
كلفة الرحالت الداخلية ،وفتح خطوط جديدة الشك أنها عملت على
التقريب بين جهات اململكة ،وهي خطوة إيجابية البد من أنها ستقوي
وتشجع السياحة الداخلية ،لكن باملقابل يجب إعادة تصنيف
الفنادق ،وتجويد خدمات االستقبال بها ،وتحسين املطارات ومرافقها
وتجويد الخدمات املقدمة بها.
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السيد الرئيس،
فيما يخص الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،نشيد
بالتطور وبالحركية التي يعرفها هذا القطاع وبمساهمته الفعالة في
النسيج االقتصادي ،من خالل تبني رؤية واضحة ،كان الهدف منها
هو النهوض بالقطاع ،نظرا للوعي بدوره في املساهمة في الناتج الوطني،
وبخلق مناصب الشعل لعدد كبير من األسر املغربية ،باعتباره قطاع
مرتبط بتاريخ وهوية وثقافة املغرب .غيرأن مشكل التسويق يقف عقبة
في وجه قطاع الصناعة التقليدية ،الذي يحول دون استفادة الصانع
من املردودية املباشرة ملنتوجه ،ولهذا على الحكومة التدخل لدعم
القطاع والحفاظ على جودة املنتوج الوطني ،وحمايته من التقليد،
والعمل على تشجيع الصادرات ،وتطوير تقنيات ووسائل التكوين
ملواكبة تطور الصناعات الحرفية ،وحمايتها من املتطفلين ،وتوفيراملواد
األولية لحماية بعض الحرف املهددة باالنقراض ،والترويج ملنتوجنا
التقليدي بإصداركتيبات تبين الغنى الفني والحرفي الذي تزخربه بالدنا،
ومهارات الصانع التقليدي خاصة في املعارض الدولية ،كذلك من باب
اإلنصاف يجب إيالء أهمية أكبر لغرف الصناعة التقليدية والجمعيات
والتعاونيات ،وإشراكها في عملية التحضير للمعارض وكل البرامج التي
تهم القطاع ،في إطارخلق التكامل بينها وبين الوزارة واملؤسسات التابعة
لها ،ضرورة إيجاد حلول بديلة للصناعة امللوثة للبيئة ،وهنا نتساءل
عن مدى نجاعة برنامج اقتناء األفران الغازية فيما يخص قطاع
الفخار ،نظرا العدم انخراط الصناع في هذه التقنية.
السيد الرئيس،
على مستوى القطاع الطاقي والبيئة املستدامة ،ننوه بالدينامية
التي تعرفها هذه القطاعات بفعل األوراش الكبرى التي أعطى انطالقتها
صاحب الجاللة ،ومصاحبتها بإصالحات تشريعية ومؤسساتية ،لبناء
نموذج طاقي يعتمد على تعبئة املوارد الطاقية الوطنية ،من أجل تطوير
النجاعة الطاقية والوصول إلى  %52من القدرة اإلنتاجية الكهربائية في
أفق  ،2030لتغطية الطلب املتزايد على الطاقة ،لكن رغم املجهودات
والتحسن في املؤشرات ،إال أن املغرب الزال يعاني من التبعية الطاقية
مما يعرض بالدنا ملشاكل اجتماعية حقيقية ،ولعل ارتفاع أسعار
البترول خير دليل على ذلك ،خاصة مع تخلي الحكومة على دورها في
دعم املحروقات ،وترك املجال مفتوحا أمام لوبي االحتكار ال�شيء الذي
أثقل كاهل املواطنين بزيادات متالحقة ،وعجز الحكومة على التدخل
لرفع الحيف عن الشعب املغربي.
كما أن الحكومة مطالبة اليوم باتخاذ حزمة من التدابيرواالجراءات
للحد من االستعمال املفرط للطاقة ،وتطبيق مبدأ االقتصاد فيها،
خاصة بالنسبة للقطاعات املستهلكة للطاقة ،كالصناعة والفالحة
واإلنارة العمومية ،.تحفيز االستثمارات الوطنية واألجنبية في املجال
الطاقي عبرمنح التراخيص وتبسيط املساطر ،للولوج إلى الطاقة بأسعار
تنافسية والتحكم فيها ،واالنفتاح على الدول االفريقية في املجال الطاقي
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واالستغالل األمثل للعديد من املوارد الطاقية التي تتوفر عليها ،في إطار
العالقات الدبلوماسية واالقتصادية التي تربطنا بها ،وتأمين اإلمدادات
الطاقية والتزود بالطاقة.
فيما يخص القطاع املعدني ،يجب أال نن�سى معاناة عمال القطاع
املنجمي باملغرب الشرقي واملنجمين التقليديين الذين يعيشون أوضاعا
اقتصادية واجتماعية هشة ،معاناة الصناع التقليديين املتخصصين
في صناعة املعدن ،من عدم تمكنهم من املادة األولية الخام ،التي يتم
تصديرها ،وإعادة استيرادها بتكلفة مرتفعة ،وعدم توفر نقط البيع
على املستوى الوطني ،وهذا يعتبر حيفا في حقهم ،كما يجب االستفادة
من املنطقة املنجمية تافياللت وفجيج للرفع من املساهمة في اإلنتاج
الوطني ملا تتوفر عليه املنطقة من مؤهالت معدنية هامة ،تشجيع
االستثمارات خاصة في مجال التنقيب والبحث املعدني مع توفير
الظروف والوسائل للوصول إلى مناطق التنقيب والبحث ،واالنفتاح
على األسواق اإلفريقية وجلب االستثمارات في القطاع املعدني ،خاصة
بعد عودة املغرب لالتحاد اإلفريقي من أجل تطويرعالقات التعاون مع
الدول اإلفريقية في هذا املجال.
على مستوى التنمية املستدامة ،ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للحفاظ على البيئة ،والعمل على تفعيل كل االتفاقيات والبرامج
املسطرة في إطار تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة في أفق
 ،2030على مستوى تدبير النفايات وتثمينها ،وبرامج حماية وتثمين
البيئة ،ومعالجة املياه العادمة وإعادة استعمالها والتطهير السائل،
ومحاربة التلوث في املجال الصناعي ،وتثمين األوساط الطبيعية...،
وغيرها من البرامج ،من أجل ترسيخ حكامة جيدة في مجال البيئة،
والتوعية بأهمية قطاع التنمية املستدامة ،والتي يتطلب تعبئة واشراك
جميع الفاعلين من مؤسسات حكومية ،وجماعات ترابية ،ومجتمع
مدني ،واالعالم بجميع أنواعه لتعزيز دوره فيما يخص التحسيس
والتوعية بالتربية البيئية.
وفي األخير يمكن القول بأن تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي
لبالدنا .يتطلب إرادة حقيقية ،وتظافرجهود جميع الفاعلين واملتدخلين،
وتعبئة مختلف املوارد لرفع التحديات ومسايرة التطورات والتحوالت
التي يعرفها االقتصاد العالمي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -3لجنة 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
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والشؤون الثقافية واالجتماعية برسم السنة املالية .2019
وهي قطاعات حظيت باألولوية خالل السنة املالية  2018ملا لها
من تأثير مباشر على املعيش اليومي للمواطن املغربي ،ونفس االهتمام
تحظى به هذه القطاعات في قانون مالية  2019وهي التعليم ،الصحة،
التشغيل ،النهوض ببرامج الحماية االجتماعية ،تسريع وثيرة الحوار
االجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
الهدف من إعادة ترتيب هذه األولويات في قانون مالية 2019هي
أوال تفعيل التوجيهات امللكية السامية في إيالء املسالة االجتماعية
كل االهتمام لضمان العيش الكريم لجميع املغاربة ،وثانيا للحد من
اإلحتجاجات وكل مظاهر االنحراف التي تهدد مبدأ السلم االجتماعي
ببالدنا.
لهذا فقانون مالية  2019أمامه مجموعة من التحديات ،على
الحكومة إيجاد أجوبة مالئمة لقضايا وانتظارات املواطنين األكثر
إلحاحا ،في مقدمتها قضية التعليم ،واملتتبعون للشأن العام الوطني
يجمعون على أن قضية التعليم ببلدنا في حاجة ماسة إلى وصفة
سحرية إلنقاذه من املتاهات التي يقبع فيها ،فمسلسل اإلصالحات
والقرارات واملخططات تبدأ وتنتهي دون أن تخضع ألي تقييم موضوعي
من شأنه أن يساهم في معالجة جزء من هذه االختالالت ،لنصل إلى
نتائج ال عالقة لها بانتظارات املواطنين ،ناهيك أن القطاع اليوم أصبح
قطاعا مكلفا تبحث الدولة عن منفذ لتمويله ،علما أن التمويل ليس هو
اإلشكال الحقيقي بل املشكل يكمن في كيفية النهوض بقطاع يتأسس
عليه مصير أمة بأكملها في وقت أضحت فيه املعرفة سلعة محكومة
بقوانين التجارة التنافسية من عرض وطلب وربح وخسارة.
إن إصالح منظومة التعليم في نظرنا كفريق ال تكتفي بخطط
وإستراتيجيات متسرعة وأحيانا ارتجالية تستجيب إلكراهات ظرفية،
بل تقت�ضي توفر اإلرادة السياسية الكاملة في بلورة سياسات عمومية
تجعل من منظومة التعليم مجاال لالستثمار املعرفي ويمكن من تعزيز
مبدأ املواطنة وإرساء دعائم املدرسة الجديدة تربية وتكوينا.
لذا فالتركيز في اإلصالح ضروري أن ينكب على التعليم األولي
باعتباره اللبنة األولى واألساسية النطالق عملية التعليم والتربية وبناء
ذات الفرد ،الستشراف غد أفضل للجميع ،لهذا فمن الضروري أن
يحظى التعليم األولي باهتمام متزايد في املدرسة العمومية إسوة بنظيرتها
املدرسة الخصوصية ،مع توفير أطر تربوية قادرة على تلبية الحاجيات
العلمية لهذه الفئة.
ناهيك عن الضبابية التي تشوب البرنامج البيداغوجي ،إذ ما زال
يعرف غياب مرجعيات محددة للتأطير التربوي الذي من شأنه أن
يؤسس للتعاقد املنهي ما بين مختلف أطراف العملية التربوية واإلدارية
داخل منظومة التربية والتكوين.
فيما يخص برنامج تيسير من املالحظ أن الحكومة تبذل مجهودا
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في هذا اإلطار ،ولكننا نعتقد أن نجاح البرنامج بشكل أفضل هو رهين
بإدماج مجموعة من القطاعات ذات الصلة (النقل ،املسالك الطرقية،
املطاعم ،دارالطالب.)...

ولكن لألسف ما نالحظه على أرض الواقع هو التراجع الكبير
واملخيف في جامعتنا املغربية ،وهذا راجع لعدة عوامل متداخلة فيما
بينها ومرتبطة أساسا بوضعية التعليم العمومي بشكل عام ببالدنا.

نسجل كفريق عدم بدل أي مجهود في تأهيل موارد بشرية خاصة
باألقسام املدمجة لألطفال في وضعية إعاقة والتي تخلو بنسبة كبيرة
من أساتذة وزارة التربية الوطنية.

فرغم املجهودات املبذولة ،لم نستطع بعد تحقيق عدالة مجالية
على مستوى توزيع الجامعات والكليات ببعض جهات اململكة ،مما
يترتب عنه مشاكل عدة لطالب العلم ،خصاص على مستوى التأطير
البيداغوجي ،الدعم االجتماعي املقدم للطلبة غير كافي ،عدم االعتماد
على الرقمنة في متابعة الدراسة عن بعد واالستفادة من خدمات
الجامعة ،أما البحث العلمي فنسجل تراجعا مهوال في القيمة والبحث
العلمي لنيل الشواهد الجامعية ،وال أدل على ذلك املتابعات القضائية
التي طالت بعض األساتذة الجامعيين في تواطئهم مع سماسرة بيع
وشراء شواهد املاستر أو الدكتوراه ،وهذا سلوك يصعب استيعابه
وعلى الجميع محاربته.

لهذا كفريق نثمن تنزيل مشروع القانون اإلطار الخاص بمنظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي من طرف الحكومة ،عساه أن يجسد
املعنى الحقيقي لتعاقد وطني ملزم للجميع.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يعد التكوين املنهي رافعة أساسية بل استراتيجية للنهوض بالتنمية
البشرية ،لهذا يوليه جاللة امللك عناية كبيرة ملا له من أهمية بالغة
في امتصاص معدل البطالة واملساهمة في الرفع من مستوى النمو
االقتصادي ببالدنا.
وطبعا كفريق نثمن املجهودات املبذولة في هذا املجال ،إال أننا نؤكد
على ضرورة العمل وفق خريطة توقعية خاصة بالتكوين املنهي في عالقتها
مع سوق الشغل وحسب حاجيات كل منطقة ،العمل أيضا على تنويع
املهن وتحديث املناهج البيداغوجية مع إعادة تطوير شعب التكوين
املنهي ،وتطوير الكالسيكية منها ،على اعتبار أن مجال التكوين املنهي هو
الحقل املعرفي الذي ال يستقر في مناهجه ونظمه ومقارباته لخضوعه
للتحوالت التي تعرفها املهن والحرف في الحياة االقتصادية ،لهذا فهو
في حاجة دائمة إلى توفير وتنويع املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية
في التأطير وتتبع عمليات التكوين للمتدربين مع جعل املقاولة شريكا
أساسيا في إنتاج هذه األهداف من خالل عالقة مبنية على منطق رابح
رابح.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
قطاع التعليم العالي واألسئلة املتعددة التي تؤرقنا كمتتبعين للشأن
الجامعي ببالدنا وكمواطنين ،نابع من قناعتنا أن وظيفة الجامعة ال
تنحصر في التحصيل العلمي بل هي فضاء واسع للجدل وإنتاج األفكار
والتنظير في املشروع املجتمعي الذي نريد ،وتعد من أهم وأخطر
املؤسسات االجتماعية لدورها املهم في تأهيل العنصر البشري على
مستويات عدة علمية ،سياسية ،اقتصادية ...نابع أيضا من قناعتنا
أن مستقبل بلدنا مرتبط أساسا بجودة التكوين ودور البحث العلمي في
تقدم البالد كونه قاطرة للتنمية في عدة مجاالت.

فإصالح منظومة التعليم برمتها تتطلب تعبئة جميع مكونات الدولة
واملجتمع تعبئة وطنية حقيقية ينخرط فيها الجميع حكومة ،أحزاب،
نقابات ،قطاع خاص ،نسيج أسري ،مجتمع مدنى.
السيد الرئيس املحترم،
فيما يخص السياسة الصحية ببالدنا ،تعد واحدة من أبرز
القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني على مدار عقود إلى يومنا هذا،
وقد استشرفنا خيرا كمغاربة عند خطاب العرش لجاللة امللك يوم
 29يوليوز  ،2018الذي أولى املسألة الصحية ببالغ اهتمامه ،إذ أكد
جاللته على النهوض بجميع الخدمات التي لها صلة بهذا القطاع خدمة
للفئات العريضة من املعوزين.
وعندما نقف على ما تم إنجازه خالل سنة  ،2018من خالل حصيلة
الوزارة انطالقا من األرقام والنسب التي أدلت بها ،ال يسعنا إال أن نصفق
على ما تم إنجازه من برامج ومخططات خاصة بهذا القطاع ،ونذكرمنها
على سبيل املثال العمل على اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة ،العمل
على تجويد النظام الدوائي ،سواء فيما يخص تخفيض األثمنة أو
تشجيع التصنيع املحلي ،تأهيل وتوسيع العرض الصحي ،تنظيم قوافل
طبية متنقلة بالعالم القروي ،حمالت الوقاية من األمراض املعدية أو
املزمنة ....ورغم ذلك فالقطاع مازال يعاني من مشاكل عدة من حيث
جودة وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية على تنوعها ،خصوصا تلك
املرتبطة ببطاقة الرميد التي زادت من معاناة من يحملها قصد العالج.
وإلى غاية اليوم الجميع يشتكي من السياسة الصحية املتبعة ببالدنا
مواطنين ،أطر طبية ،ممرضين ،مهنيين ،وال أدل على ذلك مسيرات
االحتجاج املنظمة من طرف العاملين باملجال الصحي ،أو احتجاجات
املر�ضى داخل املستشفيات الجامعية أو املراكز الجهوية من أجل توفير
العناية الالئقة والحق في العالج.
ورغم املجهودات املبذولة للتقليص من االختالالت الكبيرة التي
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يعرفها هذا القطاع ،إال أنه يبقى قطاع مستع�صي عن اإلصالح ،فمازال
يعرف نقصا حادا على مستوى البنية التحتية بجل املستشفيات
ومراكز الرعاية األولية خاصة العالم القروي ،إذ تفتقر جلها إلى
التجهيزات الطبية الضرورية التي من شأنها أن تقدم خدمة مقبولة
للمواطن املغربي أينما وجد وفي ظروف تطبيب سليمة ،وإن وجدت
فهي معطلة ،مما يجعلنا نطرح سؤال مدى قدرتنا على تحقيق العدالة
املجالية التي اخترنا نهجها لسد حاجيات املناطق الهشة ،نقص كبير في
الكوادر الطبية عبر تراب اململكة ،ف  4000منصب شغل غير كافي لسد
الخصاص املهول الذي يعرفه القطاع ،إهمال املر�ضى مع سوء املعاملة،
إضافة إلى املشاكل اإلدارية املتمثلة أساسا في سوء التدبير ،وقد سبق
للمجلس األعلى للحسابات أن نبه إلى هذه اإلختالالت واألعطاب التي
يعرفها القطاع.
ويعتبر الخطاب امللكي األخير بمثابة خارطة طريق للنهوض بمنظومة
الصحة ببالدنا ،فعلى الحكومة أن تعمل جاهدة على بلورة مضامين
الخطاب لتجويد هذه الخدمة العمومية لكافة املواطنين.
لذا كفريق ال يسعنا إال أن نثمن املجهودات املبذولة في هذا املجال،
بدءا بالرفع في امليزانية املخصصة لهذا القطاع ،إعادة النظر بشكل
جدري في املنظومة الصحية عبر تفعيل املخطط الوطني للصحة في
أفق سنة  ،2025اتخاذ مجموعة من اإلجراءات تروم إصالح اختالالت
نظام الراميد خاصة تسهيل تلقي العالج لحاملي هذه البطاقة عبرتراب
اململكة ،فرض مبدأ املراقبة على منظومة األدوية التي تتحكم في سعرها
بعض اللوبيات...
على أن يتم الشروع خالل سنة  2019في تفعيل برنامج التغطية
الصحية لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
بهدف تعميم تغطية صحية شاملة للجميع.
فاملطلوب من املسؤولين على القطاع إعادة املصداقية إلى
املستشفى العمومي ،فإلى جانب اإلجراءات املتخذة ،يجب القيام أيضا
بإصالحات هيكلية تمس عمق هذا املرفق العمومي الحيوي ،من خالل
ترسيخ قيم التخليق وحسن التدبير والترشيد ،ومحاربة ظاهرة الرشوة
واملحسوبية التي تنخر جسم القطاع ،وهي مبادئ كفيلة بأن تجعل
املستشفى العمومي مرفقا مواطنا خدوما يتسم بحكامة صحية جيدة.
السيد الرئيس املحترم،
تظل قضية التشغيل في قلب املفارقات الكبرى للنموذج التنموي
املغربي الذي نصبو إليه ،لهذا حظي باأللوية في قانون مالية ،2019
ورغم املجهودات املبذولة في هذا القطاع ،إال أن إشكاالته سواء في
عالقتها مع املواطن املغربي أو املؤسسات النقابية مازالت متعددة
وعميقة.
وكفريق نثمن الحصيلة اإليجابية للقطاع ،إال أننا نؤكد على ضرورة
مأسسة الحواراالجتماعي بين جميع الفرقاء االجتماعين ،مع إدماج كل
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الفعاليات النقابية الوطنية التي ساهمت وتساهم في املحافظة على
السلم االجتماعي ببالدنا.
نؤكد كفريق على أن نجاعة املخططات واإلستراتيجيات هي مرتبطة
أساسا بمنظومة التعليم ببالدنا ومدى قدرته على تلبية حاجيات سوق
الشغل ،من خالل خلق شعب ومسالك جديدة بالجامعات واملعاهد
واملدارس من شأنها أن تبلور نوع النموذج التنموي الذي نريده ،مع
العمل على تشجيع التشغيل الذاتي للشباب والعمل على تطوير مناخ
األعمال للرفع من املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،مما سيؤدي ال محالة
إلى خلق مناصب شغل جديدة.
لذا على الوزارة العمل على سن سياسة استباقية ملواجهة الضغط
القوي على سوق الشغل خالل السنوات املقبلة مع التدفق املتزايد
لحاملي الشواهد الجامعية ،العمل على مراعاة التفاوتات الحادة بين
جهات اململكة في إحداث فرص للشغل ،مع استحضار فئة األشخاص
في وضعية إعاقة وتسهيل ولوجها إلى سوق الشغل.
فاملطلوب وضع سياسة عمومية للموارد البشرية تأخذ بعين
االعتبار التحوالت الديمغرافية املتسارعة التي يعرفها الهرم السكاني،
وصول فئة شابة جديدة إلى سوق الشغل وأخرى محال على التقاعد.
العمل على إعادة النظر في طريقة عمل وأداء الوكالة الوطنية
لتشغيل الكفاءات  ANAPECبهدف ضمان حكامة جيدة آلليات
الوساطة وتنمية الشراكة بين مختلف الفاعلين في هذا املجال مع
الحرص على عدم إحداث وكاالت محلية في مناطق بها نشاط اقتصادي
هش.
أما في مجال الحماية االجتماعية فإننا نثمن مجهودات الحكومة في
هذا الباب ،إذ يحظى بأولوية كبيرة الرتباطه بحق املواطن في االستفادة
من الحماية االجتماعية والتغطية الصحية كحق يكفله له دستور
اململكة.
وقد عرف هذا املجال عدة إصالحات من بينها مبادرة الحكومة في
تحويل "صندوق منظمة االحتياط االجتماعي" إلى مؤسسة عمومية
"الصندوق املغربي للتأمين الصحي" رغم السرعة التي مر بها باملؤسسة
التشريعية ،بهدف تدبير نظام التأمين اإلجباري األسا�سي .وقد تم
الشروع في تفعيل مجموعة من املشاريع التي تم التصويت عليها بقبة
البرملان كقانون خادمات البيوت ،إال أننا نسجل التأخير في إخراج
النصوص التنظيمية املرافقة لهذه القوانين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
قطاع الشباب والرياضة :لقد عملت الحكومة السابقة على تنزيل
استراتيجية وطنية مندمجة للشباب  2030-2015وذلك تفعيال إلرادة
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جاللة امللك الذي يؤكد باستمرار في خطاباته إلى ضرورة اإلهتمام بهذه
الفئة ،التي ما فتئت تنتفض ضد سياسة اإلقصاء والتهميش ،وألنه
آن األوان للتعامل مع الشباب كشريك أسا�سي في بناء وبلورة املشروع
املجتمعي الديمقراطي والحداثي الذي نطمح إليه ،وكفاعل مجتمعي
يعتمد عليه في تسطير وتدبير وتجويد السياسات العمومية على كافة
األصعدة ببالدنا.
وقد استشرفنا خيرا كفريق باإلستراتيجية املندمجة للشباب التي
أعدتها الحكومة تنفيذا للتعليمات امللكية ،والتي أكد فيها جاللته على
"إيجاد حلول واقعية ملشاكل الشباب الحقيقية خاصة في املناطق
القروية واألحياء الهامشية والفقيرة" ،لذا ومن أجل تنزيل هذه السياسة
املندمجة لفائدة الشباب ،فقد عملت الحكومة على تحديد  42إجراء
موزع على أربعة محاور تهم التشغيل ،التعليم ،الصحة ،الرياضة
والتنشئة االجتماعية ،تنسيق التدخالت والتقائية البرامج ذات الصلة
بالتنمية البشرية والحكامة واملشاركة املواطنة للشباب.
وقد مرت ثالث سنوات ولم نلمس مخرجات هذه اإلستراتيجية على
أرض الواقع ،مما يدفعنا اآلن إلى دعوة الحكومة للعمل في اتجاه وحدة
الرؤية حول كيفية تنزيل اإلجراءات مع باقي القطاعات ذات الصلة.
ما يمكن أن نسجله كفريق هو عدم ديمومة املخططات التي يتم
وضعها للنهوض بهذا القطاع من طرف وزراءه ،مرده غياب التنسيق
واإللتقائية التي تؤسس ألرضية صلبة قادرة على تنفيذ السياسات
العامة وتكون عامال مسهال لتقييم نتائجها.
نأمل أن تضاعف الوزارة الوصية مجهوداتها نحوالعمل على مأسسة
قطاع التخييم ،مأسسة مهنة املدرب التربوي والعمل على تأهيل قدراته
املعرفية ،تطوير وتجويد املضامين البيداغوجية املرصودة للطفل
واملراهق بفضاءات التخييم أو بدور الشباب ،اإلنفتاح على تخصصات
جديدة خاصة بالتكوين في املجال التربوي بما يضمن صناعة فرد
مواطن ،إعادة النظرفي هيكلة مجموعة من الجامعات الرياضية ،وضع
بطاقة خاصة بالشباب تخول له اإلستفاتدة من بعض الخدمات...
ومع كل ما سجلناه من مالحظات نؤكد على أن مسألة إعداد الشباب
تبقى رهينة بسياسات حقيقية ترتكز على اإلشراك الفعلي للشباب،
سياسة تأخذ مكانتها في صلب مخططات التنمية الوطنية الشاملة التي
نطمح تحقيقها.
السيد الرئيس املحترم،
قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ورش ضخم
فتح ملحاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء بكل تجلياتهم ،وقد التزمت
الحكومة في برنامجها بأن تولي كامل اهتمامها لهذا القطاع لحجم
املسؤولية امللقاة عليه في تدبير السياسات العامة املرتبطة بالفئات
الهشة على اختالف أشكالها بمجتمعنا.
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كفريق ال يسعنا إال أن نثمن املجهودات املبذولة في هذا اإلطار،
مؤكدين أن ورش إنعاش التنمية االجتماعية في محاربة الفقر
والهشاشة ،ال يمكن أن يتحقق إال بتطوير نجاعة التقائية السياسات
العمومية القطاعية من خالل اندماجها ضمن رؤية ومنهجية واضحة
وواحدة ،وبإشراف إداري واجتماعي قطبي وبتمويل عمومي قارومنظم،
يشتغل بآليات تدبيرية عمومية ومدنية متكاملة ،ويخضع للمراقبة
واملحاسبة من طرف الجهة املخصصة لذلك.
وكما جاء في عرض السيدة الوزيرة أن القطاع سيعلن عن
استراتيجية اجتماعية جديدة ،نأمل أن تصب في قلب السياسات
االجتماعية وأن تعمل أوال على تقييم البرامج التي تم تسطيرها ولم
تسفر على نتائج مرضية خصوصا تلك املتعلقة باملطلقات املعوزات
وأبنائهن ،دعم األرامل املتكفالت بأطفالهن اليتامى ،برنامج تيسير،
إيجاد حلول حقيقية لظاهرة أطفال الشوارع التي تنامت بشكل كبير
وخطير خالل السنوات األخيرة ،أطفال الهجرة السرية ،فئة األشخاص
ذوو االحتياجات الخاصة ،املسنون املتخلى عنهم وحاجياتهم املتعددة،
املرأة وحصيلة املساواة واملناصفة ،حجم تخفيض أشكال التمييز
والعنف ضد النساء ،رصد نتائج التمكين االجتماعي واالقتصادي
للمرأة...
هي بعض من انشغاالتنا وتساؤالتنا نتقاسمها معكم انطالقا من
قناعتنا أننا مدعوون جميعا لإلنخراط في هذا الورش االجتماعي
الكبير من أجل تجويد مساره الخدماتي بهدف تحقيق معادلة الحماية
القانونية واملؤسساتية واالجتماعية للفئات املعنية ،وأيضا لبناء
مشروع مجتمعي قائم على نظام متكامل للرعاية االجتماعية العادلة
واملنصفة غيرمعزولة عن السياسات العمومية ككل.
فمؤشرات التنمية االجتماعية اليوم أصبحت من أهم املؤشرات
العاملية لتصنيف الدول ونمائها ،واملغرب لألسف مازال يحتل مراكز
متأخرة في هذا املجال.
السيد الرئيس املحترم،
ما من شك أن القطاع الثقافي ببالدنا أصبح اليوم موضوعا
للتخطيط املستقبلي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف لها عالقة بحفظ
النسيج االجتماعي.
وكفريق عندما يصوت لفائدة وزارة الثقافة فإنه بذلك يدعم
اإلنتاج الوطني بكل تجلياته الفكري واألدبي والفني ويساهم في إشاعة
قيم الجمال واإلبداع وتفتح الفكر وتنويره وتهذيب الذوق ونشر ثقافة
الحواروالتسامح ونبذ العنف والتطرف على أشكالهم.
علما أننا ِنؤكد على مضاعفة املجهودات فيما يخص النهوض
بالسياسة الثقافية ببالدنا لألهمية القصوى التي أصبحت تحظى بها
الثقافة بالنسبة ملختلف الدول ،لتشمل كل ما له عالقة بمضامين
الثقافة وصناعتها ممثلة في الطباعة والكتاب والنشر وحقوق التأليف
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وامللكية الفردية والقوانين املنظمة للمشهد السمعي البصري ،تدبير
الوضع اللغوي ،تدبير ثقافة الطفل والشباب ...وأيضا الحضور الفعلي
واإلشعاعي لبلدنا على مستوى الدبلوماسية الثقافية بين القارات.
نؤكد أيضا على ضرورة سن سياسة التقائية البرامج فيما بين
القطاعات ،خصوصا قطاع التربية الوطنية والشباب والرياضة
كشريكين أساسيين في تنمية قدرات الفرد املعرفية واإلبداعية ،حتى
ال يبقى الشأن الثقافي مجرد سياسة قطاعية ،في انتظار تبني الدولة
املغربية بوضوح لسياسة وطنية للثقافة.
السيد الرئيس املحترم،
رغم املجهودات املبذولة في قطاع االتصال لم نحقق بعد املهنية
واالحترافية في تأهيل اإلعالم العمومي ،وجعله منارة لتنوير الرأي العام
الوطني في ظل تنافسية قوية من باقي دول العالم..
لذا كفريق نؤكد على أن توظيف وسائل اإلعالم في خدمة التنمية
يحتاج إلى استراتيجية إعالمية واضحة املعالم ،قادرة وحريصة على
مواجهة هذا الغزو بكل أنواعه حتى ال يفقد مجتمعنا هويته وذاته،
وأيضا إلى رؤية واضحة لألدوارالتثقيفية والتنويرية التي ينبغي أن يؤديها
اإلعالم السمعي البصري العمومي للمجتمع ،التي من شأنها أن تكرس
قيم االعتزازباالنتماء الثقافي والحضاري املغربي.
لهذا يجب على الوزارة الوصية أن تجتهد في العمل على احترام
الدستور املغربي في املجال الذي نتحدث عنه من خالل مراجعة دفاتر
التحمالت للقنوات التلفزية الوطنية ،لتستوعب ليس فقط التنوع
اللغوي للبالد ولكن أيضا لتجويد املضمون الثقافي املتنوع واملتعددة،
حتى تجد كل شريحة مجتمعية ذاتها في ما يعرض على قنواتنا.
كفريق نؤكد أيضا على دور الهيأة العليا لإلتصال السمعي البصري
في العمل على تطوير وإصالح واقع اإلعالم العمومي ،وعلى مسؤولية
وكالة املغرب العربي لألنباء في مواكبتها للتحوالت العميقة التي يعرفها
مجتمع اإلعالم واملعرفة دوليا ،خصوصا على املستوى املنهي وفق رؤية
حديثة ومنسجمة مع األدوار والوظائف الجديدة ملقتضيات املرفق
العمومي.
كما نثمن هيكلة املجلس الوطني للصحافة وحجم املسؤولية امللقاة
عليه في صون مهنة املتاعب مع الحرص من جانبه على الدفع نحو إنتاج
صحافة تقدم منتوجا جيدا للمواطن املغربي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

سابعا :مداخالت فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وأعضاء الحكومة املحترمون،
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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  2019املعروض على مجلسنا املوقرللدراسة
واملصادقة على مستوى الجلسة العامة.

قطاع االقتصاد  واملالية (املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي):
السيد الرئيس،
إذا كان دور املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في مساعدة
البرملان يجد أساسه الدستوري في الفصل  152من الدستور الذي
ينص على ما يلي" :للحكومة وملجلس النواب واملستشارين أن يستشيروا
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في جميع القضايا ،التي لها
طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي" ،فإن من أهم نتائجه ،أن املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة
والبرملان؛ حيث يقوم بإبداء الرأي في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني
والتنمية املستدامة ،كما يقوم بإبداء الرأي في جميع القضايا األخرى
ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي ويحلل الظرفية ويتتبع
السياسات االقتصادية واالجتماعية والوطنية والدولية وانعكاساتها
ويقدم اقتراحات في جميع امليادين وييسر ويدعم التشاور بين الفرقاء
االقتصاديين واالجتماعيين واملساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي إلى
جانب هذا يقوم بإنجاز دراسات وأبحاث في ميادين مرتبطة بممارسة
صالحياته ،وبالتالي يمكن لهذه اإلجراءات السالفة الذكرأن تنيرالطريق
أمام البرملان لتتبع وتقييم السياسات العمومية التي تنجزها الحكومة.
وكما هو معروف ،فإن تقييم السياسات العمومية ،يعني الوقوف
على ضرورتها وفعاليتها وآثارها ،من خالل تجميع وتصنيف عدد من
املعايير واملؤشرات التي يتشكل منها التقييم ،وفي هذا الصدد فإن
نشر املمارسات التقييمية ،داخل املؤسسة البرملانية ،يحفز على
التحلي بأكبر قدر ممكن من الدقة في تحديد األهداف املراد تحقيقها
من خالل مختلف أطوار العمل البرملاني تشريعا ورقابة ،مما يضفي
على كل سياسة عمومية أهدافا محددة وغير عامة ،من أجل تسهيل
عملية التقييم ،والتي من شأنها أن تتيح للسيدات والسادة املستشارين
االستشراف البرملاني في القيام بمهامهم التمثيلية.
السيد الرئيس،
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نعتبر تتبع مآل توصيات
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إشكالية محورية؟ ،وفي هذا
الصدد ،نقترح التفكير في إنجاز تقارير دورية أو سنوية حول مجاالت
اشتغال املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومدى تجاوب مختلف
القطاعات املعنية مع توصياته ،خاصة ما يتعلق منها ّ
بالرأسمال
ْ
غير املادي ،ورأي املجلس بشأن التوزيع املجالي لالستثمار العمومي
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في أفق الجهوية املتقدمة ،ودور املراكز الجهوية لالستثمار في إعداد
وبلورة املخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز االستثمار
وتحسين مناخ االعمال على صعيد الجهة ،النموذج التنموي الرأسمال
الالمادي وتقييم االستراتيجيات القطاعية ووصفة املجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي حول إصالح النموذج االقتصادي املغربي ،كما
ندعو إلى اإلعمال املستعجل لتوصية املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي الرامية إلى تنزيل الالتمركز اإلداري ،مما سيمكن من تقوية
التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير املمركزة ،عالوة على
ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية االجتماعية
واالقتصادية الذي سيتم إنجازه ،واألخذ بعين االعتبار اإلشكاليات
املرتبطة بالسياسات املوجهة للشباب ،تفاعال مع التوجيهات امللكية
التي حددها جاللة امللك حفظه هللا في خطاب  12أكتوبر املا�ضي حول:
الشباب والتشغيل كرافعتين أساسيتين للنهوض بالقطاع الفالحي.

قطاع الصناعة والتجارة الخارجية واالستثمار واالقتصاد 
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 ،قادر على رفع التحديات
املرتبطة بالتنمية وخلق مناصب الشغل املنتج بنسب تمكن من
امتصاص العطالة ،بعدما أن أبان النموذج التنموي الحالي محدوديته،
ونحن نتأمل وندقق في املعطيات املتعلقة بمشروع ميزانية الوزارة ،ال
يسعنا إال أن نعبر عن أسفنا لكون هذا القطاع مازال ال يحظى بالدعم
املالي الكافي ،وهو ما يتجلى في تواضع امليزانية املخصصة للوزارة
خصوصا وأن الحكومة تراهن على مواصلة االستراتيجيات القطاعية
ودعم االستثمار الخاص واملقاولة وجعلت منه إحدى أولويات مشروع
قانون املالية لسنة  ،2019عبر التركيز على مخطط التسريع الصناعي
وتطويرالتجارة الخارجية ،إال أن االعتمادات املالية املخصصة ملخطط
التسريع الصناعي ال تزكي هذا الطرح ،حيث ال تتجاوز  2,3مليار
درهم في مجموعها ،منها  1,5مليار درهم لصندوق التنمية الصناعية
واالستثمارات فقط ،في مقابل مخططات أخرى -ال ننكر أهميتها
اإلستراتيجية والتنموية -رصدت لها مبالغ تجاوزت  19ملياردرهم.
وجدير باملالحظة ،أن القطـاع غيـر الفالحي ال يـزال غيـر قـادر علـى
تحقيـق وتيـرة نمـو قويـة بالقـدر الكافـي؛ وهو ما يتضح من خالل قطــاع
الصناعــات التحويليــة .فرغــم جهــود االســتثمار فــي مختلــف املنظومــات
ورغــم التطــور الســريع واملتواصــل لصــادرات بعــض املهــن العامليــة
للمغــرب (الســيارات والطي ـران) ،ال ت ـزال القيمــة املضافــة ملجمــوع قطــاع
الصناعــات التحويليــة تتطــور بوتيــرة متواضعــة لــم تتجــاوز  %2.2سـنة
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2017؛ وتعكـس هـذه الوضعيـة ازدواجيـة القطـاع الصناعـي باملغـرب،
حيـث تتجـاور فـي إطـاره مهـن متسـمة بالديناميـة ومندمجـة بشـكل جيـد
فـي سالسـل القيمـة العامليـة ،إلـى جانـب فـروع ذات إنتاجيـة محـدودة
وذات قيمــة مضافــة ضعيفــة ،وذلــك باملــوازاة مــع اســتمرار أنشــطة
االقتصــاد غيــراملنظــم.
السيد الرئيس،
إننا إذ نعتز لكون الصناعات الجديدة أضحت تشكل املصدر
الرئي�سي لصادرات املغرب ،خصوصا صناعة السيارات التي تخطت
قيمة صادراتها صادرات الفوسفاط ومشتقاته ،تتبعنا باعتزاز بالغ،
نهايـة سـنة  2017توقيـع أزيـد مـن  26مشــروعا اســتثماريا فــي قطــاع
صناعــة الســيارات ،وهــي مشــاريع مــن شــأنها تمكيــن املغــرب مــن التموقــع
فــي مجـاالت جديـدة فـي سلسـلة قيمـة صناعـة السـيارات ،دون إغفـال
توقيـع بروتوكـول اتفـاق فـي السـنة نفسـها حـول املشــروع االســتثماري
للمجموعــة الصينيــة (بــي واي دي) (BYD Build Your Dreams )BYD
املختصــة فــي صناعــة الســيارات الكهربائيــة ،وغيرها كثيرمن االتفاقيات
واملشاريع ذات الصلة.
غيـر أن تحقيـق املغـرب السـتفادة مثلـى مـن مختلـف االسـتثمارات
األجنبيـة مـن حيـث نقـل املهـارات والتكنولوجيـا ،يظـل رهينـا باألساس
بالتوفـر علـى رأسـمال بشـري مؤهـل وقـادر علـى امتـالك التكنولوجيـات
املسـتوردة وإتقانهـا .فأغلـب املهـن العامليـة للمغـرب عرفـت ديناميـة
مهمـة خـالل سـنة  .2017لكـن ،ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه إذا كان قطـاع
صناعـة السـيارات قـد نجـح فـي الحفـاظ علـى املكانـة األولـى ،باسـتئثاره
ب ـ  %24مـن الصـادرات ،فـإن القطاعـات األخـرى كاإللكترونيـك وصناعـة
األدويـة تجـد صعوبـة فـي بلـوغ الحجـم الـذي يمكنهـا مـن املسـاهمة بشـكل
أكبـر فـي تحسـين رصيـد امليـزان التجـاري؛ حيث الزالـت القيمـة املضافـة
الصناعيـة ال تسـاهم بالقـدر الكافـي فـي نمـو الناتـج الداخلـي الخـام ،كمـا
أن املهـن العامليـة غيـرقـادرة ْ
بعـد علـى إحـداث مـا يكفـي مـن فـرص الشـغل
ً
الالئـق لتعويـض القطاعـات التـي تشـهد تراجعـا ،لذا 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.
السيد الرئيس،
َّ
ُ
إذا كان املغرب يصنـف ضمـن فئـة البلـدان األقـل اسـتعدادا
لالنخـراط فـي الثـورة الصناعيـة الرابعـة ،فإن األمر يستدعي العمل على
تبني تدابير وإجراءات عملية وفعالة ،نذكر من أهمها :ضمـان املزيـد مـن
الفعاليـة واالنسـجام ملخطط التسريع الصناعي من خالل تعزيـزالحكامـة
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املؤسسـاتية واإلطـار الخـاص بقيـادة مسلسـل التصنيـع؛ معالجـة أوجـه
قصـور السـوق مـع الحـرص علـى تجنـب خلـق وضعيـات ريعيـة ،وذلـك مـن
خـالل ربـط االسـتفادة مـن التدابيـر التحفيزيـة بالنتائـج املحققـة؛ تطوير
صيغ تمويل مالئمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية واالستثمارات
ِ
املبتكرة؛ ضمـان االلتقائيـة بيـن املجـاالت الترابيـة ،مـن خـالل اعتماد
اك
نمـوذج املمرات الصناعيـة  ،corridors industrielsوتشـجيع إشـر ٍ
أكبر للجهات؛ ضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص
ومؤسسات التكوين؛ اعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء
االقتصادي مع تشجيع البحث واالبتكار ،لتعزيـز فـرص املغـرب فـي
تموق ٍـع أفضـل علـى مسـتوى سالسـل القيمـة العامليــة.
السيد الرئيس،
وإذ ننوه بمواصلة الحكومة تحسين جاذبية االستثمار بفضل
التحفيزات الضريبية وتحسين بعض اإلجراءات والتدابير من خالل
اعتماد نظام التعريف املوحد للمقاولة (وهو باملناسبة ثمرة تنسيق
وثيق بين االتحاد العام ملقاوالت املغرب وعدة إدارات) وإجراءات التبادل
اإللكتروني في مجال االستيراد والتصدير ،فإننا نرى أنه من الضروري
التسريع بإصالح وتبسيط املساطر اإلدارية ورقمنتها واإلسراع بإحداث
وكالة واحدة عامة تجمع جميع املبادرات "املشتتة" التي تهم املقاوالت
الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة ،وكذا تحسين الولوج للوعاء
العقاري املعبأ لالستثمارالصناعي من خالل كلفة تنافسية على مستوى
كافة التراب الوطني والعمل على تأهيل فضاءات االستقبال الصناعية،
إضافة إلنجازمشاريع حظائرصناعية مندمجة موجهة للكراء تستجيب
لطلبات املقاوالت الصناعية ،خاصة منها الصغرى واملتوسطة ،فإننا
ندعو الحكومة إلى مواصلة العمل على تعميم مختلف الجهـود املبذولـة
فـي أفق تحسـين معـدل تثميـن املناطـق الصناعيـة ،لتشـمل تلـك الجهـود
مجمـوع املناطـق املفتوحـة حاليـا أمـام املسـتثمرين ،وذلـك مـن أجـل
تحقيـق أفضـل عائـد مـن االسـتثمارات التـي تـم القيـام بهـا فـي هـذا املجـال؛
كاللجـوء املتزايـد إلـى كـراء العقـارالصناعـي للمسـتثمرين عـوض االقتنـاء
النهائـي ،واعتمـاد مقتضيـات قانونيـة محكمـة ترمـي إلـى ضمـان انخـراط
أكبـر ملجمـوع الفاعليـن فـي مسلسـل تهيئـة وتوزيـع األراضـي الصناعيـة
مـن أجـل تثميـن العقـاراملوجـه لألنشـطة الصناعيـة.
السيد الرئيس،
البد لنا من إثارة مسألة تنامي القطاع غير املنظم والذي ينافس
القطاع املهيكل منافسة غير مشروعة ،ويهدد بانزالق مقاوالت منظمة
نحوه ،فقد توصلنا إلى معطيات صادمة حول مخاطره وتأثيراته السلبية
بل واملدمرة من الناحية االقتصادية للمقاولة املواطنة ،إذ أن حصة
القطاع غير املهيكل تناهز  %20من الناتج الداخلي الخام غير الفالحي،
و %10من الواردات .ويتداول االقتصاد الرمادي في  210مليار درهم
والتي تمثل خصاصا في املوارد واألسواق بالنسبة للقطاعات املهيكلة،
وهدرا مهما للمداخيل الجبائية للدولة .حيث يستحوذ القطاع الغير
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املهيكل في القطاعات اإلنتاجية على  %54في قطاع النسيج واأللبسة،
 %32في قطاع نقل البضائع عبرالطرق %31 ،في قطاع البناء واألشغال
العمومية ،و %26في قطاع الصناعة الغذائية والتبغ ،باستثناء القطاع
األولي.
األمر الذي يقت�ضي من وجهة نظرنا ،العمل على تعزيز جاذبية
القطاع املنظم ،لجعله الخياراألمثل بالنسبة للفاعلين في مجال التجارة
واألعمال ،وذلك عبر إزالة مجموعة من العوامل املنفرة ومعالجتها.
بإعطاء األولوية لجانب اإلصالح الجبائي؛ عبر تخفيض الضرائب على
الدخل ،وعلى أرباح الشركات ،وتبسيط الضريبة على القيمة املضافة،
والرفع من الرسوم الجمركية على املنتجات االستهالكية املنتهية الصنع؛
ثم توفير املواكبة والدعم ملقاوالت القطاع غير املهيكل من أجل انتقال
سلس إلى القطاع املهيكل وتسهيل اندماجها فيه ،وذلك عبر إقرار إطار
قانوني خاص ومحفز ،وتعزيز قدرات املقاوالت املنتجة غير املهيكلة
ودعم ولوجها إلى السوق؛ مع مكافحة روافد اقتصاد الظل ورصد
الغش وكشفه ،حيث نطالب بدور تشاركي للقطاع الخاص في مسلسل
وضع املعايير املرجعية ،خاصة املتعلقة باألسعار املرجعية وأسعار
التكلفة؛ إضافة الجتثاث التهريب وتجفيف منابعه.
كما أن التدابير املقترحة سوف تبقى حبرا على ورق ،إن لم يتم
تعزيزها بتبني سياسة صارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة ،من
جهة ،والتربية والتكوين ،من جهة ثانية .وفي هذا السياق ،نقترح عدة
إجراءات من أهمها؛ تحسيس املستهلكين ،وتخفيض السقف املسموح
به لألداء نقدا ،والتوسع في رقمنة الخدمات العمومية.
السيد الرئيس،
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
بتطوير تصدير الخدمات خصوصا نحو البلدان اإلفريقية؛ مع ترشيد
اتفاقيات التبادل الحر؛ وكذا العمل على تقنين وضبط تدفقات أحسن
للواردات ،وأخيرا تعزيز مسلسل اإلصالحات في مجال مناخ األعمال من
خالل تعزيز منظومة العدالة ومكافحة الفساد والولوج إلى التمويل،
خصوصا بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة
والصاعدة ،مع تحسين املرونة على مستوى عالقات أطراف الشغل.
وللنهوض بقطاع التجارة الخارجية ببالدنا ،يتعين العمل على عقلنة
مسلسل إبرام اتفاقيات التبادل الحر ،باعتماد مقاربة إدماجية فيما
يخص املفاوضات لتشكيل فريق من مفاوضين بقيادة رئيس مفاوض
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دائم؛ اختيار شركاء بأولوية عبر فضاءات وجهات ومناطق يربطها مع
املغرب امتياز تناف�سي ،مثل إفريقيا ودول سوق الخليج العربي والدول
الصاعدة كالصين وكوريا الجنوبية؛ وتعزيز وتقوية قدرات اليقظة
واالستشراف فيما يخص سياسة التجارة الخارجية؛ عالوة على تسريع
عملية تأهيل اإلطاراملؤسساتي والتنظيمي للتجارة الخارجية.
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 ،عبر تقوية
البنية التحتية الرقمية التي تعد مرتكزا أساسيا لبناء أنشطة صناعية
متطورة ،ولجذب املستثمرين وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني.
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
إال أنه ولألسف الشديد ،يصنـف املغـرب ،حسـب مؤشـر االبتـكار
العاملـي لسـنة  ،2017ضمن قائمة البلدان محدوديـة االبتـكار ،حيـث
َ ُ
تص َّنـف ضمـن رتبـة
جـاء فـي الرتبـة  72مـن أصـل  127بلـدا .كمـا أن بالدنا
متدنيـة نوعـا مـا فـي مكـون "االبتـكار" فـي مؤشـرالتنافسـية العاملـي برسـم
 ،2017/2018حيـث جـاء فـي الرتبـة  94مـن أصـل  137بلـدا؛ ومـن خـالل
هـذا األداء الضعيـف ،يتبيـن أن السياسـات الوطنيـة املنفـذة فـي مجـال
االبتـكار لحـد اآلن لـم تنجـح فـي تحقيـق أهدافهـا .وهـو مـا ينطبـق علـى
إستراتيجية "مغـرب االبتـكار" وآليـات التمويـل العمومـي املتعـددة التـي
تـم وضعهـا مــن قبيــل "انطــالق" و"تطويــر" التدابيــر املتعلقــة بالخدمــات
التكنولوجيــة للشــبكة  .PTRلذا ،فإننا ندعو الحكومة إلى مواصلة
الجهود املبذولة لترصيد املكتسبات ،مع التفكير في تقييم مختلف
البرامج واالستراتيجيات ذات الصلة ،قصد تجاوز املعيقات ،وتصحيح
مواطن الضعف ،واقتراح إمكانيات التطوير ،من خالل التركيز على
تقويم بعض االختالالت ،في أفق تحسين مؤشر االبتكار كمكون أسا�سي
ضمن مؤشرالتنافسية العالمي ،نعرضها كما يلي:
 تجاوز إشكالية تعـدد آليـات تقديـم التمويـل والدعـم للمقـاوالتوحاملـي املشـاريع املبتكـرة؛
املخص َ
َّ
صـة ملجـال البحـث والتطويـر ،إذ ال
 -الرفع من النفقـات

تتعـدى  %0.71مـن الناتـج الداخلـي الخـام؛

 تأهيل املـوارد البشـرية العاملـة فـي مجـال البحـث املبتكروالتكنولوجـيا؛
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 معالجة إشكالية عـدم التـوازن فـي توزيـع الباحثيـن حسـبالتخصصـات ،إذ نجـد أن نسـبة تخصصـات الهندسـة والتكنولوجيـا ال
تتجــاوز .%6.4
ُْ
ِ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
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 ْ
صدر لفرص العمل ويتجاوز رقم معامالته  110مليار درهم ،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 تصدير
الخدمات .كما سجلنا تحسنا ملحوظا للقطاع السياحي ببالدنا ،حيث
ارتفع عدد السياح الوافدين على اململكة خالل الفترة املمتدة بين شهر
ينايروشهريونيو  2018إلى ما يقرب من  5,1مليون سائح ،مسجال بذلك
ارتفاعا بنسبة  %10مقارنة مع نفس الفترة من سنة  .2017أما بالنسبة
للعائدات من العملة الصعبة ،فقد بلغت  31,2مليار درهم في الفترة
املمتدة بين شهر يناير وشهر يونيو  2018مقابل  27مليار درهم برسم
نفس الفترة من سنة  2017أي بارتفاع بنسبة .%15,2
ورغم هذه املؤشرات اإليجابية املشجعة ،إال أن املوضوعية تفرض
علينا أن نثيرأمامكم ونحن نخوض في مناقشة مضمون ميزانية الوزارة،
أن نتوقف عند استراتيجية الحكومة للقطاع واملتمثلة في "رؤية "2020
واستحضارأهدافها الطموحة من بينها 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
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نفس أخطاء واختالالت "املخطط األزرق" ،الذي لم يتمكن من تحقيق
إال أقل من  %10فقط من أهدافه الخاصة ،فعلى سبيل املثال:
 التفاؤل املفرط فيما يخص األهداف املحددة في استراتيجيةالسياحة "رؤية  ،"2020وذلك رغم التأثير السلبي لألزمة االقتصادية
العاملية لسنة  2008على األسواق الرئيسية املنتجة للسياح؛
 عدم إحداث هيئات حكامة على املستوى الوطني (املجلس الوطنيللسياحة"  )"CNTوعلى املستوى املحلي (ثمان وكاالت للتنمية السياحية
" )"ADTمن أجل ضمان تنفيذ استراتيجية التنمية املحلية "رؤية
"2020؛
 ضعف معدل اإلنجاز بخصوص عقود البرامج الجهوية ()CPRالرامية إلى تنفيذ رؤية  2020جهويا ،حيث كانت تتوخى عقود البرامج
الجهوية الخمسة عشر التي تم توقيعها إلى إنجاز  944مشروعا سياحيا
بقيمة إجمالية تزيد عن  151مليار درهم ،غير أنه إلى غاية نهاية سنة
 ،2015لم يتم إنجاز سوى  37مشروعا بمبلغ  1,4مليار درهم ،أي
بنسبة إنجازتقل عن %1؛
 عدم إنجاز أي من املشاريع املبرمجة في إطار "قريتي" كبرنامجللتنمية املتكاملة للسياحة القروية والطبيعية وبرنامج "مدينتي" للتنمية
السياحية املتكاملة للمنتوجات الثقافية والحرفية في املدن العتيقة
واللذان تم إعدادهما من قبل الشركة املغربية للهندسة السياحية
واللذان يشكالن أداتين لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسياحة.
السيد الرئيس،
بالرجوع للمالحظات واألرقام التي قدمها تقرير املجلس األعلى
للحسابات حول "السياحة" وفقا لتقريره السنوي برسم سنتي
 ،2017/2016فنالحظ أن األمور ال تسير على نفس املنوال بالنسبة
لرؤية  ،2020حيث أن نسبة اإلنتاج جد ضعيفة (حوالي  %3عند متم
سنة  ،)2015كما أن نسبة إنجاز املشاريع املنصوص عليها في العقود
الجهوية هي بحدود  %0.3فقط عند متم شهريونيو  ،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 مبتكرللقطاع 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
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.
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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.
وفي هذا اإلطار ،يمكن أن نسجل خيبة آمالنا حول حصيلة
"البرنامج الوطني لالبتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي"،
حيث استند هذا البرنامج إلى إحداث آلية تهدف إلى توجيه ودعم
مشاريع املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة ،وكذا تحسين عملية
تأطير النشاط السياحي؛ ففيما يتعلق بتوجيه ودعم مشاريع املقاوالت
السياحية الصغرى واملتوسطة ،تم وضع آليتين للدعم هما "مساندة-
سياحة" و"رينوفوتيل" ،بيد أن حصيلة هاتين اآلليتين كانت بعيدة عن
اإلنتظارات ،حيث لم تتجاوز االلتزامات في كل منهما مبلغ  1.91مليون
درهم و 35,4مليون درهم ،على التوالي ،مقابل أغلفة مالية توقعية
بمبلغ  420مليون درهم ،و 500مليون درهم.
أما فيما يتعلق بمجال تأطير النشاط السياحي ،فيالحظ أن الورش
املتعلق بهيكلة ومواكبة الفيدراليات والجمعيات املهنية الذي يعد أحد
أهم محاور البرنامج الوطني لالبتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع
السياحي ،لم يحرز أي تقدم ملموس.
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؟
السيد الرئيس،
من التدابير املواكبة إلعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي ،ما هو
مرتبط بالترويج لوجهة املغرب وتسويق املحطات السياحية ،يعتبر
التكوين في مهن السياحة من التدابير املواكبة إلعطاء دفعة قوية
للقطاع السياحي ،إال أنه ولألسف الشديد ،فاإلجراءات التي عهد بها
عقد برنامج رؤية  2020إلى وزارة السياحة ،لم يتم تفعيل أغلبها ،ومنها
على سبيل املثال نذكر:
 تزويد قطاعات السياحة بكفاءات ذات مستوى عال؛ إعادة تموضع املعهد العالي للسياحة بطنجة؛ إحداث مدرسة تكوين في الفندقة ذات مستوى دولي.وفيما يتعلق برصد واقع التشغيل لخريجي معاهد التكوين لوزارة
السياحة ،فقد سجلنا غياب آلية تتيح تتبع وتيرة االندماج املنهي
للخريجين على مستوى وزارة السياحة وكذا على مستوى معاهد
التكوين نفسها.
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كما أن النهوض بالسياحة ببالدنا ،ينبغي أال تكون مسؤولية وزارة
واحدة وهي وزارة السياحة ومصالحها الخارجية أو املكتب الوطني
املغربي للسياحة ،بل هي مسؤولية كل السلطات العمومية من وزارة
املالية وإدارة أمالك الدولة فيما يخص توفير العقار ،والجماعات
الترابية فيما يخص تهيئة املواقع السياحية ،ووزارة التجهيزفيما يخص
البنيات التحتية األساسية من طرق ،سكك حديدية ،ومطارات .وعليه
ينبغي انخراط كل السلطات في العمل السياحي ،كما أن الشراكة بين
الدولة والقطاع الخاص هي حجر الزاوية الحقيقية لتخطيط سياحي
قوي للنهوض بالتنمية السياحية بصفة تراعى فيه العدالة املجالية،
واالختصاص الجهوي.
وعليه ،أصبح لزاما على الحكومة أن تساير املنافسة القوية لوجهة
املغرب من طرف بلدان حوض البحر األبيض املتوسط (إسبانيا،
اليونان ،تركيا ،)..كما ينبغي تكاثف الجهود بين كل القطاعات
الحكومية والتعاون بين الدولة والجهات بما يسمح بخلق فرص التنمية
واستقطاب االستثمارات وتوطينها بكل جهات البالد.

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.
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 واملساهمة في
تقوية العالقات التجارية للمملكة املغربية جنوب-جنوب ،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؛
 تعزيز الربط الجوي الداخلي من خالل إبرام اتفاقية جديدة هذهالسنة تهم الربط الجوي ملدينة أكادير على صعيد جهة سوس ماسة
درعة.
 الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات وتحسين جودة الخدماتواملحافظة على البيئة؛
 تعزيز الشروط واملبادئ األساسية للسالمة في قطاع املالحةالجوية؛
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 اعتماد خمسة من أكبر املطارات في املغرب ضمن برنامج إشهادالطائرات ،بما يمثل  %85من إجمالي حركة املسافرين؛
 تقوية املنظومة القانونية للطيران املدني بشكل يتوافق التشريعالدولي؛
... -إلخ

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
السيد الرئيس،
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؛ فرغم تسجيل القطاع تطورا
هاما على مستوى مؤشراته وخصوصا صادرات قطاع الصناعة
التقليدية والتي عرفت نموا بنسبة تفوق  %32سنة  2017مقارنة بسنة
 ،2016فنحن نتوخى معرفة النتائج املرحلية ،املحققة تنفيذا للقانون
املالي لسنة  ،2018السيما في إطار برنامج تسريع وتيرة إنجاز بنيات
اإلنتاج والتسويق ملنتجات الصناعة التقليدية؟ وعن مدى تفعيل
برنامج التقييس وإشهاد الجودة والدعم التقني من خالل اقتناء معدات
اإلنتاج على لصالح فروع الصناعات الحرفية على مستوى اململكة؟
وهنا ،نتساءل معكم ،حول اإلجراءات والتدابيرالتي قمتم بها لجعل
الصناعة التقليدية رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والتضامنية ،كتلك املتعلقة بما يلي:
 تطويراإلنتاج الحرفي؛ تطويرسالسل اإلنتاج؛ تطويرالنسيج املقاوالتي للقطاع ودعمه بإحداث مناطق وفضاءاتأنشطة مندمجة من جيل جديد ،تتوفرعلى بنيات تحتية مالئمة لفائدة
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املقاوالت الصغرى واملتوسطة بالقطاع؛
 تقديم الدعم اللوجيستيكي للحرفيين وتمكينهم من املواد األوليةذات الجودة العالية ليتمكنوا من رفع حجم اإلنتاج وجودته؛
 إدخال بعض التصاميم العصرية وكذا مسايرة التحوالتالتكنولوجية وتطوير وتنويع املنتجات ،لتتمكن املقاولة الوطنية
املصدرة من االنسجام مع أحدث االتجاهات في التصاميم واأللوان
واالستجابة ملتطلبات الزبناء؛
 ابتكار حلول مالئمة لإلشكاالت املرتبطة بالولوج إلى التمويلبالنسبة للمقوالت الصغرى واملتوسطة التي تمارس أنشطتها في مجال
الصناعة التقليدية؛
 توفيرالتمويالت وتنويع التمويالت املمكنة بالنسبة للصناع ،سواءالصناع الفرادى أو الصناع اللي هما في القرية أو في املدينة أو كذلك
املقاوالت الصغرى؛
َ
 اعتماد آليات ناجعة وواقعية من أ ْجل َت ْمويل إ َعادة هيكلة
ِ
ِ
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،عبر تحسين وسائل اإلنتاج ،حتى
ُ َ
َ َ
واك َبة َّ
الحديثة دون املس بالطابع
الت َح ُّوالت التكنولوجية
تتمكن من م
التقليدي للمنتوج وخصوصياته الحضارية والثقافية؛
 التفكير في خلق جيل جديد من املؤسسات التي تتولى عمليةالتسويق ملنتجات الصناعة التقليدية ،تتوفر على املقومات الضرورية
لالستجابة لحجم الطلبيات املرتفعة واحترام اآلجال املعقولة للتسليم؛
 التفكير في إنشاء مركزيات شراء ( )des centrales d’achatقطاععمومي أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ،بحيث ستتكفل
املركزيات املذكورة بشراء املنتجات من الصناع التقليديين مباشرة دون
وسطاء ،مع تسويق املنتوج املغربي محليا ودوليا.
السيد الرئيس،
لقد بادراملغرب إلى تطويرهذا القطاع ،من خالل اعتماد استراتيجية
وطنية للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني  .2020-2010وعلى
الرغم من الجهود املبذولة في إطار هذه االستراتيجية ،وعلى بعد عامين
َّ
من بلوغ أجلها ،فإن النتائج ال ترقى إلى مستوى األهداف املسطرة،
ً
بالنظر إلى أن مساهمة هذا القطاع حاليا في الناتج الداخلي الخام ال
تتجاوز  ،%2عوض  %3,9املحددة كهدف في أفق سنة  ،2020كما
ُ ّ
يش ِغ ُل القطاع نحو  %5من السكان النشيطين ،عوض نسبة  %7,5التي
استهدفتها االستراتيجية املذكورة .وعالوة على ذلك ،تؤكد نتائج القطاع
أن انعكاساته على إدمـاج حاملي الشهادات والنساء التزال دون مستوى
اإلمكانات التي يتيحها ،حيث ال يشغل سوى  %2من الخريجين ،في حين
أن  %14,5فقط من التعاونيات هي تعاونيات نسوية.
ومن أجل التغلب على أوجه القصور وتمكين قطاع االقتصاد
االجتماعي والتضامني من االضطالع بدوره الكامل في اإلدماج ،ينبغي
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تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل السعي ،قدر اإلمكان ،إلى مالءمة
اإلطار القانوني واملؤسســاتي واالقتصــادي مــع حاجيــات الفاعليــن فــي
هــذا القطــاع؛ وذلــك عبــر اإلس ـراع ،بدايــة ،باعتمــاد مش روع القانون
اإلطار الخاص باالقتصاد االجتماعي والتضامني ،ال بد من تعزيز
وإحداث منظومة حكامة وطنية وجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة
تطوير هذا القطاع ونموه ،اإلسراع بإخراج املرصد الوطني لالقتصاد
ُ
االجتماعي إلى حيز الوجود ،العمل على إحداث غ َر ٍف جهوية لالقتصاد
االجتماعي والتضامني ،ضمان إدماج أفضل للوحدات العاملة في مجال
ّ
ّ
الق َي ِم ،وأخيرا حســين
االجتماعي
االقتصاد
والتضامني داخل سلسلة ِ
الولــوج إلــى التمويــل ،ســواء فــي مرحلــة تأســيس الوحــدات العاملــة فــي
مجــال االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي أو فــي مرحلــة النمــو والتوســع.

قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
السيد الرئيس،
ال يزال العالم القروي يعاني خصاصا كبيرا في البنيات األساسية
والخدمات االجتماعية ،وهو ما يدعونا جميعا للعمل على ابتكار حلول
استعجالية ومناسبة وتحرير كل الطاقات اإليجابية من أجل املرور
للسرعة القصوى ملواجهة كل مظاهر الهشاشة .فعلـى الرغـم مـن أن
وزن القطـاع األولـي هـو أقـل مـن القطاعيـن اآلخريـن ،مـازال نمـو الناتـج
الداخلـي الخـام مرتهنـا بـاألداء السـنوي للقطـاع الفالحـيَّ .
ويرجـح أن هـذا
االرتهـان ،الـذي ال يـزال يؤثـر علـى قـدرة االقتصـاد الوطنـي علـى مقاومـة
الصدمـات ،يعـزى إلـى عامليـن ،همـا:
أوال :حجـم معـدالت تقلـب القيمـة املضافـة الفالحيـة مـن سـنة إلـى
أخـرى ،والتـي تبقـى مرتفعـة؛
ثانيا :وزن التشـغيل فـي القطـاع الفالحـي ،الـذي يصـل إلـى  %38مـن
السـكان النشـيطين املشـتغلين ويحـدد بالتالـي مسـتوى الطلـب الداخلـي
املوجـه إلـى قطاعـات االقتصـاد األخـرى.
السيد الرئيس،
إن االتحاد العام ملقاوالت املغرب يثمن مجهودات الوزارة لتشجيع
الحوار بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار مخطط "املغرب
األخضر" ،خاصة أن الخبرة التي اكتسبها املغرب واملنجزات التي تم
تحقيقها في امليدان الفالحي كفيلتان برفع مختلف التحديات التي
يواجهها القطاع باعتباره رافعة أساسية لالقتصاد الوطني ،وهو ما
سيمكن من التنزيل األمثل ملضامين الخطاب امللكي السامي بمناسبة
افتتاح الدورة البرملانية  12أكتوبر  2018في عالقته بقطاع الفالحة
والتنمية القروية.
وهنا البد من اإلشادة باملجهود الذي بذل من قبل الوزارة لتحقيق
جل أهداف املخطط االستراتيجي "املغرب األخضر" ،مع مواصلة العمل
لتنزيل التوجيهات امللكية التي حددها جاللة امللك حفظه هللا في خطاب
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 12أكتوبر املا�ضي اعتمادا على ثالث أولويات للنهوض بالقطاع الفالحي
تتمحور حول :الشباب ،التشغيل ،وانبثاق وتقوية طبقة وسطى
فالحية ،لكونها ركيزة أساسية لجيل جديد ومتجدد من التنمية الفالحية
في نطاق إستراتيجية مخطط املغرب األخضر .وهو ما يستدعي تقييم
املرحلة األولى من حصيلة مخطط املغرب األخضر ،من خالل تدارس
سالسل اإلنتاج وفحص عقود برامج السالسل التسع عشرة ،املوقعة
بين الفيدراليات البينمهنية والقطاعات الحكومية ،لتثمين املكتسبات
وترصيدها ،وتجاوز اإلكراهات والصعوبات املثارة ،مع استحضار
الرؤية امللكية املتبصرة التي ال تجعل من القطاع الفالحي إستراتيجية
تهدف فقط إلى تحقيق األمن الغذائي والرفع من قيمة الصادرات ،بل
هي أيضا أداة اقتصادية واجتماعية تصبو إلى تحسين مستوى عيش
الساكنة وتنمية العالم القروي ،في إطار ثنائية متكاملة تجمع الفالحة
التصديرية والفالحة التضامنية في انسجام وتناغم تام.
السيد الرئيس،
إذا كان اإلجهـاد املائـي الـذي يعانـي منـه املغـرب ،يكت�سي طابعـا متعـدد
األبعـاد ،بالنظـر إلـى تأثيـره علـى األمـن املائـي فـي مجـال املـاء الصالـح
للشـرب ،وانعكاسـاته أيضـا علـى األمـن الغذائـي ،مـن خـالل اسـتنزاف
املـوارد املائيـة املتاحـة املوجهـة للفالحـة ،وبالتالـي تقليـص مداخيـل
الفالحيـن ،سـيما أولئـك األكثـر عرضـة ملخاطـر التغيـرات املناخيـة
(الفالحـون فـي املناطـق البوريـة وصغـار مربـي املاشـية) .وبخصـوص هـذه
النقطـة بالـذات ،ينبغـي اإلشـارة إلـى أن مخطـط املغـرب األخضـر ش َّـجع
علـى الرفـع مـن حصـة املزروعـات مـن غيـرالحبـوب ،نظـرا لصمـود مسـتوى
إنتاجهـا أمــام التقلبــات املناخيــة .بيـد أن رفـع حصـة هـذه املزروعـات
َ
الغذائي ْيـن للبـالد،
علـى حسـاب الحبـوب قـد يؤثـر علـى األمـن والسـيادة
وينطـوي علـى خطـر تكريـس تبعيـة املغـرب للـواردات مـن الحبـوب ،ممـا
قـد يجعـل بالدنـا فـي مواجهـة تقلبـات األسـعارالعامليـة واملخاطـراملتعلقـة
بسـعرالصـرف والتوتـرات الجيوسياسـية.
وفــي هــذا الســياق ،يتعيــن تكثيـف الجهـود واملبـادرات الراميـة إلـى
استكشـاف أصنـاف أخـرى مـن الحبـوب تكـون أكثـرمقاومـة للجفـاف .وفـي
هـذا الصـدد ،يجـدر التذكيـر بـأن التوقيـع فـي فبرايـر  2017علـى اتفاقيـة
للتعـاون التقنـي بيـن منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ومعهـد
الحسـن الثانـي للزراعـة والبيطـرة ،مـن أجـل تعزيـز زراعـة «الكينـوا»،
وهـي صنـف مـن البـذور يتميـز بكونـه أكثـر مقاومـة للجفـافَ ،
يع ُّـد مبـادرة
ينبغـي تعميمهـا مـن أجـل إرسـاء تجانـس أكبـربيـن االسـتراتيجية الفالحيـة
للبـالد واألهـداف االسـتراتيجية لألمـن الغذائـي والسـيادة الغذائيـة.
ويجـب أن تقتـرن هـذه الجهـود بسياسـة تمويـل حقيقيـة للبحـث
والتطويـر فـي مجـال األمـن املائـي والغذائـي ،للحد من إشكالية عـدم
املخص َ
َّ
صـة ملجـال
التـوازن فـي توزيـع الباحثيـن حسـب التخصصـات
البحـث والتطويـر الفالحي؛ ذلك أن تخصصــات العلــوم الزراعيـة تظـل
منحصـرة فـي  ،%1,6مـع العلـم أن الفالحـة تعـد قطاعـا حيويـا بالنسـبة
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للمغـرب ،بالنظـر إلـى مشـاكل االجهـاد املائـي التـي تواجههـا البـالد وأثـره
علـى األمـن الغذائـي.
السيد الرئيس،
عالقة بعملية تعبئة العقار الفالحي إلنجاز املشاريع الفالحية
العصرية ،فإننا نشيد بمواصلة وتعزيز املجهودات املبذولة ملواجهة
إشكال ِصغرمساحات الضيعات الفالحية؛ من خالل تشجيع التجميع،
مع ضمان األمان القانوني لهذه املمارسة ،ومواصلة تشجيع كراء هذه
األرا�ضي إلنجاز مشاريع فالحية عصرية بهدف تعبئة وتثمين واستغالل
األرا�ضي الجماعية الفالحية من طرف املستثمرين الخواص ،بهدف
تنزيل اآلليات الضرورية ملواكبة نداء صاحب الجاللة حفظه هللا من
أجل تعبئة مليون هكتار إضافية (أرا�ضي الجماعات الساللية) من
األرا�ضي الفالحية؛ بعد حصراألرا�ضي املمكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها،
وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى مالءمتها للمناطق
املتواجدة بها ،وتأطير كيفية تمويل ومصاحبة املشاريع االستثمارية
الخاصة بالعالم القروي ،مع ترسيخ املقاربة التشاركية من خالل إبرام
عقود شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في أفق صياغة حلول
فعالة لعدد من التحديات ،املرتبطة بتنظيم األسواق والشفافية في
عملية التسويق ودعم املكاسب املحققة في القطاع الفالحي قادرة عن
اإلجابة عن إشكاالت التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي
وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي ،خصوصا لدى فئة
الشباب.
السيد الرئيس،
أما بالنسبة لقطاع الصيد البحري ،فإننا نثمن مختلف التدابير
املتضمنة في محور االستدامة ملخطط " ،"Halieutisلكن رغم ما
راكمه من مكتسبات بفضل هذا املخطط الهيكلي ،يظل القطاع يواجه
مجموعة من الصعوبات والتحديات مرتبطة بتحسين االنتاج وتثمينه
مع مراعاة في نفس الوقت هاجس االستدامة والحفاظ على الثروة
السمكية ،وطرق استغاللها وفق قواعد االستدامة وتثمين جميع
املنتجات البحرية ،خصوصا تلك املوجهة للتصدير ،وهو ما سيمكن
من بلوغ جل أهداف البرنامج االستراتيجي ملخطط "."Halieutis
غيرأن تثمين املنتجات السمكية ،الزال يشكل إحدى اإلشكاالت التي
تحول دون تحقيق أهم محاور إستراتيجية أليوتيس ،وهو ما يستدعي
مواصلة الجهود املبذولة ،مع اتخاذ عدة تدابير وإجراءات ،نذكر من
بينها:
 بلورة وتنفيذ تصور شامل لزيادة الرفع من القدرة التنافسيةملنتجات الصيد املغربية؛
 التسويق املؤسساتي للمنتجات السمكية ،بغية توفير قيمةمضافة نحو تثمين منتجات الصيد البحري ،لتجاوز مشكل تسويق
املوارد السمكية كإحدى املعيقات الكبرى أمام تطور قطاع الصيد
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البحري وتنافسية املقاوالت العاملة في القطاع.
 بلورة برنامج تشاركي بين الحكومة وممثلي املهنيين بالقطاع يرمي إلىتنفيذ تصور شامل لزيادة الرفع من القدرة التنافسية ملنتجات الصيد
املغربية نحو األسواق الواعدة ،وضمان تميزها وجودتها ومالءمتها
النتظارات املستهلكين ،في أفق تسهيل ولوجها إلى األسواق الوطنية،
وتشجيع االستهالك الداخلي للمنتجات البحرية؛
 تحسين دور املكتب الوطني للصيد البحري ،املوكول إليه اعتمادإستراتيجية تسويقية مختلفة ،لوضع حد للمشاكل التي يعاني منها
املهنيون في تثمين مواردهم السمكية؛
 مواصلة الجهود املبذولة قصد تحسين الجودة سواء تعلق األمرباستعمال الصناديق البالستيكية ،واعتماد مادة الثلج بعد عمليات
الصيد ،والتقنين في الكميات املصطادة؛
 وضع سياسة حقيقية للتثمين والتعريف باملنتجات السمكية ،أمرال مناص منه ملرافقة املجهودات املبذولة على مستوى تحديد املصايد
والتتبع الفعلي للمنتجات السمكية من املنشأ إلى أسواق البيع ،كرافعة
أساسية لتطويروعصرنة وتقوية تنافسية القطاع ،في ظل النمو املطرد
للسوق الوطنية املتسمة بنمو الطلب على املنتجات البحرية .وذلك في
سياق انفتاح األسواق وعوملة التجارة.
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 يتوقف على إطالق ثورة
تشجير للحفاظ على البيئة ،وعلى اعتدال املناخ ،وضمان وفرة املياه،
مع العمل على تقوية جانب البحث العلمي في التخصصات العلمية في
املجال الزراعي واالستثمارواالستعمال املعقلن للمياه ،مرهونة باعتماد
سياسة تنموية مندمجة تسعى إلى خلق طبقة وسطى قروية وإدماج
الشباب القروي في عملية التنمية ،وهذا هو الهدف املتوخى من إحداث
صندوق التنمية القروية بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس حفظه هللا.

قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
إذا كانت النتائــج املحققــة خــالل ســنة  2017في املجال الطاقي،
مطابقــة لألهــداف املســطرة فــي إطــار الــورش املتعلق بالطاقات
املتجددة ،حيث تميزت السنة املنصرمة بتزايد إدماج هذه الطاقات
في قطاعات الفالحة ،والتزود باملاء في الوسط القروي ،والصناعة
(توقيع بروتوكول اتفاق مع مجموعة « .)»BYDفإنه ينبغي بذل املزيد
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من الجهود في مجال النجاعة الطاقية؛ ذلك أنه تبعيتنا الطاقية الزالت
جد مرتفعة وتتعدى نسبتها  ،%93أي أننا نعتمد بصفة شبه كلي على
االستيراد لتغطية احتياجاتنا من الطاقة ،كما تشكل الفاتورة الطاقية
ضغطا دائما على االحتياط الوطني من العملة الصعبة ،وبالتبعية على
امليزان التجاري بأثرسلبي.
السيد الرئيس،
ُ َ ّ
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.
وفي سياق نفس التحدي املتعلق بالنجاعة الطاقية ،هناك حاجة
إلى تسريع وتيرة التنفيذَّ ،
سيما أن املحور الخاص بالنجاعة الطاقية
ال يزال أقل تقدما مقارنة مع املحاور األخرى ،كتنمية مصادر الطاقة
املتجددة .وما يؤكد هذا الوضع هو التصنيف الدولي للمغرب حسب
تقرير املؤشرات التنظيمية للطاقة املستدامة  RISEلسنة  ،2018حيث
جاء املغرب في املرتبة  51من أصل  111دولة في مجال النجاعة الطاقية،
بينما احتل مراكز متقدمة في الجوانب املتعلقة «بالطاقة املتجددة»
و«الولوج إلى الطاقة» ،حيث جاء على التوالي في الرتبة  36و.32
ً
وعلى عكس مشاريع الطاقة املتجددة التي تم�ضي قدما بوتيرة
سريعة وتعتمد إلى حد كبير على القدرة على تعبئة املوارد املالية
الالزمة ،يعزى بطء وتيرة تقدم املغرب في مجال النجاعة الطاقية إلى
الطبيعة املعقدة للمتطلبات األساسية للحكامة في هذا املجال .وال
شك أن املغرب قد جعل من موضوع النجاعة الطاقية أولوية فــي
إطــار اســتراتيجيته الوطنيــة للطاقــة ،كمــا تميــزت ســنة  2017بتقديــم
مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للنجاعــة الطاقية في أفق سنة ،2030
ْ
مجل�سي الوزراء والحكومة .بيد أن تعدد القطاعات املعنية (النقل،
أمام
والصناعة ،والبنــاء ،واإلنــارة العموميــة ،ومــا إلــى ذلــك) والفاعليــن
املعنييــن تزيــد مــن صعوبــة وبــطء عمليــات التتبــع والتقييــم والتنسيق.
ويقت�ضي هذا الوضع مواكبة االستراتيجية الجديدة من خالل إجراءات
وتدابير ،نذكرمن بينها:
 نظــام معلومــاتي َّفعــال ومؤش ـرات َّ
مفصلــة للتتبــع والتقييــم؛
مشترك بين جميع الفاعلين املعنيين عموميين وخواص في
تنسيق
ٍ
ٍ
إطارمقاربة تشاركية؛
 تسريع وتيرة التنزيل الترابي للتدابيرذات الصلة بالنجاعة الطاقية؛ -العمل على توضيح دور الجهات والجماعات الترابية في املجال
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الطاقي؛
 اعتماد التدابيرالضريبية واإلعانات املالية املالئمة؛ اإلسراع بإصدار املراسيم التطبيقية للقانون رقم َّ ،47.09سيما
ما يتعلق باالفتحــاص الطاقــي اإللزامــي.
السيد الرئيس،
تبقى حصيلة تكوين يد عاملة متخصصة في جميع مجاالت الطاقات
املتجددة والنجاعة الطاقية متواضعة ،فمثال بالنسبة للمعاهد
املتخصصة في مهن الطاقات املتجددة والنجاعات الطاقية ،مما يطرح
إشكالية قدرة الجهاز التكويني لإلجابة السريعة للحاجيات املعبر عنها،
كما أن غياب إحصائيات دقيقة ال يساعد على تشكيل رؤية واضحة
حول مدى استجابة برامج التكوين لحاجيات سوق الشغل في هذا
القطاع ،إضافة لضرورة العمل على تحيين هندسة التكوين لتشمل
مهن جديدة.
وهو ما يستدعي إجراء تقييم موضوعي ملختلف البرامج التكوينية
وخلق مرصد للمهن والكفاءات في مجال الطاقات املتجددة ،والذي
سيمكن ال محالة من توضيح الرؤية ملعدي السياسات العمومية في
مجال التكوين والتشغيل والفاعلين حول تطور حاجيات القطاع
وسوق الشغل على املدى القريب واملتوسط والبعيد ،خصوصا مع
تزايد الحاجيات الوطنية ،نظرا لإلمكانيات الواعدة التي تتيحها بالدنا
للمستثمرين إلنتاج الطاقات الكهربائية من مصادر الطاقات املتجددة
بقوة عالية بكلفة تعتبرمن بين األكثرانخفاضا على املستوى العالمي.
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 ،وهو ما توج بمخطط استثماري ضخم من
طرف املكتب الشريف للفوسفاط سواء على الصعيد الوطني أو الدولي
بغالف مالي يقدر بحوالي  200مليار درهم ،حيث انتقلت بالدنا حاليا إلى
قوة رائدة في كل ما يتعلق بمشتقات الفوسفاط ،وخاصة فيما يتعلق
بالفالحة في العالم وفي إفريقيا.
ومن أجل تشجيع وتنمية القطاع املعدني باملغرب ،البد من اتخاذ
عدة تدابير ،نذكرمنها على سبيل املثال:
 -الرفع من نسبة التخريط الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيمائي
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ووضع 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 وتطويرهذا القطاع.
وفي األخير ،نتساءل معكم ،السيد الوزير ،عن مآل التراخيص
املسحوبة بسبب اإلخالل بشرط االستثمار واملقدرة ب  1400رخصة
بحث؟ وعن اإلمكانيات املرصودة لتشجيع إقامة (les clusters
 )industrielsبمعنى املناطق الصناعية ،حيث تكون املناجم؟ وعن
التدابير واإلجراءات املتخذة لتطوير املعلومة الجيولوجية للمزيد من
التدقيق حول املؤهالت التي تزخربها بالدنا من املعادن؟
السيد الرئيس،
تشكل التنمية املستدامة محورا رئيسيا في البرنامج الحكومي املقدم
أمام البرملان ،وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ االستراتيجية
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.
وأخيرا ،فإننا في اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ،نعتبرأن إنجاح تملك
القطاع الخاص ألهداف اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة،
يتطلب وضع إطار َّ
موسع يتضمن عددا من االلتزامات والتحفيزات ،من
خالل العمل على سبيل املثال على اقتراح:
 تمويالت بنكية تفضيلية في إطارخطوط االئتمان الخضراء؛ اعتماد تحفيزات مشجعة بالقدرالكافي لفائدة الباحثين الوطنيين،ً
فضال عن مضاعفة الشراكات ومشــاريع البحــث املشــتركة بيــن جامعــات
وطنيــة ومراكــزأجنبيــة فــي هــذا املجــال.
 تعزيــزالعالقــة بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل االســتفادةاملثلــى مــن جهــود البحــث العلمــي وتحويل األفكارواملفاهيم إلى منتوجات
تطرح في السوق.
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
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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 التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء:
السيد الرئيس،
بداية ،نثمن تدشين القطار الفائق السرعة ،واملحطات السككية
الجديدة املتميزة من طرف صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،مما يتيح الربط الفاضل بين الجهات .غير أن الحاجة تبقى
ملحة لتجديد العربات املتحركة للقطارات العاملة حاليا ،مع تعزيز
التكامل بين النقل السككي والنقل الطرقي ،وتنمية النقل املتعدد
األنماط بالنسبة لحركية البضائع .كما نشيد بمواصلة العمل في إطار
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،خالل سنة  ،2018في
إنجاز الدراسات القبلية الخاصة بإنجاز بعض املشاريع ،ومنها إنشاء
املختبر الوطني إلجراء االختبارات على املركبات ،الذي من شأن إنجازه
تطويرعمليات املصادقة على املركبات ،وتأهيل القطاع الصناعي .فإننا
نود معرفة املراحل التي قطعتها الدراسة املتعلقة بإنشاء هذا املختبر،
وما هي مقاربة وسبل إنجازه بين القطاعين ،خاصة على املستوى املالي
والتقني وتقاسم املخاطر.
ومن جانب آخر ،نسجل بإيجاب أن املشروع القانون املالي 2019
جاء بمشاريع مهيكلة جديدة ،وهو ما نثمنه ،ومن ذلك الربط السككي
مليناءي آسفي والناضور غرب املتوسط ،وربط هذا األخير بشبكة
الطرق السيارة ،ومساهمة الوزارة ،في تمويل إنجازه ،كما نسجل غياب
أي اعتماد مالي يتعلق بتفعيل الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية،
رغم املصادقة على مشروع إحداثها ،مما يجعلنا نتساءل عما إذا كان
إحداث هذه الوكالة مبرمجا في املدى القريب أم ال؟ بالنظر ملا تكتسيه
من أهمية ،وما سيكون لها من تأثير إيجابي على تحسين السالمة
الطرقية ،وتقليص أعداد قتلى وجرحى حوادث السير ،ومن جهة أخرى
نود معرفة أين وصل إعداد مشروع القانون املتعلق بمهنة الوكيل
البحري ووكيل السفن ،بالنظر للخلط والتداخل الحاصلين حاليا في
املهام واالختصاصات املنوطة بهما ،وتأثيرهذا التداخل على تكلفة مرور
البضائع باملوانئ.
السيد الرئيس،
وفي هذا اإلطار ،الزالت العديد من املشاكل تحد من تنافسية
ومناعة قطاع النقل الطرقي للبضائع بشكل عام ،مما يقت�ضي البحث
عن حلول عاجلة ،بتنسيق مع مهنيي القطاع ،من أهمها :هيمنة
النقل الطرقي غير املنظم ،والذي يتسبب في تحطيم جودة العرض،
وأثمنة النقل ،وفي خلق تنافسية غير مشروعة؛ التأثيرات السلبية
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على تكلفة النقل ،تبعا الرتفاع ثمن الكازوال ،الذي يمثل ما بين 35
و %40من التكلفة اإلجمالية للنقل الطرقي؛ تقادم حظيرة القطاع؛
حاجة النقل الطرقي لألشخاص إلى إصالح مؤسساتي وهيكلي؛ وجوب
تدارك النقائص التي يعرفها النقل الطرقي الدولي؛ ارتفاع تكلفة املرور
املينائي للبضائع [التكلفة اإلضافية ( )SURESTARIEلشحن وتفريغ
السفن ،وكذلك التكلفة اإلضافية املترتبة على البضائع؛ الخصاص
الذي تعرفه بعض املوانئ ،فيما يخص تنظيم انسياب حركة النقل
الطرقي للبضائع؛ انعدام محطات لوقوف شاحنات نقل البضائع
باملوانئ ،وخاصة على مستوى ميناء الدارالبيضاء؛ تأخيرإنشاء املناطق
اللوجيستيكية الجهوية؛ غياب املراقبة داخل املقاوالت ،وضعفها على
الطريق ،والحاجة إلى عقلنتها ومواكبتها باآلليات الضرورية؛ ضرورة رفع
مستوى كفاءات املوارد البشرية ،عبر إنشاء مراكز تكوين متخصصة،
بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .واإلسراع بوضع برنامج
خاص لتكوين السائقين املهنيين ،وتدارك التأخير والخصاص الذي
تعرفه عملية التكوين التأهيلي والتكوين املستمر؛ ضرورة وضع النظام
املعلوماتي–الذي تم تطويره من لدن الوزارة  ،-رهن إشارة املهنيين،
لتوسيع مجال استفادتهم من مختلف الرخص النقلية؛ ضعف مستوى
التمثيلية اإلقليمية والجهوية لإلدارة املعنية بالنقل.

قطاع الداخلية:
السيد الرئيس،
عالقة بالجهوية املتقدمة ،فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،نعتبر أن تنزيل هذا الورش يطرح تحديات متنوعة كما يتيح
فرصا يتعين استغاللها لتعزز البناء الديمقراطي والدفع بالتنمية
واالجتماعية والثقافية في مغرب للجهات موحد ومتضامن ،ومن بين
هذه التحديات:
 اندماج السياسات العمومية وإيجاد التقائیة تكاملية بنيها؛ تعزيز املوارد املالية للجهة من أجل التنزيل السليم للجهويةاملتقدمة؛
 إنجاح الالتمركزاإلداري؛ معالجة الفوارق الجهوية على مستوى خلق الثروة واملؤشراتاملرتبطة بالحقوق األساسية ،خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتكوين
والتشغيل ،في إطار إبداع نموذج تنموي جديد منصف ومتماسك،
انسجاما مع الخطب امللكية السامية ذات الصلة.
السيد الرئيس،
رغم تنصيب املجالس الجهوية منذ شتنبر  2015وصدور القانون
التنظيمي  111.14للجهات في یولیوز  ،2015فإننا نتساءل معكم حول
مدى استكمال الجهات إعداد برامجها التنموية الجهوية؟ بما يساهم في
تنزيل الجهوية املتقدمة ،فحسب املادة  83من القانون املذكور يفترض
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أن تكون املجالس الجهوية قد أعدت برامجها خالل السنة األولى من
مدة انتدابها ،وأن تستند في ذلك إلى تشخيص جهوي في انسجام مع
التو جهات اإلستراتيجية والسياسات العمومية املعتمدة في مختلف
االستراتیجیات القطاعية
القطاعات والحرص على إحداث إلتقائية بين ٕ
على املستوى الجهوي.
في هذا اإلطار ،نتساءل :هل تم التشاور مع القطاع الخاص وإشراكه
فعلیا في مسلسل إعداد البرامج التنموية الجهوية ،كما تؤكد على ذلك
املادة  83من القانون التنظيمي؟
السيد الرئيس،
إذا كان الالتمركز اإلداري يقت�ضي نقل السلطة التقريریة ووسائل
العمل من املركزإلى املجال الترابي التخاذ القرارعلى أساس مبدأ القرب
من املرفق العمومي بسرعة وبجودة وبأقل كلفة في إطارجهوية متقدمة،
فإن تنزيله يستوجب إعداد وإخراج امليثاق املتعلق به ،باعتباره ركيزة
أساسية لتنزيله ،وقد تأخرت بلورة هذا امليثاق لألسف كثيرا رغم
الدعوات املتكررة لجاللة امللك للتعجيل بإعداده.
واعتبارا لكون التنمية االقتصادية من أهم اختصاصات الجهة،
فإننا نرى أن هناك ضرورة ملحة إلعداد ميثاق للتعاون االقتصادي
واالجتماعي الجهوي بين الجهة والقطاع الخاص وسائرالشركاء وإحداث
هيئة استشارية لدى املجالس الجهوية لدعم امليثاق املذكور ،تسهيال
وتعزيزا لشراكة فعلية مع القطاع الخاص تمكن من تحقيق االلتقائیة
بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية .إضافة إلى أن
نجاح مسلسل الجهوية املتقدمة على أرض الواقع يق�ضي بإنشاء آلية أو
هيئة عليا على املستوى الوطني للقيادة والتتبع والتقييم.
السيد الرئيس،
إذا كانت الحكامة الترابية تشكل مدخال أساسيا إلرساء أسس قوية
للتنمية املجلية املنشودة ،فال بد من رفع التحديات وتذليل الصعوبات
والحد من اإلكراهات التي تعوق التنمية الترابية ،نذكرمن بينها ما يلي:
 -1غياب رؤية استراتيجية واضحة املعالم للجماعات الترابية فيما
يتعلق بمسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية الترابية؛
 -2ضرورة التسريع بإطالق ميثاق ال تمركز مكتمل وشامل ،لنقل
حقيقي للسلطات من املركزإلى الجهة وإعادة النظرفي منظومة الحكامة
اإلدارية.
 -3يتعين أن يتسم ميثاق ال تمركز بخصائص القرب واالنسجام
والفعالية والنجاعة وأن ينبني على الحكامة الجیدة انطالقا من مبادئ
ملموسة ،وهي التفریع والتوطين الترابي واالنسجام بين عمل الوزارات
على املستوى الجهوي وتقاسم الوسائل والتعاقد والتكامل بين كل
املستويات الترابیة؛
 -4ضرورة تكوين األطر العاملة بالوحدات الترابية في املیادين
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املتعلقة بتدبير الشأن العام والتكوين املستمر للمستشارين الجهويين
واملحليين.
 -5إن التحدي األكبر لجعل الجماعات الترابیة فاعال أساسيا في
التنمية املجالية هو تقوية حكامتها املالیة ومواردها الذاتية وتكريس
استقاللها املالي ،فحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنة
ٕ ،2013فان  %78من مدا خيل الجماعات مصدرها التحويالت املالیة
من الدولة واملوارد الضريبية التي تدرها لفائدة الجماعات ،وبصفة
عامة یعزى الخصاص املالي للجماعات ٕالى عدم استغالل إمكاناتها
الضريبية الضخمة ،وأيضا إلى محدودية تحكمها في الوعاء الضريبي وفي
تحصيل الضرائب والرسوم الذاتية ،إضافة ٕالى التدبير املختل لألمالك
الجماعية.
السيد الرئيس،
إن اإلرادة امللكية السامية لجاللة امللك حفظه هللا ،لجعل
املراكز الجهوية لالستثمار باملغرب تقبل على هيكلة جديدة وتحول في
صالحياتها ،للدفع بها نحو املساهمة ملواكبة النسيج املقاوالتي على
املستوى الجهوي ،جعلت الحكومة تسارع إلى تفعيل ورش إصالح املراكز
الجهوية لالستثمار ،وهو ما تجسد من خالل مبادرة تشريعية للحكومة
تمثلت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد إلصالح هذه املراكز،
وهو املشروع ،الذي أعدته وزارة الداخلية والذي يحمل رقم ،47.18
يرمي إلى إعادة هيكلة املراكز الجهوية وإحداث اللجنة الجهوية املوحدة
لالستثمار ،إضافة إلى تبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة بملفات
االستثمار على املستويين الجهوي واملركزي ،وهو ما يفرض فتح نقاش
عمومي حول مرتكزاته وأهدافه وسبل تنزيله وتفعيله بين مختلف
الفاعلين العموميين والخواص في إطاراحترام مبدأ التشاركية.
أما فيما يخص اللجان الجهوية لتحسين مناخ األعمال ،والتي نتوق
جميعا إلى جعلها رافعة تنموية لتحقيق العدالة املجالية في مجال مناخ
األعمال ،ذلك أنه تم إحداث بعض اللجان الجهوية بمبادرة من االتحاد
العام ملقاوالت املغرب والسلطات املحلية لكن دون تعميمها على باقي
الجهات ،ومع ذلك فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن تشكيل
هذه اللجان الجهوية مع ضرورة تمكينها من املوارد املالية والبشرية
وكذا تفعيل قراراتها في أفق املساهمة في حل املشاكل ذات الصلة بمناخ
األعمال في إطارالجهة.
وأخيرا ،فإننا ننوه في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب بمضمون
الدورية التي وجهتموها السيد الوزير ،للسادة والة وعمال عماالت
وأقاليم اململكة إلحداث لجان جهوية وإقليمية تعتنى بتتبع آجال
األداء لفائدة املقاوالت؛ ولضمان الحكامة الجيدة لهذه املبادرة البد
من عقد اجتماعات دورية لتتبع مدى تنفيد برامج هذه اللجنة ،وكذا
تنظيم لقاءات لتقييم عملها والوقوف على اآلثار الناتجة عنها لفائدة
املقاوالت ،كما ننوه السيد الوزير املحترم ،بالقافلة التي سوف يتم
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تنظيمها لتحسيس وتوعية املقاوالت والجماعات الترابية في مختلف
جهات اململكة حول هذه املبادرة في غضون األسابيع املقبلة ،ونلتمس
منكم التعبئة املكثفة إلنجاحها السيما وأن املقاوالت تعقد آماال كبيرة
عليها وتطمح من خاللها إلى تجاوز مشاكلها املالية وتسوية التكاليف
االجتماعية والضريبية التي تتحملها.

قطاعات العدل والتشريع وحقوق االنسان:
وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان؛
إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نعبر عن افتخارنا
بالخطوات 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 ،كما نثمن التطور امللموس املسجل على صعيد
إدماج ثقافة حقوق اإلنسان ضمن املنظومة التعليمية كمادة أساسية
في املؤسسات التعليمية والجامعات واملعاهد العليا.
وفي هذا اإلطار ،نتطلع إلى التنسيق والتعاون بين كافة املتدخلين
في املجال الحقوقي وتوحيد املواقف واآلراء لتفادي كل ما من شأنه
أن يؤثر على سمعة املغرب ،سواء في الداخل أو الخارج ،وبذل املزيد
من الجهود للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها ورصد وتتبع ومعالجة
كل التجاوزات واالنتهاكات املرتبطة بحقوق اإلنسان .غير أنه البد من
االنتباه في هذا املجال إلى بعض املمارسات التي تؤثر سلبا على التقدم
الحقوقي املحرز في بالدنا ،مثل اللجوء إلى العنف في تفريق املظاهرات
السلمية والتقصيرفي تسويق منجزات املغرب في مجال حقوق اإلنسان،
خاصة في املنتديات الدولية.
السيد الرئيس،
إن االنفتاح االقتصادي للمغرب وال سيما على إفريقيا والوضع
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.
والبد أن نشير هنا وقبل الخوض في املبادرات الحديثة والراهنة التي
انخرط فيها االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،إلى أن هذه املنظمة املهنية
للمشغلين األكثر تمثيلية قد انخرطت بشكل طوعي وتلقائي في االلتزام
باملبادئ واملعاييرالدولية املنظمة لحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها
دوليا ،ومنصوص عليها باملواثيق الدولية واملعاهدات املصادق عليها من
طرف املغرب خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية .وبهذا
الخصوص يعد انخراط املقاولة املغربية نموذجا لاللتزام بمقتضيات
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حقوق اإلنسان املرتبطة بالجانب االجتماعي ،حيث أن االتحاد العام
وبتفاعل مع جميع املقاوالت املنضوية تحت لواءه عمل على التنزيل
السليم للمبادئ املنصوص عليها بمدونة الشغل والقوانين ذات الصلة
والتي تمنع املس بالحياة والصحة والسالمة املهنية وعدم التمييز بين
األجراء على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو االنتماء النقابي وغيرها
من ضروب التمييز.

قطاع العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية؛
لقد انخرطت بالدنا في مسلسل اإلصالح العميق والشامل ملنظومة
العدالة وذلك إيمانا منها بضرورة تطوير هذا الصرح املؤسساتي الهام
الذي يعتبر من الركائز األساسية ألي دولة متقدمة ،وفي هذا اإلطار
فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننوه باملجهود املميز الذي
قامت به الحكومة في قطاع العدل من أجل تطوير وتجويد املنظومة
القانونية الوطنية لجعلها منظومة عصرية تواكب املستجدات التي
يفرضها الواقع والحياة اليومية للمواطن وتساهم في تحقيق األمن
االجتماعي واالقتصادي والقانوني والقضائي للمواطنين .ولعل أهم
النصوص بالنسبة إلينا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب التي أعدتها
وزارتكم وصادقنا عليها كبرملان القانون رقم  73.17بنسخ تعويض
الكتاب الخامس من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة فيما
يخص مساطر صعوبات املقاولة ،وهو قانون طاملا نادينا بضرورة
التعجيل بإصالحه للحد من النسب املهولة (حوالي  )%09من املقاوالت
التي تعاني من صعوبات تنتهي بالتصفية القضائية ،لذا فإننا نغتم هذه
الفرصة لشكرالسيد الوزيرعلى تفاعله اإليجابي املتميزفي هذا املوضوع
والذي سوف يمكن من تطويراملقاولة املغربية وتعزيزقدرتها التنافسية
واملساهمة في تشجيع االستثمار واالنخراط في التحوالت االقتصادية
الهامة التي تشهدها بالدنا ،فضال عن دعم تنافسية االقتصاد الوطني
سواء على الصعيد اإلقليمي أوالدولي ،من خالل تأهيل مختلف مكوناته
بغية ولوج دائرة االقتصادات الخم�سي األوائل عامليا في مؤشر DOING
 .BUSINESSفي أفق سنة .2021
السيد الرئيس،
ال يمكن أن يختلف اثنان على أن القضاء يلعب دورا هاما في تنمية
وتطور املقاولة وتشجيع االستثمارات سواء الداخلية أواألجنبية وبالتالي
فهو يعتبر املناخ املالئم لحركة البناء والنمو واالستثمار ،غير أنه تجدر
اإلشارة إلى أن الحماية القضائية ألطراف عقد الشغل مثال تعد ضرورة
اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح املقاولة بجميع عناصرها ،وتكفل
ً
استقرار روابط الشغل ،وبالتالي االرتقاء باإلنتاج واالستثمار إنعاشا
للشغل وتحسينا للمردودية ،ذلك أن كل طرف من هذه األطراف يؤدي
ً
ً
مجهودا مشتركا بين كل من
عمال إيجابيا في مجال التنمية التي تتطلب
املشغل واألجير.
وفي هذا اإلطار البد من التأكيد على ضرورة مراعاة اإلكراهات التي
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تعاني منها املقاولة عند نظرالقضاء 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 األجيرسواء كان ضحية أومقترفا ألفعال أوأخطاء
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.
كما أن جزءا كبيرا من الصعوبات التي تعاني منها مسطرة معالجة
صعوبات املقاولة تعود إلى ضعف التكوين االقتصادي للقضاة واألطر
اإلدارية املوكول إليها اإلشراف على املسطرة وخاصة القا�ضي املنتدب
كجهاز يشرف مباشرة على اتخاذ القرارات املتعلقة بإنقاذ املقاولة
والسنديك الذي يتخذ بقرار للمحكمة صفة املسير للمقاولة على الرغم
من ضعف  /أو في غالب األحيان انعدام أي خبرة أو تكوين في مجال
التسيير االقتصادي للمقاولة ،لذا نقترح عليكم في هذا اإلطار قيام
املجلس األعلى للسلطة القضائية باعداد برنامج مكثف لتكوين هذه
األجهزة املتدخلة في املسطرة اقتصاديا ،أو إعداد الئحة للخبراء الذين
يمكن للمحكمة االعتماد عليهم من أجل القيام بعملية التسيير ونحن
في االتحاد العام ملقاوالت املغرب على استعداد إلبرام شراكة تعاون مع
وزارتكم في هذا املجال.
ومن جهة أخرى ال تفوتنا الفرصة إلثارة مسألة القضاء اإلداري،
فإذا كان األصل أن القضاء التجاري هو املعني بالدرجة األولى بتشجيع
االستثمار ،إال أن دور القضاء اإلداري ال يقل أهمية في هذا املجال،
خصوصا إذا علمنا أن القضاء يساهم في ضمان سيادة القانون من
خالل مراقبة شرعية أعمال اإلدارة والتصدي ألي شطط أو تجاوز في
استعمال السلطة من طرفها .حيث يعد القضاء اإلداري فاعال أساسيا
في تجاوز املقاولة لكل املعيقات التي تحد من تطورها خاصة عندما
يكون الطرف املتنازع معه هو الدولة أو من يمثلها مما يضر في أغلب
األحيان بحقوق املقاولة واستيفائها ملستحقاتها الذي يؤدي في معظم
األحيان إلى إفالس املقاوالت نتيجة عجز القضاء 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.
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الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان؛
إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن الدور املحوري
الذي تضطلع به هذه الوزارة من خالل عملها على تسهيل الحواروخلق
جسور وآليات التواصل بين املؤسسة البرملانية والقطاعات الوزارية،
وذلك بتيسير مسالك العمل التشريعي للبرملان وقيامه بدوره الرقابي
وتقييم السياسات العمومية .وذلك من أجل الرفع من وثيرة اإلنتاج
التشريعي والرقابي وتحسين صورة املؤسسة التشريعية ،لدى الرأي
العام الوطني.
كما ننوه بهذه املناسبة بحصيلة عمل مجلس املستشارين التي يرجع
الفضل فيها للمخطط االستراتيجي لعمل املجلس الذي وضعه مكتب
املجلس تحت إشراف السيد الرئيس ،سواء على املستوى التشريعي
من خالل املصادقة على العديد من مشاريع ومقترحات القوانين مع
التأكيد على التعديالت الهامة املدخلة على هذه النصوص من طرف
الفرق البرملانية ،حيث تشكل قيمة مضافة ومعتبرة بالنظر للتركيبة
الغنية واملتنوعة ملجلسنا املوقر .وكذا على مستوى العمل الرقابي
من خالل األسئلة الكتابية والشفوية ،والجلسات املخصصة لتقديم
أجوبة السيد رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسيات العامة
والجلسة السنوية املخصصة لتقييم السياسيات العمومية.
أما على مستوى العمل الدبلوما�سي فقد حرص مجلس املستشارين
على قيامه بالدور املنوط به في هذا املجال بكل مسؤولية من خالل
تفعيل لجان الصداقة والتعاون البرملانية ،واملشاركة في امللتقيات
البرملانية الدولية ونسجه لعالقات دبلوماسية مميزة سواء مع الدول
اإلفريقية ودول أمريكا الالتينية فضال عن االتحاد األوربي واملحيط
العربي واإلسالمي ،حيث اهتمت الدبلوماسية البرملانية وبتكامل
وتنسيق مع الدبلوماسية الرسمية بالتعريف بالنموذج املغربي على
املستوى السيا�سي واالقتصادي والحقوقي وكذا التعريف والدفاع عن
قضية وحدتنا الترابية.
وبهذه املناسبة ،فإننا نطالب السيد الوزير ،ببذل املزيد من الجهد
قصد معالجة بعض القضايا التي تعيق العمل التشريعي والرقابي،
وذلك من خالل :تبني الحكومة ملقاربة ايجابية في تعاطيها مع مقترحات
القوانين املقدمة إلغناء العمل التشريعي؛ التفاعل االيجابي مع األسئلة
الشفوية والكتابية التي تعتبر آلية دستورية هامة ملراقبة العمل
الحكومي ،حيث نسجل في هذا اإلطار التأخر الكبير في برمجة األسئلة
اآلنية التي في الغالب ال يجاب عنها في وقتها مما يفرغها من محتواها
الرقابي اآلني الحقيقي ،كما نسجل الغيابات املتكررة لبعض الوزراء
عن جلسات األسئلة األسبوعية والتي تعيق البرملان عن أداء وظيفته
الرقابية؛ االستجابة لطلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة
لتدارس ومناقشة القضايا الطارئة التي تستأثر باهتمام الرأي العام
الوطني.
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السيد الرئيس،
إن الصورة النمطية السلبية التي تشكلت لدى الرأي العام الوطني
حول أداء البرملان بصفة عامة هي صورة غيرحقيقية يتم الترويج لها من
طرف بعض الجهات لتبخيس عمل املؤسسات ببالدنا ،لذا من الواجب
علينا كبرملان وحكومة العمل الجاد لتكسير هذه الصورة السلبية
وإعطاء األهمية واملدلول االيجابي لعمل هذه املؤسسة األساسية في
البناء الديمقراطي واملؤسساتي ببالدنا ،ولعل أول مداخل هذه العملية
التنزيل الواقعي للقناة البرملانية حتى يتمكن املواطن املغربي من اإلطالع
على املجهودات الكبيرة التي يبذلها السادة املستشارون خصوصا
العمل داخل اللجان وإلى وقت متأخرمن الليل ،وكذا مواضيع ومستوى
النقاش الذي يهدف في الغالب األعم إلى الدفاع عن كافة شرائح وفئات
املواطنين ،بدل اختزال العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة في البث
املباشر لجلسة األسئلة الشفهية ،ولهذا أصبح من الالزم إخراج القناة
البرملانية إلى الوجود لكي تسلط الضوء على الدور الفعلي للبرملان من
خالل متابعة جميع أنشطته.
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قطاع الشغل واالدماج املنهي
السيد الرئيس،
بادر املغرب منذ سنة  2005إلى خلق مجموعة من البرامج اإلرادية
لتشجيع تشغيل الشباب ،كبرنامج مقاوالتي ،إدماج ،تأهيل ،وكان
آخرها برنامجي تأطير وتحفيز ،هذه البرامج التي استهلكت  960مليون
درهم بين سنة  2014و ،2016أي حوالي مليار في ثالث سنوات ،غير أنه
من الواضح أن النتائج املتوصل إليها لم تستجب لحجم االنتظارات
والتطلعات التي كانت معلقة عليها ،وذلك راجع إلى معيقات التمويل
واملواكبة والتتبع في تقييم هذه البرامج وقياس مدى نجاعتها مما أدى إلى
تزايد نسبة البطالة وتسريح العمال وإغالق املقاوالت وخاصة الصغرى
منها ،وهو ما يجب معه إجراء تقييم شامل ومعمق للوقوف على مكامن
الخلل.
السيد الرئيس،
تعتبر الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات املحدثة سنة
 2001إحدى أهم املؤسسات التي تعنى بالوساطة في مجال التشغيل،
غيرأن التساؤل املطروح اليوم وبعد مرورأزيد من  15سنة على إحداثها،
يتعلق بمدى تحقيق الغايات املرجوة من هذه املؤسسة العمومية ،ومنه
فإننا نرى في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب بأن الحاجة اليوم باتت
ملحة إلجراء تقييم حول مردودية الوكالة ومدى مواكبتها ملستجدات
ومتطلبات سوق الشغل وكذا األنماط الجديدة للشغل ،حتى يتسنى
النهوض بهذه املؤسسة لقيامها باألدوارالهامة املنوطة

السيد الرئيس،
ً
أما بخصوص املجتمع املدني الذي يمثل في جميع املجتمعات كيانا
يضم جمعيات ينشئها مواطنون بشكل حرومستقل عن الدولة ،ليس لها
هاجس نفعي وتعمل في شفافية وبمسئولية اجتماعية وبروح مواطنة،
حيث ال يمكن ألي جمعية أو مجموعة جمعيات أن تدعي تمثيل كافة
املواطنين وأن تفرض هيمنتها في الساحة العمومية ،فإن تنظيم وتنسيق
العمل الحكومي في عالقته باملجتمع املدني يعتبر ركيزة أساسية في كل
الدول الديمقراطية التي تتبنى التشاركية كقاعدة رئيسية في اتخاذ
القرارات وتبني البرامج املجتمعية .حيث يلعب املجتمع املدني بكافة
الجمعيات والهيئات املكونة له دورا هاما باعتباره آلية تواصلية فاعلة
ومبتكرة بين الدولة واملواطن والتي تدعم سياسة القرب الحكومية،
خاصة وأن هذه الجمعيات لها ارتباط وثيق بتطلعات املواطنين
ومشاكلهم الحقيقية .لهذا فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
نراهن على الحكومة في تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة باملجتمع
املدني حتى يتمكن من ممارسة أدواره الجديدة خاصة في مجال الحق
في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات
العمومية .دون إغفال تفعيل وتعزيز دور املجتمع املدني في خدمة
الدبلوماسية املغربية خصوصا في القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها
قضية وحدتنا الترابية.

قطاع الخارجية والتعاون الدولي

وبخصوص الدعم املقدم لجمعيات املجتمع املدني فمن الواجب
أن يمنح على أساس تعاقدي مع اعتماد مبادئ الحكامة والشفافية في
توزيعه وإرساء مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وتفعيل مساطر مراقبة
الجمعيات التي تتلقى الدعم العمومي.

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

السيد الرئيس،
يشكل الحق في اإلضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن املصالح
املادية واملعنوية لألجراء ،على النحو املنصوص عليه في االتفاقيات
الدولية واملادة  29من الدستور ،التي تشيرفي فقرتها الثانية على ضرورة
إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب،
غير أن تنظيم هذا الحق يجب أن يقابله ضمان الحق في العمل لغير
املضربين ،وهوما يجرنا للحديث عن اإلضرابات العشوائية وغيراملؤطرة
التي تؤدي إلى عرقلة حرية العمل وتهدد النشاط العادي للمقاوالت ،وفي
هذا اإلطار فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننادي باإلسراع
في املصادقة على مشروع القانون التنظيمي املتعلق باالضراب ،لضبط
وتنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري الهام من جهة وتعزيز مناخ
األعمال ببالدنا من جهة أخرى.
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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 ،التي ال تقبل
املساومة وال التنازل اعتبارا لإلجماع الوطني حولها ،كما نغتنم هذه
الفرصة 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،
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
استحضارا لتوجيهات 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 ،باملوازاة مع املعركة الدبلوماسية التي تخوضها بالدنا لكسب
الدعم واملساندة في القضية الوطنية لبالدنا داخل أروقة األمم املتحدة.
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
ِ
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َمراحل الزيارات امللكية للدول اإلفريقية ُوم َ
بادرات جاللته الهادفة
ِ
َ
َ َ
ََ
ِل َت ْعزيز َ
قوية أواصرالتعاون َمعها في ِإطارشراكة
ت
و
االقتصادية
ط
واب
الر
ِ
َْ
َ
َُِ
ساهم في خل ِق قيمة ُمضافة بين املغرب وهذه الدول،
ت
رابح-رابح س ِ
َ
ُ
وهو ما َت َر َ
تب َع ْنه تزايد ِن ْس َبة املبادالت التجارية بين املغرب والبلدان
اإلفريقية جنوب الصحراء ما بين  2005وِ 2015ب ِن ْس َبة َ %11س َن ِويا.
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 نثمن املوقف الذي اتخذه املغرب
في األزمة الخليجية حيث اتخذ موقفا محايدا يصب في إطاربذل املساعي
الحميدة من أجل التوصل إلى املصالحة وحل الخالفات العالقة بين
األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ،كما ال تفوتنا الفرصة للتنويه
بالدعوة امللكية التي وجهها لألشقاء في الجزائر للحوار املباشر والصريح
وإحداث آلية مشتركة للحواروالتشاور يتم االتفاق على تحديد مستوى
التمثيل بها وشكلها وطبيعتها ،وهي دعوة تاريخية وشجاعة نرجو من
العلي القدير أن تلقى آذانا صاغية حتى تبث الروح من جديد من
عالقات األخوة والجواربين الشعبين الشقيقين.

ثامنا :مداخالت فريق االتحاد املغربي للشغل:
 -1لجنة 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
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 اللجن 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
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التالي:
 قطاعات العدل ،املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة التأهيل،املجلس األعلى للسلطة القضائية
 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان. األمانة العامة للحكومة. املحاكم املالية. وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان. الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارةوالوظيفة العمومية.

قطاعات العدل ،املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
التأهيل ،املجلس األعلى للسلطة القضائية:
من الثابت الذي ال جدال فيه أن إصالح منظومة العدالة ببالدنا
يشكل حجرالزاوية في إرساء دولة الحق والقانون وتخليق الحياة العامة،
لكن هذا الورش الكبير يقت�ضي الكثير من الجرأة واإلرادية السياسية
القوية لتنزيل كل مضامين الدستور الذي أولى القضاء في بالدنا
أهمية خاصة بالنظر ألهميته كذلك في البناء الديمقراطي والعدالة
االجتماعية التي تعتبر عماد االستقرار للمنظومة السياسية واملجتمعية
ببالدنا .وال يفوتنا هنا أن ننوه بالخطوات املتخذة لضمان االستقاللية
املؤسساتية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
بتأسيس املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ،هذا
دون أن نن�سى اإلجراءات املتخذة من أجل تعزيز الحقوق والحريات عبر
تخصيص غالف مالي على امتداد ثالث سنوات بمشروع امليزانية لترشيد
االعتقال االحتياطي وتفعيل بدائله ومراقبة أماكن االعتقال من خالل
توفيرالوسائل املادية واللوجستيكية الالزمة.
وإجماال يمكننا في االتحاد املغربي للشغل أن نعرض ألهم مالحظاتنا
وآرائنا في النقط التالية:
 بخصوص تحديث املنظومة القانونية نؤكد في االتحاد املغربيللشغل على ضرورة مراجعة بعض التشريعات والقوانين أو إعادة
صياغتها لسد الثغرات التي باتت تشوبها أو لتكييفها مع املستجدات
أو لتدقيق املصطلحات واملفاهيم التي تحتمل أكثر من تأويل لتجنب
التطبيق السلبي لها وضياع حقوق املتقاضين .وفي هذا اإلطار نذكر على
سبيل املثال ال للحصربضرورة:
 مراجعة مدونة القانون الجنائي ،وخاصة بحذف الفصل 288املشؤوم الخانق للحريات النقابية واملجرم للحق النقابي ،الذي الزال
يتم بموجبه الزج بالنقابيين في السجن تحت ذريعة عرقلة حرية العمل.
وقد سبق لالتحاد املغربي للشغل أن أودع بمجلس املستشارين مقترح
قانون يق�ضي نسخ هذا الفصل ،ونظم حملة وطنية إللغائه ووجه
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مذكرة إلى رئيس الحكومة ،ووزارة العدل والحريات العامة ،ووزارة
الشغل ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان .هذا األخير دعا الحكومة
والبرملان إلى إلغاء الفصل  288من مدونة القانون الجنائي مشددا على
املالحظة النهائية املوجهة للمغرب بتاريخ  4شتنبر ،2006من طرف لجنة
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بمناسبة تقديم املغرب
تقريره الدوري بمقت�ضى املادتين  16و 17من العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 ضرورة مراجعة املرسوم املتعلق باختصاصات وزارة العدل التيتم نقل جزء من اختصاصاتها لرئاسة النيابة العامة.
 ضرورة مراجعة القانون املنظم ملهنة املحاماة الذي بات يطرحالعديد من اإلشكاالت لدى املواطنين وخاصة فيما يتعلق باملبالغة في
مصاريف األتعاب.
 مراجعة القانون املنظم للموثقين لتدقيق اإلجراءات الحمائيةلودائع الزبناء.
 مؤشر البت في الدعاوى ،رغم التحسن املسجل على مستوىآجال البث في القضايا بين سنتي  2017و( 2018كما جاء في الوثيقة
املتعلقة بنجاعة األداء) الزال عدد األيام للبت في القضايا ( 100يوم)
مرتفعا لذلك وجب العمل على تحسين هذا املؤشر الذي يظل مرتبطا
بشكل كبير بتوفير املوارد البشرية الكافية غير أن االكتفاء بإحداث
 200منصب برسم سنة  2019وهو عدد يبقى محدودا بالنظرإلى العدد
الهام من املحاكم الجديدة التي تم وسيتم إحداثها ووضع مجموعة من
موظفي الوزارة رهن إشارة املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة
النيابة العامة ،لذلك نؤكد على ضرورة الرفع من عدد املناصب املالية
املخصصة للقطاع الذي يأتي في الرتبة الثالثة من حيث عدد املوظفين
بعد قطاع التعليم والداخلية ،ليصل إلى  600منصب.
 ونحن نتحدث عن املوارد البشرية ،ال يفوتنا السيد الوزير أننتساءل عن عدم االهتمام بفئة النساخ القضائيين ومهنة النساخة التي
تضطلع بدور كبير في الحفاظ على مصلحة املواطنين التوثيقية والتي
تعيش اليوم على مجموعة من التناقضات منذ إقرار القانون 49.00
املنظم للمهنة ،فهي مهنة حرة في الواجبات وعلى املستوى القانوني،
ومهنة وظيفية في الواقع على مستوى املمارسة بحكم وجود مكاتب
النساخ بأقسام قضاء األسرة وقيام النساخ بجميع واجبات املوظفين
العموميين ،من احترام التوقيت اإلداري ،والعمل تحت إشراف مسؤول
قضائي ،واالستعانة بهم في أكثرمن مناسبة لتعويض بعض املوظفين في
ظل الخصاص الكبيرالذي تعرفه املحاكم على مستوى املوارد البشرية،
لكن كل ذلك لم يشفع لهم لكي يستفيدوا من الحق في التغطية
الصحية ،والتقاعد ،والخدمات االجتماعية ،.هذا عالوة على كون أن
أجورهم املحددة بقرارللسيد وزيرالعدل وبالرغم من الزيادة التي تمت
مؤخرا ال تضمن لهم الحد األدنى من العيش الكريم .وهنا نسجل كاتحاد
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مغربي للشغل أن جميع املهن القانونية والقضائية قد شملها اإلصالح
باستثناء مهنة النساخة .التي الزال يجهل مصيرها مع توالي التصريحات
املتناقضة بين إلغاء مهنة النساخة واإلبقاء عليها؟
 بالنظرللدينامية االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها بالدنا تشيرجميع التقارير سواء تلك املعروضة على املحاكم اإلدارية أو العادية أو
التجارية إلى ارتفاع عددها في ظل إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد
اإلدارة ،لذلك نقترح أن يتم تضمين مشروع نجاعة األداء مؤشرا خاصا
باألحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة.
 بخصوص البنية التحتية للمحاكم ،رغم املجهودات التي تبذلهاالوزارة بهذا الخصوص ،فال زلنا نالحظ تعثرا كبيرا على مستوى بناء
املحاكم ،لذلك يجب الرفع من وثيرة اإلنجاز بهذا الخصوص وهنا
نتساءل عن األشواط التي تم قطعها في بناء املحاكم املدرجة في قانون
املالية لسنة .2018

الوزارة املنتدبة لدى  رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع
البرملان:
على الرغم من نجاح العديد من الجمعيات في إنجاز بعض املشاريع
الجمعوية لفائدة فئات من الشعب في مناطق محدودة ،إال أنه ال يجب
أن نجعل من هذه الجمعيات بديال ألدوار ووظائف الدولة والجماعات
املحلية ،باعتبار أن اإلمكانيات الذاتية البسيطة للجمعية ال يمكنها أن
تقوم مقام الدولة التي عليها أن تحل معضالت السكان االجتماعية
واالقتصادية والسياسية في إطارتشاركي مع مختلف الفعاليات املحلية.
ومن جهة أخرى؛ يسجل فريق االتحاد املغربي للشغل ،غياب
التنسيق املحكم بين البرملان والحكومة ،وخاصة على مستوى مجلس
املستشارين في إطارالفصل  176من الدستور ،هذا عالوة على التفاعل
السلبي مع مقترحات القوانين املوضوعة من طرف الفرق النيابية،
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 الى سن التشريع القانوني ،وكذلك عدم التفاعل
اآلني للوزراء مع األسئلة الشفوية اآلنية واألسئلة الكتابية الصادرة عن
مختلف الفرق بمجلس املستشارين.
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 ضمان 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 السهر على تطوير أعمال وأدوار املجتمع املدنيَ ،وم ِّد يد
العون من أجل االنخراط في مساهمته في التطور االقتصادي لبالدنا.
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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 مع
الدستور والتزامات اململكة الدولية ،وكذا العمل على االنفتاح أكثرعلى
التكنولوجيات الحديثة لرقمية إدارة األمانة العامة ومختلف القطاعات
الوزارية واملؤسسات العمومية ،مما يحقق السرعة والفعالية في إصدار
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 تعزيز العمل التشريعي وتقويته ،أن الجهاز التشريعي
هو مفتاح الديمقراطية الحقة.

املحاكم املالية:
بالرغم من األهمية التي يكتسيها املجلس األعلى للحسابات على
مستوى مراقبة مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية وحكامة تدبير
املال العام ،إال أن هذا االهتمام على أرض الواقع لم يرق إلى املستوى
املتوخى من دسترة املجلس ،بل إن اإلطارالدستوري نفسه بقي محدودا
جدا ولم يحسم في الطابع القضائي الفعلي لهذه املجالس.
وبالتالي فإن الرقابة تبقى شكلية وذات طبيعة مسطرية محضة ،وال
تندرج في سياق الرقابة باملعنى الحصري للكلمة ،علما أن السياسات
العمومية ذات تكاليف مالية تتجاوز بشكل واضح تدبير امليزانية 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:
عرف واقع حقوق اإلنسان باملغرب خالل السنوات األخيرة تراجع
على مستوى العديد من الحريات األساسية وعلى رأسها حرية التعبير
وحرية تأسيس الجمعيات ،إضافة إلى حرية التجمع وعقد االجتماعات
التي تعرف هي األخرى تضييقا متواصال من طرف السلطات.
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
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تعتبرهي املسيطرة في ظل غياب ثقافة حقوق اإلنسان ،واحترام شروط
املواطنة الكاملة بما تتطلبه من حقوق شمولية ومسؤولية كاملة.

الوزارة املنتدبة لدى  رئيس الحكومة املكلفة بإصالح االدارة 
والوظيفة العمومية.
جاء في عرض ،السيد الوزير ،أن الوزارة بصدد اإلعداد ملجموعة
من املشاريع املهيكلة ومنها مشاريع قوانين تمس بشكل مباشر املوارد
البشرية كمشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض
باألعمال االجتماعية وأحالته على وزارة املالية للتأشير عليه ،وأنها
تتعاون في ذلك مع جهات أجنبية وبانخراط عدد من القطاعات
الوزارية ،ال�شيء الذي يطرح أكثر من تساؤل :الشركاء االجتماعيون
من كل هذا؟ أين املقاربة التشاركية املنصوص عليها في الدستور ،علما
أن الوزارة التي تشرفون عليها أوكلت إليها مهام جسام كإصالح املرفق
العمومي ،وهو ورش مجتمعي كبير يقت�ضي نقاشا مجتمعيا وتشاورا مع
الفرقاء االجتماعيين بعيدا عن املقاربة االنفرادية التي أثبتت التجربة
أنها لم تنتج إال التذمرواالحتقان االجتماعيين تماما كما حصل بالنسبة
للعديد من املراسيم والقوانين واإلجراءات التي تم تمريرها دون استشارة
الفرقاء االجتماعيين .وما يؤكد مرة أخرى تغييب املقاربة االستشارية هو
اإلبقاء على املجلس األعلى للوظيفة العمومية كمجلس صورية وعدم
االرتقاء بها لكي يصبح فضاء حقيقيا للتشاور وتبادل الرأي في القضايا
املرتبطة بالوظيفة العمومية من خالل ضمان التمثيلية النقابية داخله
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 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.
إن اإلصالح لن يتأتى دون ضمان انخراط واسع وحقيقي للعاملين
بالقطاع العام عبر تحفيز العنصر البشري الذي يبقى العامل األسا�سي
في إنجاح هذا الورش اإلصالحي ،وحماية مكتسباته املادية واملعنوية
وهذا ما لم نلمسه لدى الحكومة التي فضلت تكريس الهشاشة داخل
الوظيفة العمومية وتقسيم صفوف املوظفين إلى مرسمين ومؤقتين من
خالل مرسوم التشغيل بالعقدة في اإلدارات العمومية الذي فتح الباب
أيضا للمحسوبية والزبوينة في توظيف الخبراء .هذا ناهيك عن منطق
الفئوية الذي تتعامل به الحكومة مع مطالب املوظفين وهذا ما يعمق
الهوة بين أطروموظفي الدولة املماثلين في التكوين واملهام ويشيع التذمر
والسخط بين صفوفهم .وأذكر هنا على سبيل املثال ال للحصر بما
تعيشه فئة املتصرفين من تهميش وتمييز على الرغم من املهام السامية
التي يقومون بها كالتخطيط ،واالفتحاص ،والتسييراملالي ،وتدبيراملوارد
البشرية ،والتنظيم القانوني...الخ ،وعلى الرغم من تكوينهم الغني
واملتنوع والترسانة الضخمة من املدارس واملعاهد العليا والجامعات
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بمختلف تخصصاتها التي ينحدرون منها.
وال يفوتنا كذلك أن نذكر بإقدام الحكومة بشكل مفاجئ ودون
سابق إنذار على إصدار مرسوم جديد تم بموجبه إضافة ستين دقيقة
للتوقيت القانوني .هذا القرار لم يكن مسبوقا بأي نقاش أو تشاور على
الرغم من تأثيراته املباشرة على املواطنين على كل املستويات .في البداية
اكتفت الحكومة بتبريرالقرار"بتفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها
مرات عديد خالل السنة قبل أن تعلن عن وجود دراسة في املوضوع،
كان من املفروض أن إطالع املواطنين والفرقاء السياسيين واالجتماعين
على مضامينها وفتح نقاش بشأنها قبل اتخاذ أي قرار ،وهذا ما يؤكد مرة
أخرى وبما ال يدع مجاال للشك أن هذه الحكومة ال تؤمن بفضيلة الحوار
واملقاربة التشاركية املنصوص عليها في الدستور .وحتى حينما حاولت
الحكومة استدراك األمر ،فإن ما طبع اإلجراءات املتخذة ،هو التخبط
واالرتجال حيث صرح أحد الوزراء في البداية أن التوقيت اإلداري الذي
سيعتمد هو من التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال ليتم التراجع
عن ذلك واإلبقاء على التوقيت العادي مع إعطاء اإلمكانية لرؤساء
اإلدارات العتماد مواقيت عمل معينة واعتماد املرونة ومنح تسهيالت
خاصة في االلتحاق باإلدارات بالنسبة للموظفين ،وهذه هي الفو�ضى
اإلدارية بعينها ،كما أن الحديث عن منح التسهيالت فتح الباب على
مصراعيه للتعسف اإلداري والشطط في استعمال السلطة والتسلل
اإلداري ،وهذه هي نفسها األعطاب التي تعاني منها اإلدارة وتعيق عملية
اإلصالح.
أما فيما يتعلق بالجانب املتعلق بتأهيل املوارد البشرية وتوفير
ظروف العمل املناسبة ،فمنذ سنة  2012والوزارة تؤكد في برامج عملها
السنوية على مراجعة أو إعداد تشريعات خاصة منظومة الحوادث
املصلحية واألمراض وطب الشغل والصحة والسالمة والوقاية من
حوادث الشغل باإلدارات العمومية والتكوين ،دون أن تخرج إلى حيز
الوجود.
وبحكم أن امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة العدل
والتشريع وحقوق اإلنسان ال ترقى لطموحات وتطلعات املواطنين
وفراغها من كل بعد اجتماعي فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل
نصوت باالمتناع على امليزانيات الفرعية التابعة لها.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -2لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون.
يشرفني باسم فريق االتحاد املغربي للشغل أن أتناول الكلمة في
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إطار مشروع امليزانيات الفرعية برسم السنة املالية  2019التي تدخل
ضمن اختصاصات لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية .إلبداء آراء
ومالحظات الفريق حول هذه امليزانيات الفرعية؛ وسأركز في مداخلتي
على أهم التساؤالت واملالحظات وذلك وفق التصميم التالي:

 قطاع الصناعة والتجارة واالستثمارواالقتصاد الرقمي:بالرغم من األوراش الكبرى التي أطلقها املغرب ،إال أنه لم يؤسس
بعد لقطاع صناعي تناف�سي .حيث إن النسيج الصناعي باملغرب لم
يرق إلى مستوى الدول املنافسة والتي لها نفس املستوى االقتصادي،
موضحين أن ضعف مناخ االستثمار والتنافسية الضعيفة للمقاوالت
املغربية والثقل الضريبي من بين األسباب التي تجعل الصناعة في
مستوى متوسط امليزانية.
إن املغرب لم يربح رهان التنافسية على الرغم من اعتماده على
الصناعة التصديرية واملناولة بسبب عامل ضعف التكوين الذي لم
يعرف املستوى املطلوب ،وغياب العقلية املقاوالتية لدى العديد من
أرباب العمل الذين استثمروا في القطاع رغم عدم معرفتهم به.
إن االستثمار املنتج يحقق النمو ويخلق مناصب شغل ويضع
االقتصاد الوطني في مصاف الدول الصاعدة .لكن هذا ال يتم إال في
ظروف مالئمة لنموقوي ودائم وذلك بتأهيل املقاولة ورفع كل املعوقات
أمامها سياسية كانت أو اجتماعية أو إدارية أو اقتصادية ومن أهم هذه
املعوقات:
 غياب الثقة في العمل السيا�سي وخاصة الثقة بين املستثمروالدولة؛
 غياب سلم اجتماعي حقيقي؛ معوقات تتعلق باإلدارة املغربية :فاملقاول منذ إنشاءه املقاولة إلىالشروع في تحقيق مشروعه االستثماري يمر عبر مجموعة من املراحل
اإلدارية املعقدة للحصول على مجموعة من الرخص في أغلبها معقدة
أيضا والتي يتطلب الحصول عليها مدة طويلة.
 املشكل العقاري يعتبر من بين أهم املشاكل التي تقف دون إنعاشاالستثمار في املغرب وهي مشاكل تتعلق بتوطين املشاريع االستثمارية
كما أن هناك بعض األرا�ضي التي عموما ال يمكن الحصول عليها مثل:
أرا�ضي الكيش ،األوقاف ،والجموع.
 معوقات ضريبية :الضغط الضريبي-تعدد وتنوع الجباية املحلية. ارتفاع تكلفة الطاقة.إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نقترح في هذا املجال ما يلي:
 تجديد الثقة في العمل السيا�سي وذلك بتطهير وتخليق الحياةالعامة وتنقيتها من كافة أشكال الفساد املالي واإلداري واألخالقي
والسيا�سي ،أي تفعيل ميثاق حسن التدبير.
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 تحقيق سلم اجتماعي حقيقي وذلك بالتفكير في حلول مللفاتاجتماعية مازالت عالقة وخاصة ملف املعطلين الشباب وملف التربية
والتكوين.
 تحسين اإلطاراملؤسساتي؛ وذلك من خالل تفعيل الوكالة الوطنيةإلنعاش االستثمار؛ والتي من مهامها األساسية االستقبال ،اإلرشاد،
التوجيه ،املساعدة ،تتبع املشاريع واقتراح اإلصالحات من أجل تبسيط
اإلجراءات اإلدارية .وفي امليدان العقاري يمكن خلق وكالة تهتم بحل
مشاكل العقارفي املستقبل والتي يمكن أن تكون متابعة للوكالة الوطنية
إلنعاش االستثمار.
 تحسين ظروف العمل بالنسبة للمقاوالت.قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:

أ) قطاع الفالحة:
بالرغم من مجهودات الدولة للنهوض بالقطاع الفالحي في مخطط
املغرب األخضر الهادف إلى تنمية الفالحة ملواجهة العوملة والرفع من
مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل .وذلك بتطوير الفالحة
املوجهة نحو التصدير ،والتأهيل التضامني لصغارالفالحين
تميزت السياسات التي نهجتها الدولة منذ فجر االستقالل بضعف
الحكامة وانعدام برنامج مهم للتنمية بعيد املدى مما حدى من حجم
اإلصالحات.
عدم جاهزية العنصر البشري للعب دور مهم في تطوير الفالحة
لسبب تف�شي نسب األمية في الوسط القروي وارتفاع متوسط عمر
الفالحين .املالكين للمزارع الذي يبلغ  52سنة.
ضعف استعمال األساليب الحديثة واملكننة في فترات اإلنتاج
باإلضافة إلى األسمدة الكيماوية والبذور املحسنة واملبيدات الحشرية.
ضعف في تنظيم القطاعات الفالحية.

ب) قطاع الصيد البحري:
يشكل قطاع الصيد البحري ،واألنشطة املرتبطة به دعامة
أساسية في االقتصاد الوطني ،فواجهة املغرب البحرية املتوسطية
منها واألطلسية تفوق  3500كلم ،وتتواجد بها ثروات بحرية تتجاوز
 850نوعا من األسماك واملنتوجات البحرية .في مقابل ذلك يساهم هذا
القطاع في تشغيل حوالي ()%25من نسبة اليد العاملة العاطلة ،ورغم
ارتفاع قدراته اإلنتاجية ،ومساهمته املتميزة في االقتصاد الوطني ،إال
أن ما يعانيه من أزمات متكررة ،تنعكس ال محالة على وضعية اليد
العاملة بكل فروعه اإلنتاجية ،وعلى إنتاجية املقاولة البحرية ،ومرد
هذه األزمات باألساس لعدة عوامل يمكن اختصارأهمها في اآلتي:
 -سوء التدبير؛ حيث انعكست أثاره السلبية على معظم اإلدارات
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واملؤسسات التابعة لها ،وفي ظل هذا الوضع الزال هذا القطاع يعيش
حاالت تعتيم وعدم وضوح في تدبيرمعظم القضايا العالقة.
 الثروة السمكية وإشكالية االستغالل غير العقالني؛ ويرجع ذلكأساسا إلى االستغالل العشوائي من طرف األساطيل الوطنية واألجنبية
على حد سواء ،وما تستعمله هذه األساطيل من أدوات صيد مدمرة
للثروة السمكية .وفي مقابل ذلك ينعكس هذا االستغالل العشوائي
للثروات البحرية سلبا على االقتصاد الوطني ،ومن ثم على وضعية اليد
العاملة البحرية.
 املوانئ البحرية وضعف بنياتها؛ لعل أهمها إشكالية االكتظاظوضيق املساحات وتلوث األرصفة واألحواض ،وافتقارها إلى املرافق
الضرورية من قبيل مراكز التخزين والتبريد واملداومة األمنية وأقسام
العالج واإلسعافات األولية وسيارات اإلسعاف وغيرها.
 املقاولة الصناعية البحرية وإشكالية التطور؛ حيث إن املقاولةالصناعية البحرية تعاني من عدة عوائق بنيوية ،ويأتي في طليعتها
مشكل التموين وما يخلفه من انعكاسات سلبية على استمرارية هذا
النسيج الصناعي ،باإلضافة إلى سياسة سوء التدبير ،باإلضافة إلى أن
هذه املقاوالت في حاجة ماسة إلى تحديث كل هياكلها التنظيمية وإعادة
هيكلة كل بنياتها ،وتصحيح عالقتها مع محيطها الخارجي ،وخاصة
عالقتها بالتنظيمات اإلدارية سواء كانت عمومية أو خاصة.
 امللف االجتماعي وانعكاساته على اليد العاملة البحرية؛ حيثيشكل هذا امللف أساس أزمة القطاع البحري ،رغم كل القوانين
واملشاريع املتعاقبة التي تبنتها الوزارة الوصية في هذا الشأن ،ولعل
آخرها مشروع الضمان البحري ،إال أنه لم يلقى إقباال من طرف غالبية
رجال البحر .هذه العوامل وغيرها تبين بعض مظاهر أزمة قطاع
الصيد البحري ،ومدى انعكاساتها العامة على كل مكونات هذا القطاع
الحيوي ،ولعل أهمها إشكالية امللف االجتماعي.

ج) التنمية القروية:
بالرغم من نجاح الدولة عموما (السدود ،املخطط األخضرالتنمية
البشرية) نجاحا ال غبار عليه حيث ساعدت على محاربة الهشاشة
واالرتقاء بالفالحة وتحديثها إال أنها لم تحدث تغييرا نوعيا في مستوى
عيش املواطن القروي رغم توظيف إمكانيات هائلة ما نتج عنه تعميق
الفوارق االجتماعية والهوة بين املدن والقرى.
مع األسف رغم جهود الدولة لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية
والنائية ،تأكد في السنوات األخيرة أن العالم القروي يعيش وضعية
احتقان "سوسيو-اقتصادي" نتيجة األزمة االقتصادية واإلقصاء
والتهميش واالختالالت البنيوية التي طبعت تدبيرالشأن املحلي.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نطالب الحكومة وعلى وجه
الخصوص الوزارة املعنية بأن تضاعف جهودها لتحسين البنية
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التحتية للمناطق القروية من خالل تشجيع االستثمار وخلق فرص
الشغل في البوادي والقرى وبناء املزيد من املراكز الصحية واملدارس
وتعبيد الطرق وإيجاد املاء الصالح للشرب والكهرباء والنظافة والنقل
املدر�سي ،وجميع الخدمات الالزمة ووسائل الراحة لضمان كرامة
املواطن القروي.
وفي هذا اإلطار ندعو إلى تفعيل مشروع الجهوية املوسعة الذي
من شأنه أن يساهم في النهوض بالعالم القروي ألن الجهوية ستضع
املسؤولية املباشرة وبالكامل عل تنمية وتطوير املناطق في عنق سكانها
حيث أن ال�شيء املؤكد هو أن التهميش نتيجة طبيعية للمركزية
خصوصا في بلد شاسع ومترامي األطراف مثل املغرب.
وفي تقديرنا ينبغي للمجتمع املدني أن يساهم في فك العزلة عن
البادية واملناطق النائية بالقيام بحمالت تكوينية وتحسيسية وتضامنية
واإلسهام في النهوض بالعالم القروي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

د) قطاع املياه والغابات ومحاربة التصحر:
يمكن القول ،إن الغابة املغربية ظلت ومازالت تعاني من عوائق
مشكلة تجعل من نهضتها أمرا عسيرا ،إن لم يتم إشراك جميع الجهات
املعنية لهذه الغاية من إدارات وجماعات محلية ومنظمات غيرحكومية.
يمكن إجمال العوائق املرتبطة باستنزاف الثروة الغابوية في
عدة عناصر تتداخل بين عوائق لها عالقة بالتدخل البشري ،عوائق
لها عالقة بالتشجير ،عوائق لها عالقة بالتأطير ،عوائق لها عالقة
بالتحديد ،عوائق لها عالقة بالقنص والصيد واملحافظة على الغابة،
عوائق لها عالقة باملحافظة على التربة وباألمراض الطفيلية ،عوائق لها
عالقة بالتمويل ثم عوائق اقتصادية....الخ.
فأمام هذه العوائق ،فإنه يتحتم على الجهات املعنية واملكلفة ،إيجاد
منهجية مالئمة للتصدي ،وكذلك تقوية تأطير الغابات وحراستها عن
طريق الرفع من مستوى التكوين ألطروتقنيي القطاع الغابوي ،وخاصة
في ميدان اإلرشاد والتواصل ،وتحسين الظروف املادية واالجتماعية
ملأموري املياه والغابات ،وتعزيز شبكة التأطير بخلق املراكز وشق
املسالك وتزويد الحراس بوسائل التنقل واالتصال ،وكذلك تدعيم
وسائل مكافحة الحرائق وتحديثها ،باإلضافة إلى تنمية مستدامة للغابة
عن طريق تنمية السكان املجاورين وخلق فرص للشغل والتمويل
املنتظم للبرامج الغابوية في إطارالشراكة والخوصصة.

 قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
يتميزاملغرب بمؤهالت سياحية متنوعة ،لكن نشاط السياحة مازال
في حاجة إلى التطور.فما هي مؤهالت املغرب السياحية؟ وما الشروط
املطلوبة لتطويرهذا القطاع؟
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معلوم أن السياحة املغربية تواجه عدة مشاكل من بينها • :موسمية
القطاع؛ حيث ترتفع الليالي السياحية فقط خالل الصيف• .عدم
احترام الوكاالت لعامل الزمن وعدم انتظام الرحالت الجوية.
 تعرض السياح للمضايقات في أماكن تجمعاتهم. ضعف جودة الخدمات املرتبطة بالسياحة. ضعف وسائل التنشيط مما ُيشعرالسياح بامللل.وحتى يتحقق رهان تأهيل السياحة الجبلية ،نطالب في فريق االتحاد
املغربي للشغل بضرورة العمل على تشجيع السياحة ذات الطابع املحلي
مثل سياحة املغارات التي تزخر بها املناطق الجبلية ،ووضع خطة عمل
ناجعة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة من خالل وضع اتفاقية
جماعية ،وتطبيق املساطر والقوانين املتعلقة بأماكن التخييم واحترام
دفترالتحمالت.
ومن جهة أخرى ،حث الفاعلون على العمل على توجيه املقاولين
الشباب املحليين نحو االستثمار في السياحة ،ودعت الجمعية العامة
للغرفة لتبني احتضان مبادرات شبابية محلية للتنمية السياحية
باملناطق الجبلية ،عالوة على اقتراح إدراج معرض دوري للسياحة
الجبلية والتنمية البيئية في إطار مخطط املركز الدولي للمعارض
والتظاهرات االقتصادية للغرفة.

قطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛
الطاقة واملعادن:
يتوفر املغرب على ثالثة أرباع احتياطي العالم من الفوسفاط
محتال بذلك املرتبة األولى في تصديره والثانية في إنتاجه ،كما يحتل
املغرب مراتب متقدمة نسبيا في إنتاج الرصاص والزنك .أما باقي املعادن
فإنتاجها ضعيف ،في املقابل يفتقر املغرب إلى مصادر الطاقة .ويعرف
القطاع املعدني بعض الصعوبات منها ارتفاع تكاليف االستخراج
وتراجع مداخيل الصادرات.
من بين أساليب تدبير قطاع املعادن والطاقة :التنقيب عن مناجم
جديدة ،وجلب االستثمارات األجنبية لخلق صناعات لتحويل املعادن
داخل البالد ،ثم االهتمام بالطاقات املتجددة ،عالوة على التحسيس
بضرورة ترشيد استهالك الطاقة.

التنمية املستدامة:
لقد أصبحت منظومة الفساد التي يعترف الجميع بوجودها
وتواجدها بأغلب املؤسسات ،مرضا خبيثا يضيع على بالدنا وعلى بلدان
أخرى مساعي تحقيق التنمية املستدامة ،حيث أصبح الفساد يدفع
أكثرمن أي وقت م�ضى إلى تنامي وتعاظم الحركات االحتجاجية املطالبة
بإنهاء الفساد وأصحابه.
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وبحكم أن امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،ال ترقى لطموحات وتطلعات املواطنين وفراغها
من كل بعد اجتماعي فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نصوت
باالمتناع على امليزانيات الفرعية التابعة للجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية.
والسـالم.

 -3لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
إن مناقشة امليزانيات القطاعية التابعة للجنة التعليم والشؤون
الثقافية واالجتماعية تعتبر بالنسبة الينا في االتحاد املغربي للشغل
فرصة دستورية مؤسساتية مواتية ملناقشة وتحليل االستراتيجيات
والبرامج واملخططات لقطاعات ذات طابع اجتماعي بامتياز ،وعموما
هناك العديد من املالحظات العامة التي ال بد من الوقوف عليها:
 غياب املقاربة التشاركية مع الفرقاء االجتماعيين وباقياملعنيين في إعداد الحكومة بمختلف قطاعاتها للميزانيات الفرعية
وللسياسات القطاعية ككل حيث ال زال املغرب بعيدا كل البعد عما
يسمى بامليزانية املفتوحة تخطيطا وتنفيذا.
 تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية وزيادة مظاهر االحتقاناالجتماعي ،وانسداد األفق على مستوى الحوار االجتماعي الوطني
والهجوم الكبير على مكتسبات وحقوق الطبقة الفقيرة واملتوسطة
خاصة الطبقة العاملة وعموم األجراء،
 تذمر املواطنين من املستوى املتدني للخدمات االجتماعيةخصوصا على مستوى قطاع التعليم والصحة ما يتطلب إجراءات
استثنائية أكثربكثيرمما تضمنها املشروع؛
 إنه على الرغم من اإلعالن الرسمي من أعلى سلطة في بالدنا عنالرغبة في التوجه نحو إعطاء األولية للقطاعات والبرامج االجتماعية
للتقليص من التفاوتات والفوارق االجتماعية ومن الشعار الرنان
الذي حملته الحكومة ملشروع قانون املالية لسنة  2019كونه يحمل
طابعا اجتماعيا ،ال زالت االعتمادات املرصودة لهذه القطاعات جد
ضعيفة خاصة في قطاعي التعليم والصحة وبعيدة كل البعد عن
انتظارات وتطلعات املواطنين األمر الذي يستوجب طرح معه العديد
من التساؤالت:
 هل هناك إرادة سياسية حقيقية في تنزيل روح دستور 2011وتنفيذ التزامات بالدنا أم أن االهتمام بالقضايا االجتماعية ناتج فقط
عن رغبة في التخفيف من االحتقان االجتماعي ،ومحاولة التحكم في
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الوضع؟
 هل استطاع مشروع القانون املالي الحالي أن يغير من طبيعةاملقاربات الحكومية التي ظلت تقارب القطاعات االجتماعية واعتبارها
قطاعات غيرمنتجة عالة ترهق تكلفة الدولة وتستجيب للتخلص منها،
لوصايا املؤسسات املالية الدولية؟ إلى اعتبارها ملفات اجتماعية ذات
أولوية وطنية واحد اهم معايير العدالة االجتماعية ،وشرط أسا�سي
للتنمية وللسلم واالستقراراالجتماعيين؟
وندرج في ما يلي مجموعة من املالحظات التي تهم هذه القطاعات:

أوال ،األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
السيد الرئيس املحترم،
تدبر األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،أهم امللفات
االجتماعية التي تهم الفئات األكثرهشاشة في املجتمع باإلضافة الى ملف
املرأة التي هي نصف املجتمع اذ نعتبر في فريق االتحاد املغربي للشغل
أن القضية املركزية في بناء مجتمع ديموقراطي حقيقي هي قضية
حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين باعتبارها قضية مصيرية تقاس بها
درجة التقدم االجتماعي والرقي الحضاري لألمم ،والحال أنه وبالرغم
من املكاسب التي تم تحقيقها في هذا املجال ،ال زالت املرأة املغربية
تعاني من التهميش واالقصاء والتمييز على أساس النوع االجتماعي على
املستويات القانونية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ,مما يؤثر
سلبا على دمقرطة املجتمع وتنميته ،ويحرم املرأة من املساهمة في بناء
مغرب الديموقراطية واملساواة والعدالة االجتماعية ويكرس القيم
والسلوكيات املحافظة والنكوصية داخل املجتمع ،إذ ال زالت تنقصنا
القناعة األساسية والجرأة الضرورية لطرح تصور متقدم ملكانة املرأة
داخل املجتمع عبر إصالح شامل ملدونة األسرة ملنع تعدد الزوجات
وتجريم زواج القاصرات ووضع قضية حقوق املرأة واملساواة بين
الجنسين في صلب النموذج التنموي البديل.
السيد الرئيس،
لقد تولت الوزارة مسؤولية تدبير هذا امللف في سياق سيا�سي
وحقوقي كان قد تم فيه االعتراف بكون قضايا املساواة واملناصفة
خيارا استراتيجيا ال محيد عنه لبناء دولة حديثة ديموقراطية ،ورهانا
لرفع تحدي التنمية وتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية ،وبناء عليه
أطلقت بالدنا مسلسل مأسسة الحقوق اإلنسانية للنساء ،وإحقاق
حقوقها السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،منذ مراجعة مدونة األسرة التي عملت على تكسير ثقافة
وعالقات اجتماعية بطريركية مبنية على سيادة السلطة الذكورية
واملوروثة تاريخية ،وهو نفس االتجاه الذي تمت فيه مراجعة العديد
من القوانين التي كانت تتضمن حيفا وتمييزا بين الرجل واملرأة بسبب
الجنس(قانون الجنسية ،مدونة القانون الجنائي ،وإدخال ميزانية
النوع في قوانين املالية )...في إطار املالءمة مع التزامات املغرب الدولية.
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إلى جانب مبادرة رفع كل التحفظات عن اتفاقية "القضاء على كل
أشكال التمييز ضد املرأة" والتوقيع على البروتوكول امللحق بها ،وهي
كلها مؤشرات أوضحت بامللموس اإلرادة السياسية لبالدنا في رفع كل
أشكال الحيف والتمييز عن النساء ،وااللتزام اإليجابي للدولة بالسعي
إلى تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء ،ليس فقط على املستويين
التشريعي والتنظيمي بل أيضا في وضع السياسات العمومية وخلق
تدابير وآليات تترجم هذه اإلرادة ،ومن خالل توفير وسيلة عمل خاصة
من أجل إقراراملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،إال أن الحكومة لم
تأول الغايات واألهداف الدستورية لصالح حقوق النساء ،ولم تستثمر
السياق السيا�سي والتراكم الحقوقي الذي جاء نتيجة نضاالت الحركة
النسائية والحقوقية والنقابية ،بل على العكس فقد سجلنا تراجعا
كبيرا لهذه الحكومة عن هذه الغايات واألهداف من خالل العديد من
مشاريع القوانين التي تم اعتبارها والدعاية لها على أنها تفعيال ملضامين
دستور  2011وتنفيذا اللتزامات املغرب الدولية ،في حين هي محاولة
إلفراغ املضامين الدستورية من محتواها ،قوانين ظلت في صيغتها
النهائية رغم املذكرات املطلبية للحركة النسائية بعيدة كل البعد عن
فلسفة وروح الدستور ،كما هو الحال بالنسبة لقانون إحداث هيأة
املناصفة الذي لم تحترم فيه املبادئ الدولية املؤطرة للمؤسسات
الوطنية خاصة ما يتعلق باختصاصات الهيأة وتأليفها وضمانات
استقالليتها .ونفس األمر سار على القانون  103.13املتعلق بمكافحة
العنف ضد النساء الفارغ من محتواه الحقوقي ،في وقت ترتفع فيه
نسبة تعرض املرأة املغربية واملرأة العاملة خاصة لكل أنواع التحرش
والعنف والتهميش واالعتداءات.
فالحكومة تهرول مسرعة في إخراج كل مشاريع القوانين التي تهم
مصيراملرأة املغربية ،بل مصيرمجتمع بأكمله بأي ثمن ووفق مرجعيتها،
مدافعة بكل قوة عن اختياراتها أمام املجتمع الدولي وأحيانا بمبررات
ال تليق بمستوى بالدنا والتزاماتها الدولية في هذا الشأن ،حيث استنكر
االتحاد التقدمي لنساء املغرب املنضوي تحت لواء االتحاد املغربي
للشغل في حينه ،املوقف التراجعي الخطير للمغرب حول العديد
من القضايا التي تهم املرأة املغربية في اجتماع للجمعية العامة لألمم
املتحدة ،والذي برر فيه وزيرالعدل السابق استمراربعض املظاهرالتي
تضرب في العمق الحقوق اإلنسانية للنساء (تزويج القاصرات /األمهات
العازبات) مستندا في ذلك على الخصوصية املغربية ،إنها الخصوصية
التي تحكمت وحكمت على الحكومة أن تستمر في تمرير العديد من
القوانين التراجعية ضدا على آراء ومواقف الحركة النقابية بمجلس
املستشارين.
السيد الرئيس،
لم نعد نفهم هذه الحمالت الوطنية التي تطلقها الوزارة ملناهضة
العنف ضد املرأة والتي تختار لها شعارات أقل ما يمكن أن يقال عنها
أنها محتشمة آخرها العنف ضد النساء ضسارة مما خلف غضبا وسط
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عدد من الهيئات الحقوقية والجمعيات النسائية ،أال تستطيع الوزارة
الوصية اعتبار أن العنف ضد النساء جريمة؟ أم أن االغتصابات
واالعتداءات الجنسية واختطاف واستغالل الفتيات في رأيها ورأي
القانون مجرد ضسارة ،أليس من شأن هذه الشعارات املستخفة
بالظاهرة أن تروج لثقافة اإلفالت من العقاب وتشجع على تكريس
العنف ّ
ضد النساء والفتيات؟ َبدل تصنيفه انتهاكا للحقوق اإلنسانية
للنساء ولكرامتهن كما ّ
تقره املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب،
واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ،أم أن الحكومة لم تستوعب بعد
خطورة ظاهرة العنف ّ
ضد النساء والفتيات وآثارها السلبية عليهن وعلى
محيطهن واملجتمع ككل ،وتملص الدولة من واجباتها في حماية النساء
والفتيات من كل أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه ،خاصة في ّ
ظل انتشار
الظاهرة بشكل كبير ،حيث تشيرمعطيات املندوبية السامية للتخطيط
إلى أن  %62.8من املغربيات تعرضن للعنف ،وهنا يطرح سؤال عريض:
هل موضوع العنف يهم فقط  16يوم من السنة ملاذا لم تضع
الوزارة ،وهي التي تؤكد على أن لها اإلرادة في محاربة ومكافحة الظاهرة،
إستراتيجية للتواصل والتحسيس بظاهرة العنف ّ
ضد النساء بشكل
مستمر على مدار السنة مع كل فئات املجتمع واملعنيين باألمر؟ ْ
ورصد
ميزانية خاصة ملكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء وتوفيراملواكبة
النفسية والقانونية الالزمة للناجيات من العنف وإعادة تأهيله؟
وماهي اإلجراءات العملية والفعالة التي وضعتها الوزارة للحد من
العنف ضد النساء والفتيات وفق خطة عمل شاملة ومتكاملة على
مستوى الخدمات والتكفل بالناجيات؟
هل قامت الوزارة بتقييم ملدى تنفيذ القانون  103.13على مستوى
املحاكم املغربية؟ وقبل ذلك هل وضعت بتنسيق مع وزارة العدل
برنامجا تكوينيا لصالح هيئة القضاء والدفاع والنيابة العامة وكل
املعنيين من أجل تمكينهم من مضامين القانون وتحسيسهم بأهميته؟
هل قامت الوزارة بحمالت تحسيسية وسط النساء خاصة املنسيات
والقابعات في الهشاشة من أجل معرفة حقوقهم والضمانات القانونية
التي يوفرها على األقل هذا القانون؟ بما يضمن حماية املرأة من كل
أشكال التمييزوالعنف وصون كرامتها.
إن العنف الذي تتعرض له املرأة واملرأة العاملة خصوصا عنفا
مزدوجا من جهة عنفا جسديا وماديا ونفسيا ولفظيا...ومن جهة أخرى
مختلف أنواع التهميش والهشاشة والفقر والتمييز واالستغالل في
املجتمع في غياب تام لسياسة حكومية واضحة كفيلة بضمان املساواة
الفعلية بين الجنسين وفق ما تنص عليه املواثيق الدولية ودستور
اململكة لسنة .2011
بتأثير مختلف
إن تحقيق املساواة االقتصادية واالجتماعية مرتبط
ِ
العمومية على ّ
ّ
السياسات
حصة النساء في ْتوزيع املداخيل والثروات،
ّ
ّ
وعلى املكانة املخصصة لهن داخل املؤسسات واآلليات االقتصادية،
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وأن مقاربة النوع االجتماعي يجب أن تكون في صلب السياسات
العمومية وفي "امليزانية التشاركية"حيث الزلنا نسجل:
 استمرار الفجوة االقتصادية بين الجنسين نتيجة تفاقم التمييزضد املرأة على مستوى املشاركة في الحياة االقتصادية والذي يؤدي
عليها االقتصاد الوطني %27.من الناتج الداخلي الخام؛
 تفاقم املشاكل السوسيو اجتماعية والسوسيو ثقافية الناتجةعن انتشارالفقروانخفاض القدرة الشرائية الناتجة عن ارتفاع األسعار
وغالء املعيشة ،وانعدام الضمانات الصحية والقانونية واستمرارالتميز
الجن�سي في األجور وغياب ظروف العمل والوصول إلى املراكزالعليا...؛
 غياب التتبع والتقييم املستمر للسياسات والبرامج املعتمدة فيهذا املجال؛
 الطابع التراجعي الذي طبع مجمل القوانين املتعلقة بحقوق املرأة(هيئة املناصفة /العنف/العمال املنزليون  /مجلس األسرة) التي ظلت
فارغة من مضمون دستوري حقيقي ما شكل انتكاسة تشريعية.
 أن اآلليات املوضوعة لم تستطع ضمان التنسيق وتفعيل املساواةووضع منظومة مؤسساتية توفر خدمات التكفل بالنساء والنهوض
بثقافة املساواة.
 أن امليزانية املخصصة لوزارتكم برسم سنة  2019ال زالت ضعيفةفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات داخلية وخارجية تنذر باألوضاع
الهشة التي تعيشها املرأة املغربية وفي الوقت الذي ينتظر من الوزارة
رفع سقف برامجها من أجل النهوض بحقوق املرأة وتحسين أوضاعها
االقتصادية واالجتماعية وضمان حقوقها وهو ما يبعث على التساؤل:
حول طبيعة الرهان الحكومي ،الذي يتضح من امليزانية املخصصة لكل
القطاعات والوزارات ذات الطابع االجتماعي والتي تعاني خصاصا كبيرا
في إمكانياتها البشرية واملادية واللوجستيكية.
 بالنسبة للخطة الحكومية للمساواة :والتي اعتبرتها الوزارةترجمة للبرنامج الحكومي  2012-2017فقد أتبتت قصورها في تحقيق
األهداف املتوخاة منها ،وظلت بعيدة كل البعد عن ان تكون خطة من
أجل إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية ،ولم تستطع أن
ترقى إلى مستوى االنتظارات من نص يستجيب لروح ونص الدستور
بل استجابت للخلفيات أيديولوجية ستؤثرفي تفعيلها فهي ال تتوفرعلى
تعريف دقيق للمفاهيم الضرورية ملالءمة تصور مختلف املتدخلين
بخصوص :اإلنصاف املساواة بين الجنسين واملناصفة.
 أن برامج الوقاية من أجل مناهضة التمييز والعنف ضد النساءوالفتيات تفتقر إلى سلة الخدمات ،التي إن وجدت فهي تظل فارغة من
محتواها ،إذ ال توجد مراكز التكفل الخاصة بالنساء ضحايا العنف،
فاملراكز املوجودة تهم التكفل باألطفال فقط ،فيما تظل النساء
موزعات بين مختلف املصالح ،علما أن املجتمع املدني هو الذي يضمن
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هذه الخدمات رغم الصعوبات املالية التي يواجهها.
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لذا ،نطالب بــ:

لذا ،نطلب في االتحاد املغربي للشغل بــ:
ّ
الفعلي للمساواة بين الجنسين على
 -وضع رؤية واضحة للتحقيق

إنشاء مصلحة حكومية لألشخاص املسنين املكلفة بإعداد دالئلمنهجية وصياغة توجيهات عملية لتسييرمؤسسات الحماية االجتماعية
الخاصة باألشخاص املسنين،

وضع تدابير حمائية ووقائية وقانونية وتشجيعية من شأنها سدالهوة املستمرة بين القانون ومجال تطبيقه داخل الفضاءات العامة
وفي مقرات العمل عن طريق مؤسسات محددة وفعالة ومستقلة؛

 وضع مساطرللتظلم لفائدة األشخاص املسنين داخل املؤسسات،وتقوية قدرات موظفي هذه املؤسسات ،باإلضافة إلى توسيع عدد مراكز
الحماية االجتماعية القادرة على توفير الرعاية لألشخاص املسنين
خاصة األشخاص ذوي الحاجيات الخاصة.

املستويات املؤسساتية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية؛

 مراجعة كل القوانين الوطنية وجعلها مالئمة لالتفاقيات الدوليةالتي تهم مناهضة كل أشكال التمييزضد املرأة كاتفاقية سيداو؛
األشخاص املسنين.
يعرف الهرم السكاني باملغرب ،تقلصا من حيث القاعدة بما يعني
ارتفاع نسبة الشيخوخة باملغرب ،والتي تؤثر فيها مجموعة من العوامل
السوسيو ثقافية والسوسيو اقتصادية ،والتي تجعل من مؤسسات
الرعاية االجتماعية الخاصة باألشخاص املسنين ضرورة ملحة ،رغم
ما أنجزته منظمات دولية من تقارير ،والتي تقر بضرورة دعم الدولة
للتماسك األسري كمبدأ أسا�سي في حماية األشخاص املسنين باعتبار
األسرة املكان الطبيعي لهؤالء األشخاص.
تضمن تقرير املندوبية السامية للتخطيط إلى االرتفاع الذي يمثل
نسبة  %9.6من سكان املغرب هم أشخاص مسنين واملتراوحة أعمارهم
ما فوق  %31منهم ال يستفيدون من التغطية الصحية ،و %66مصابين
بأمراض مزمنة ،والتي توضح الحالة االجتماعية لألشخاص املسنين
باملغرب ،والتي ترافقها أيضا الصعوبات االقتصادية لألسر املحتضنة
لهذه الفئة خصوصا ارتفاع نسبة البطالة باملغرب والعسر املعي�شي
لألسر ،وأيضا غياب التغطية الصحية والعالجية والتي تجعل من هذه
الفئة تعاني مضاعفات خطيرة وأكثرعرضة للمرض .إذ نسجل ما يلي:
 املغرب يحتل املرتبة  84في تصنيف الدول األقل رعاية لألشخاصاملسنين ،وذلك تبعا ملؤشرات قياس رفاهية هذه الفئة ،من خالل توفر
الدخل والصحة حيث تبلغ نسبة التغطية الصحية لألشخاص فوق
 65سنة حوالي .%40
 يعاني أغلب املسنين من الفقر والعوز وال يتوفرون على التغطيةالصحية ،علما أن املرأة املسنة أكثر عرضة للهشاشة االقتصادية
وصعوبات االستفادة من الخدمات االجتماعية وانعدام التغطية
االجتماعية والصحية.
ان مؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة باألشخاص املسنينتعرف اختالالت كبيرة سواء على مستوى بنياتها االستقبالية أو
التجهيزات أو الظروف املعيشية التي ال تتناسب وال تحترم حقوق
اإلنسان.

 وضع أدوات ملدى قياس مؤشر "نسبة إرساء منهجية الجودة علىمستوى مراكز الحماية االجتماعية لألشخاص املسنين " ودون تقديم
تقييم عن االستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة واألهداف التي سطرتها
في معالجة املوضوع.

الطفولة:
على الرغم من مصادقة املغرب على العديد من االتفاقيات التي تهم
حقوق الطفل وعلى الرغم من الترسانة التشريعية الوطنية والتي
تتما�شى مع التزامات املغرب الدولية في هذا الشأن والتي تبدأ بالحق
الدستوري بالتمتع بحقوق الطفل ،إال أن غياب سياسة وطنية
مندمجة لحماية األطفال ترتكز على تنفيذ املبادئ العامة التفاقية
حقوق الطفل ومقتضياتها مع التحديد الواضح للهيئة التي يناط بها
تنسيق إعمال وتتبع هذه السياسة وتوضيح أدوار ومسؤوليات أهم
الوزارات والقطاعات املعنية ،في تعزيزوإعمال حقوق الطفل مما يجعل
من هذا املوضوع إحدى أهم القضايا الشائكة في بالدنا والتي تؤكد على
عدم توفر اإلرادة السياسية لدى الحكومات املتعاقبة في املراهنة على
العنصر البشري التي تبدأ بإنقاذ فئة عريضة من الشعب املغربي وهي
فئة األطفال حيث استمرارعمالة األطفال؛
 وجود اختالالت تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداعاألطفال في مراكز حماية الطفولة غير متالئمة مع معايير اتفاقية حقوق
الطفل واملبادئ التوجيهية لعدالة األحداث (البنية التحتية ،اإلشراف،
التأطير ،ظروف العيش ،األمن ،السالمة ،إشراك الطفل في مسار
املحاكمة ،سبل التظلم.)...
 عدم توفير التكفل املالئم لكل فئة ويطرح مشكل سالمة األطفالدون السن  12وكذلك الذين هم في وضعية إعاقة؛
 عدم أخذ ضرورة قرب املركز من محل سكنى األطفال بعيناالعتبار ،حيث التباينات الكبيرة بين املراكزفي ما يخص عدد النزالء؛
 عدم خضوع املراكز للمعايير الدولية املعتمدة في مجال االستقبالوالتكفل باألطفال (املعايير املتعلقة بالبنايات والتجهيزات ونوعية
التأطيروسالمة وحماية األطفال)؛
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لذا ،نطالب في االتحاد املغربي للشغل ب:
 إخضاع املراكز ملراقبة منتظمة من قبل اإلدارة الوصية؛ ظروفعيش (اإلقامة ،النظافة والتغذية) ال تضمن الحقوق األساسية
لألطفال؛
 ضمان الحق في الصحة والسالمة البدنية والحماية من كافةأشكال العنف واالستغالل ،وكذا الحق في إعادة تربية مناسبة وفي
املشاركة وحق األطفال في اإلنصات إليهم وحمايتهم ومساعدتهم قانونيا
طوال املسلسل القضائي ،كما تهم تلك االختالالت تعرض األطفال
املودعين للعقوبات البدنية والشتم واإلهانة؛
 ضمان احترام حق األطفال في اللجوء إلى آليات للتظلم طبقاللمعايير الدولية املعمول بها ،عدم تفعيل عملية تتبع األطفال في
الوسط الطبيعي خالل مرحلة ما بعد مغادرتهم للمراكز وهو ما يمس
بحق الطفل في إعادة إدماجه االجتماعي؛
 وضع سياسة أسرية (دعم نف�سي-اجتماعي ،دعم سوسيواقتصادي ،مساعدة على األبوة) وغياب تدابير بديلة إليداع األطفال في
املراكز (صعوبة الحصول على الكفالة ،وغياب مقتضيات مقننة ألسر
االستقبال)

ثانيا ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي
تعد مناقشة امليزانية القطاعية برسم السنة املالية  ،2019مناسبة
لتسليط الضوء على كابوس كل املغاربة الذي أصبح يقض مضجع
املواطنين عموما واآلباء على وجه الخصوص ،في الوقت الذي من
املفروض أن يشكل التعليم قطاعا حيويا واستراتيجيا في تحديد مسار
التنمية في الدول املتقدمة وزيادة معدالت النمو ونشرالرخاء.
إنها مناسبة لتدارس مدى اهتمام الوزارة والحكومة بهذا القطاع
ولنتعرف عن قرب عن حجم وطبيعة امليزانية املرصودة له ،وعن
حصيلة امليزانيات التي رصت له فيما قبل ،خاصة والكل ينتقد واقع
املنظومة التعليمية بما فيه املشرفون عليها ،نتساءل عن االستراتيجية
التي وضعتها الوزارة لحل معضلة التعليم في بالدنا ،استراتيجية تستطيع
من خاللها الوزارة بغالف مالي محدد وفي فترة زمنية معلن عنها إيجاد
حلول ملشاكل املنظومة التعليمية ،وهل يمكن القول أننا نتوفر اليوم
على سياسة تعليمية؟
إن الحكومة ،وهذا ما تأكد مرة أخرى من خالل دراسة مشروع
القانون املالي الحالي خاصة ما يتعلق بالقطاعات االجتماعية ،تتعامل
وفق بعد وهاجس محاسباتي ضيق كلما تعلق األمر بإعداد قوانين
املالية ،وبالتالي فالسياسة االقتصادية واملالية التي تطبقها الحكومة في
عمقها سياسة ال تروم رفع نسبة النمو أو االستهالك الداخلي باملغرب أو
دعم الطبقات االجتماعية الفقيرة ،بقدر ماهي سياسة هدفها الرئي�سي
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املحافظة على التوازنات املاكرو-اقتصادية ،ففي الوقت الذي يشكل
فيه التعليم أداة رئيسية لتحقيق الرخاء والنمو االجتماعي بالنسبة
لشباب الدول املتقدمة ،فهو ال يعدو أن يكون مدخال لإلحباط ولخيبة
األمل واالنضمام إلى صفوف البطالة في بلد كبلدنا وهذا ما كشفه تقرير
للبنك الدولي والذي أكد فيه أن قطاع التعليم في هذه الدول ال يحقق
املرجو منه برغم االستثمارات الكبيرة فيه ،وفي ما يتعلق بالتعليم ،فإن
مشروع قانون املالية لسنة  2019ال يعكس أي منظور إصالحي شمولي
يرقى باملدرسة العمومية إلى مستوى التجويد والريادة ،وتكوين األجيال
التي تنهض بمسيرة التقدم واالزدهار للمجتمع ،بل اقتصر على البعد
التدبيري على حساب اإلصالح الشمولي لغياب مقاربة تشاركية مع كل
األطراف في إطار مقاربة أفقية ناجعة ،مع قبول كل األطراف املعنية
بمبدأ التقييم ووجوب املحاسبة ،حيث يجب ان يحظى اي إصالح
ملنظومة التربية والتكوين بتوافق واسع مع كل املعنيين خاصة الفرقاء
االجتماعيين ،عكس سياسة االرتباك وتبني القرارات االنفرادية التي
كادت ان تعصف باستقرار البالد مع التوقيت املدر�سي الذي حاولت
الوزارة فرضه على مجتمع برمته وغيرها من اإلجراءات االرتجالية
أحادية الجانب وغير املحسوبة العواقب ،التي تتخذ دون اعتبار لكافة
شركاء املنظومة التربوية.
السيد الرئيس،
يذهب بعض االقتصاديين املغاربة إلى أن املغرب يلزمه مستوى نمو
يصل إلى  %7سنويا على مدار  15سنة متتالية للتغلب على إشكالية
عجز امليزانية واالستجابة للطلب االجتماعي ،إذ ال زال املغرب يحتل
مراتب متأخرة جدا حيث كان قد احتل املرتبة الـ  120عامليا في جودة
التعليم ،وهو رقم مقلق جدا ،بالرغم من كل االستراتيجيات والبرامج
التي تم اتخاذها من خالل الحكومات املتعاقبة ،مؤشر يدل على فشل
ذريع في الرؤية االستراتيجية للتربية والتكوين وفشل في املخططات
والبرامج والتصورات...
حيث يظل الغالف املالي املرصود مليزانية وزارة التربية الوطنية
بعيدا كل البعد عن حل املشاكل والقضايا الكبرى املتعلقة بأوضاع
نساء ورجال التعليم مثل ملف ضحايا النظامين  1985و 2003ملف
املساعدين االداريين والتقنيين ملف ما يسمى الزنزانة  9أي حبي�سي
السلم  9ملف الترقية بالشواهد ،ملف إحداث درجة جديدة والترقي
خارج السلم بالنسبة ألساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي...والالئحة
طويلة ،،والتباين بين املجاالت والنوع ،وتعدد املتدخلين ،وغياب آليات
الرقابة والتقييم ،كما أن معدل اإلنفاق بالنسبة للدخل القومي وإن
كان مرتفعا إال أن انعكاس ذلك على مستوى التعليم ببالدنا يظل جد
ضعيف ،األمر الذي يطرح بإلحاح مشكل الحكامة ،الحكامة على كل
املستويات سواء على مستوى التدبير املادي أو البيداغوجي أو العلمي
واملعرفي.
أضف على ذلك الخصاص في املوارد البشرية ،الذي يعتبر من أحد
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املعضالت التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم ،ويقدر وفق خبراء
تربويين بنحو  30ألف مدرس سنويا ،وهو ما يدفع مصالح الوزارة إلى
دمج وضم األقسام وإلغاء التفويج ،وتكليف األساتذة بالتدريس في أكثر
من مؤسسة تعليمية واستكمال الساعات بمؤسسة تعليمية أخرى
والزيادة في األقسام املشتركة والتكليف بسلك غيرالسلك األصل.
وكذلك الخصاص في بنية االستقبال ،حيث تعرف املدارس العمومية
خاصة في العالم القروي وضعية متردية على مستوى التجهيز والبنية
التحتية حيث بناء املؤسسات من الخشب املفكك والتي تجاوزت بكثير
عمرها االفترا�ضي ،األمر الذي يجعل بناياتها عرضة للتفكك واإلتالف
خاصة في العالم القروي مع غياب الحراسة وافتقارها لألسوار التي من
شأنها الحفاظ عليها ،والغياب التام للمرافق الصحية دون الحديث عن
إمكانية وجود مكتبة والتي تشكل دعامة أساسية في عمليات التلقين
والتحصين الدرا�سي ودون الحديث عن توفير الظروف املالئمة للتالميذ
وتخصيص الوسائل واملتطلبات الضرورية للتطوع واملبادرة وممارسة
مختلف الفنون اإلبداعية ،واالبتعاد عن املعرفة الكمية...
أما بالنسبة ملدرسة القرب وتعميم التعليم ،فال يزال هذا املشروع
عاجزا عن تقريب خدمة املدرسة العمومية من املواطن املغربي ،بما فيها
املؤسسات التعليمية االبتدائية أو االعدادية أو الثانوية أو املؤسسات
الجامعية ،والزالت العديد من املناطق تفتقد لهذه املؤسسات،
والتالميذ والطلبة وحتى النساء والرجال الزالوا يتحملون مشاق الطريق
ومخاطرها ،وعناء السفر لولوجها مما نراه يمس بشكل صارخ بالعدالة
املجالية والجهوية ...كما يبرز إشكال ُ
التباين بين املجال والنوع ،خاصة
في التعليم األولي في كون املعدل الوطني لتغطية التعليم بالعالم القروي
ال يتعدى  ،%35ويصل في املناطق الحضرية إلى  ،%59.5كما يتجلى
أيضا في نسبة تمدرس الفتيات بالتعليم األولي ،إذ ال تتعدى هذه
النسبة في الوسط القروي  ،%35.2وتصل في الوسط الحضري إلى
 ،%45وإذا كانت الرؤية االستراتيجية للمجلس األعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي تعميم التعليم ّ
األولي في أفق الدخول املدر�سي -2027
 ،2028تتحدث عن تمكين جميع األطفال املتراوحة أعمارهم ما بين 4
و 6سنوات من ولوجه ،فإن هذا الحلم يظل بعيد املنال.
أما بالنسبة للهذر املدر�سي ،فبالرغم من الجهود املبذولة في هذا
الصدد الزالت هناك اكراهات ونقائص في قطاع التربية والتعليم ،حيث
تظل النتائج املحققة على مستوى تعميم التعليم هشة بالنظرإلى أشكال
الهذراملدر�سي املرتفع ،نفس ال�شيء على مستوى الكفايات املكتسبة من
قبل التالميذ والتفاوتات االجتماعية والجهوية وتلك املرتبطة بالنوع،
مما يستوجب اعتماد مؤشرات وطنية أكثر تقدما ،خاصة فيما يتعلق
بالجهود املبذولة من أجل تعميم الولوج للخدمات املتعلقة بالتعليم،
مؤشرات كمية ونوعية مع األخذ بعين االعتبار ظروف التعلم خاصة
ما يتعلق بالبنيات التحتية واملوارد املرصودة لقطاع املالية والبشرية.
وقد حذرت منظمة "اليونيسكو" التابعة لألمم املتحدة ،في تقريرلها
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لرصد التعليم لعام  2016من أن املغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه
الخاصة بشأن التعليم قبل  50عاما تقريبا ،مؤكدة أنه في حال تبني
بالدنا لنفس السياسات الحالية ،فإن تعميم إتمام التعليم االبتدائي لن
يتحقق قبل سنة  .2065وعلى الرغم من الدعم السخي املقدم للتعليم
املغربي من قبل دول أجنبية ،والذي يستهدف باألساس محاربة الهدر
املدر�سي ودعم التمدرس ،إال أن تلك األموال لم تجد طريقها بشكل
أوسع نحو الفئات املستهدفة.
وصنفت "اليونيسكو" املغرب في مراتب متأخرة في الئحة البلدان
التي تتوفر على أحسن املدارس ،إذ احتل املركز  73من أصل  76بلد
شمله اإلحصاء.
ولعل ظاهرة الهذر املدر�سي تعود للعديد من العوامل منها استقالة
الوزارة من األدوارالرئيسية التالية:
اإلطعام املدر�سي ،النقل املدر�سي ،املنح املدرسية ،السكن املدر�سي
وهوما يجعل معدالت الهذراملدر�سي مرتفعة وفي تفاقم مهول يتجاوز
بكثير الشعارات التي ترفعها الحكومة ،فرغم االعتمادات املالية املعلن
عنها املرصودة ملحاربة الهدر املدر�سي وتحسين األداء التعليمي للتالميذ،
إال أن النتائج لم تكن مرضية ،إذ أن نسبة انقطاع التالميذ في التعليم
االعدادي ،سجلت ارتفاعا ملحوظا ،حيث انتقلت النسبة من %2.5
سنة  2014إلى  %2.8سنة  ،2016أما التعليم الثانوي فيشهد هو كذلك
تصاعدا خالل كل سنة ،إذ انتقلت نسبة الهدراملدر�سي من  %11.9عام
 2014إلى  %14.4عام  2016لتبلغ ما يقارب  %16مع حلول سنة ،2018
كما أن التالميذ الذين ينتقلون في األسالك الثالثة (التعليم االبتدائي،
اإلعدادي ،والثانوي) بدون تكرار في تراجع من  %10.1سنة  2014إلى
 %8.7سنتي  2016و ،2017أما الذين ينتقلون بتكرار فتفوق نسبتهم
 ،%30وهو نفس مؤشرسنة .2018
ضعف جودة املناهج التربوية ومحتواها ،ال تزال مناهجنا التربوية
تعتمد على الحفظ والتكرار وتكريس السلطة ،أكثر من اعتمادها على
االكتشاف وإعمال العقل لدى املتعلمين"
التعليم الخصو�صي ،ال يزال تنامي مؤسسات التعليم الخصو�صي،
يشكل خطورة على املسالة التعليمية ببالدنا وذلك بعد أن دقت
جمعيات ومنظمات مغربية ناقوس الخطر ،إثر إغالق  191مؤسسة
تعليمية عمومية (حكومية) باملغرب ما بين عامي  2008و.2013
إدخال الهشاشة عبر التوظيف بالعقدة ،في الوقت الذي يعرف
فيه قطاع التعليم أزمة غير مسبوقة على جميع املستويات ،العنف
الداخلي والخارجي ،املستوى املعرفي املتدني ملتلقي املناهج الدراسية،
واالحتجاجات املتواصلة للعاملين بهذا القطاع الحيوي جدا ،في سنة
 2016اتخذ املغرب خيار التوظيف في التعليم بالعقدة ،وهي نافذة
جديدة لفك أزمة البطالة بشكل ترقيعي كالعادة ،فيكفي أن نعرف
أن العقدة توقع ملدة عامين ،وأن هذا الشكل من التوظيف يخول
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لألكاديمية فسخ العقدة بجرة قلم ،وبعد العمل قرابة السنتين بالعقدة
وجدت الحكومة نفسها في ورطة حقيقية إزاء هذا النوع من التشغيل
الذي يتعارض مع التشريعات الدولية وقانون الشغل باملغرب،
وفي محاولة للهروب إلى األمام وبدل الجلوس مع األساتذة وممثليهم
بخصوص الحل ،لجأت إلى االنفراد بإصدار النظام األسا�سي ملوظفي
األكاديميات الذي ال يعدو أن يكون نسخة طبق األصل من العقدة.

التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي:
بداية البد من طرح السؤال العريض :هل ما تحقق على مستوى
تلبية متطلبات اللحظة الجامعية في مستوى تطلعات مكونات الجامعة
املغربية؟
هل كان في مستوى تطلعات الرأي العام الوطني بصفة عامة؟
لذلك ،سأتناول قضايا التعليم العالي من خالل النقط التالية:
االستقاللية :التي أقرت منذ  15سنة بمقت�ضى القانون 01.00
املنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ،هل هذه املدة كافية الستيعاب
مقتضيات االستقاللية وحسن ممارستها ،لكونها من مقومات الحكامة
الجيدة ،فالبد من توفر شروط النضج ،حتى تكون هذه االستقاللية
في مستوى التطلعات واالنتظارات ،وأن تواكبها إرادة قوية عند كل
الشركاء حتى ال نخطأ في تفسير االستقاللية التي هي في الحقيقة تقاسم
املسؤولية بين املركزوالجامعات ومؤسسات تكوين األطر.
 ضبط مسألة التكوين املستمرحتى ال ينزلق من مساره ويطغى علىالتكوين األصلي.
 تحديد وظائف املؤسسات الجامعية من خالل مسالك التكوينوربطها بسوق الشغل ،حتى ال تبقى جامعاتنا مجاال لتكوين العاطلين في
اختصاصات لم تعد لها مكانها في سوق الشغل الحديث ،وهذا السوق
الذي يعرف تطورات سريعة يصعب مواكبتها بهذا النمط التقليدي
لتعليمنا العالي.
لذلك ،فإنه من الواجب اعتماد سياسة ناجعة بالنسبة للتخصصات
املطلوبة ،وعدم اإلغراق في توظيف تخصصات كالسيكية.
 بالنسبة ملدارس املهندسين :هناك ضرورة ملراجعة فكرة األقسامالتحضيرية املندمجة ،والتي تعد هدرا لوقت الطالب في تكوين جزافي
يؤدي إلى التأخيرفي التخصص.
 بالنسبة للتعاون الدولي :هل من تقييم ملسيرة هذا التعاون ،وماأثره على التنمية؟ ألم يتحول إلى نوع من املناولة وتشجيع هجرة األدمغة
التي نحن في أمس الحاجة إليها لتطويربالدنا اقتصاديا وتكنولوجيا.
 بالنسبة للقطاع الخاص :البد من مواكبة هذا القطاع ،وتحديدضوابط الحكامة ومسألة االعتراف بالديبلومات وفق معايير موضوعية
وعلمية تجعل من حاملي الشواهد في مستوى التكوين املطلوب.
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 بالنسبة للبحث العلمي :هو من املشاكل التي ال يمكن حلها علىاملدى القصير ،لكون التحدي كبير جدا ،ولكون منظومته تشهد
اختالالت مرتبطة ببعضها بالكفاءات وأخرى بمصالح الوزارة وقطاعات
حكومية ،مما يجعل التنسيق والحسم في العديد من القضايا من شبه
املستحيل.
وفي غياب استراتيجية وطنية لتحسين البحث العلمي وتطويره ،البد
من خلق آلية للتنسيق بين القطاعات الوزارية.
 بالنسبة للغات التدريس واللغات عموما ،فإننا نثمن رغبة الوزارةفي إدارج اللغة اإلنجليزية كلغة أولى للعلم والتحصيل في الجامعات ،ولكن
في إطاربرنامج وطني يبدأ من التعليم االبتدائي ثم الثانوي ثم الجامعي،
نظرا لكون لغة العلوم اليوم هي اللغة اإلنجليزية ،مع االحتفاظ باللغات
األخرى كخيارات ممكنة في إطارالتعدد الثقافي الذي تعرفه بالدنا.
 التأطير البيداغوجي واالكتظاظ :ال أحد يجادل أن مسألةاالكتظاظ بالجامعات املغربية مسألة مؤرقة ،وأن الطلبة أحيانا ال
يجدون أماكن للتحصيل في املحاضرات ،فما بالك بالنسبة لألشغال
التطبيقية.
كما أن اعتماد النظام الجديد في التعليم العالي ابان عن فشله من
خالل معدل السنوات بالنسبة لعموم الطلبة يدور في األربع سنوات
الى خمس سنوات للحصول على شهادة اإلجازة فيما األصل هو ثالث
سنوات الن اغلب الطلبة لم يستطيعوا مواكبة النظام الجديد ما
يطرح إعادة النظرفي مدى نجاعته.
هذا ،إضافة إلى الحالة املزرية لبعض البنايات بأهم الجامعات
املغربية.
 أما فيما يخص الخدمات االجتماعية املقدمة للطلبة ،ورغمالزيادة في عدد املمنوحين ونظام التغطية الصحية ،فإن العمل الزال غير
كاف ،واملسؤولية فيه ترجع لوزارة التعليم العالي فقط ،بل املسؤولية
هي مسؤولية حكومية مشتركة•
 هل هناك دراسة حول إشكالية الهدرالجامعي؟ ما هي أسباب تأخرمعادالت بعض الشهادات؟ ما هي استراتيجية الوزارة في التعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليمالرقمي؟
 ملاذا ال يتم االستفادة من دكاترة التعليم املدر�سي لسد الخصاصالكبيرفي أساتذة التعليم العالي؟
 في إطار التقسيم الجهوي للمملكة ،ما هي اإلجراءات التي ستقومبها الوزارة للمالءمة مع هذا التقسيم الجديد؟
 هل من إجراءات شفافة في مسطرة قبول الطلبة الستكمالالدراسة في سلك املاستروالدكتوراه؟
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 هل املناصب املالية املخصصة للوزارة 500 ،منصب كافية لسدالخصاص الحاصل في املوارد البشرية للوزارة؟

ثالثا ،وزارة الشغل واإلدماج املنهي:
إن مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الشغل واإلدماج املنهي لسنة
 ،2019تظل بالنسبة إلينا في االتحاد املغربي للشغل أهم قطاع اجتماعي
ليس فقط من زاوية انشغالنا كمنظمة نقابية تهتم بالوضعية العمالية
وبالقضايا الشغلية التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم األجراء املغاربة،
بل كون امليزانية القطاعية لوزارة الشغل واإلدماج املنهي موضوع ذو
طبيعة عرضانية تتقاطع فيه العديد من القطاعات خاصة واملغرب
دشن ملرحلة إدخال العمل بالعقدة في القطاع العام .وما يشكله من
ضرب لحق املوظفين واملستخدمين في االستقرار الوظيفي واالجتماعي،
وتكريس العمل بالهشاشة.
إن مناقشة هذا املوضوع تستلزم الخوض في العديد من القضايا
املرتبطة به خاصة موضوع الحوار االجتماعي ،ومحاربة البطالة،
ووضعية سوق الشغل والوساطة في التشغيل ،وكل البرامج املعدة
من طرف الحكومة إلنعاش التشغيل .باإلضافة إلى مناقشة وضعية
املؤسسات العمومية الكبرى التي توجد تحت وصاية الوزارة ،ومنها
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،والتي من املفروض
أن يكون دورها واختصاصها الحد من البطالة دون إهمال الحماية
االجتماعية واملؤسسات املهتمة بها ،وعلى الخصوص الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ( ،)CNSSوكذا الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي ( )CNOPSوما أصبح يسمى الصندوق الوطني
للحماية االجتماعية.
بداية ،ال بد من أن أعرج على قراءة في الوضعية االقتصادية
واالجتماعية:
 استمرارنفس االختيارات االقتصادية والتنموية الفاشلة ،وتنصلالحكومة من مسؤولياتها االجتماعية عبر خوصصة التعليم وما تبقى
من املؤسسات والخدمات العمومية ،وتفكيك صندوق املقاصة،
ومواصلة تصريف األزمات املترتبة عن هذه االختيارات على حساب
الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية؛
 عجز البرنامج الحكومي عن تقديم إجابات حقيقية النتظاراتاملواطنات واملواطنين عكس ما تزعم الحكومة ،والتي من املفروض أن
يلمس نتائجها املواطن البسيط من خالل فرص التشغيل التي يوفرها
االقتصاد الوطني سواء في القطاع العام أو الخاص؛
 استمرارالهجوم على املكتسبات التاريخية للطبقة العاملة املغربيةوالتوجه املكشوف للحكومة والباطرونا نحو املزيد من إقرار الهشاشة
في العمل ،والتراجع عن مكتسبات املوظفات واملوظفين في التقاعد،
والسعي لتكبيل الحق في اإلضراب ،وعدم احترام مدونة الشغل على
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علتها ،وضرب الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي ،واستفحال
االستغالل ،مقابل تنصل الحكومة من مباشرة حوار اجتماعي حقيقي
تنعكس نتائجه ايجابا على املعيش اليومي لعموم األجراء وذويهم؛
 تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها العامالتوالعمال وعموم الشغيلة ومختلف الفئات الشعبية نتيجة للسياسات
الال شعبية للحكومات املتعاقبة ،وتملص الحكومة من مسؤولياتها في
ضمان احترام قوانين الشغل وصيانة الحريات النقابية وتوفير الحد
األدنى من الخدمات العمومية؛
 ارتفاع منسوب النضال االجتماعي عبرمختلف ربوع البالد وفي كلاملجاالت ضد السياسات الحكومية التراجعية من أجل املطالبة بالحرية
والكرامة والعدالة االجتماعية واملساواة الفعلية بين جميع املواطنين
نساء ورجاال؛
 فشل آلية الحواراالجتماعي كآلية مؤسساتية وإفراغه من محتواهبمحاولة تمرير عرض حكومي هزيل ال يستجيب والحد األدنى ملطالب
الحركة النقابية وفي مقدمتها االتحاد املغربي للشغل؛
 اتساع رقعة الهجوم على الطبقة العاملة وعلى الحريات النقابيةلتشمل قطاعات كانت باألمس القريب تعرف استقرارا في العمل
واحتراما نسبيا لقوانين الشغل ،هذا الهجوم يقع على مرأى ومسمع من
السلطات العمومية وسلطات املراقبة والتفتيش؛
 تملص السلطات املحلية من مسؤوليتها في حماية القانون وصيانةالحقوق والحريات النقابية ووضع حد للخروقات الفادحة عبر إجبار
الباطرونا ببالدنا على احترام القانون؛
 محاصرة العمل النقابي الجاد والتضييق عليه عبرإقامة محمياتللباطرونا ،خاصة األجنبية منها ،تمنع النقابات من القيام بدورها
الدستوري في تأطير وتنظيم العمال واملستخدمين والتواصل معهم
بعدد من األحياء الصناعية واألقطاب التكنولوجية والخدماتية؛
 استمرار طرد العمال واملستخدمين من عملهم ،وتعنت الباطرونافي تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها ،وما يعنيه ذلك من تحقير
للمقررات واألحكام القضائية ،ومن األمثلة الصارخة على ذلك نذكر
على سبيل املثال ال الحصر في العاصمة الرباط مأساة عمال مطاحن
الساحل واملئات من عمال شركات خياطة املالبس ،وعمال مطعم
الشاطئ...
في ظل هذا االحتقان االجتماعي ،وفي غياب مقاربة تشاركية مع
الفرقاء االجتماعيين وفي غياب استراتيجية شمولية حقيقية خاصة
بالقطاع تستطيع التخفيف من الفوارق االجتماعية واملجالية وضمان
الحق في الشغل االمن والالئق نناقش ميزانية وزارة التشغيل وأهم ما
يمكن تسجيله على املشروع:
 -استمرار آفة البطالة في مستوى  %10وهو وان لم يكن الرقم
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الحقيقي/الفعلي لنسبة البطالة ببالنا ومع ذلك يظل رقما كبيرا مقارنة
مع نسب في الدول املجاورة وإذا كنتم تعتبرون تخفيظها من السنة
املالية بنسبة  %0.6يبقى مجهودا ضعيفا جدا وبالنظر للتحديات
واإلكراهات التنموية التي تعرفها بالدنا سنتقدم في فريق االتحاد
املغربي للشغل باملالحظات التالية:
 أن املناصب املالية لفائدة وزارة الشغل واإلدماج املنهي  15منصبجاء بها مشروع قانون املالية لسنة  ،2018وارتفع إلى  44منصب في
مشروع القانون املالي لسنة  ،2019هو رقم هزيل باملقارنة مع املحالين
على التقاعد ،والذي نأمل من السيد الوزير إخبارنا بعدد املحالين على
التقاعد لسنة  ،2019حتى يتسنى لنا معرفة الرقم الحقيقي للمناصب
املحدثة.
 جاء في ملخص اعتمادات امليزانية املتوقعة بالنسبة للموظفينلسنة  2018ما مجموعة  181.500.000وارتفع إلى 184.519.000
في ميزانية مشروع القانون املالي لسنة  ،2019أي بفارق 3.019.000
موزعة على  44منصب أي بمعدل  68.613,63للمنصب الواحد
سنويا ،كيف تفسرون لنا هذا االعتماد املتوقع بالدرجة والسلم؟
 لألسف الشديد ،اتضح لنا وبحجة البيانات والوثائق أن وزارةالشغل واإلدماج املنهي ال تطمح في إحداث مناصب شغل مستقبال من
خالل توقعاتها املستقبلية ،حيث جاء في البرمجة امليزانياتية لثالثة
سنوات  2021 – 2020 – 2019أن نفقات املوظفين لن تبرح مكانها من
 184.519.000خالل هذه السنوات الثالث ،وهذا دليل قاطع ينضاف
إلى عدم إحداث مناصب شغل بالوزارة في ميزانية  ،2017في حين
نستشف من مداخلة ووثائق الوزارة الرسمية عبرإسقاطاتها أن نفقات
املعدات والنفقات املختلفة تنتقل من  324.320.000سنة  2019إلى
 338.350.000سنة  ،2021أي بفارق  ،14.030.000ونفقات االستثمار
تنتقل من  70.925.000سنة  2019إلى  77.745.000سنة  ،2021أي
بفارق  ،3.075.000بمجموع  17.105.000الذي هو رقم يفوق الرقم
املخصص للميزانية املتوقعة للموظفين بأكثرمن خمس مرات.
لقد كان على الحكومة تسمية هذه الوزارة بوزارة االستثمارال وزارة
الشغل ،حيث يبدو أنها ال تهتم بالتدبير واالستثمار في القدرات البشرية
بقدرما تهتم باالستثمارفي املعدات والبنايات.
ونسجل في فريق االتحاد املغربي للشغل استمرار العديد من
اإلشكاالت منها:
 عجز الوزارة دمج فئات ذوي االحتياجات الخاصة في سوقالشغل؟ تنفيذا للقانون اإلطار رقم  97.13وتطبيقا اللتزامات املغرب
الدولية ،رغم تخصيص نسبة  %7من املناصب التي أوال تظل غيركافية
ثم انها ال تطبق كما ان القطاع الخاص ال يعتبرنفسه معنيا بها
 ارتباك الحكومة في حل إشكاالت التغطية الصحية وقيامهابالعديد من املبادرات من شانها اغراق الصناديق بالفئات الهشة دون
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ضمانات حقيقية
 غياب إجراءات وتدابيرعملية ملراقبة بعض التعاضديات ومحاربةالفساد في العديد منها ،والتصدي للوبيات الضغط في هذا املجال؟
 عدم القدرة على حل املشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها مصحاتالضمان االجتماعي التي كانت تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات
الصحية
 عدم القدرة على ضمان التعويض عن فقدان الشغل رغمالشعارات التي ترددها الحكومة وعلى رأسها وزارتكم في هذا الشأن ما
هو مآل املخطط التشريعي للوزارة ،خاصة قانون الصحة والسالمة
والنقابات املهتمة وغيرها من القوانين املؤطرة؟
 ضعف الوزارة الوصية من أجل فرض احترام القوانين االجتماعيةخاصة مدونة الشغل علما بأنها ال تتوفرعلى عدد غيركاف من املفتشين،
حيث اليكفي حتى لتعويض املحالين على التقاعد.

رابعا ،وزارة االتصال والثقافة:
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نؤكد على أن قطاع االتصال
بأوراشه املتعددة ،قطاع حساس ،وأن أي قرار فيه يجب أن يكون
وفق مبدأ التشارك بين كل مكونات القطاع سواء السمعي البصري أو
الصحافة املكتوبة،

اإلعالم السمعي البصري:
بالنسبة لقطاع اإلعالم السمعي البصري ننوه بالتعيينات الجديدة
في الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري والتي سيراهن عليها القطاع
من اجل استكمال ورش التحريرالذي انطلق وتوقف .وتحسين وتجويد
مضامين االعالم السمعي البصري وخلق منافسة حقيقية تساهم في
الرفع من مستوى البرامج السمعية البصرية والرفع من الذوق العام.
لقد اختارت بالدنا خطوات مهمة في ما يمكن اعتباره تحرير اإلعالم
السمعي البصري العمومي ورفع يد الدولة عن القنوات السمعية
البصرية وهو املطلب الذي كانت تنادي به الحركة الديمقراطية في
بالدنا بخلق مؤسسة للتقنين في مجال االعالم السمعي البصري " الهيئة
العليا لالتصال السمعي البصري" والتي من بين اختصاصاتها تحرير
القطاع من خالل منح التراخيص للمتعهدين السمعيين البصريين
الراغبين في االستثمار في هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي ومحاسبتهم
بناء على االلتزامات والتعاقدات املنصوص عليها في دفاترالتحمالت ،إال
انه وبعد ما يزيد عن  15سنة على صدور الظهير املؤسس للهيئة و14
سنة على وضع القانون  77-03املنظم للمجال السمعي البصري فان
تحرير االعالم البصري ال زال يراوح مكانه إذ لم تستطع الدولة تحرير
هذا القطاع وخضوعه للمنافسة املهنية اللهم اإلذاعات الخاصة.
االمر الذي ال زال يطرح أكثر من سؤال حول هذا التخوف .في حين فإن
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تحقيق جودة منتوج القطب العمومي يتوقف على املنافسة مع القطاع
الخاص.

ووقوفهم موقف املتفرج /ومسؤوليتهم الثابتة فيما تتعرض له القناة
من سياسات ممنهجة.

بعيدا عن أي نقاش سيا�سي ،يعاني قطاع اإلعالم السمعي البصري
من تقلص تأثيره وطنيا ودوليا ،وفي عملية تقزيم تأثيره على الرأي العام
الداخلي والخارجي ،مما يتيح ويخلق فرصا سانحة للقنوات التلفزية
األجنبية العربية واألوربية لتقعيد وتوسيع نسبة مشاهديها ضمن
الجمهور املغربي.

ومن ينصف ما يقارب  300إعالمي وإعالمية يشتغلون بالقناة منذ
ما يقارب  14سنة دون التمتع بحقوقهم القانونية من ترسيم واستفادة
من االتفاقية الجماعية وغيرها من الحقوق بعيدا عن مبدأ املساواة
واإلنصاف.

في هذا اإلطار نسجل املالحظات التالية على سياسة الحكومة في
معالجتها ألزمة القناة الثانية كنموذج:
 استمرار اشتغال القنوات الوطنية العمومية دون عقد برنامج(منذ أكثرمن ثالث سنوات بالنسبة للقناة الثانية)
 تقلص الدعم املخصص للشركة الوطنية صورياد القناة الثانيةبمقت�ضى القانون اإلطار  ،77-03من  133مليون درهم سنة  2006إلى
 80مليون درهم سنة  ،2009ثم ما بين  37و 45مليون منذ ،2012
ومشروع قانون  2019ال يطرح أي دعم للقناة الثانية على الرغم من
انه تمت اإلشارة الى ذلك في املؤسسات التي تتلقى دعما من الوزارة في
نجاعة األداء فيما تخصص  800مليون كمساهمة في نفقات التسيير
للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.
 توقف شبه نهائي لالستثمار في تجديد التجهيزات التقنية املتآكلةواملتهالكة بالقناة الثانية ،مما صاريعرض بثها للتوقف بين الحين واآلخر
في اآلونة األخيرة.
 التوقف النهائي للتوظيف بالقناة الثانية ،بما في ذلك تعويضاملحالين على التقاعد
 تقلص عدد العاملين في القطاع بفعل عمليات التقاعد واالستقالةوالوفاة ،إضافة لعملية املغادرة الطوعية التي ال تحكمها أية ضوابط
ما عدا التخلص من أطر مجربة ولها خبرة يحتاجها القطاع ملواجهة
املنافسة والحفاظ على املستوى األسا�سي لنسبة املشاهدة ،كموضوع
يهم السيادة اإلعالمية الوطنية( مثال القناة الثانية التي غادرها أكثر
من  85إطارا) حتى فقدت القناة أكثر من  %20من مواردها البشرية
منذ نهاية  2011إلى اليوم ،في حين الزال مسلسل نزيف املوارد البشرية
مستمرا يهدد املشروع اإلعالمي الوطني الذي أراده املغرب قنطرة
االنتقال الديمقراطي بالتوقف النهائي.
 وصول األحوال املالية للقناة إلى أخطر حال منذ ما يقارب ال20سنة ،مما يهددها باإلفالس في حالة عدم اتخاذ القرارات املناسبة في
أسوء األوقات .ذلك أن اجتماعا للمجلس اإلداري كان قد اتخذ قرارا
عاجال يق�ضي بالزيادة في رأسمال القناة ،غير أن القرار لم يفعل مما
يطرح عدة أسئلة حول أهداف مكونات هذا املجلس ،ودوره وضرورة
مسائلة أعضائه أمام ممثلي األمة ملحاسبتهم على دورهم السلبي

كما أن السؤال املطروح هو ألم يحن الوقت ملراجعة النموذج
االقتصادي للقناة الثانية التي ترهقها الهيئة العليا لالتصال السمعي
البصري بدفترتحمالت ثقيل جدا من حيث االلتزامات الكمية والنوعية
التي تروم تقديم خدمة املرفق العمومي في املضامين السمعية البصرية
لكن بدعم مالي ال يمثل سوى  %10من ميزانية القناة و %90أن تبحث
عليها في اإلشهار وفي نقس الوقت عليها ان تضمن استقاللية الخط
التحريري.

الصحافة املكتوبة واإللكترونية:
بداية ننوه بزيادة املولود الجديد وهو املجلس الوطني للصحافة
رغم ما شاب والدته العسيرة إال اننا ننبه الى ضرورة ضمان استقالليته
ومده بكل اإلمكانيات الضرورية لتمكينه من القيام بدوره وفي هذا
الصدد هناك تخوف في الوسط اإلعالمي حول توزيع بطائق الصحافة
لهذه السنة والتي سيتم تفويتها للمجلس في حين ال زال ال يتوفر على كل
املعطيات والوسائل الضرورية لذلك.
البد من التأكيد بداية اننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نعتبر أن
الصحافة قطاعا حيويا واستراتيجيا هدف وجوده وأساس استمراريته
هو تطوير العيش املشترك بين املغاربة ،وتكريس أسس الديمقراطية
في بالدنا بناء على هويتنا املشتركة واملنفتحة .وأنه ال يمكن القيام بأي
إصالح للصحافة في بلدنا بدون احترام ملرجعيات الدستور ولالتفاقيات
واملواثيق الدولية التي تكرس الحق في الخبروالحق في االتصال واإلعالم،
ودون تعزيز ضمانات الحرية في املمارسة الصحفية وحماية حريات
وحقوق االفراد والجماعات ،وتقييد سلطة القضاء في قضايا الصحافة
والنشر بما يخدم حرية الصحافة والصحافيين ،والتشجيع على
االستثمارفي مجال الصحافة والنشروفق مبادئ الشفافية واالستقاللية
بما يضمن للصحافة ان تلعب دورها كسلطة رابعة من جهة ،ومن جهة
أخرى حماية حقوق املهنيين في مهنة اقل ما يقال عنها أنها مهنة املتاعب.
نشير إلى ضعف عدد الصحفيين الحاصلين على البطاقة املهنية
بالنظرإلى عدد ساكنة البالد من جهة وعدد ممار�سي الصحافة من جهة
أخرى ،والفئة الغير معترف بها من مراسلين وبعض الصحافيين الغير
مهنيين والذين أحيانا ولضعف مهنيتهم يؤثرون سلبا على القطاع ،بل
ويقومون بممارسات ت�سيء إلى املهنة بشكل عام.
أضف إلى ذلك الوضعية الصادمة للصحفيين املهنيين التي ال تبعث
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على االرتياح ،مما يجعل وصولهم إلى حياة كريمة توفر لهم أبسط
الحقوق من سابع املستحيالت ،ألن أجور العديد منهم ال تصل إلى
 3000درهم شهريا ،في ظل هشاشة املقاولة اإلعالمية خصوصا بعد
انتشارالصحافة االلكترونية وتراجع ملحوظ في الصحافة الورقية.
وحتى بالنسبة للمواقع االلكترونية نجدها غير مراقبة وال تخضع
لضوابط مهنية تمكنها من انتقاء الخبرالصحيح دون الدخول في مسألة
التشهير واالستباقية املجانية التي تؤثر على مصداقية اإلعالم عموما
والصحافة الجادة على وجه الخصوص.
كما نؤكد على استمرارية التضييق على العمل الصحافي ،واستمرار
العقوبات السجنية فيما يسمى جرائم الحق العام ،إضافة إلى الرفع
املفرط في العقوبات ضد الصحافيين ومقاوالت الصحافيين.
لذلك ،فإننا نطالب باسم االتحاد املغربي للشغل:
 بمضاعفة املجهودات من أجل تحسين اإلعالم املغربي حتى يكونإعالما حرا ونزيها وجريئا ومسؤوال وقادرا على اإلبداع واإلنتاج الهادف،
في ظل الضوابط القانونية املعمول بها ،والتي تضمن قداسة الخبر
وحرية التعبير.
 إعادة النظر في منظومة اإلشهار ،من خالل تبني أساليب وطرقتحترم فيها كل مكونات املجتمع ،وخصوصا املرأة.
 ضرورة االهتمام بالقطب العمومي ،وتحسين جودة منتوجه حتىيكون في مستوى املنافسة .والدفع الى جانب الهيئة العليا لالتصال
السمعي نحو تحريراإلعالم البصري (القنوات الخاصة).
 الرفع من قيمة دعم الصحافة بكل أنواعها ،حتى يتسنى لها القيامبدورها بكل مهنية واحترافية.
 تسهيل املساطراإلدارية والتقنية الكفيلة بخلق صحافة الكترونيةقادرة على تجسيد شعارحرية اإلعالم وتحريراملشهد السمعي البصري.
 فرض مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة مع املسؤولين على وكالةاملغرب العربي لألنباء ( )MAPوتمكين العاملين بها من كل حقوقهم.
 تكتيف البرامج السياسية والثقافية كما تنص على ذلك دفاترتحمالت القنوات التلفزية للرفع من وعي املواطن بأهم القضايا
املجتمعية التي تجعله مواطن فاعل أسا�سي في تدبير الشأن العام وفي
السياسيات العمومية.
 حماية املنتوج املغربي في كل املجاالت. االهتمام بمجال املوارد البشرية في الوزارة الوصية والسيماالحريات النقابية.
 االهتمام بجانب التكوين والتكوين املستمر ،حتى يتسنى لناالنهوض باإلعالم الوطني ووضعه في أحسن املراتب.
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السيد الرئيس،
إن قطاع الثقافة باملغرب من بين القطاعات التي غالبا ما ال تحظى
باهتمام الفئات العريضة للمجتمع ،حيث ينصب غالبا اهتمامنا
على الجانب االجتماعي املحض املتعلق بالصحة والسكن والتشغيل
وغيرها من القطاعات االجتماعية األخرى ،وهذا ما يجعل املجال
الثقافي مهمشا ،وأحيانا كثيرة عن غير قصد هذا التجاهل الذي كان
وليد تراكمات حول جدوى املجال الثقافي وجدوى املجال الفني أمام
اإلكراهات االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها املواطن ،أضف إلى
ذلك السياسات الغيرواضحة في املجال الثقافي والتي مست فئة عريضة
من املجتمع من نشاطها ،واكتفت بفئة قليلة من املثقفين واألكاديميين،
وهذا ما جعل القطاع يعرف تراجعا كبيرا خالل السنوات األخيرة.
إن مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الثقافة تحولنا بشكل أسا�سي
إلى فتح نقاش جاد ورزين حول مفهوم الثقافة في عصرنا الحديث،
ومتطلبات التكوين في هذا املجال في ظل عالم يعرف تحوالت كبيرة في
مجال العوملة واالنترنيت ،وفي ظل تحوالت عاملية اقتصادية وسياسية
تجعل باب الحوار حول املجال الثقافي مفتوحا على مصراعيه ملحاولة
محاربة كل أنواع التطرف الديني والفكري الذي أصبح يهدد سالم وأمن
العالم.
إن هذا النقاش حول التنوع الثقافي العالمي والوطني بحكم أن
املغرب كان ملتقى حضارات عبر عصور التاريخ له ميزة خاصة في تقييم
التنوع الثقافي العربي األمازيغي اإلسالمي األندل�سي الصحراوي.
ولعل خارطة الطريق في هذا املجال أعطتها التوجهات امللكية
السامية من خالل الخطب امللكية التي تحث على العناية الكبرى
بالشأن الثقافي ببالدنا ،وتشجيع وتطوير وتنمية قدرات املواطنين في
كل أصناف التغيير ،وهي أساس أي عمل تنموي ثقافي في هذا املجال
الحساس والخطير ،نظرا الرتباطه الوثيق بالهوية الوطنية والصيرورة
التاريخية ألي بلد عبرآالف السنين.
السيد الرئيس،
إن مرحلة التدبير الكالسيكي للقطاع يجب أن نتجاوزها إلى تدبير
حديث يهم الجانب الثقافي من جهة وبالفئات التي تشتغل في هذا املجال
من جهة أخرى ،بدءا بموظفي القطاع مرورا بفئة الفنانين واملبدعين،
وتمكينهم من األمان االجتماعي والصحي ،في ظل مهن ال تكون ذات مردود
مادي دائم ،بل يشتغلون حسب املواسم والعروض التي هي قليلة أصال
وال تغني وال تسمن من جوع.
إن مشاكل القطاع متعددة تتطلب وقفات وأيام دراسية تتطرق
للجانب الفني والثقافي من جهة والجانب االجتماعي واالقتصادي من
جهة أخرى ،خصوصا وأن الصناعة الفنية والسينمائية وغيرها من
املجاالت الثقافية أصبحت صناعة عابرة للقارات وتتطلب التكوين
القوي والسليم حتى نكون في مستوى املنافسة ،في حين ال زالت الوزارة
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تنهج سياسة التمركز عبر تكييف أنشطتها في املدن الكبرى دون اعتبار
البعد املجالي الثقافي ،إضافة إلى تردي أوضاع األروقة واملعارض وإغالق
العديد منها ،وانغالق الفئة املثقفة على نفسها ،وعدم انفتاحها على
محيطها السوسيولوجي والسيا�سي.
وهنا سنطرح بعض التساؤالت حول آليات النهوض باملجال الثقافي
في بالدنا على سبيل املثال ال الحصر:
 هل توجد استراتيجية وطنية في املجال الثقافي والفني؟ ملاذا لم يستطع املغرب تفعيل مخرجات وتوصيات املناظرةالوطنية حول الشأن الثقافي التي أكدت على ضرورة االنتقال إلى
الصناعة الثقافية باعتبارها األرضية التي تنبثق منها حماية وتثمين
وتنمية الرأسمال الالمادي كما أكدت على ذلك الرؤية امللكية؟
 ما هي اآلليات والتدابيراملعتمدة من طرف الوزارة في حماية وتثمينالتراث الثقافي في بالدنا؟
 ما هو التصور في املنظور القصير واملتوسط املدى العتماد التراثكآلية لتنمية الدخل املادي والرقي باملستوى االقتصادي واالجتماعي
بالعاملين في القطاع؟
 ما سبب تراجع الحركة املسرحية في بالدنا؟ ما هو سبب تراجع مستوى القراءة عموما رغم كل املحاوالت التيتبذلها الوزارة من أجل تطويرهذا املجال؟
 هل تعتمد الوزارة على آليات علمية لتقييم األعمال الثقافيةوالفنية واملسرحية التي تستفيذ من الدعم العمومي،
هذه بعض املالحظات والتساؤالت التي نراها في االتحاد املغربي
للشغل قد تساهم في تطوير املجال الثقافي في بالدنا ،ولنا اليقين أن
الوزارة ستعمل جادة إليجاد الحلول.

املكتب املغربي لحقوق املؤلفين:
تضع املؤسسات املماثلة في التجارب املقارنة مؤشرات للقياس
ملعرفة مدى نجاعة هذه املؤسسات وأساسا املؤشرات التالية:
 عدد املنخرطين في املكتب. نسبة املداخيل العامة للمكتب (حقوق املؤلف ،الحقوق املجاورةومعها النسخة الخاصة.)...
 النسبة املخصصة للتوزيعات.مما يطرح معه العديد من التساؤالت:
 ملاذا لم يقدم املكتب أي معاملة محاسباتية توضح بشكل دقيقوشفاف تدبيروتسييراملكتب؟
 -ملاذا ال يتوفراملكتب إلى غاية اليوم على قانون خاص باالنخراط؟
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 ملاذا ال يتوفر املكتب والى حدود هذه الساعة على قانون خاصبالتحصيل؟
بل كيف يشتغل املكتب في غياب هذه القوانين؟ وهي نفس املالحظة
التي تضمنها تقرير املجلس األعلى للحسابات .وتقارير أخرى كما جاء
في تقرير هيئة خاصة للتمحيص وتدقيق الحسابات ،وتقرير املفتشية
العامة للوزارة والتي وعدتمونا السيد الوزير في االتحاد املغربي للشغل
ان تطلعونا على مضامينه .ذكرتم في بالغ صدر عن الوزارة األسبوع ما
قبل األخير (الجمعة  16نونبر) على أن الوزارة تحرص على تطوير آليات
استخالص الحقوق وتعزيزنجاعتها من خالل تفعيل النصوص القانونية
والتنظيمية املتعلقة أساسا باستخالص حقوق املبدعين في حين
وحسب علمنا ال زال املكتب يشتغل بدون قوانين خاصة باالستخالص
والتوزيع والتوثيق اللهم املرسوم التطبيقي "اليتيم" املنظم للنسخة
الخاصة ،وافتراضا أن الوزارة تتوفر على قانون االستخالص وقانون
االنخراط فهل تتوفرعلى قانون خاص بالتوزيع ،وهذا هو مربط الفرس
إذ ماهي املعاييرالتي يعتمدها املكتب في صرف أموال ذوي الحقوق فيما
يفترض فيه وضع معايير طبقا للمعايير الدولية التي تضعها الفيدرالية
الدولية للمؤسسات العاملة في حقوق املؤلف والحقوق الجاورة
 ،CISACواملنظمة العاملية للملكية الفكرية والتي تأخذ بعين االعتبار
برامج متعهدي الخدمات ومستغلي املصنفات ومعامالت محددة
بطريقة علمية .بل الغريب في األمر ان الوزارة أصدرت بالغين األول هو
البالغ املذكور الذي تم سحبه من موقع الوزارة والذي تتحدثون فيه
عن  6482مؤلف فيما ال يتجاوز عدد املؤلفين في املغرب  2000مؤلف
كما أن في عرض السيد الوزير لم تقدم أية إحصائيات أو أرقاما حول
هذه املؤسسة التي ال يعلم وضعها الحالي إال هللا سبحانه تصبح مؤسسة
عمومية إذا أردتم في انتظار القانون املنظم لها وتتحول بقدرة قادر إلى
مقاولة خاصة تطرد العاملين بها دون احترام حتى املساطر اإلدارية،
كيف ذلك وال وثيقة تؤكد ان املكتب يخضع ملدونة الشغل في حين هناك
قرار وزاري يتحدث عن اعتبار املكتب املغربي لحقوق املؤلفين مؤسسة
يطبق فيها قانون الوظيفة العمومية على املستخدمين باملكتب.
السيد الرئيس،
لقد تقدم السيد الوزير ضمن امليزانيات املعروضة داخل اللجنة
وككل سنة ميزانية صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري
وباإلعالنات وبالنشر العمومي وباملناسبة ،ووددنا منه معرفة كيف
يتم توزيع هذا املبلغ املحدد في  37مليار وماهي املعايير املعتمدة في
هذا التوزيع ،والفئات املستهدفة؟ وهل هناك دراسة تقييمية لهذه
املؤسسات التي تستفيد من أموال دافعي الضرائب؟ وملا ذا لم يتم
عرض تنفيذ امليزانية املعتمدة برسم سنة 2018؟ وبالتالي ما مصير
فائض امليزانية؟
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املكتبة الوطنية:

مالحظات عامة :غياب ميزانية بشكل مفصل ومستقل لكل من:

ونحن على بعد أسابيع معدودة من إحياء الذكرى املائة لتأسيس
املكتبة الوطنية (الخزانة العامة للكتب والوثائق) التي أسست سنة
 ،1920سائلنا السيد الوزير عن ما ذا يقع في ترشيح مدير املكتبة
الوطنية ،انها سابقة إدارية وأخالقية الم يكن من األجدى أن تصنف
السلطة الحكومية منصب مدير املكتبة الوطنية ضمن املناصب
اإلستراتيجية ،على غرار مؤسسات أخرى يختص امللك بالتعيين فيها
مباشرة دون فتح باب الترشيح ،أليست املكتبة الوطنية بما فيها من
ذخائر ومقتنيات وهدايا ومخطوطات ،بأقل من أرشيف اململكة التي
تعتبرمؤسسة سيادية خارجة عن جميع التجاذبات السياسية مؤسسة
تاريخية ثمينة تقدم خدمة كبرى للبحث العلمي وللناشئة ،ويظل
السؤال يطرح نفسه ما مصير تقرير املفتشية العامة لوزارة الثفافة
واالتصال قطاع الثقافة حول املكتبة الوطنية وتوصيات املجلس األعلى
للحسابات وعليه السيد الوزيرإعفاء خمس مسؤولين كبارلكن أين هي
املتابعة؟ وما مصير هذه االختالالت؟ وملاذا تتماطل الوزارة في مراجعة
النظام األسا�سي الخاص باملكتبة الوطنية؟ يذكر أن النقابة الوطنية
ملستخدمي املكتبة الوطنية ،عقدت لقاء مع السيد الوزير يوم األربعاء
 21مارس  2018أسفر عن تعهد الوزير بتحريك ملف النظام األسا�سي
وتمكين املستخدمين من حقوقهم خاصة الحق في الحماية من األخطار
املهنية بإحداث مرسوم في هذا الشأن لكن األمر ظل حبيس هذا اللقاء
كعادته من اللقاءات التي تتم مع السيد الوزير.

 -املكتبة الوطنية.

السيد الرئيس،
تحتاج املكتبة الوطنية اليوم ،وهي املنارة الثقافية املعول عليها
في بناء صرح الثقافة املغربية الى إطار تنظيمي مغاير يضبط تسييرها،
ويسد الثغرات التي أبان عنها القانون الحالي وينظم العالقات املهنية
داخلها ،لكن لألسف الشديد ليست هناك إرادة حقيقية إلخراج
نظام أسا�سي حديث خاص باملستخدمين بها حيث الغريب في األمر
أن مشروعا كانت قد أشرفت على إعداده إدارة املكتبة في إطار مقاربة
تشاركية مع املكتب النقابي التابع لالتحاد املغربي للشغل وبمباركة
من السيد الوزير والذي تداول فيه املجلس اإلداري للمكتبة الوطنية
في دجنبر  2017ولم يكن ينتظر سوى توقيع السيد الوزير غير أنه لحد
اآلن العاملين باملكتبة يتساءلون على التماطل الذي لحق إخراجه الى
الوجود ،وكلنا يعلم أهمية النظام األسا�سي ألي مؤسسة تروم الرقي
بأدوارها وتجويد مستوى الخدمات التي تقدمها.
الغريب في األمر أن نفس هذه الوضعية يعيشها املعهد العالي ملهن
السمعي البصري والسينما الذي عجزت الوزارة عن تعيين مديرله بعد
إعفاء املديرالسابق بناء على تقريرمفتشية الوزارة العامة وتعيين كاتبا
عاما لهذه املؤسسة خارج الضوابط :الشفافية والنزاهة واالستحقاق
(االجازة في الدراسات اإلسالمية)

 املركزالسينمائي املغربي. -وكالة املغرب العربي لألنباء.

خامسا ،وزارة الصحة:
بداية ال بد من التأكيد على أهمية مناقشة السنة التشريعية املالية
لسنة  2019على الرغم من محدودية تدخل املؤسسة التشريعية في
إعداد ورسم توجهات مشروع القانون املالي وهيكلته الرتباطه بمختلف
السياسات العمومية ،ومختلف القطاعات الحكومية ،وبالحياة
اليومية للمواطن ،وبنسبة االستثمار ومعدل النمو ...خاصة حينما
يتعلق األمر بامليزانيات الفرعية لقطاعات أقل ما يمكن أن يقال عنها
أنها استراتيجية وحيوية في بناء النموذج التنموي ،وهي املحدد ملالمح
السياسات العمومية عبرالبرمجة امليزانياتية في بعدها االجتماعي ومدى
نجاحها في تدبير املوارد العمومية لسد الحاجيات األساسية للمواطن
من تعليم وصحة وتشغيل...
سبق لنا في فريق االتحاد املغربي للشغل في مناسبات عديدة أن
قدمنا قراءة تشخيص دقيقة لكل املشاكل التي يعاني منها القطاع والتي
ال تخفى عليكم مالية بشرية لوجستيكية وبنية تحتية.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نبدا بطرح سؤال كيف يمكن
مليزانية ال تتعدى  16مليار درهم ان ترفع التحديات الكبيرة املطروح
على قطاع الصحة قطاع ذو وضعية صعبة وجد معقدة إذ ال يعاني
فقط خصاصا مهوال في املوارد البشرية ،والبنيات التحتية واملعدات
الطبية ،بل أيضا يعرف اختالالت كبيرة على مستوى حكامة القطاع،
كما لدينا وعي تام باملجهودات التي تقومون بها من اجل تجويد العرض
الصحي والتي تشكل تحديا حقيقيا أمام حق املواطن في الولوج للخدمة
الصحية ومحاولة التخفيف من حدة االختالالت لكننا نطلب من
الحكومة ان تكون من جهتها واعية من ان هذا القطاع ال يقبل تأجيل
األزمة املتفاقمة واستمرار التخبط في تجارب أبانت عن فشلها في تأهيل
القطاع في غياب تقييم حقيقي للمخططات السابقة وعدم وجود رابط
بينها ال استراتيجي وال إجرائي؛
لقد اعتبر السيد الوزير في مشروع قانون املالية لسنة  2019أنه
تضمن خطوات إيجابية لكن دعونا نسجل بعض املالحظات:
 أن الزيادة في املناصب املالية لوزارة الصحة التي جاء بها املشروعظلت تراوح مكانها بين ميزانيتي  2018و 2019ب 4000منصب مالي قيما
عرف القانون املالي لسنة  1500 2017منصب إذ تبدوا في الظاهر انها
زيادة ب  9500منصب في حين ثلث هذه املناصب هو في حقيقة األمر
تعويض عن مناصب املتقاعدين بالقطاع ويبقى السؤال العريض هو
كيف يمكن مع هذه املعطيات ضمان الوصول الى تحقيق التغطية
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الوطنية باملوارد البشرية بنسة %14سنة  2019كيف لكم ذلك ولم
تتراوح هذه النسبة  %5سنة 2018؟ نفس األمربالنسبة ملعدل التغطية
الوطنية بالنسبة لألطباء فقد انخفض النسبة من  %6.88سنة 2017
إلى  %6.44سنة  2018وتطمحون من خالل وثيقتكم الرسمية لبلوغ
نسبة  %9.30حسب القانون املالي لسنة  .2019كنا ننتظر جرأة اكثر
خاصة في ظل السياق العام الذي أتى فيه املشروع.
 إن الوزارة عوض القيام بمراجعة التجربة الفاشلة في ضمانما سمي بهتانا بالولوج للخدمات الصحية العمومية او ما يمكن تسميته
بأكذوبة نظام التغطية الصحية "الرميد" التي لقيت انتقادات الذعة
من كل مكونات املجتمع وممثلي األمة وأبانت عن هشاشة االختيارات
التي تتهجها الحكومة في سد فظاعة االحتياجات وتلميع صورتها
بشعارات زائفة أكثر من ذلك يطمح املشروع إلى احتساب فئة جديدة
لتشمل ذوي املهن الحرة وبالتالي الوصول إلى  90في املائة في أفق 2021
كما تروي وثيقتكم ،وهو ما نظرله أيضا البرنامج الحكومي.
السيد الرئيس،
إن االتحاد املغربي للشغل كمنظمة نقابية جماهيرية ومستقلة
قدرها أن تكون بقدر ما تعنى بخدمات املرفق وتحسين جودة العرض
الصحي على جميع املستويات بقدر ما تولي أهمية كذلك لألوضاع
املادية واملعنوية واملهنية للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم
ومواقع عملهم وما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي ومعارك نضالية
تخوضها الجامعة الوطنية للصحة املنضوية تحت لواء االتحاد املغربي
للشغل اذ ال يمر يوم واحد دون يخوض هذا املكتب النقابي أو هذه
الفئة محليا أو جهويا أو وطنيا شكال من أشكال االحتجاج نتيجة:
 التمييز في األجور وفرص الترقي املنهي ومتابعة الدراسة والولوجملناصب املسؤولية.
 هزالة التعويض التمييزي عن الخطراملنهي. مركزة القرار الصحي وعدم التنسيق بين املتدخل ينفي القطاععلى مستوى املراكز االستشفائية وغياب العدالة املجالية في االستفادة
من الخدمة الصحية حيث غياب االختصاصات حتى على املستوى
الجهوي.
 الحيف الكبير الذي يطال فئة اإلداريين والتقنين واملهندسينومحررين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين من مختلف
التخصصات والذي ال تعتبرهم الوزارة ضمن األطر واملوارد البشرية
التي تقصد بها فقط األطباء واملمرضين.
إن معالجة هذه االختالالت وغيرها يتطلب العديد من اإلجراءات
والخطط والبرامج لكن على أن يتم ذلك بإشراك الفاعلين تراعي بالدرجة
األولى العنصرالبشري وقبل ذلك وضع سياسة صحية متكاملة تتوخى:
 -إدماج البعد الصحي في السياسات العمومية املرتبطة بالقطاعات
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األخرى عبر تضمينها املحددات املؤثرة في الصحة (التربية ،الولوج إلى
املاء الشروب ،البيئة ،التنقل).....
 إعادة النظر بشكل جذري في املنظومة الوطنية للصحة وعدمتحميل املهنيين تبعات قصورها واختالالت السياسة املتبعة بالقطاع.
 إقرار خصوصية قطاع الصحة تبعا ملخرجات املناظرة الوطنيةالثانية للصحة .2013
 فتح حوار تفاو�ضي حقيقي مع ممثلي القطاع مركزيا وجهوياومحليا.

سادسا ،وزارة الشباب والرياضة:
إن تقديم امليزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2019
جاء في سياق خاص ،يتميز بحراك شبابي عرفته العديد من املناطق
في بالدنا ،وفي مقدمتها الشباب الثائر على األوضاع االقتصادية
واالجتماعية .والحالم بمستقبل يضمن حقوقه الدستوريةـ
فوزارة الشباب والرياضة تحظى باهتمام فئة عريضة من املجتمع
املغربي ،لكونها تدبر قطاعين مهمين وهما قطاع الشباب وقطاع
الرياضة ،فهي الوزارة املعنية بإدماج الشباب في املجتمع وتحسين
فضاءات استقطابه ،من خالل توفير البنيات املستقبلة كفضاءات
املخيمات ودور الشباب ومالعب القرب،
السيد الرئيس،
نسجل في مجال التشريع ضعف الترسانة القانونية املؤطرة لقطاعي
الشباب والرياضة ،حيث سبق وان ادلينا بهذه املالحظة السنة املاضية،
نظرا للغياب التام لقانون خاص باملخيمات وكل ما يتعلق بالشباب
بشكل مباشر ،باستثناء القانون التنظيمي  89.15املتعلق بالشباب
والعمل الجمعوي .وقانون التربية البدنية والرياضة الذي صدر سنة
.2010
وهنا نتقدم في فريق االتحاد املغربي للشغل باالقتراحات التالية:
 التأكيد على القطع مع املقاربة القطاعية وتبني املقاربة االلتقائيةالفعلية خاصة مع قطاع التعليم والتربية.
 ضرورة االهتمام بالرياضة املدرسية من خالل وضع برامجوالتنسيق مع القطاع الو�صي.
 إعادة تأهيل بعض مواقع التخييم ،على سبيل املثال ال الحصر(مخيم الهرهورة).
 ضرورة الرفع من جودة الخدمات املقدمة لألطفال والشباب. مالءمة املضامين التربوية مع واقع الطفل ،فاألناشيد واألنشطةاملقدمة له تضل في غالبيتها محدودة ودون املستوى التربوي.
 -بذل مجهودات جبارة فيما رياض األطفال ومراكزالتكوين (النوادي
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النسوية) والتي تتطلب إعادة النظر في البرامج التكوينية وتطويراألجهزة
وخبرات املستفيدات ملساعدتهن على االندماج في سوق الشغل.
 وضع آليات وتدابير من شانها تسهيل مشاركة املرأة في بعضالرياضات التي ال زالت ذكورية بامتياز.
 االهتمام بوضعية املؤطرات اللواتي تشتغلن بأجور هزيلة .في غيابشبه تام للتغطية الصحية واالجتماعية طبقا ملضامين مدونة الشغل.
 الدفع بتواجد املرأة في مراكز املسؤولية واالهتمام بالرياضةالنسوية.
 تأهيل بعض املالعب التاريخية مثل ملعب القرب الذي كان يوجدبوسط املدينة قرب ساحة الهديم (ملعب اللة عودة ) والذي أنجب
أبطال مغاربة مثل املرحوم  :عزيز الدايدي ،الغويني ،بيدان ،صامبا،
كماتشو...،
وبحكم أن امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ،ال ترقى لطموحات وتطلعات
املواطنين وفراغها من كل بعد اجتماعي فإننا في فريق االتحاد املغربي
للشغل نصوت باالمتناع على امليزانيات الفرعية التابعة للجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية.

 -4لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
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 والروح العالية التي طبعت
أشغال لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،والنضج الكبير
الذي 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 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 املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،وفق
التصميم التالي:
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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 والتشارك
واملصاحبة خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع األنظمة املعلوماتية
التي وضعتها الخزينة العامة للملكة رهن إشارة املسؤولين واملدبرين
املحليين من قبيل نظام التدبير املنمذج 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:
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
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االتحاد املغربي للشغل نثمن املجهودات املبذولة من طرف رئاسة
ومكتب مجلس املستشارين قصد التأسيس ملرحلة جديدة في تاريخ هذه
املؤسسة الدستورية.
كما ونشيد 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
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 اإلستراتيجية 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.
السيد الرئيس،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،وبصفتنا منظمة نقابية تدافع
عن الطبقة الشغيلة بمختلف أطيافها .نطرح تساؤالت عريضة:
إلى متى ستظل الهيكلة اإلدارية ملجلس املستشارين غير متالئمة مع
مجلس النواب ،وخصوصا فيما يتعلق بإحداث منصبي خبير ورئيس
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قسم إلدارات الفرق البرملانية؟
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 عن دورات
املجلس؟ حيث نالحظ عدم دمقرطة توزيع التعويضات بين املوظفين،
في الوقت الذي نجد تقارب كبير بين مختلف السالليم.وهنا نطالب
بإعادة النظرفي منظومة التعويضات ومالءمتها مع وزارة املالية.
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
الدبلوما�سي ويواكب التطورات الحاصلة في العالم في هذا الباب.
 عقد اتفاقيات من أجل التكوين في اللغات لفائدة البرملانيين واألطرعلى حد سواء.
 تقديم الدعم املادي واملعنوي للموظفين ،وذلك من خالل تمكينموظفي املجلس من السكن ،وكذا الرفع من الدعم املقدم لجمعية
األعمال االجتماعية ملوظفي املجلس.

بخصوص امليزانية الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي:
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 رهن
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
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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.
وإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل البد من طرح بعض التساؤالت
وإبداء مجموعة من املالحظات في مسألة تدبير املجلس ومنهجية عمله
مع الحكومة ،وذلك 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: الشباب  /النساء  /بالوسط الحضري  /بالعالم القروي  /صفوفاألميين وفي صفوف خريجي الجامعات واملعاهد والدارس العليا.
السيد الرئيس،

أما ما يخص امليزانية الفرعية لرئاسة الحكومة:
فحسب ما جاء في عرض تقديم امليزانية الفرعية لرئاسة الحكومة
والذي يندرج ضمن السياق العام إلعداد مشروع قانون املالية لستة
 ،2019الذي استند إلى مجموعة من املرتكزات الهادفة إلى تحقيق
التنمية املتوازنة بمختلف أبعادها 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 آليات الحكامة
املؤسساتية.
وأمام هذا الطرح الحظنا غياب معطيات وافية وتقاريرمفصلة حول
مجموعة من املؤسسات الدستورية التابعة ملصالح رئاسة الحكومة،
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بهدف تقوية التواصل ،وتعزيز آليات العمل وخصوصا بين مؤسستين
دستوريتين هما البرملان ورئاسة الحكومة؛ إضافة إلى باقي املؤسسات
الدستورية األخرى ،وهنا يمكن التساؤل حول كيفية صرف االعتمادات
املرصودة 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:
لعل املشكل األكبر واملطروح بحدة هو أن القطاعات التي تسيرها
الوكاالت عادة ما تفشل ،رغم أنها تربح أمواال طائلة وال تستفيد منها
الدولة ،باعتبارها وسيطا بين املنتج واملستهلك ومع الوساطة تكون
التكلفة جد مرتفعة ،كما أن هناك غموضا في طريقة تسيير هذه
الوكاالت للقطاع ألنها تابعة لوزارة الداخلية ،واملثال على ذلك أنه رغم
أن قطاع الطاقة الذي يوجد على رأسه وزير ،إال أن صالحية التسويق
واملراقبة تابعان لوزارة الداخلية ،وهذا خلل يجب إصالحه وإعادة
النظرفي القوانين املنظمة له.
من الناحية السياسية نستغرب إقدام الحكومة على تقسيم
املجتمع املغربي إلى طبقتين وخلق صراع وعداوة بين األغنياء والفقراء.
ما تأثيرقرارات الزيادات على القدرة الشرائية للمواطن؟
وإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نتأسف على الزيادات املتتالية
للحكومة بدون مواكبتها بأي مبادرة تهم تحسين القدرة الشرائية
للمواطن .على كل فإن الخطابات والشعارات التي رفعتها الحكومة
كلها تصب في ما هو سيا�سي وليس اجتماعيا ،وهي بمثابة حقنة تخدير
للمواطن املغربي ،حيث تم التأكيد على أن دواعي إقرارهذه الزيادات لن
يكون له أي أثرعلى املستهلك املغربي ،وأنها الوسيلة املثلى إلنقاذ املغرب
من عتبة اإلفالس.
وعلى كل ،فإن من بين نتائج تدني القدرة الشرائية للمواطن
املغربي ،هو ارتفاع املديونية إلى درجة يمكن وصفها لدى البعض بحالة
«املديونية املفرطة» ،وان الحكومة تسعى إلى إنقاذ املغرب على حساب
املستهلك ،دون أن تدري أنه باللجوء إلى هذا النوع من العمليات قد
تضحي باملستهلك ،وأن املعادلة صعبة ألنه بدون املستهلك ال وجود
ملولود اسمه "االقتصاد"
 إلى أي حد يهدد رفع األسعارالسلم االجتماعي باملغرب؟كلما كان هامش الشق االجتماعي على حساب ما هو صحي،
كلما انخفض حتما السلم االجتماعي ،وإذا أعطينا األهمية للجانب
االجتماعي بشكل قائم دون أن يكون على حساب أي شق آخرفهنا نكون
قد حافظنا على السلم االجتماعي.
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ما يتعين التأكيد عليه هو أن أي ارتباك يقع على مستوى السلم
االجتماعي يعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت وحين ،وللحفاظ
على ذلك ،فإن األمر يتطلب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن،
بدال من إرضاء املؤسسات املالية التي تقع في أزمات .أخال أن الحكومة
مطالبة باتخاذ إجراءات أخرى إلنقاذ مؤسساتها من األزمات.
في الحقيقة هذا سؤال سيا�سي محض ،ألن رئيس الحكومة ال يجب
عليه أن يثقل كاهل املستهلك إلرضاء املؤسسات وإنقاذها من اإلفالس،
فحقوق املواطن وصلت إلى درجة أصبحت ال تحترم.
نرى أنه من غير املعقول أن تجهل الحكومة الكثير من القوانين
وتمس بالقدرة الشرائية للمواطن ،ألنه بدون مستهلك ال يمكن أن يكون
هناك اقتصاد وبالتالي يجب على الحكومة أال تن�سى أن املحور واملحرك
األسا�سي للنمو االقتصادي هو املستهلك ،وتعلم أنه ليس بقرة حلوبة
كما يعتبره البعض ،بل هو فاعل اقتصادي ،وهي القيمة التي تجهلها
الحكومة.
نؤكد على أن 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 التدبير ورقة انتخابية في يد
البعض.
كذلك ،فإننا نتساءل عن التدابير املتخذة لحماية القدرة الشرائية
للمستهلك ،في ظل اتساع رقعة ولهيب نيران الزيادة في أسعار املواد
الغذائية خاصة األساسية منها ،وارتفاع أسعاراملحروقات في انتظاروفاء
الوزارة بوعودها حول تسقيف أسعار البترول ،والتي سبقت اإلشارة
إليها 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 وأهميتها لباقي
صناع القرارالسيا�سي في البالد .وهنا 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 بها الدستور.
ونحن نتساءل عن حقيقة 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
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بمناسبة مناقشة القانون املالي السنوي.
والزلنا نطرح السؤال الجوهري حول أسباب هذا التضارب وعلى أية
أرقام سنعتمد في تحليلنا للسياسات العمومية للحكومة.
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.
من جهة أخرى ،فإننا نشجع املندوبية على دورها الفعال في مجال
البحوث وخصوصا املتعلقة بالحكامة املالية ،حيث أن دراسات
املندوبية 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 النفقات الجبائية التي أصبحت تتزايد مع مرورالسنين،
وعن املعايير التي يتم بها اإلعفاء والحاالت التي 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.
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وفي الختام البد من طرح تساؤالت في إطار ورش تنزيل الجهوية
املتقدمة:

وكذا أطر مجلس املستشارين الذين ضحوا خالل هذه الفترة من أجل
مواكبة وتتبع أشغال اللجن الدائمة.

 هل التخطيط الجهوي سيكون بشراكة مع رؤساء وأطر مجالسالجهات؟

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:

 ما هي نسبة استثمار منتوج ومجهود املندوبية من قبل الدولةواملؤسسات األخرى؟
 -ما هي نتائج بحوث وتحاليل املندوبية حول مجموعة من القضايا؟

 -قطاع املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

 -إشكالية التعليم  /إشكالية الفقر /إشكالية البطالة.

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
واستراتيجية 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 ،2015وخطاب 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.

 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 إلزاميللحكومة 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
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 نصوت باالمتناع عن امليزانيات الفرعية التابعة للجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية.
والسالم.

 -5لجنة 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 والروح 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 واألطراملرافقة لهم

وهنا البد من طرح بعض التساؤالت واالستفسارات ،أهمها:
ماذا أعدت الوزارة والحكومة لتسهيل إدماج هؤالء املغاربة ببلدهم
األم وتمكينهم من استثمار أموالهم للمساهمة في تنمية بالدهم ومدنهم
وقراهم؟
ماذا أعدت الوزارة كمساعدة اجتماعية للمغاربة املوجودين في
وضعية هشاشة؟
ماذا أعدت الوزارة لترحيل الراغبين في العودة إلى الوطن وترحيل
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 مغاربة
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العالم ببلدان اإلقامة في مجال إعداد مشاريع خاصة بالدعم املدر�سي
ومواكبة الشباب واملسنين والنساء بالخارج ،وكذا مجال التسيير املالي
واإلداري لهذه املشاريع.
 ماهي اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية النساء العامالت فيبلدان الخليج خصوصا أمام التعسفات التي يعيشها املغاربة العاملين
بهذه الدياربصفة عامة.
وخالصة القول 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 تأطير ومواكبة هذه الجالية سواء ببلدان اإلقامة أو
حين عودتهم للبلد األم.

 قطاع 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.
فيما يخص املوارد البشرية ،يجب على الوزارة أن تنخرط فعليا في
تنفيذ مشاريع التحديث في كافة املجاالت ،بما فيها مجال تدبير املوارد
البشرية بشكل يضمن نجاعتها وفعاليتها في إطارالقواعد والقوانين.

 قطاع 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 وبعتاتها ،أو املستشفيات العسكرية التي تقوم
بخدمة املواطنين بالدول العربية واإلفريقية املتضررة من الحروب
واآلفات.
ونثمن كذلك دور القوات املسلحة امللكية والقوات املساعدة
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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.
كما وال تفوتنا الفرصة بأن نشيد 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.
وهنا البد من اإلشادة باملجهودات التي يقوم بها أفراد الدرك امللكي
والقوات املساعدة اللذين يساهمون في استتباب األمن الداخلي
ومحاربة الجريمة وتنظيم السير بالطرق وغيرها من املهام اإلنسانية
خالل الكوارث والحوادث الخطيرة.

 قطاع قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير:لقد كانت مناسبة كبيرة حين قامت اللجنة بمناقشة امليزانية
الفرعية للمندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،
ونستحضرباملناسبة كل املحطات التاريخية والبطوالت التي أحرز عليها
املقاومون من أجل عزة الوطن وكرامته.
ولكي يكون لهذا االعتراف معنى خاصا ملن ال زالوا على قيد الحياة
ويعيشون ويتواجدون بيننا ،فإنه من واجبنا االهتمام بشؤونهم
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.
وباملقابل البد من أن نوفر ألبناء هؤالء املقاومين فرصا للتشغيل
الذاتي وتمكينهم من تكوين مالئم يمكنهم من الحصول على عيش كريم.
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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.
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 شكروتنويه وتقديرملا أسندته من خدمات جليلة لهذا
الوطن العزيز.

 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:أما فيما يخص امليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي ،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 ،ونطالب جميع الدول بتكثيف
جهودها من أجل محاربة هذه الظاهرة ومحاربة املتطرفين بكل أشكالهم
أينما وجدوا ،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.
وهنا البد من التمييزبين العمل الدبلوما�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 تدابيروإجراءات استعجالية لتمكين املواطنين املغاربة
العاملين بدول املهجرمن قضاء أغراضهم اإلدارية في أحسن الظروف.
كما وال تفوتنا الفرصة أن نتناول 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 30
يوما 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 تأطيرالحقل الديني
في العديد من الدول املسلمة ومبادرة استقبال تكوين أئمة هذه البلدان
بمبادرة من صاحب الجاللة امللك محمد السادس أمير املؤمنين ،في
ظروف تعتبر هذه املبادرة دفعة قوية لتصحيح وتسوية صورة اإلسالم
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 مداخلتنا 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 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
باالمتناع عن هذه امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة
الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -6لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية:
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 والروح العالية التي طبعت
أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية،

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

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 اللجان الدائمة.
وسأركزفي مداخلتي على أهم مالحظات فريق االتحاد املغربي للشغل
داخل قبة البرملان في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في
اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية،
وفق التصميم التالي:

وزارة الداخلية:
في سياق مناقشة مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة
 2019والذي يرمي إلى تحقيق األهداف املسطرة في قطاع الداخلية
بانسجام مع البرنامج الحكومي ،هذه األهداف االستراتيجية التي
تستحضر االختصاصات ،وتعدد املسؤوليات املنوطة بوزارتكم من
الحفاظ على األمن وحماية األرواح واألعراض واألموال والحريات،
ومنع الجرائم وضبطها ،وتكفل بطمأنينة وأمن املواطنات واملواطنين،
والحراسة بمختلف أشكالها والوقاية من املخدرات وإدارة حركة املرور
وإدارات املنشآت ،وتأهيل اإلدارات وتحديثها ومكافحة الحرائق واإلنقاذ
واإلسعاف ،والالئحة طويلة.
إننا في االتحاد املغربي للشغل نسجل بفخرواعتزازالوضعية األمنية
ببالدنا من خالل الحكامة األمنية ومحاربة اإلرهاب التي أعطت للمغرب
صورة جد مشرفة ،ولكن ال زلنا نطمح إلى توفير األمن ببالدنا ملحاربة
الجريمة في بعض املدن ،وخلق شروط استقرار األوضاع االجتماعية
واالقتصادية ،وجلب االستثمار إليجاد حلول ملشاكلنا االجتماعية
وتجاوز فكرة الهاجس األمني والتعامل بشكل مسؤول وفي إطار قانوني
يضمن للمغاربة حقهم في االحتجاج املنظم والسلمي ،حينما يتعلق
األمربحقوقهم االجتماعية واالقتصادية والبيئية بعيدا عن كل ما يعكر
صفو البلد وأمنه واستقراره.
وفيما يخص الجهوية املتقدمة فإنها تبقى إحدى أهم ركائز تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،ونعتبرها في
االتحاد املغربي للشغل الوسيلة األنجح لتطوير الديمقراطية املحلية
والتشاركية ،وهو ما يقت�ضي نقل االختصاصات واإلمكانيات املادية
والبشرية التي تزخر بها وزارتكم إلى الجهات ،خصوصا الجهات الفقيرة
لتمكينها من صالحيات األزمة لتجسيد تطلعات سكان كل جهة وتحقيق
العدالة املجالية ،وتبادل الخبرات واملؤهالت وتفعيل مبدأ التضامن ملا
فيه خدمة املغرب بكامله.
وفي إطار دولة الحق والقانون وضمان للحريات النقابية ،نرى في
االتحاد املغربي للشغل على أن ممارسة الحق النقابي يبقى الوسيلة
األنجع للحفاظ على العالقات الشغلية ونزع فتيل النزاعات والحد
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من تسريح وتشريد العمال والعامالت ،وقطع أرزاقهم في الوقت الذي
يفترض فيه خلق آليات حوار تكون فيها النقابة الشريك االجتماعي
الذي يدافع عن املصالح املادية واملعنوية للعمال والعامالت برعاية من
الحكومة ووزاراتها املعنية.

إعداد التراب الوطني والتعمير وزارة السكنى وسياسة املدينة:
إن ما جاء في عرضكم حول إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان
وسياسة املدينة ،يعبرعن مدى االهتمام والتفكيرفي خلق برامج هادفة،
وإيجاد حلول للمشاكل واملعيقات التي تعتري اإلعداد للتراب الوطني
وتطوير التعمير واإلسكان ببالدنا ،وإعطاء األهمية للمدن ببالدنا ،وكل
هذا السيد الوزير في إطار تأهيل اإلمكان البشري وإدماجه في املشروع
التنموي الشامل الذي يعتبر إطاره املرجعي الخطب امللكية السامية
والدستور املغربي ،وكذا املواثيق الدولية.
إن ما يعيشه املواطنات واملواطنون الراغبين في اقتناء سكن
مشاكل كثيرة ،فإلى جانب ارتفاع األسعار واإلجراءات واملساطر وفوائد
البنوك ،فهم يتصارعون مع بعض املنعشين العقاريين ولوبيات العقار،
حيث النصب والتحايل ،مما يكرس واقعا تعتريه فو�ضى ،سؤال ألم
يحن الوقت لوضع حد لهذه الخروقات التي يكون ضحيتها املواطنات
واملواطنون ،في وقت تبحث فيه لوبيات العقار على هامش ربح كبير
يتجاوز أحيانا بكثير قيمة املنتوج املقدم ،ناهيك عن ( )noirوحري بنا
السيد الوزير أن نوفر ملواطنات ومواطني هذا البلد سكنا الئقا حسب
إمكانيتهم ومدخولهم ،وتبسيط املساطر ،وضبط العملية التي تتم بين
املنعشين العقاريين واملستفيدين وبين املستفيدين والبنوك.
إننا في االتحاد املغربي للشغل نرى وجود لوبيات عقارية تتحكم في
السوق التي أصبح هاجسها انجاز شقق أكثر بكلفة أقل لبيعها بسعر
أكبر ،حيث إن ” قيمة األرباح قد تصل إلى أزيد من  %40من قيمة
املنتوج ،هذا باإلضافة إلى استفادتها من شراءها لألرا�ضي بأثمنة رمزية،
واسترجاع الضريبة على القيمة املضافة”.
ولهذا ،فإن األمريتطلب إرادة سياسية ووضع برنامج حكومي منسجم
وهادف ترصد له ميزانية هامة كفيلة بتأهيل اإلمكان البشري لإلقالع
الحقيقي التنموي ،وتحقيق رغبة انتمائنا لركب الدول الصاعدة.
ومن أجل السكن الالئق فإننا نرى ضرورة قيام” الدولة بمراجعة
وتقنين هامش الربح للمنعشين العقاريين ،معتبرا أن السكن االجتماعي
يجب أن يتحلى بصفة املقاولة املواطنة .وألن السكن الالئق هو فضاء
متنوع به مجموعة من املرافق كاملستشفيات ومؤسسات ثقافية
وجمعوية ورياضية والبد أن تتوفر التجمعات السكنية على كل هذه
املرافق.

وزارة التجهيزوالنقل واللوجستيك واملاء:
فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،في إطار مناقشة امليزانية
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الفرعية لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء ،برسم القانون
املالي لسنة  ،2019ورغبة منا في التطوير واالهتمام بأسطول النقل
بمختلف أشكاله ،وفي تسطير برامج إنشاء الطرق بمواصفات مدروسة
وبعيدة املدى والتفكير في الطرق السيارة لربط مناطق املغرب العميق،
واالهتمام بالعنصرالبشري العامل في القطاع وكامل املتدخلين فيه.

عجز امليزان التجاري والرفع من الصادرات الوطنية وجلب العملة
الصعبة ،وقد ساهمت بشكل كبير في إنتاج الثروة ،وإحداث مناصب
شغل عبر مخططاتها اإلستراتيجية ومواصلة األوراش الكبرى للبنية
التحتية و اللوجستيكية واإلستراتيجيات القطاعية ،ودعم االستثمار
واملقاولة خصوصا الصغرى واملتوسطة منه.

بات من املفروض ،وفي إطار املشروع التنموي الشامل ،إصالح
الترسانة القانونية املنظمة لقطاع النقل ،وتأهيل العنصر البشري،
مهنيا واجتماعيا ،وتحسين مختلف خدمات النقل في االلتزامات وتقوية
مجال النقل عبرالطرق.

وال يخفى على الجميع املكتسبات الكبيرة والتي ما فتئ مخطط
املغرب األخضرمنذ انطالقته منذ أكثرمن عقد ،يحققها بفعل التدابير
املتخذة واملقاربة الشمولية واملندمجة والتي أدمجت جميع الفالحين:
صغار ،ومتوسطين ،وكبار ،وهذا ما خلق تحوال هيكليا كبيرا للقطاع
الفالحي وأضفى قيمة مضافة للفالحة املغربية بتدعيم سالسل اإلنتاج
وتحسن إنتاجية الحبوب ،وتعزيز الصادرات الغذائية الفالحية ،وأيضا
تعزيزاإلنتاج الفالحي في التنمية القروية.

واملالحظ؛ أن النقل يلعب دورا أساسيا في تنشيط الدورة
االقتصادية ،ويخدم حاجات املواطنين واملواطنات في التنقل ،ويساهم
في تجويد الخدمات السياحية ،باإلضافة أنه مؤشر حقيقي لديناميكية
مجموعة من القطاعات املؤثرة في االقتصاد الوطني.
تبعا لكل ما سبق ذكره في مداخلتنا بخصوص امليزانيات الفرعية
التي تدخل في اختصاص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية ،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
باالمتناع عن هذه امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

تاسعا :مداخالت الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي:
 -1لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني ان اتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي،
في مناقشة امليزانيات الفرعية التي تندرج ضمن اختصاص لجنة الفالحة
والشؤون االقتصادية برسم القانون املالي .2019
ان املوقع االستراتيجي للمغرب وكذا تنوع تضاريسه وجودة مناخه
وتربته كلها عوامل ساهمت في التعاطي مع الفالحة كقطاع مالزم للحياة
اليومية كمورد رزق لفئات عريضة ،و الكل اليوم مؤمن بأن الفالحة ،
قاطرة النمو االقتصادي لبالدنا ،الفالحة تنتج األمن الغذائي ،الفالحة
أساس االستقرار واألمن لبالدنا ،والفالح هو الركيزة األساسية في هذا
االستقرار ألنه ينتج القوت اليومي للمغاربة  ،وفاعل أسا�سي في تقليص

ونثمن كذلك ،اإلجراءات والنتائج التي تم تحقيقها من خالل
الدعامات التي ارتكز عليها املخطط األخضر ،السيما على مستوى
سياسة التجميع الفالحي ،الذي يعتبرنموذجا مباشرا لتنظيم الفالحين،
من أجل تجاوز عوائق صغر الضيعات الفالحية ،وكذا تمكين صغار
الفالحين من تسويق منتوجهم في ظروف مناسبة ،وهذا كله عبر تقديم
التحفيزات والدعم الجزافي ملساعدة الفالح الصغيرواملتوسط.
ينضاف كذلك الى ما حققه مخطط املغرب األخضر على مستوى
الفالحة التضامنية عبر مصاحبة الفالح ،وإشراكه في جميع املراحل،
وذلك على مستوى التعاونيات ،والتي عرفت تطورا كبيرا منذ سنة
 ،2008وكذا ما حققته على مستوى دعم املشاريع الفالحية ،والتي
همت جميع تراب اململكة وجميع سالسل اإلنتاج ،خالل الفترة ما بين
 2010و ،2018وهذا ما يدل على الثروة الحقيقية والكبرى على مستوى
فالحتنا ،وتحقيق استثمار إجمالي الذي يقدر ب ـ  18مليار درهم لفائدة
 813ألف فالح.
وال يسعنا كذلك إال أن نؤكد على ضرورة االستمرار في دعم الفالح
الصغير في دعم أغراسه املتعلقة بشجر النخيل ،وتسويق الثمور،
وكذا أغراس الزيتون ،إضافة إلى مواصلة الدعم في مجال التجهيز
الهيدروفالحي ،وتسهيل عملية الولوج للمنتوج الفالحي.
وتجدر االشارة الى ان إشكالية التسويق .إشكالية كبيرة ،حيث
أصبحنا نرى على أرض الواقع التوسع الهام الذي عرفته مختلف
األشجاراملثمرة وخصوصا الحوامض وذلك بفضل البرامج واملساعدات
التي تقدمها الدولة في إطارمخطط املغرب األخضر.
وهكذا أصبح من الضروري اضافة جهود اخرى ملواكبة املستثمرين
في تسويق منتوجهم لولوج أسواق جديدة ،واتخاذ تدابير تحفيزية
لتمكن الفالحين من تغيير نوعية األشجار في حالة تبين عدم جدواها في
األسواق الداخلية والخارجية ،أو اتخاذ تدابير تحفيزية لتحويل وتثمين
املنتوجات.
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فاتخاذ هذه التدابير سيمكن الفالحين الصغار من دخل قار
واستقرارهم في العالم القروي والفالحين الكبار واملتوسطين من تفادي
اإلفالس فالقطاع الفالحي يشغل  %80من الساكنة القروية ويبقى على
عاتق الحكومة ايجاد الحل املناسب في الوقت املناسب حتى يكون هناك
دائما توازن بين العرض والطلب وفي هذا حماية الفالح واملستهلك على
حد سواء.

والسائلة ،في املياه البحرية من قبل الشركات واملعامل في عدد من املدن
املغربية مما يتسبب في األضرار على مستوى صحة وسالمة املنتوج
السمكي ،البد من التنويه باملجهودات الحكومية في هذا القطاع الوزاري
اإلستراتيجي و الحيوي و حصيلته ،باعتباره رافدا أساسيا في التنمية
االقتصادية للمغرب ،وندعو الى االنسجام الحكومي والعمل املشترك
خدمة للمصالح العليا للوطن واملواطن.

كما تعرفون جميعا أن من بين عوامل النجاح هو دراسة تقلبات
األسواق الخارجية والداخلية يجب أن تكون محسوبة ومدروسة
مسبقا لدى الوزارة:

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
لقد سجل قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
تطورا ملحوظا ،حيث تعزز هذا القطاع في ظل هذه الحكومة بالنقل
الجوي وبالصناعة التقليدية ،كما أنه عرف انطالقة نوعية وانفتاح
و دينامية تتجلى في البحث عن فضاءات جديدة غير تقليدية،
وأسواق جديدة ،كما تم ربط املغرب جويا بعدد من الدول ،وتوسيع
شبكة الخطوط الجوية املغربية ببلدان وعواصم جديدة كما تم
عقد مجموعة من االتفاقيات والشراكات في هذا املجال مما أدى إلى
الرفع من عدد السياح وليالي املبيت ،ومساهمة هذا القطاع في الرفع
من نسبة مداخيل السياحة ،بالرغم من الوضعية اإلقتصادية
والجيوسياسية الصعبة ،حيث الحظنا ،السياسة التنموية للرفع من
مردودية السياحة عبر وضع عرض سياحي قوي ومتنوع ،حيث نشيد
هنا في فريقنا باإلجراءات املتخذة مؤخرا في مجال إصالح اإلطارالقانوني
للمهن السياحية ،والتدابير املتخذة ملراقبة ودعم املقاوالت السياحية
والجمعيات املهنية ،وتنويع وتطويراملنتوج السياحي بجميع أصنافه.

هذا إضافة إلى ما يواجهه املهنيون من تعدد املؤسسات العموميةاملتدخلة في القطاع الفالحي وما ينشأ عن ذلك من صعوبات في التنسيق
وإنجاز املشاريع وهو ما يقت�ضي تقوية إشراك الغرف خاصة في هيكلة
جديدة على املستوى الجهوي لتحديد االختصاصات وتوحيد املخاطب
اقتصادا للوقت والتكاليف وتحقيق النجاعة.
البد كذلك من االشارة إلى أن مجموعة من التحديات والرهانات
مطروحة على القطاع الفالحي ،وعلى رأسها تحدي تنزيل وتفعيل
ملضامين خطاب جاللة امللك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية
الخريفية الحالية للبرملان ،لجعل القطاع الفالحي دعامة حقة ،بل
وقاطرة حقيقية للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،وذلك من خالل
املهمة املوكولة للوزارة الوصية على القطاع الفالحي في إعداد وتنفيذ
سياسة الحكومة في هذا املجال.
رغم كل ما حقق البد ان نسجل كذلك املعاناة واملشاكل املطروحة
لعدد من الفالحين الصغار واملتوسطين على مستوى التعاونيات
الفالحية وتعاونيات الحليب ،وخاصة بعد مقاطعة هذا املنتوج مؤخرا،
من طرف أوساط واسعة من املواطنات واملواطنين
اما قطاع اللحوم الحمراء وظاهرة الذبيحة السرية وأثارها السلبية
على صحة املواطن و التدابير التي تقوم بها الوزارة الوصية ،ملراقبة
هذا القطاع الحيوي ،وخاصة على مستوى األمراض الفتاكة في ظل
ضعف املراقبة الطبية والبيطرية ،و كذا غالء أثمان اللحوم البيضاء،
واحتجاجات الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع.
فماهي التدابيراملتخدة على املستوى القانوني؟ وخصوصا ان هناك
ضرورة ملراجعة مجموعة من النصوص القانونية املؤطرة لهذا القطاع
ومن جهة أخرى التدقيق في مصدروجودة األعالف.
وعلى مستوى الصيد البحري،فما هي األسباب الكامنة وراء االرتفاع
الذي تعرفه أثمان السمك رغم توفر املغرب على واجهتين بحريتين،
فارتفاع أثمان السردين الذي يعتبر منتوجا سمكيا شعبيا بامتياز،
وهي األثمان التي تصل في كثير من األحيان إلى  20درهم و 30درهما ،
كما ينعدم تسويق هذا املنتوج السمكي أحيانا أخرى ،ضرورة إيجاد
الحلول املالئمة للمشاكل البيئية الناتجة عن اإللقاء بالنفايات الصلبة

هذا ،مع تثميننا للتطور الكبيرالذي عرفه قطاع الصناعة التقليدية
خالل السنوات األخيرة ،خصوصا على مستوى صادراته حيث عرفت
نموا مضطردا بفعل سياسة اإلنتاج والتسويق الكبيرملنتجات الصناعة
التقليدية وكذا سياسة املعارض الوطنية والدولية ،وكذا تفعيل برنامج
التقييس وإشهاد الجودة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
الجميع يعنى باألهمية الكبيرة لقطاع الطاقة واملعادن ببالدنا
وتأثيراته على اإلقتصاد الوطني ،حيث ملسنا مدى جدية السياسة
املتبعة في هذا القطاع ،والتي تهدف أساسا إلى استعمال وتثمين وتطوير
برامج التنقيب عن املعادن والنفط والغاز الطبيعي والسياسة الطاقية
والنجاعة الطاقية.
هنا يجب التنسيق أكثرووضع سياسة عمومية التقائية البرامج من
أجل الوصول إلى األهداف املطلوبة ،ومالءمة هاته السياسات (عمومية
وقطاعية) ،مع توجهات االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
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دعم سياسة تطوير البحث واإلبتكار في هذا امليدان (الطاقة
واملعادن).

اطر الدعم التربوي والنف�سي تفعيال للقوانين ذات الصلة مع حماية
محيط املؤسسات التعليمية من مختلف ظواهراالنحراف والجريمة.

نشيد عاليا في فريقنا ،بما حققته االستراتيجية الطاقية منذ
إطالقها سنة  ،2009خصوصا على مستوى القدرة اإلنتاجية والتي
بلغت إلى حدود اليوم ،ما يقارب  %34من املزيج الكهربائي ،وكذا النتائج
الكبيرة على مستوى مخطط الغازالطبيعي ،وكذا النجاعة الطاقية.

إضافة الى تأهيل املوارد البشرية ملواكبة كل التطورات واإلنجازات
االنية واملستقبلية.

كما نشيد أيضا ببرنامج الطاقات املتجددة ،والذي عرف تطورا
كبيرا خصوصا على مستوى الطاقات الشمسية ،والطاقات الريحية،
هذا دون أن نن�سى التدابير املتخذة التي تهم النجاعة الطاقية في عدة
مجاالت (قطاع البناء ،القطاع الصناعي ،املحافظة على البيئة.)...
ضرورة امل�ضي قدما في تقوية العرض الكهربائي ،وتنظيم قطاع
الكهرباء في إطارسياسة فتح سوق إنتاج الكهرباء.
نرى أنه يجب التركيز على تحقيق نمو وتطوير متوازن للمشاريع
الكبرى كقطاع الفوسفاط وبين املناجم الصغرى لدورها اإلجتماعي
والتي تساهم أيضا في اإلستقراراإلجتماعي.
تحقيق إندماج وإلتقائية في املشاريع باملناطق الغنية للثروات
املعدنية من أجل تثمين منتوجاتها وتدعيم بنياتها التحتية ،وكذا تفعيل
شراكة دائمة ما بين القطاع العام والخاص.
كما نؤكد أيضا على ضرورة إنجاز الخرائط الجيولوجية ،وإعدادها
وطبعها ملا تقدمه من خدمات أساسية في التنقيب على مستوى كل
الثروات الطبيعية.

 -2لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي
ملناقشة امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية برسم القانون املالي لسنة. 2019
سأبدأ بوزارة التربية الوطنية التكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي حيث انه البد من اإلشارة الى ضرورة االهتمام باملؤسسة
التعليمية شكال ومضمونا من خالل تطوير املنظومة البيداغوجية
وتوفير املوارد البشرية واالهتمام باملحيط املدر�سي واشراك كافة
الفاعلين في القطاع مع ضرورة استحضار اإلرادة السياسية الحقيقية
إلصالح التعليم وإعادة االعتبار لرجال ونساء التعليم وحمايتهم من كل
االعتداءات.
والبد كذلك من وضع آليات تشريعية تحمي أطرالتربية والتكوين من
االعتداءات وصون كرامتهم وتوفيرالظروف املالئمة ملزاولة عملهم توفير

اننا نعتبر قطاع التعليم من القطاعات االجتماعية ذات األولوية
الوطنية ،ومؤشرا من مؤشرات التنمية البشرية ،كما أنه حظي بعناية
ملكية خاصة مثله مثل باقي القطاعات االجتماعية األخرى ،كالصحة
والتشغيل ...حيث كان موضوع العديد من خطبه في العديد من
املناسبات.
كما أننا نثمن املجهودات التي تقوم بها الوزارة للنهوض بهذا
القطاع الذي عرف تحسنا ملحوظا في بعض مؤشراته كارتفاع نسبة
التمدرس ،وتراجع طفيف في نسبة الهدراملدر�سي ،كما نثمن تعزيزهيئة
التدريس من خالل تخصيص مناصب جديدة بموجب عقود ،وتعزيز
العرض املدر�سي ،إال أن هذا القطاع تواجهه مجموعة من التحديات
واإلكراهات ،رغم االعتمادات املالية التي يتم رصدها له سنويا ،لذلك
ندعو الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها.
كما ندعو إلى إعادة النظرفي النموذج البيداغوجي الحالي مع التركيز
على اللغة العربية واللغة األمازيغية باعتبارهما لغتان رسميتان ،مع
ضرورة االنفتاح على اللغات األجنبية األخرى ،ومنح األستاذ كفاعل
تربوي هامشا للحرية البيداغوجية ،واإلبداع ،ومواكبته ،وتأهيله
بالتكوين ،وتحسين أوضاعه ،ألن الهدف من أي سياسة اجتماعية،
واقتصادية ،هي االستجابة لألوضاع املجتمعية ،وتطوير مؤشرات
التنمية البشرية ،والنهوض بالرأسمال الالمادي ثقافيا وعلميا وصحيا
وترفيهيا.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
إن قطاع التكوين املنهي ،أصبح أداة مهمة لتحقيق القفزة النوعية
املطلوبة مع حاجياتنا ،واستجابة ملتطلبات سوق الشغل ،خاصة املهن
الجديدة التي ظهرت بفضل األوراش الكبرى التي انخرط فيها املغرب
كاملهن العاملية الجديدة ،والخدمات السياحية والتكنولوجيا الرقمية،
التي بدأ املغرب ينخرط فيها بخطى حثيثة ،والتي أصبحت محركا جديدا
للتكوين املنهي التخص�صي وإنتاج كفاءات وطنية وجديدة ،ومطلوبة
لالندماج في هذه األوراش الصناعية الواعدة.
وإننا ،في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،نثمن
املجهودات املبذولة عاليا ،كما نثمن ما عرفه هذا القطاع ،من تطور
ملحوظ ،سواء على مستوى أعداد املتدربين والخريجين ،أوعلى مستوى
إحداث املسالك ،أو على مستوى االتفاقيات واملشاريع التي تم القيام
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بها ،وذلك إيمانا منا بدور التكوين املنهي في تلبية حاجيات املقاوالت من
موارد بشرية ،وفي إنعاش الشغل والترقي االجتماعي.
إال أن واقع هذا القطاع يجعلنا أمام مجموعة من التحديات
واإلشكاالت التي يعاني منها قطاع التكوين املنهي ،خاصة فيما يتعلق
بحكامة القطاع ،وذلك في ظل امليزانية الضعيفة املخصصة له باملقارنة
مع باقي القطاعات األخرى ،و كذا تحقيق العدالة املجالية في توزيع
البرامج ومراكز للتكوين حتى تتمكن جميع املناطق من االستفادة من
التكوينات الجديدة ،وكذا توفير املوارد البشرية الالزمة ،إذ أن عدد
املكونين غير كاف باملقارنة مع ارتفاع عدد الطلبة ،وتوفير وسائل العمل
الالزمة ،كما أن مواكبة هؤالء املكونين بالتكوين املستمر ،أمر ضروري
من شأنه أن يرفع مردوديتهم وإعدادهم لالنخراط في التسيير والتدبير
ومساهمتهم في تطوير منظومة التكوين بصفة عامة ،كما نشير إلى
ضرورة االهتمام بأوضاعهم املادية واالجتماعية ألن أي إقالع اقتصادي
يقوم على الرأسمال البشري.
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،فإنه يضعنا أمام
مجوعة من التحديات ،تتطلب منا بدل املزيد من الجهود ،خاصة في
مجال تطور البحث العلمي واالبتكار ،وذلك بالنظرللميزانية املخصصة
له ،إذ أن ما يتم تخصيصه من اعتمادات مالية للبحث العلمي ال يصل
إلى النسبة املتعارف عليها عامليا ،والتي تشكل أحد املعايير التي ُي ْحتكم
إليها في تقييم البحث العلمي إيجابا أو سلبا ،وبلدنا بعيد عن تحقيق
هذه النسبة التي ال تتجاوز لدينا  %1من الناتج اإلجمالي الداخلي.
لذلك ،ال بد من إيالء العناية الالزمة للبحث العلمي واالبتكار ،من
خالل العمل على تطويره والرفع من موارده ،وتقوية بنياته التحتية،
واالهتمام باألساتذة الباحثين وتشجيعهم ،وتحفيزهم ،وذلك بهدف
الرفع من مستوى البحث ،ومن نجاعته ،وتأثيره على النمو االقتصادي
والتنمية االجتماعية ،وحتى تكون جامعتنا في صلب النموذج التنموي
الجديد الذي دعا إليه صاحب الجاللة.
كما نود أن نشيرإلى ضرورة التعاون بين الجامعات الوطنية والنسيج
الصناعي واالقتصادي ،واإلداري الوطني ،تعاون من شأنه أن يساهم
في تطوير أدائنا االقتصادي واملالي ،وفي تطوير البحث العلمي ببالدنا،
إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات الوطنية والدولية،
وتوسيع شبكة التبادل والتعاون في مجاالت الخبرة والبحث واملناهج
التعليمية والبيداغوجية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
قطاع الثقافة ،قطاع مهم ،وله أهمية استراتيجية نظرا ملا تلعبه
الثقافة في بناء مقومات الشخصية الوطنية ،واملحافظة عليها
وتحصينها ،وذلك رغم االعتمادات الهزيلة التي تخصص لهذا القطاع،
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علما بأن املنظومة تشكل رافعة أساسية في تحقيق التنمية املستدامة،
وعنصرا أساسيا في بلورة النموذج التنموي املنتظر اعتماده في القريب
العاجل.
إن الساحة الوطنية تعاني من الفراغ والجفاف الثقافي الذي تطغى
فيه "ثقافة الرداءة" وتمييع الذوق ،وتدني مستوى اإلنتاج املعرفي،
وتراجع اإلقبال على املنتوج الوطني والبحث عن آفاق خارج الحدود،
لذلك فإن أوضاعنا في حاجة إلى اعتماد مخطط ثقافي وطني يأخذ بعين
االعتبار حاجيات املجتمع ،ويساير التحوالت االجتماعية ،ويرسخ الثقة
في مؤسساتنا ،وقيمنا وشخصيتنا ،ويواكب أيضا املغاربة املنتشرين
خارج الحدود تعزيزا لروابط االنتماء واملواطنة لدى مغاربة العالم ،كما
أننا بحاجة ماسة إلى وجود إلتقائية و تكامل بين القطاعات الحكومية
والهيئات واملؤسسات التي تهتم بالجوانب الثقافية والفنية ،والتربية
والتكوين ،ما دام موضوعها املشترك هو اإلنسان ،ككائن اجتماعي
يحتاج إلى اإلعداد والتأهيل ملمارسة مهامه وأدواره ،وتملك مستقبله،
وهنا نخص بالذكرقطاع التربية الوطنية والتكوين ،والشباب والرياضة
واألسرة والتضامن والسياحة...
كما أننا ،ندعو إلى بناء شراكات بين قطاع الثقافة واملقاولة،
واالستثمار في مجاالت الثقافة والفنون ،وتثمين املنشآت ذات القيمة
الثقافية والفنية والتاريخية ،كرأسمال ال مادي يدعم الرأسمال
املادي ،وإنتاج الثروة ،علما بأن الرأسمال الوطني الالمادي ينطوي
على مؤهالت وإمكانيات مهمة لم تستثمر بعد بما يكفي لتحسين الثروة
اإلجمالية لبالنا.
إننا في الفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي ،نطمح إلى
تحقيق صعود مجتمعي متماسك بين جميع مكونات النسيج املجتمعي
الوطني من أجل بناء مغرب مزدهر ،يجد فيه كل مواطن ومواطنة فرصا
الستثمار مؤهالتهم لتحسين مستوى عيشهم بكل كرامة وثقة مستمدة
من تاريخه وقيمه ومؤسساته.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
يشهد قطاع االتصال تطورا وحركية ال يمكن إنكارها سواء على
مستوى االنتاج والجودة واإلبداع ،غيرأنه يحتاج إلى املزيد من الدينامية
ملواكبة ما وصل إليه االتصال في الدول املتقدمة من مستويات متقدمة
تقنيا ،ومهنيا ،وأخالقيا.
وعندما نتحدث عن االتصال واإلعالم ،فال بد من الحديث عن
القنوات التلفزيونية واإلذاعية ،والتي رغم تزايدها العددي ،إال أنها ال
زالت تحتاج إلى اإلنتاج اإلبداعي الجيد ،كما تحتاج إلى بصمة وطنية
حقيقية تعبر عن عمق هويتنا التاريخية والوطنية عوض االعتماد على
اإلنتاجات املستوردة.
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كما أن صحافتنا املكتوبة واإللكترونية تنمو على نحو جيد،
ومساهمتها في مواكبة وتغطية األنشطة واملبادرات السياسية
والثقافية ،حاضرة بشكل جيد ،رغم وجود تجاوزات من بعضها فيما
يتعلق بأخالقيات املهنة لذلك البد من تنظيم هذا القطاع دون املساس
بحرية الحق في الولوج إلى املعلومة ،كما أن هناك أجناسا صحافية
في حاجة إلى تنظيم وتأطير بهدف االلتزام بضوابط املهنة الصحافية،
واملحافظة على التوازن بين حرية اإلعالم واملسؤولية املهنية واألخالقية،
واملمارسات الفضلى املتعارف عليها عامليا.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
إن قطاع الصحة ،يعرف خصاصا كبيرا في بنياته األساسية وموارده
البشرية وجودته الخدماتية ،ورغم أن مشروع قانون مالية  2019جاء
بزيادة بلغت  %10.42باملقارنة مع  2018لتصل الى  %6من مجموع
امليزانية العامة ،إال أننا نرى أن هذه النسبة مازالت ضعيفة وال تصل إلى
نسبة  % 10وهي النسبة التي تعتبرالحد األدنى التي نصت عليها منظمة
الصحة العاملية.
لكننا في املقابل نثمن ما بذلته الوزارة من مجهودات على مستوى
األهداف املسطرة في مشروع النجاعة واألداء والتي تتطابق مع أهداف
التنمية املستدامة.
ونناشد الوزيرالو�صي على القطاع ،االهتمام أكثربالعنصرالبشري
ونحن نعرف ما تعرفه اليوم الساحة من احتجاجات واستقاالت
بالجملة في أطرنا الطبية في مقابل االغراءات املقدمة من دول غربية،
ال�شيء الذي شجع هجرة االدمغة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
من القطاعات االجتماعية :نجد الشغل ،الذي يعتبر نتيجة لكل
السياسات العامة ،االقتصادية منها واالجتماعية فهو الحافظ لكرامة
االنسان والدافع األكبرلالستقرارواملحور الحقيقي للمساهمة في دوران
عجلة االقتصاد.
ورغم كل املجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية لتنزيل املخطط
الوطني للنهوض بالتشغيل والذي باملناسبة نثمن ما جاء به من إجراءات
عملية ستساهم من دون شك في تخفيض من نسبة البطالة وتحسين
وضعية العمل ،وتسريع الشغل ومأسسة الحوار االجتماعي والنهوض
باملفاوضة الجماعية ،ندعو الحكومة الى املزيد من االهتمام بهذا
القطاع.
أما عن توسيع وتطوير الحماية االجتماعية ،فالبد من استحضار
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الخطب امللكية السامية التي تناولت وضعية الشغل والتشغيل ببالدنا،
وإنزال مضامين التوجيهات السامية في البرنامج الحكومي برفع شعار
مشروع قانون املالية لسنة  2019عنوانه خلق  40.000منصب شغل.
ودائما بخصوص الحماية االجتماعية نذكركم بضرورة إصالح
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من جهة ،وننوه من جهة أخرى
بمبادرة الحكومة في تحويل صندوق منظمة االحتياط االجتماعي إلى
مؤسسة عمومية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
إن مناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة ،تحظى باهتمام خاص،
خاصة وأننا نتكلم عن فئة عريضة من املجتمع تشكل قاعدة هرمية
مهمة لسكان املغرب نتيجة نموه الديموغرافي.
والطبيعي ان فئة الشباب هي املورد البشري األهم في االبداع
واالنتاج وتطوير االقتصاد ،لذا وجب علينا حكومة وبرملانا أن نجعلها
من أولويات اهتماماتنا.
إن الخطب امللكية السامية ،بوأت الشباب مكانة مرموقة وجعلت
قضاياه ذات أولوية ،وهو ما أشارت اليه الحكومة في برامجها ،ترجمتها
الوزارة الوصية الى أفكار وتوجيهات وبرامج واقعية ودينامية في عدة
مجاالت :كالتخييم وتطوير دور الشباب وتدشين مالعب جديدة
للقرب وغيرها لتطوير واقع الشباب ،وتنمية قدراته املختلفة وطاقاته
اإلبداعية امللحوظة.
وال يفوتنا ،في الفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي ،أن نشير
إلى ضرورة اإللتفاف واالهتمام أكبربشباب العالم القروي نظرا ألهمية
النتائج املمكن ان يجنيها املجتمع من الحفاظ على الفئة في بيئتها وجعلها
محركا لنشأة طبقة متوسطة بالعالم القروي من جهة ،ومن جهة أخرى
لتوقيف تدفق الهجرة الداخلية والخارجية.
كما نسجل االهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة للطفولة
واملرأة في برامجها ،من توفير ظروف التكوين والترفيه واملرأة عبر نواديها
النسوية.

 -3لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
لي عظيم الشرف أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ،في مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل ضمن
اختصاص لجنة املالية ،حسب منطوق النظام الداخلي ملجلسنا
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املوقر ،مؤكدا في البداية أن ضيق الحيز الزمني يجعل من املستع�صي
مناقشة كل ميزانية فرعية ،تتعلق بالقطاعات املعنية وهي:
 املندوبية السامية للتخطيط، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، املحاكم املالية، مجلس النواب، مجلس املستشارين، البالط امللكي، وزارة االقتصاد واملالية، رئاسة الحكومة.بالنسبة لنا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نعتبر هذه
امليزانيات القطاعية ،كلها سيادية ،ألنها ترتبط بأهم املؤسسات الوطنية
السيادية البالط امللكي الذي يعني بالنسبة لجميع املغاربة رمز السيادة
الوطنية ،وتضامن وحدة املغرب ثم البرملان بمجلسيه الذي يمثل
الشعب املغربي ويمثل السلطة التشريعية ،ورئاسة الحكومة التي تمثل
الحكومة بما هي سلطة تنفيذية ثم مجموعة من مؤسسات الحكامة
واملراقبة ،املحاكم املالية ،املندوبية السامية للتخطيط وغيرها.
ولعل أهم ما يثير االنتباه ،وما يمكن املطالبة به ،بخصوص هذه
القطاعات ،فإنه من الواجب التفكيرفي الرفع من مستحقاتها املوازناتية
ليس فقط ألهميتها الرمزية ،ولكن لطبيعة مهام هذه القطاعات التي
تحتاج إلى إمكانيات مادية عالية وبشرية كفؤة ومؤهلة.
فال يخفى على أحد الدور الكبير الذي تقوم به املؤسسة امللكية
من أدوار طالئعية في ملفات شائكة وكبيرة غايتها إنعاش االقتصاد
الوطني وتمثيل الدولة والشعب املغربي خارجيا ،وباملناسبة ننوه في
فريقنا بالعمل الذؤوب لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده،
الذي يتواجد بالقرب من كل مناطق اململكة وبالقرب من شعبه ،تلكم
الزيارات التي تفتح آفاقا جديدة أمام املغاربة وتلقى ترحيبا شعبيا
وجماهيريا منقطع النظير .وال يمكن القفز على الدور الكبير للمؤسسة
امللكية في صورة املغرب بالخارج على املستوى العالمي والدولي وعلى
املستوى اإلفريقي القاري.
كل هذه املجهودات في حاجة ماسة إلى دعم موازناتي ومؤهالت
بشرية.
أما بخصوص ميزانيتي مجل�سي النواب واملستشارين ،فإنه بالنظر
إلى ما تخطط له به املؤسسة التشريعية من مهام تشريعية ورقابية
ودبلوماسية برملانية ،وبالنظر إلى حجم االختصاصات املوكولة لها
دستوريا ،فغنه من الالزم دعمها باإلمكانيات املالية والبشرية التي تؤهلها
للنهوض بهذه املهام ،املؤسسة التشريعية في الحاجة إلى الدراسات
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القطاعية سواء من داخل هذه املؤسسة أو باللجوء إلى مكاتب دراسات
متخصصة ،وهي في حاجة أيضا إلى تأهيل مواردها البشرية وتكوينها
ملواكبة التطورات واملستجدات ،كما يجب توفير خبراء مختصين رهن
إشارة الفرق واملجموعات البرملانية ،مؤهلون ملساندة البرملانيين على
تجميع املعطيات وتحليلها ومتابعتها ال سيما في مجالي التشريع واملراقبة
وتقييم السياسات العمومية.
أما فيما يتعلق باملحاكم املالية فإن أهم مطلب يمثل في تعزيزقدرات
هذه املحاكم باملوارد البشرية حتى تتمكن من تعميم املراقبة بطريقة
منتظمة ودون انتقائية ،ألن مراقبة متميزة بالدوام تضمن الشفافية
والنجاعة في التدبير ،أما املراقبة املتقطعة واالنتقائية تفتح املجال أمام
مقاربة العقاب.
وختاما فإن فريقنا تعامل مع كل هذه امليزانيات بإيجابية مع التدبير
أن املندوبية السامية للتخطيط ،ووزارة املالية ثم الشؤون العامة
والحكامة ،هي قطاعات استراتيجية لوضع املخططات الوطنية ورصد
تطورات املجتمع املغربي ومؤشراته االقتصادية واالجتماعية ،كما
لوزارة املالية دور كبير في تدبير النظام الجبائي واالستخالص وتحسين
املداخيل ،وللشؤون العامة والحكامة دورها في مراقبة مسارات املقاصة
وما تشكله من ثقل اقتصادي موازناتي واجتماعي ،وعليه فمن الالزم
االهتمام بهذه القطاعات ومنحها اإلمكانيات الضرورية لالضطالع
بمهامها.

 -4لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم أختي وإخواني أعضاء
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي في مناقشة امليزانيات الفرعية
لكل من إدارة الدفاع الوطني والوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واملندوبية
السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الدولي.
هذه القطاعات التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا عناية خاصة نظرا ألهميتها سواء في الدفاع عن السيادة
املغربية واملحافظة على أمن وسالمة حدودها وأمن وأمان مواطنيها
جغرافيا وروحيا وصونا للذاكرة الوطنية والعناية بكل من يقدم
تضحيات جسام من أجل وطننا العزيز ،إضافة إلى تنزيل اإلستراتيجية
الوطنية في إدارة الدبلوماسية املغربية وعالقة املغرب بباقي دول العالم
وتحديد املواقف من القضايا واألحداث الدولية واالهتمام بشؤون
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مغاربة العالم واملحافظة على هويتهم املغربية ومساعدتهم على حل
مشاكلهم سواء بدول اإلقامة أو داخل تراب اململكة.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
يجمع املغاربة بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وشرائحهم على الدور
الريادي الذي تلعبه القوات املسلحة امللكية بقيادة قائدها األعلى
ورئيس أركان حربها العامة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده
في:
 حماية السيادة الوطنية ومراقبة الحدود، املساهمة في قوات حفظ السالم واألعمال اإلنسانية، محاربة اإلرهاب واالتجاربالبشروالجريمة العابرة للحدود،وبهذه املناسبة نترحم على أرواح الجنود الشهداء الذين قضوا وهم
يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن وحدة وحدود اململكة أو في وحدات
حفظ السالم بالعديد من مناطق التوتربالعالم.
بالرجوع إلى مشروع امليزانية الفرعية املخصصة إلدارة الدفاع
الوطني برسم السنة املالية  ،2019ال نعتقد أن االرتفاع الطفيف
الذي عرفته باملقارنة مع ميزانية  2018والذي لم يتجاوز %6،2
سيمكن القوات املسلحة امللكية من القيام بمهامها الشريفة في أحسن
الظروف وعلى أكمل وجه .لذلك ما فتئنا نطالب بالرفع من هذه امليزانية
خصوصا أنها تبقى ضعيفة باملقارنة مع تلك التي تخصصها دول الجوار
بخصوص سياستها في هذا القطاع .لكن ورغم هذا النقص الذي
نسجله ،فإننا ننوه بالحصيلة املشرفة جدا لقواتنا املسلحة برسم
سنة  2018وخطة التدبير العقالني للميزانية املرتقبة للسنة املقبلة
سواء تعلق األمر بالنسبة مليزانية التسيير أو ميزانية التجهيز .خصوصا
أننا سنعود إلى العمل بالخدمة العسكرية ،هذا الواجب الوطني الذي
يذكي قيم املواطنة وسيفتح فرص االندماج للشباب في الحياة املهنية
واالجتماعية حيث سيمكنهم من تكوين عسكري منهي وما يتطلبه ذلك
من انضباط وشجاعة ومسؤولة والتزام.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ننوه باملجهودات
التي تقوم بها الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة خصوصا في مجال تنـزيل اإلستراتيجية الوطنية ملغاربة العالم
والتي تروم إلى:
 -تعزيزالهوية املغربية لدى هذه الفئة،
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 مواكبة االندماج ببلدان اإلقامة، تحسين الولوج إلى املرافق العمومية ومواكبة من هم في وضعيةصعبة،
 تعبئة الكفاءات ودعم االستثمار ولعب دور في الدبلوماسيةاالقتصادية واملساهمة في التنمية االجتماعية والدفاع عن مصالح
املغرب بدول اإلقامة.
أو في مجال سياسة اململكة بالنسبة للهجرة واللجوء بتبني
إستراتيجية مندمجة وإنسانية ضمانا إلدماج أسهل للمهاجرين وتدبير
أفضل لتدفقهم بمقاربة إنسانية ومسؤولة تضمن حقوقهم وتسهل
اندماجهم من خالل تسوية وضعياتهم.
إن عدد مغاربة العالم في تزايد مستمر حيث أصبح يقارب الخمسة
ماليين نسمة .وما يتطلب ذلك من أجل:
 تحسين عملية عبور من أجل زيارة بلدهم واإلقامة في ظروفجيدة والعودة إلى بلد اإلقامة مما يشجعهم على التردد على اململكة
ويكرس لدى أوالدهم وأفراد أسرهم العناية الخاصة التي يوليها املغاربة
ملكا وحكومة ومواطنين إلخواننا املقيمين باملهجر،
 تكثيف البرامج الثقافية املواجهة لفائدتهم، املحافظة على أمنهم الروحي، إنشاء املزيد من املراكزالثقافية بالخارج، تعبئة ذوي الكفاءات العالية منهم دون إهمال لآلخرين، حماية ممتلكاتهم، دعم جمعياتهم، اهتمام أكثربالجانب االجتماعي، تحسين الخدمات القنصلية، تمكينهم من مشاركة سياسية حقيقية.ال شك أن بلوغ هذه األهداف ليس بالعمل الهين في ظل ميزانية
محدودة جدا وبموارد بشرية قليلة العدد وتعمل في ظروف يلزمها الكثير
من اإلنتباه والزيادة في املجهودات املبذولة من أجل معالجة مشاكلها
وتحسين ظروف عيشها وعملها.
أيتها السيدات والسادة،
بالرجوع إلى العناية التي أوالها صاحب الجاللة ملشكل الهجرة
واملهاجرين سواء على مستوى السياسة الوطنية في هذا املجال أو على
مستوى القارة اإلفريقية بل على مستوى املنتظم الدولي .وما األنشطة
املكثفة التي تعرفها اململكة خالل هذه األيام من خالل احتضان العديد
من التظاهرات املرتبطة باملوضوع من منتدى عالمي وتوقيع مليثاق
أممي ،لخير اعتراف بنجاعة هذه الرؤيا امللكية السديدة في التعامل

عدد 5 - 64رخآلا ىدامج 5مج 11(55ياربف 11ف )11

الجريدة الرسمية للبرملان

مع أكبر التحديات التي أصبحت تواجهها كل القارات أال وهي التعامل
مع مشكل الهجرة والذي هو في األصل حق لكل مواطن وضمان حقوق
املهاجرين الذين اضطروا إلى ذلك ألسباب اجتماعية أوظروف سياسية
أو حروب أهلية أو منازعات وحروب داخلية أو بين دول.
إن بلدنا أصبح نموذجا للتعامل مع املهاجرين الوافدين عليه سواء
من أجل اإلقامة أو العبور .فبالنسبة للمقيمين تم إعداد سياسة
متكاملة لهم تهم باألساس الجانب التربوي والتثقيفي والترفيهي.
واالهتمام بمجال صحتهم وسكنهم وتكوينهم وتشغيلهم ومساعدتهم
اجتماعيا وإنسانيا وذلك بتأطير قانوني وبرمجة محكمة .لذلك وجب
التدبير املعقلن العتمادات امليزانية الفرعية لهذا القطاع خصوصا أن
سنة  2019يجب أن ترفع من درجة املنجزات التي تحققت سنة 2018
وأن يكون مستوى األداء والخدمات في تحسن مستمر.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
إذا كان بلدنا استطاع أن يصبح نموذجا في االستقرار األمني
والسيا�سي وأن يتجنب ما تعيشه العديد من الدول العربية واإلسالمية
من حروب وتطاحنات فذلك راجع إلى وحدة مذهبه واإلجماع الوطني
على إمارة املؤمنين وعدم العبث باملقدس واالستغالل له من أجل
التفرقة وتجنب الطائفية .غير أن املتغيرات التي يشهدها العالم وظهور
العديد من الجماعات املتطرفة واستهداف الشباب من طرف شيوخ
ومرشدي مذاهب أخرى ،أصبح يهدد مجتمعنا وخصوصا شبابنا
سواء داخل أرض الوطن أو من خالل استهداف أبناء جاليتنا باملهجر
هذا الواقع اليوم يجعل من الشأن الديني مهمة الجميع دولة ومجتمعا
مدنيا ومواطنين .ومع ذلك تبقى وزارة الشؤون اإلسالمية مسؤولة على
التأطير في هذا اإلتجاه وإعداد البنية التحتية الضرورية له وتكوين
املوارد البشرية لالزمة لذلك.
كما يبقى من دورها تمكين املغاربة أين ما وجدوا من الظروف
املالئمة للقيام بشعائرهم الدينية والحفاظ على أمنهم الروحي حفاظا
على أمن نفوسهم وضمانا ألمن أسرهم ووطنهم أو العيش بسالم في دول
إقامتهم.
لتحقيق كل هذا ندعو إلى بذل املزيد من الجهود في تدبيرهذا املرفق
املهم والهام والذي يدرك الجميع حساسيته وأهميته ليس فقط على
مستوى الحاضربل كذلك رهانات املستقبل.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
إن اإلطالع على مشروع امليزانية الفرعية للمندوبية السامية لقدماء
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املقاومين وأعضاء جيش التحرير يجعلنا عاجزين عن تقييم عمل هذه
املندوبية نظرا لهزالة االعتمادات املرصودة علما أن الشعب املغربي
يقدر التضحيات الجسام التي قدمها هذا الرعيل من الوطنيين من
أجل أن ينال املغرب استقالله وسيادته على أرضه سواء املسترجعة
منها أو تلك التي لم تسترجع بعد .وإذا كان املغرب يفقد عددا من قدماء
مقاوميه بعامل السن فإن االهتمام بأسرهم وأبناءهم ضروري وواجب
عرفانا ملا قدموه من أجل الوطن ،وحتى نبين للجيل الجديد واألجيال
القادمة أن ذاكرة املغرب تحفظ أمجاد وبطوالت أبنائه وأن املجتمع ال
يمكن أن يترك أسرة املقاوم عرضة للضياع بل يميز أفراد هذه األسر
بامتيازات خاصة لذلك ندعو بهذه املناسبة أن ينخرط الجميع في
إستراتيجية وطنية لحفظ وحماية الذاكرة الوطنية .وتحقيق املزيد من
اإلشعاع لألحداث التاريخية البطولية التي عرفتها العديد من املناطق
إبان املرحلة االستعمارية .مع تسليط الضوء على الشخصيات التي
صنعت هذه األحداث .لذلك وجب تقديم املزيد من الدعم واملساندة
لهذه املندوبية سواء من طرف القطاعات الوزارية أو املجالس املنتخبة
والرفع من البرامج ذات الصلة باإلعالم العمومي.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
إننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ننوه باألهداف
املرجعية للعمل الدبلوما�سي للمملكة واملتمثل في:
أوال ،الرقي باملجهود الدبلوما�سي للدفاع عن القضية الوطنية وهنا
البد من اإلشادة بالدينامية التي تشهدها املقاربة في التعامل مع هيئة
األمم املتحدة حيث أصبح املغرب يحقق انتصارات متوالية على خصوم
وحدتنا الترابية كما واجه املناورات سواء داخل اإلتحاد اإلفريقي أو
اإلتحاد األوروبي .كل هذا بفضل حكمة جاللة امللك نصره هللا واملشاريع
التنموية التي يرعاها جاللته شخصيا باألقاليم الجنوبية املسترجعة.
ثانيا ،تعبئة اإلمكانيات الدبلوماسية لتعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب.
ثالثا ،مواصلة االضطالع بدور مسؤول في املنطقة باعتبار املغرب
عنصر أمن واستقرار وتوازن .وهنا البد من التنويه بمضامين الخطاب
امللكي السامي بمناسبة إحياء ذكرى املسيرة الخضراء والذي عبر من
خالله جاللته على استعداد املغرب للحواراملباشروالصريح مع الجزائر
مقترحا إحداث آلية مشتركة للحوار والتشاور يتم اإلتفاق على تحديد
مستوى التمثيل بها وشكلها وطبيعتها.
رابعا ،تعزيز العالقة مع الشركاء التقليديين للمغرب وتقوية
الشراكات وتنويعها على أساس احترام الثوابت الوطنية للمملكة.
خامسا ،تكريس ريادة املغرب في التعاطي مع مختلف القضايا
العابرة للحدود.
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كما أننا في الفريق ننوه بعمل الوزارة على تجويد العمل القنصلي
والعناية بالجالية املغربية سواء على مستوى االستقبال أو تقديم
الخدمات وتعزيزسياسة القرب في هذا املجال.
لذلك ،فإن ميزانية الوزارة والتي ال تمثل سوى  %03 ،1من امليزانية
العامة للدولة تبقى دون مستوى الطموحات وجد محدودة لتواصل
الوزارة النهوض بمسؤولياتها وبلوغ األهداف التي حددها جاللة امللك
للدبلوماسية املغربية .لذلك ندعو إلى الرفع من هذه امليزانية مستقبال
خصوصا أمام التحديات التي ستواجهها بالدنا.

عاشرا :مداخالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
يشرفني ان اتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل في إطارمناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية لقانون املالية برسم
سنة .2019
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
رغم اإلقراربفشل النموذج التنموي ،فإن الحكومة ماضية في تطبيق
نفس السياسات التي أنتجت الفشل وجعلت العديد من شرائح الشعب
املغربي ،لم تستثن حتى التالميذ ،يخرج لالحتجاج في شوارع اململكة.
فمشروع قانون املالية لسنة  2019الذي نعتته الحكومة باالجتماعي
يعد استمرارا لسابقيه ،حيث لم يخصص للقطاعات االجتماعية سوى
 %26من امليزانية العامة و 5143منصب شغل من أصل  25.572ألف
منصب ( ،)%20إضافة إلى  15ألف منصب في إطار التعاقد مع أطر
التربية والتكوين .وإذا أخذنا بعين االعتبار عدد املناصب املحذوفة
برسم سنة  2019في هذه القطاعات فسيصيرعدد املناصب أقل بكثير.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
إن حصيلة القطاعات املختلفة والبرامج التي قدمت لنا خالل
مناقشة امليزانيات الفرعية تؤكد لنا أن هاته الحكومة اختارت االنخراط
في استمرارية السياسات التي نهجتها سابقتها والتي كرست وعمقت
الفوارق االجتماعية واملجالية.
فعلى مستوى التربية والتكوين والتعليم العالي والتكوين املنهي،
تعمل املدرسة املغربية على تكريس عدم املساواة وتعميق الفوارق
بدل أن تقوم بفك االرتباط بين الفوارق االجتماعية األصلية املوجودة
بين التالميذ ومستقبلهم املدر�سي واالجتماعي وتمكينهم من االرتقاء
االجتماعي حيث تكرس ملسارات دراسية مختلفة:
 تعليم عمومي للفقراء والعالم القروي والشبه حضري وشرائحاملجتمع املتوسطة الدنيا غيرالقادرة على األداء؛
 التعليم الخاص ،حيث انتشرت القيم االستهالكية أي قانونالعرض والطلب وفق منطق الربح والخسارة فصارت الجودة مرتبطة
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بالثمن؛
 التعليم في إطار البعثات األجنبية الذي ال يلجه إال من يستطيعدفع الرسوم املرتفعة.
وتجدر اإلشارة الى أن فرض رسوم التسجيل على تالميذ التعليم
الثانوي التأهيلي وطلبة التعليم العالي سيكرس هذه الفوارق ويعمقها.
وهكذا تدفع الحكومة املواطنين للتوجه للقطاع الخاص على حساب
املدرسة العمومية حيث انتقلت نسبة التمدرس بالقطاع الخاص
من  %4سنة  1999إلى  %16سنة  .2016كما ان اللجوء إلى التعاقد
لحل مشكل الخصاص في األطر التربوية يعد ضربة إضافية لإلجهاز
على املدرسة العمومية ،حيث يكرس الهشاشة لدى األسرة التربوية
وهو ما سيؤثر سلبا على مردوديتها وعلى الجودة ألن هؤالء األطر كلفت
بالتدريس دون تمتيعها بالتكوين الالزم للقيام بمهامها.
ومن جهة أخرى تكرس الدولة الفوارق االجتماعية بفرض الرسوم
على املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود وتشجع التوجه
إلى التكوين املنهي بالنسبة للفئات الفقيرة غير القادرة على األداء تحت
ذريعة أن التكوين املنهي هو املالئم لسوق الشغل رغم أن االقتصاد
املغربي ال يستطيع توفير إال  52ألف منصب شغل سنويا ،في حين أن
عدد خريجي التكوين املنهي يبلغ  186ألف وهو ما يفند ادعاء أن إشكالية
التشغيل ترتبط بعدم مالءمة التكوين مع سوق الشغل.
ونتمنى أن تكون مناسبة مناقشة قانون اإلطار في مجل�سي البرملان
فرصة لفتح نقاش مجتمعي حول منظومتنا التربوية حتى ال نعيد أخطاء
املا�ضي ألن املدرسة هي في قلب النموذج التنموي وال تقدم دون النهوض
بالتربية والتكوين.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
رغم أن الصحة حق من حقوق اإلنسان ومؤشر من مؤشرات
التنمية ،فان هذا القطاع يعمق الفوارق االجتماعية في الولوج
الى الخدمات الصحية ويكرس الفوارق املجالية في توزيع املراكز
واملؤسسات الصحية واملوارد البشرية ،وهو ما جعل الصحة في قلب
جل االحتجاجات الشعبية التي عرفتها الكثيرمن املناطق املغربية .ورغم
الزيادة في ميزانية قطاع الصحة فال تمثل سوى  %6من امليزانية العامة
وهي نسبة بعيدة عن نسبة  %10على األقل التي تو�صي بها منظمة
الصحة العاملية .ويعرف هذا القطاع خصاصا مهوال في التجهيزات
واملعدات واالطر الطبية والتمريضية التي تشتغل في ظروف جد صعبة
وصلت حد تهديد السالمة البدنية في الكثير من املؤسسات الصحية.
ولن يكفي  4000منصب مالي املخصص للقطاع برسم ميزانية سنة
 2019لسد الخصاص حتى في فئة األطباء حيث ينبغي تخصيص 4000
منصب لسنوات لتجاوز الخصاص حسب منظمة الصحة العاملية.
ونرى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ان الحل يكمن في تشجيع
الطلبة لولوج كليات الطب والصيدلة واملعاهد العليا للمهن التمريضية
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والتقنيات الصحية وذلك بفتح مؤسسات جديدة وتبسيط شروط
الولوج (وخفض معدل) لهذه املؤسسات وللتخصصات التي توفرها.
كما يجب النهوض بأوضاع املوارد البشرية العاملة بالقطاع وانصاف كل
الفئات (ممرضون ذوو سنتين من التكوين ،أطباء ،مساعدون طبيون،
متصرفون ،مهندسون ،تقنيون ...الخ).
ورغم املجهودات املبذولة لتعميم التغطية الصحية ،تبقى فئات
واسعة من املواطنين غير مؤمنة حوالي  ،%40حيث لم تصدر بعد
املراسيم التطبيقية للقانون رقم  98-15بمثابة التغطية الصحية
للمستقلين الذي صدرفي  .2017إضافة تعتبرالخدمات الصحية مكلفة
بالنسبة ألغلب املواطنين حيث يضطر املغربي تأدية حوالي  %60من
املصاريف املباشرة (( Out of Pocketرغم توفره على تغطية صحية،
وهوما يجعل نسبة االستشارات الطبية بالنسبة لعدد السكان ال تتعدى
 ،%0.69ونسجل في هذا املجال تجاوب السيدان وزير الصحة ووزير
املالية اإليجابي مع مقترح حذف الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة
لألدوية الباهظة الثمن ونتمنى ان يشمل هذا االجراء باقي االدوية في
مشروع قانون املالية للسنة املوالية وهو املطلب الذي ما فتئنا نطالب
به منذ سنوات وتقدمنا بتعديل لترجمته منذ سنة  .2016ومن اجل
تعزيز ميزانية قطاع الصحة ،تقدمنا بتعديل للرفع من الضريبة على
بعض املنتوجات الغذائية التي تحتوي على مواد مضرة للصحة وهو
ما تأتى هذه السنة من خالل رفع الضريبة الداخلية لالستهالك بشكل
تصاعدي مرتبط بنسبة السكرفي املشروبات الغازية.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
وفيما يخص قطاع الشغل واإلدماج املنهي ،نسجل عجز السياسات
املتبعة على خلق مناصب شغل قارة تمكن من اإلدماج املنهي للمواطنين
وتحفظ كرامتهم .فاملقاوالت بكل أصنافها ،ورغم كل التحفيزات
واإلعفاءات الضريبية التي تمنحها لها الحكومة في كل سنة ،ال تستطيع
أن تخلق سوى  52ألف منصب شغل وإذا أضفنا  25.572ألف منصب
التي خصصتها الحكومة في إطار قانون املالية لسنة  2019و 15ألف
منصب في اطار التعاقد مع أطر التربية والتكوين ،فمجموع مناصب
الشغل تصل إلى حوالي  92الف منصب في حين ان عدد خريجي التكوين
املنهي يصل إلى  186ألف إضافة إلى خريجي الجامعات املغربية الذي
يصل إلى  131726سنويا ،ناهيك عن ماليين املغاربة الذين لم يتمكنوا
من ولوج أي تكوين مما يدفع بالكثير من املواطنين إلى الهجرة علنية
كانت أم سرية والتي لم تستثن حتى األطر واألطفال ،وهنا ال يفوتنا أن
ندين كل ما تتعرض له النساء العامالت في حقول الفراولة بإسبانيا
وعدم اكتراث الوزارة الوصية بمصيرهن.
ومن جهة أخرى ،يتجلى فشل هذا القطاع أيضا في رهان الحكومة
على القطاع الجمعوي لتوفير مناصب شغل مما يطرح إشكالية
االستقرار الوظيفي ،ذلك ألن الجمعيات تشتغل في معظم األحيان في
إطار برامج ممولة وليست لديها مداخيل قارة تمكنها من توفير مناصب
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شغل قارة .إضافة ،نسجل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
سعي الحكومة إلى ضرب الحماية التي توفرها مدونة الشغل لألجراء
وذلك بتمرير الكتاب الخامس ملدونة التجارة في دورة برملانية استثنائية
ومحاولة مراجعة مدونة الشغل في اتجاه تكريس ما تطلق عليه املرونة،
وهي في الحقيقة الهشاشة وضرب حقوق االجراء وذلك من اجل جلب
االستثمارات األجنبية خاصة في املناطق الحرة والباحثة عن فضاءات
أقل صرامة فيما يتعلق بقوانين الشغل مما هو معمول به في الدول
الصناعية .وفي هذا اإلطار ،نطالب الحكومة بمراجعة مرسوم التعويض
عن فقدان الشغل عبر تبسيط شروط االستفادة كما نطالبها باإلسراع
بإخراج املراسيم التطبيقية للقانونين املتعلقين بالتغطية الصحية
وتقاعد املستقلين.
ومن جهة أخرى ،نسجل تعطيل الحكومة للحوار االجتماعي وكذا
الحوار القطاعي ،فرغم مراسلة رئيس الحكومة لوزرائه في جميع
القطاعات من أجل فتح الحوار االجتماعي القطاعي ،إال أنه لألسف
ال يمكن للقطاعات الوزارية تفعيل الحوار القطاعي والسيد رئيس
الحكومة لم يفلح ولم يبد أي رغبة في الحوار الجاد واملف�ضي إلى اتفاق
مع املركزيات النقابية كما كان الشأن في الحكومة السابقة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة الذي يعتبر قطاعا اجتماعيا
بامتياز ،فإننا نسجل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضعف
امليزانية املرصودة لهذا القطاع رغم الخصاص الذي يعرفه خاصة فيما
يتعلق باملنشآت ( 95منشاة لكل مليون شاب وشابة) واألطر ( 166إطار
لكل مليون شاب وشابة) .ورغم اإلنذارات التي ما فتئت هذه الفئة التي
تمثل  %62من سكان املغرب توجهها للمسؤولين ،حيث تزعموا جل
االحتجاجات االجتماعية التي عرفها املغرب منذ سنوات وغامربعضهم
بحياته بحثا عن كرامة مفقودة في وطنه .كما ان الشعارات التي يرفعها
مشجعو كرة القدم في املالعب تعتبر صرخة قوية ترمي الى اثارة انتباه
املسؤولين للمشاكل التي يتخبط فيها الشباب املغربي.
وبالنسبة لقطاع األسرة والتضامن ،فإننا نطالب باعتماد املقاربة
الحقوقية بدل املقاربة اإلحسانية .فاعتماد السجل االجتماعي املوحد
وتحديد فئة من املواطنين سوف تستهدف ببرامج مساعدة خاصة يعتبر
وصما لهؤالء املواطنين ويعمق لديهم اإلحساس "بالحكرة" والتهميش
ويكرس الفوارق والشروخ داخل املجتمع .فبدل تقديم الحسنات
للمواطنين الفقراء يجب على الحكومة ان تفرض ضرائب تضامنية على
األغنياء واملقاوالت الكبرى لتقديم نفس الخدمات لكل املواطنين مهما
كان مستواهم االجتماعي .ومن جهة أخرى ندين عدم احترام الحكومات
املتعاقبة للقانون الذي ينص على تخصيص نسبة  %7من املناصب
املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة مما حرم أكثر من ألف منهم من العمل
ودفع بهم الى االحتجاج واالعتصام أمام الوزارة الوصية .ولم تكترث
الحكومة آلالمهم اال بعدما لقي أحدهم حتفه بعد سقوطه من سطح
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مبنى الوزارة حيث قررت تنظيم مباراة لتوظيف  50إطارا .وال يفوتنا أن
نسجل رفض الوزارة الوصية تخصيص  %7من املناصب املالية برسم
سنة  2018لهاته الفئة حتى يتمكن جميعهم من العمل وكسب قوتهم
بأنفسهم حفظا لكرامتهم .فاالهتمام بقضايا األسرة واملرأة والطفولة
واألشخاص املسنين واألشخاص ذوو اإلعاقة .ومن جهة أخرى طالبنا
الوزارة بدعم األسر التي تحتضن أشخاصا مسنين أو أشخاصا ذوي
إعاقة عبر تقليص الضرائب املفروضة عليهم لتشجيعهم على العناية
بهؤالء األشخاص بدل اللجوء الى مؤسسات خاصة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
أما فيما يخص قطاع االتصال واإلعالم ،فإننا نسجل تدني مستوى
البرامج املقدمة من طرف قناتي التلفزة األولى والثانية ونتساءل عن
جدوى الدعم التي تقدمه الوزارة لهاتين القناتين وكذلك لألفالم
واملسرحيات وكل االعمال الفنية والثقافية ،حيث يجب العمل على
تقييم هذا الدعم حفاظا على املال العام وتشجيعا للجودة واإلبداع،
وفي املقابل ،نطالب بمزيد من الدعم للكتاب لتشجيع القراءة خاصة
عند الناشئة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
وفيما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية ،نسجل في الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل غياب اإلرادة السياسة الحقيقة لإلصالح
واالكتفاء بتطبيق تعليمات املؤسسات املالية الدولية القاضية باختزال
اإلصالح في تقليص كثلة األجور علما أن عدد املوظفين نسبة لعدد
املواطنين ( 16موظف مدني لكل  1000مواطن) يظل ضعيفا مقارنة
بما هو معمول به في الكثير من الدول حيث تتوفر أوربا مثال على معدل
 80موظف مدني لكل  1000مواطن ،وتتوفر الدول االسكندنافية على
معدل  100موظف مدني لكل  1000مواطن .كما أن اللجوء إلى التعاقد
يفاقم املشاكل التي تتخبط فيها الوظيفة العمومية .إضافة ،نسجل
مجموعة من املشاكل واالختالالت خاصة غياب العدالة األجرية وتف�شي
منطق توزيع الغنائم ما بين األحزاب املشكلة للحكومة بدل الكفاءة
واملردودية فيما يخص التعيينات في مناصب املسؤولية.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
وفيما يخص الفالحة والصيد البحري ،فإننا نسجل فشل املخطط
األخضر خاصة فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع الفالحين الصغار ،كما
لم يفلح هذا املخطط في توفير مليون منصب شغل الذي وعدت بها
الحكومة ،إضافة فانه يكرس التركيزعلى الفالحة املوجهة للتصديرعلى
حساب الفالحة املعيشية مما يهدد االمن الغذائي ويهدد ثرواتنا املائية
خاصة منها الجوفية وغير املتجددة .كما ان اللجوء إلى السدود الكبرى
من اجل الري وتوليد الكهرباء يشكل إشكالية بيئية وجب االلتفات اليها
نظرا ملا تخلفه هذه السدود من آثار سلبية نذكر منها على سبيل املثال
ال الحصرانبعاثات غازامليثان وتركيزمادة الزئبق في التربة واملياه وتركيز
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املواد العضوية في السد مما يهدد التنوع البيولوجي .ومن جهة أخرى
يستمر استغالل الثروات البحرية من طرف بعض املحظوظين ومن
طرف دول اجنبية في إطار االتفاقيات املبرمة معها ،في الوقت الذي ال
يستهلك املواطن املغربي إال كميات ضعيفة أي حوالي  12كلغ للفرد في
السنة في حين يصل املعدل العالمي إلى  20كلغ للفرد في السنة إضافة
إلى غياب أصناف من األسماك في األسواق املغربية حيث تصدرالى تلك
الدول وال يستفيد منها املواطن املغربي.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
إن املتابعات املحركة ضد املناضلين النقابيين والسياسيين
وضد الصحافيين والشباب الذي يطالب بالكرامة والحرية والعدالة
االجتماعية تعد انتهاكا لحرية التعبير وتراجعا خطيرا في مجال حقوق
االنسان التي صادق عليها املغرب ونص عليها دستور  .2011كما أن
متابعة برملاني بتهمة إفشاء معطيات لجنة تق�صي الحقائق املتعلقة
بالصندوق املغربي للتقاعد ،يعد التفافا على الحصانة التي يتمتع بها
وفقا ملقتضيات الدستور والقانون ملعاقبته على مواقفه النضالية من
أجل مصالح الشعب املغربي وضد التطبيع مع رموز الكيان الصهيوني.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
اننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،نسجل التعامل السلبي
للحكومة مع مجلسنا ،حيث غياب الوزراء املتكرر والغير مبرر وعدم
تجاوب أغلبهم مع طلبات عقد لقاءات داخل اللجن من اجل االستماع
ايهم في القضايا تهم الراي العام وتدخل ضمن اختصاصات البرملان كما
نسجل تماطلهم في اإلجابة عن األسئلة الكتابية والشفوية ورفضهم
إلجابة عن معظم األسئلة اآلنية .اما فيما يخص التشريع فإننا نسجل
مصادرة حق البرملان في التشريع حيث ال تبرمج مقترحات القوانين التي
يتقدم بها البرملانيون وتكتفي ببرمجة مشاريع القوانين التي تحضرها
الحكومة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
تلكم كانت بعض مالحظاتنا حول امليزانيات الفرعية ملشروع
قانون املالية لسنة  .2019ولكل ما سبق سنصوت ،في الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ضد مشاريع هذه امليزانيات.

إحدى عشر :مداخالت مستشاري حزب التقدم واالشتراكية:
 -1لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان:
أ -تدخل املستشار السيد عبد اللطيف أعمو في مناقشة مشروع
ميزانية قطاع العدل:
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أدلي ببعض املالحظات العامة بخصوص بعض الجوانب
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التي أثارتها مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة العدل.
فلقد تطرق السيد وزير العدل في كلمته للخطوط العريضة
والتوجهات الكبرى ملشروع امليزانية الفرعية الخاصة بالقطاع في ست
محاور أساسية.
وال بد هنا من التنويه بالجهد املبذول ،من خالل تجويد مجموعة
من مشاريع القوانين ،وعلى رأسها التنظيم القضائي ،والذي تغيرت
معامله عن سابقته.
ومن منطلق أن كل إصالح تسعى بالدنا لتحقيقه من أجل مؤسسات
قوية إال ويوجد إصالح منظومة العدالة في قلبه .ولكون صحة منظومة
العدالة ترهن بشدة صحة النظام السيا�سي واملجتمعي ككل ،وتعتبر
إحدى دعائم استقرارالدولة ونمائها ،فإن مناقشة ميزانية وزارة العدل
ذات أهمية قصوى في البناء املؤسساتي للدولة.
وما انفكت الخطب والرسائل امللكية مذكرة بما يهدف إلى االستمرار
في دعم استقالل السلطة القضائية ،وترسيخ استقالل القضاء وتخليقه
وعصرنته ،وتحقيق فعاليته ونجاعته وتحديث اإلدارة القضائية.
أكيد اليوم أن تولي اختصاص وضع معالم السياسة الجنائية من
مسؤولية وزارة العدل ،والبرملان يتولى ترسيخها بنصوص قانونية ،فيما
تسند مهمة تنفيذها لرئاسة النيابة العامة ،حيث أن تدبيرهذا القطاع
أصبح ثالثي التسيير بين السلطة الحكومية املكلفة بالعدل ،والبرملان
ورئاسة النيابة العامة.
مما سيضع منظومة العدالة أمام رهانات تنظيمية وتشريعية
عديدة ،عليها أن تكون في مستوى رفعها .كما أن للبرملان كذلك دور في
وضع السياسة الجنائية بناء على اجتهاد املجلس الدستوري ،والذي
اعتبرها ضمن مجال التشريع.
 مراجعة وتحيين السياسة الجنائية الوطنيةإن ضمان القواعد املعيارية للمحاكمة العادلة والحرص على
تحقيق التوازن بين سلطة االتهام واملتابعة وحقوق الدفاع من أسس
تحيين ومراجعة السياسة الجنائية الوطنية.
وال بد من الحرص الجماعي على اإلسراع باملصادقة على مجموعة
من القوانين ،كمدخل إليجاد الحلول العملية لكثير من اإلشكاالت
املؤثرة على السيرالسليم للعدالة الجنائية.
وفي هذا االتجاه ،يتعين إعادة النظر في مجموعة من القوانين
واإلسراع بإخراج أخرى إلى الوجود ،ومن ضمنها:
 مشروع القانون الجنائي ومشروع املسطرة الجنائية ،وهي مشاريعتنتظراإلسراع بإحالتها على البرملان منذ مدة .وهنا ال بد من وضع تصور
حول آجال مناقشة هذه املشاريع ،في ظل غياب مخطط تشريعي
للحكومة لتفادي هدرالزمن التشريعي دون طائل.
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 مدونة األسرة :التي تستدعي من جهتها مراجعة شاملة من خاللضمان تأطير قانوني جيد لها ،ينطلق من وضع املرأة ويراعي املصلحة
الفضلى للطفل ويجعل مكونات األسرة في صلب أي إصالح مع ضرورة
اهتمام الوزارة بإشكاليات الحضانة والتطليق والكفالة والنفقة،
وغيرها ...كمداخل للمراجعة.
 املرسوم املنظم الختصاصات وزارة العدل ،وهو ما يتفرع عننقل جزء من اختصاصات وزارة العدل لرئاسة النيابة العامة ،مع ما
يقتضيه من تكييف للمرسوم املنظم الختصاصات الوزارة.
 قانون التفتيش القضائي :في ظل غياب الوضعية القانونيةللمفتشين القضائيين ،بعد تعيين املفتش العام منذ سنتين بدون سند
قانوني أو اختصاصات محددة.
 القانون املنظم ملهنة املحاماة :لضمان قيام املحامي بدوره فياملحاكمة العادلة وضمان التوازن في حقوق الدفاع.
 القانون املنظم للموثقين :بالدعوة إلى إعادة النظر في القانوناملنظم للمهنة والحرص أكثرعلى اتخاذ إجراءات حمائية لودائع الزبناء.
 كما يتعين اإلسراع بوضع ومراجعة عدد هام من القوانينباستحضار املرجعية الدستورية ،ومضامين ميثاق إصالح منظومة
العدالة ،واملعاييرالدولية ،ويتعلق اآلمرب:
 القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون؛ قانون املسطرة املدنية؛ القانون املتعلق بالطب الشرعي؛ وضع قانون متكامل حول قانون مكافحة جميع أشكال العنفضد األطفال.
 ترسيـخ الفعالية في اإلدارة القضائية.ال يمكن اختزال السياسة الجنائية في وضع القوانين فحسب ،بل إن
جوهراإلشكاليات تكمن في الواقع في تنزيل تلك السياسة.
والوزارة في تأهيلها وتحديثها لإلدارة القضائية ،أعلنت عن الشروع
في مشروع كبيريهدف إلى إقامة إدارة قضائية احترافية مؤهلة قائمة على
الالتمركز اإلداري واملالي ،وإرساء مقومات املحكمة الرقمية وتحديث
الخدمات القضائية والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم،
مع االنفتاح على املحيط الخارجي وتعزيز التواصل مع املواطن وكل
الفعاليات املهتمة بشؤون العدالة.
وبحكم أن هذه السنة ستشكل بداية العمل بمشروع قانون
التنظيم القضائي الذي يضبط العالقة بين السلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة والوزارة املكلفة بالعدل داخل املحاكم ،ويحدد
اختصاصات الوزارة في مجال تدبير اإلدارة القضائية ،فأمام قطاع
العدالة رهان حكاماتي ومنعطف تدبيري يتعين كسبه وحسن تدبيره.
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فيحق اليوم التساؤل عن مدى نجاح تجربة استقالل السلطة
القضائية ،وما مدى قدرة هذه التجربة الجديدة في ضمان حقوق
وحريات وأمن املتقاضين.

الدستور ،فيما يخص تولي النساء ملراكز املسؤولية ،خصوصا وأن
البنية البشرية لوزارة العدل تتسم بضعف تولي النساء للمسؤوليات،
خصوصا على مستوى املحاكم.

وقد يجد هذا االستفسارمن اإلرهاصات املثيرة للجدل ،ما يوحي إلى
بعض اإلشكاليات املطروحة بعد استقالل السلطة القضائية ،وضمنها:
التكييف القانوني للنيابة العامة في قضية معينة لقانون االتجار
في البشر الذي تمت املصادقة عليه بالبرملان ،والذي لم يكن تكييفا
ينسجم مع إرادة املشرع الحقيقية.

 تعزيز النجاعة القضائيةال بد هنا من اإلشادة بالتحول الرقمي الذي مكن من التوفر على
معطيات ومؤشرات كمية وتتبع الولوج إلى املوقع االلكتروني "عدالة" مع
ضرورة اعتماد مؤشر نوعي لتقييم البرامج االلكترونية التي تخصصها
وزارة العدل مثل السجل العدلي وغيره من البرامج املرتبطة بهذا املجال.

وهوما يقت�ضي التعامل مستقبال بحذرشديد عند صياغة القوانين،
حتى ال يترك املجال مفتوحا للتفسير والتأويل في اتجاه يضر بحقوق
وحريات املواطنين.

كما أن تحقيق هدف املحكمة الرقمية يبقى من بين أحد أهم
األوراش في إطارمساراإلصالح التنظيمي للقطاع ،وأن االتجاه نحو مزيد
من الرقمنة سيساهم في توحيد العمل بين مختلف املحاكم وإضفاء
فعالية وسرعة في األداء على القطاع .كما سيساهم في دعم شفافية
عمل اإلدارة وتطويرمبدإ الحكامة الجيدة .لكن هذا رهين بالقضاء على
األمية الرقمية في القطاع.

كما تجدر اإلشارة إلى إصدار أحكام مجحفة ،نددت بها العديد
من املنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ،وصلت إلى  20سنة في حق
شباب احتجوا من أجل مطالب اجتماعية مشروعة.
وال بد هنا من التشديد على ضرورة الحفاظ على صورة املغرب
اإليجابية في مجال استقالل السلطة القضائية ،وعدم التضحية
بتراكمات إيجابية ،على مدى عقود من الزمن ،وعدم السماح
باالنزالقات التي قد ت�سيء إلى صورة منظومة العدالة وللبلد ككل.
وبخصوص نجاعة األداء لقانون املالية لسنة  ،2019ال بد من
اإلشادة باملشروع الذي جاء أكثرتفصيال ودقة مقارنة مع سابقيه.
فالبرنامج املرتبط بتعزيز الحقوق والحريات ،والذي يتضمن حماية
حقوق املعتقلين واالعتقال االحتياطي ،حاول االنسجام واالنضباط
مع القانون التنظيمي للمالية ،فيما يتعلق ببرامج امليزانية على أساس
ثالث سنوات ،مع الدعوة إلى تخصيص مبالغ لترشيد االعتقال
االحتياطي ومراقبة أماكن االعتقال من خالل توفير الوسائل املادية
واللوجيستيكية الآلزمة وإشراك الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية
في تجويد منظومة املراقبة.
وبخصوص نسبة االستجابة لطلبات الخبرة الطبية ال بد من
التساؤل حول نسبة استجابة النيابة العامة للطلبات القضائية التي تم
توجيهها للخبرة الطبية في ادعاءات ومزاعم التعذيب .كما يتعين تدقيق
املؤشرات التي تهم أماكن االعتقال وحماية املعتقلين وإدراج تفاصيلها
في مشاريع ميزانية السنوات املقبلة.
 دعم املساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرصبخصوص دعم املساواة بين الجنسين وتكافئ الفرص ،فال بد من
اإلقرار بأن الطريق ما زال طويال ،وأن مؤشرات التكوين والتأهيل وتولي
مناصب املسؤولية ونسبة النساء في القطاع تكاد تكون ضعيفة.
ويجب إقرار مؤشر تبوإ النساء ملناصب املسؤولية بهدف مراقبة
مدى التطور والتمييز اإليجابي ،وفقا ملا ينص عليه الفصل  19من

ونتمنى أن يكون مشروع املخطط املديري للمعلوميات الذي هو في
طور التنفيذ مدخال لتحسين وتجويد األداء ،خصوصا في مجال تواصل
املحاكم مع محيطها.
 الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكمرغم بعض التعثر على مستوى بناء املحاكم ،فال بد اإلشادة عموما
باملجهودات التي تبذلها الوزارة على مستوى البنية التحتية للمحاكم،
مع املطالبة بضرورة بذل املزيد من الجهد على هذا املستوى ،خصوصا
وأن الوزارة التزمت برسم سنة  2018ببناء  83محكمة جديدة بكلفة
إجمالية تفوق  3مالييردرهم.
 تطوير أداء املهن القضائية والقانونيةإن تطوير وتخليق املهن القانونية والقضائية يعتبر مطلبا ملحا في
هذه املحطة اإلصالحية ،وهو ما يقت�ضي مراجعة أنظمتها القانونية
لتسايراملرجعية الدستورية.
وفي أفق جعل املهن القانونية والقضائية مواكبة للفلسفة
اإلصالحية للقضاء والعدالة ،يتعين العمل خاصة على الرفع من
املستوى املنهي والفكري ملهنة املحاماة عن طريق إحداث املعهد العالي
للمحاماة ،باعتباره فضاء سيتولى التكوين التأهيلي للمحامين املتمرنين،
واالعتناء بالنساخ القضائيين من خالل اإلنصات إلى مطالبهم وإيجاد
حلول لوضعيتهم املهنية واالجتماعية.
ونستحسن فكرة إنشاء جامعة قضائية تتألف من املعهد العالي
للقضاء ،واملدرسة الوطنية لكتابة الضبط ،واملدرسة املهنية ملهنة
املحاماة ،بجانب اقتراح الوزارة بشأن النساخ تسهيل عملية ولوجهم
إلى كتابة الضبط وخطة العدالة ملن توافرت لديهم الشروط ،والعمل
على مرافقة الباقي بما يضمن الكرامة.
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 تحسين التواصل مع املهن القضائية والقانونيةوتحسينا للتواصل مع املهن القضائية والقانونية ،يتعين التسريع
في إنجاز وتطوير منصة التبادل االلكتروني مع املحامين واملوثقين
واملفوضين القضائيين والخبراء ...لتحسين التواصل خدمة للعدالة
وتحسين األداء ،مع الدعوة إلى ضرورة تحديث املهن القضائية وإصالح
منظومتها القانونية ،سواء في إطارشراكات أو إشراف من لدن الوزارة.
وفي إطار تطوير املنظومة القانونية تأتي مبادرة توسيع دائرة
املستفيدين وتبسيط مسطرة االستفادة من التسبيقات املالية
لصندوق التكافل العائلي ،لتقديم حلول بديلة وعملية لإلشكاليات
املرتبطة بتأخروتعذرتنفيذ هذه النفقات لفائدة األسراملعوزة.
كما تجدر اإلشارة إلى مراجعة الكتاب الخامس من القانون
رقم 22.02املتعلق بمدونة التجارة ،تماشيا مع الجهود املبذولة لتطوير
املقاولة املغربية ،وتعزيز قدرتها على التنافسية واملساهمة في تشجيع
االستثمار واالنخراط في التحوالت االقتصادية الهامة التي تشهدها
بالدنا.
من جهة أخرى ،يجب التنويه بمبادرة تعديل مقتضيات املادتين
 66و 460من قانون املسطرة الجنائية بضمان تغذية األشخاص
املوضوعين تحت الحراسة النظرية واألحداث املحتفظ بهم على نفقة
الدولة.
وبخصوص تصفية القضايا باملحاكم وإشكاليات التبليغ يتعين
اإلسراع من وتيرتها ،مراعاة لهدف املواطن األسا�سي في اللجوء إلى
القضاء ،وهو الحصول على حكم في أجل معقول وتنفيذه كذلك في
آجال معقولة.
ويحق التذكير هنا بأن على الدولة والجماعات الترابية أساسا
تقديم النموذج في هذا املجال ،من خالل عدم التأخر في تنفيذ األحكام
الصادرة في حقها.
 تعزيز دينامية التعاون الدوليوفي مجال التعاون الدولي ،ال بد من اإلشادة بالدينامية املكثفة التي
عرفها انفتاح القطاع على تجارب مماثلة في السنوات األخيرة ،والهادفة
أساسا إلى تقوية الشراكة جنوب–جنوب ،وتعزيز حضور املغرب على
الساحة اإلفريقية والعربية ،مع تطويرالعالقات مع الشركاء التقليديين
للمملكة سواء في أوروبا أو أمريكا وغيرها ،حيث ارتكزت اإلستراتيجية
على التعريف بالتجربة املغربية املتفردة في مجال اإلصالح الدستوري،
وإصالح منظومة العدالة واملنظومة القانونية املؤطرة ملجال الحقوق
والحريات ،مع خلق جسور التعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء
الدوليين لتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب املقارنة.
وال بد أن يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية خاصة ،ألنه
يرهن األمن القانوني والقضائي ،ويحد من فعالية االستثمار ،ويتعين
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اعتماد مقاربة أخالقية مرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات
الضابطة لقواعد السلوك املنهي ،والهادفة إلى تملك مبادئ األخالقيات
والسلوكات القويمة ،ترسيخا للمسؤولية األدبية واألخالقية لكل
الفاعلين في منظومة العدالة.
وفي ذلك ،فليتنافس املتنافسون.

ب -تدخل املستشار السيد عبد اللطيف أعمو في مناقشة
مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان.
السيد الرئيس،
السيد وزير الدولة،
السيدات والسادة املستشارون،
ال أحد يجادل في أهمية األدوار التي تقوم بها وزارة الدولة املكلفة
بحقوق اإلنسان في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها ،في
تنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات املعنية ،وفي اقتراح
التدابيرالضامنة لدخول االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني ،التي يعتبراملغرب طرفا فيها ،حيزالتنفيذ.
ولقد أصبح من نافلة القول إن دستور  2011شكل انعطافة
تاريخية ليس فيما يتعلق فقط بفتح آفاق جديدة في مسلسل التغيير
الديمقراطي ،بل أيضا في تسليط الضوء أكثر على امللفات االجتماعية
الساخنة ،ومن بينها ملف النهوض بحقوق اإلنسان عموما وقضايا
النساء خصوصا ،فكان دستور  2011في مستوى اللحظة ورفع سقف
التحديات عبر إقرار مقتضيات وآليات جديدة فيما يتعلق بتمكين
النساء من نصيبهن في السياسات العمومية.
كما نص الفصل السادس من الدستور ،في إطار األحكام العامة
التي تحدد معالم السياسات العمومية ،على أن " تعمل السلطات
العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي
لحرية املواطنات واملواطنين ،واملساواة بينهم ،ومن مشاركتهم في الحياة
السياسية واالقتصادية ،والثقافية واالجتماعية ".
وتمتيع املواطنين بحقوقهم يهم جميع مكونات املجتمع نساء،
ورجاال ،وأطفاال ،ومسنين ،ويهم ذوي االحتياجات الخاصة وكذا ساكنة
املناطق الحضرية والقروية والجبلية ،ومغربيات ومغاربة العالم ،وكل
الفئات املجتمعية ،دون إقصاء أو تهميش.
كما ال يجادل أحد فيما حققته بالدنا من تراكمات على املستوى
التشريعي واملؤسساتي أو في مجال املمارسة االتفاقية الدولية املرتبطة
بحقوق اإلنسان ،وما تحقق من ارتفاع وتيرة املصادقة ورفع العديد
من التحفظات أو في مجال مالئمة التشريعات الوطنية مع املعاهدات
واالتفاقيات املصادق عليها.
وال شك أن ما عرفته بالدنا من تراكمات نوعية منذ بداية األلفية
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الحالية في مجال الحقوق والحريات بدءا بتجربة اإلنصاف واملصالحة،
وما حققته العدالة االنتقالية من جبر للضرر وصوال إلى اإلصالحات
الدستورية لسنة  2011التي أدرجت الحقوق اإلنسانية والكونية كما
هو متعارف عليها دوليا ضمن مواد الدستور.
لكن هذا املنحى التصاعدي ،ال يمكن أن يغطي على ما يشوب
املنظومة الحقوقية بين الفينة واألخرى من تعثرات وارتباكات تهدد
بالعودة إلى الوراء ،وعلينا جميعا التحلي بمزيد من التعبئة والجدية
واملسؤولية واإلرادة السياسية من أجل إرساء الحقوق وتدعيمها ،من
منطلق أن الجهد الحقوقي جهد مستمر ال ير�ضى بالضعف والهوان
سبيال.
ويتعين في هذا الجانب الدفع بدور الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان
نحو التدخل امليداني املباشر لدى القطاعات الوزارية التي لها عالقة
مباشرة بممارسة الحقوق األساسية والتدخل لحماية الحقوق
األساسية للمواطنين التي تعيش تراجعات ،خصوصا في بعض
القطاعات ،كالتعليم والصحة والسكن والعدالة ...،وعدم االقتصار
على الجانب التنظيري واإلعداد واإلشراف على التقارير.
وفي هذا اإلطار ،التشديد على ضرورة اعتماد املقاربة الحقوقية
الشاملة في السياسات العمومية ،على مستوى اإلعداد والتنفيذ
والتقييم ،واعتبار تمتيع املواطنين بحقوقهم املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية ،منظومة شاملة
غيرقابلة للتجزيء..
وأمام ارتفاع الوعي الحقوقي واملجتمعي ،وأمام تطور تكنولوجيا
اإلعالم والتواصل ،أصبح الرأي العام يمارس رقابته بشتى القنوات
التواصلية السريعة على السياسات واملؤسسات العمومية وعلى تدبير
الشأن العام ،فأصبح لزاما بذل مجهودات إضافية ومحاولة التفاعل
اإليجابي معها لنجعل املواطن يحس بأنه مسموع وتصان كرامته
وتضمن حرياته.
كما يتعين االستجابة أكثر النتظارات املواطنين فيما يهم حقوقهم
الثقافية واالقتصادية والبيئية ،انسجاما مع ما ورد في الفصل  31من
الدستور (الحق في التربية – التشغيل – الصحة )...حيث يقت�ضي األمر
على املستوى املجالي احترام مبدإ املساواة وتكافئ الفرص.
وأكيد أن العمل على تجويد املنظومة الحقوقية وحسن أداءها يؤثر
بشكل كبيرفي منسوب الثقة في املؤسسات ويعزز االنتماء وحب األوطان.
وهو ما يقت�ضي قرارا عموميا مستقال ومسؤوال بشكل يضع املواطن في
صلب الفعل ويعزز مكانته ويحفظ كرامته.
كما يتعين الحرص على معالجة االختالالت في ترسيخ الثقافة
الحقوقية لدى السلطات املعهود إليها بأجرأة وتفعيل القوانين املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،وخصوصا في مجال التعامل مع الحركات االحتجاجية
السلمية وتقوية مكانة الوساطة السياسية واملدنية لتساعد على ذلك.
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وبلدنا بصدد صياغة نموذج تنموي جديد ،ال بد من التركيزعلى دور
األحزاب السياسية ،وتعزيز وظائفها ،بجانب تعزيز استقالل القضاء،
رغم أن املصادقة على القوانين التنظيمية املتعلقة بالسلطة القضائية
تسير في االتجاه الصحيح ،مع احترام املؤسسات املكلفة بإنفاذ القانون
بشكل عام.
كما نسجل البطء الحاصل في تفعيل العديد من مقتضيات
الدستور ،وخصوصا على مستوى مبادئ ومؤسسات وممارسات
الحكامة الجيدة ،وفي مجال إقرار الحقوق اللغوية واالعترافباألمازيغية
كلغة رسمية من خالل إخراج القانون التنظيمي املتعلق بها وكذا
إحداث املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
نفس البطء نسجله على مستوى تفعيل مبادئ املناصفة واملساواة
بين الجنسين .وهو ما يتطلب في األساس تبني املدخل الحقوقي املف�ضي
إلى مزيد من العدالة االجتماعية والتنمية املنشودة.
وهنا يلعب التنزيل الجيد واألجرأة املثلى ملضامين الخطة الوطنية
في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان دورا محوريا باعتباره وثيقة
مرجعية وآلية ذات بعد استراتيجي في مجال الديمقراطية وحقوق
اإلنسان.
وال بد هنا من اإلشادة بالخطة التواصلية بهدف التعريف بمضامين
الخطة ،واالنفتاح على الجامعة وعلى املجتمع املدني في هذا املجال.
لكننا نتساءل كذلك عن اإلمكانيات املادية املرصودة ألجرأة الخطة
وعن مداها الزمني املحدد في أربع سنوات لتفعيل  435تدبيرا واردا في
الخطة؟
كما أن إشكالية االعتقال االحتياطي ما زالت تثيرالكثيرمن الجدل،
ويستدعي األمر اعتماد العقوبات البديلة بهدف التقليص من الظاهرة،
مع أهمية تأهيل كل الفاعلين في املجال (الشرطة ،املحامون)...،
وجدير بالذكر أن إعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
يعتبرمؤشرا إيجابيا يتعين تثمينه.
وفي األخير ،نعتقد أن ال مناص من فتح حوارمجتمعي هادئ ومسؤول
بشأن عقوبة اإلعدام في اتجاه توسيع اإلقناع بضرورة انضمام املغرب
للبروتوكول امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
القا�ضي بإلغاء عقوبة اإلعدام.

 -2لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون،
نناقش معكم مشروع ميزانية قطاع الفالحة في سياق ثالث
مستجدات تهم القطاع هذه السنة:
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 مرور  10سنوات على انطالق مخطط املغرب األخضر ،وهي مدةكافية لتقييمه والوقوف على نقط.
 اإلعالن الرسمي عن فشل ،أو على األقل استنفاذ ،النموذجالتنموي القائم ،وبلورة نموذج تنموي جديد مما يعني ،ضمنيا ،فشل
النموذج التنموي في املجال الفالحي ،وبالنتيجة فشل مخطط املغرب
األخضر في تحقيق األهداف التنموية ،أو على األقل عدم تمكنه من
تحقيق كل األهداف.
 دعوة جاللة امللك مؤخرا في خلق طبقة وسطى في العالمالقروي واألرياف ،مما يعني أيضا أن املخطط لم يتمكن من خلق هذه
الطبقة ،وبالنتيجة ضرورة مراجعة دعائمه وأسبقياته.
هذه العناصر الثالث مترابطة فيما بينها ،وتطرح بوضوح ضرورة
مراجعة السياسة الفالحية بشكل كامل:
أوال :حتى تساهم الفالحة ،وهي قطاع استراتيجي ويسمى بالقطاع
األول ،في إرساء نموذج تنموي جديد ،ال نتصوره بدون نموذج تنموي
جديد لقطاع الفالحة وتنمية العالم القروي واألرياف ،الهدف األساس
املفترض ملخطط املغرب األخضر...
علينا ،إذن السيد الوزير ،أن نعترف جميعا ،الحكومة باألساس،
بفشل النموذج التنموي في القطاع الفالحي ،ومن ثمة مخطط املغرب
األخضر ،بدون هذا االعتراف الواضح والصريح (كما فعل جاللة امللك)
بالفشل ال يمكن أن نتقدم وتساهم الفالحة بشكل قوي في النموذج
التنموي الجديد ...فاألمر يتعلق بحوالي  13مليون مغربي في القرى
واألرياف يعيشون أساسا من األرض واألنشطة الفالحية.
األمر يتعلق بقطاع استراتيجي وازن ومؤثر بقوة على االقتصاد
الوطني.انظروا كيف ترتفع نسبة النمو العامة في املواسم الفالحية
الجيدة وتنخفض بشكل حاد في سنوات الجفاف .انظروا إلى األعداد
الهائلة من ساكنة القرى واألرياف التي تلتحق بأحزمة الفقر في املدن
الكبرى وتعمق من أزمتها وأزمة النمو الحضري في هذه السنوات.
القطاع الفالحي ليس مجرد قطاع حكومي ،إنه قطاع إستراتيجي
وازن ترتبط به مهمة خطيرة وهي توفير األمن الغذائي للشعب ،وهو أهم
وأخطرمن كل أمن آخربل أساس ضمان أمن الوطن باملعنى العام.
ويجدربنا التساؤل إذن بعد عقد من انطالق مخطط املغرب األخضر
عما تحقق؟ هل استجاب إلنتظارات  13مليون ساكن قروي وريفي؟
هل استطاع أن يطور بشكل ملموس وواضح حياة هذه الساكنة؟
نفترض أنه لو حقق النجاح املنتظر منه ملا اضطرت الدولة إلى
إعالن فشل النموذج التنموي ألن الفالحة ركيزة أساسية ألي تنمية ،وملا
اضطرجاللة امللك إلى الدعوة إلى خلق طبقة وسطى في القرى واألرياف.
ال ننكر أنه حقق منجزات وساهم في تطوير جانب من الفالحة
الوطنية ،والتي يسميها الفالحة ذات القيمة املضافة ،لكن في هذا
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النجاح يكمن الفشل أيضا!
فإعطاء كل االهتمام والدعم ملا يسمى بالفالحة العصرية هو
الذي أدى إلى ربطها بالتصدير والعملة الصعبة عوض ربط القطاع
الفالحي برمته بمهمة مركزية وخطيرة هي األمن الغذائي لشعبنا ،وهذا
لن يتحقق إال عبر ما يسمى بالقطاع التقليدي ( الذي لم يعد تقليديا
بالفعل الستعماله تقنيات حديثة ولو بشكل محدود) ،وهذا القطاع
الواسع والغالب لم يحظى سوى بعشرما حظيت به الفالحة الكبرى من
دعم مباشروغيرمباشر.
لنقولها بكل وضوح فكري وسيا�سي :إن املخطط يدعم بشكل قوي
الفالحة الكبرى الرأسمالية ،إنه يدهم املالكين الكبار الذين ليسوا
بحاجة إلى دعم ،واليوزع سوى الفتات على الفالحة املسماة تضامنية،
أين يكمن التضامن وأين يتجلى؟ هل في عملية " التجميع"؟ هل إستفاذ
الفالحون الصغار فعال من هذه العملية؟ املعطيات التي لدينا تشير إلى
أن عملية التجميع نفسها هي دعم غيرمباشر لكباراملالك الذين أوكلت
لهم مهمة التجميع ،وهم املستفيدون منها باألساس ،وأصبح ما يسمى
ب " الفالحة التضامنية " مجرد ملحقة بالفالحة الكبرى.
لقد اطلعنا ،السيد الوزير ،على وثيقة مصدرها وزارة الفالحة تشير
إلى أن هناك  60مشروع اندماجي فقط في إطار التجميع 47 ،منها تهم
اإلنتاج النباتي و 13تهم اإلنتاج الحيواني ،وتهم  49.000فالح فقط من
أصل حوالي مليون فالح متوسط أو فقيرمعنيين بعملية التجميع ،بينما
تشيرأرقام مشروع ميزانية وزارة الفالحة إلى وجود  813مشروع.
هناك األرقام التي يمكن املبالغة فيها ،لكن هناك واقع ال يمكن
إلغاؤه واقع اليرتفع باألرقام الجافة.
والحل ليس الترقيع ،وليس في رفع مخصصات ما يسمى بالفالحة
التضامنية ،الحل هو قلب املخطط وجعله يقوم على رجليه وليس على
رأسه!
الحل هو قلب املعادلة :بجعل الحصة الكبرى من الدعم تذهب
للفالحين الصغار والفقراء ،املحتاجين إلى دعم الدولة ،وليس لكبار
املالك الذين يجنون أرباحا من نشاطهم الزراعي ومداخيل كبرى ال
يؤدون عنها في الغالب ،ضرائب لخزينة الدولة.
الحل هو في اإلصالح الزراعي الذي دعت إليه القوى الوطنية
والتقدمية في بالدنا منذ عقود واإلصالح الزراعي الذي دعونا إليه
ينصب أساسا على الفئات الواسعة من الفالحين املتوسطين والفقراء
وليس على أقلية من املزارعين واملالك الكبار.
اإلصالح الزراعي يعني أيضا توسيع األرا�ضي الصالحة للزراعة
واملساحات املسقية ،فالحال اليوم أن  %12فقط من األرا�ضي صالحة
للزراعة ( وفي بعض البلدان يتجاوز  %50مثل فرنسا).
ويعني أيضا تثمين املوارد البشرية للفالحة املغربية حيث  %80من
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ساكنة القرى واألرياف تعيش بالفالحة.
 مراجعة إكراهات ندرة املياه والعجز املائي ،وعالج مشكلة تبخركميات هائلة من املياه ال يتم استثمارها بالتالي:
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والتعليم العالي والبحث العلمي ،ضمن مناقشة مشروع قانون املالية
لسنة  ،2019مناسبة إلثارة القضايا الكبرى ملنظومتنا التربوية وبسط
ملخص لتصوراتنا ومواقفنا من هذه القضايا.

 تجاوز تنائية قطاع عصري /قطاع تقليدي بتحديث شاملللفالحة الوطنية.

سوف لن نكرر تشخيص وضعية التعليم ،فالجميع يدرك أنها
وضعية غير سليمة ،منها السيد وزير نفسه الذي عبر ،سواء في تقديمه
ملشروع ميزانية القطاع داخل البرملان أو في فضاءات أخرى .الجميع
يدرك أن منظومتنا التعليمية في أزمة وأنه ال يمكن أن نستمر على هذه
الحال ،وأنها غير قادرة على مواكبة النموذج التنموي الجديد الذي
نسعى إليه جميعا .فهذا األخير ال يمكن أن يستقيم بدون منظومة
تربوية متقدمة ،مساهمة بقوة في تنمية اإلنسان ،ومن ثمة االقتصاد
واملجتمع.

مطروح عليكم ،السيد الوزير ،اإلستجابة للدعوة امللكية الهامة
بخلق طبقة وسطى في القرى واألرياف؟ كيف ستفعلون لتحقيق هذا
الهدف؟

اإلجماع على وجود أزمة املنظومة هو الذي دفع إلى بلورة مشروع
إصالحي جديد عبر القانون  /اإلطار إلصالح التعليم ،وهو مشروع
ندعمه وسنعمل على املساهمة في إنجاحه ،باملواكبة واالقتراح والنقد
والتقييم ،إنه أكبر مشروع إصالحي للمنظومة ،سيستفيد ،دون شك
من املكاسب لكن أساسا من اإلخفاقات السابقة.

 معالجة مشكلة صغر االستغالليات الزراعية حيث أن  %85تقلعن  5هكتارات.

السيد الوزير،
ال يمكن خلق طبقة وسطى بالقرى واألرياف باستمرار هذه
اإلزدواجية ،واالستمرار في دعم ما اليقل عن  %10وتهميش أزيد من
 %80من ساكنة القرى.

ال نظن أن ذلك ممكننا في إطار مخطط املغرب األخضر بدعائمه
وتوجهه الحالي.
مطروح عليكم اليوم توزيع األرا�ضي على املنتجين املقدرة ب مليون
هكتارفمن أين ستأتون بها؟
هل بتمليك أرا�ضي الجموع؟ كيف سيتم انتزاعها من مستغليه
الحاليين الذين يعتبرونها حقا مكتسبا؟ كيف ستواجهون النزاعات
املحتملة ليس فقط بين املستغلين والدولة بل كذلك داخل األسرة
الواحدة؟
لذلك ،فال مفر من توسيع املساحات الصالحة للزراعة وقيام
برنامج وطني طموح الستصالح األرا�ضي ومد قنوات الري ملساحات
شاسعة وغيرمستغلة حاليا...
إنه رهان إستراتيجي ،وكسبه يتطلب مخططا جديدا للفالحة
املغربية ،بدونه يصعب تصور نجاح نموذج تنموي جديد مطروح اليوم
بإلحاح على بالدنا من أجل نموها وتقدمها.

 -3لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية:
أ  -قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
مناقشة مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي

ونعتبر أن املدخل إلصالح منظومة التربية والتكوين هو تعميم
التعليم األولي .إنه عالوة على كونه األساس الذي تنبني عليه املراحل
املقبلة في املسار التعليمي للفرد ،فإن نخبويته الحالية تخلق وضعية ال
تكافؤ بين أبناء الشعب .فنظرا لكونه ،في الوضع الراهن مرتبط باألداء
املادي ،عموما ،فإن فئات واسعة من شعبنا عاجزة عن ضمان مقعد
ألبنائها في هذا التعليم ،وينتج عن ذلك تفاوت بين التالميذ في مستوى
اإلدراك والقابلية الستيعاب مقررات باقي املستويات األعلى ،لذلك
فهدف تعميم التعليم األولي على كل أبناء الشعب شعارمركزي ومنطلق
أساس ألي إصالح.
ونسجل ،بارتياح ،ورود هذا الهدف ضمن الخطة اإلصالحية
الجديدة.
املحور الثاني واألسا�سي للمشروع اإلصالحي هو تأهيل املدرسة
العمومية لتسترجع املكانة التي كانت لها في عقود ماضية ،تأهيل من
حيث البرامج والطرق البيداغوجية بمواكبة مكاسب العصر لضمان
جودة التكوين ،وتجاوز التلقين والتلقي السلبي بترسيخ روح النقد
والتفاعل ،وتشكيل ذهنية عقالنية للمتعلمين ،وترسيخ قيم الحرية
والوطنية واملسؤولية وروح املبادرة واإلبداع.
إن تركيزنا على املدرسة العمومية كحق دستوري لكل مواطن
ومكسب ال يمكن السماح بالتفريط فيه ،ال يعني رفضنا للتعليم
الخصو�صي باعتباره مكونا ثانويا ملنظومة التربية والتكوين ،هذا التعليم
الخصو�صي بدوره بحاجة إلى إعادة تأهيل ليشتغل ضمن املشروع
اإلصالحي العام للمنظومة وليس من خارجها ،وضمن منظومة القيم
التي يهدف املشروع إلى تحقيقها من حيث األهداف املعرفية والتكوينية
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والقيمية ،بمعنى ترسيخ نفس القيم الوطنية واإلنسانية ،وروح النقد
والتفاعل واإلبداع التي يفترض أن تكون األهداف الكبرى للمشروع
اإلصالحي.
إن التعليم الخصو�صي يجب أن يبقى اختياريا وليس ضرورة كما هو
الحال اليوم أمام فئات واسعة من شعبنا بسبب ضعف جودة التعليم
العمومي.
ولكي ينجح املشروع اإلصالحي ملنظومة التربية والتكوين ال بد أن
يكون مشروعا وطنيا ،مشروع أمة وليس فقط مشروع قطاع حكومي،
مشروع ال بد أن يحمله ،عن قناعة وحماس ،بالخصوص كل الفاعلين
في القطاع بشكل مباشرأو غيرمباشرفي الوزارة ،اإلدارة التربوية ،الهيأة
التربوية ،التالميذ ،األولياء ،الجماعات الترابية.
وال بد من التأكيد أن أي مشروع إصالحي ال يمكن تنفيذه بنجاح
بدون الفاعلين األساسيين املنفذين وهم املوارد البشرية للقطاع
بمختلف مستوياتهم ومواقعهم ،من حيث التكوين الجيد ،والتحفيز
املادي واملعنوي ،وأساسا رد االعتبارألسرة التربية والتكوين.
السيد الرئيس،
تتفرع عن هذه القضايا الكبرى قضايا فرعية ال بد من اإلشارة إليها:
قضية التمويل :نحن نعتبر تمويل التعليم في كل مراحله ،من
األسا�سي إلى الجامعي ،هي مسؤولية الدولة أوال .دون أن يعني ذلك
رفض اللجوء إلى شراكات مع جماعات ترابية ومؤسسات مختلفة،
وإنشاء صندوق خاص لدعم وتمويل التعليم في بعض مراحله أو بعض
تفرعاته ،ما نرفضه هو املس بجيب املواطن كيف ما كان مستواه
االجتماعي ،فالتعليم حق لكل أبناء الشعب املغربي.
وال نخفي تخوفنا من إشارة املشروع اإلصالحي إلى ضمان املجانية في
مرحلة التعليم اإللزامي الذي ندعو باملناسبة إلى الرفع من عدد سنواته
وليس تقليصها ،إن ذلك يعني بشكل غير مباشر ،أن املراحل الالحقة
للتعليم اإللزامي يمكن أن تتطلب مساهمة األسر في تمويلها ،وهذا ما
نرفضه ألن التلميذ أو الطالب وهو في املدرسة العمومية أو الجامعة
العمومية تحت مسؤولية الدولة ،ويمكن لألسر الغنية أن تساهم في
تمويل الجهد الوطني في التعليم وفي غيره عبر وسائل أخرى ،كالضريبة
التضامنية ،أو الضريبة على الثروة التي ندعو إليها منذ سنوات.
قضية الهدر املدر�سي قضية أخرى من القضايا املطروح معالجتها
بمبادرات وتصورات جديدة أو مجددة .فالهدر املدر�سي ناتج أحيانا
عن الوضعية االجتماعية لألسر املعنية ،خاصة في املراحل اإلعدادية
والتأهيلية والجامعية ،اعتبارا لبعد مقرالدراسة عن مقرسكن العائلة،
وهذا يتطلب االستمرار في تقريب املؤسسات التعليمية ،ودعم النقل
املدر�سي الذي تقدم بشكل ملموس في السنوات األخيرة.
غير أن عوامل أخرى تكون ،أحيانا ،سببا في الهدر ،ومنها ضعف أو
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حتى عدم مواكبة الحاالت املعنية نفسيا واجتماعيا وتربويا ،وباملناسبة
نحن نرى ضرورة توفرأخصائي اجتماعي ونف�سي في املؤسسات التعليمية
للقيام بهذه املهمة ،إضافة إلى مواكبة التالميذ الضعيفي املستوى
بدروس الدعم والتقوية إضافة إلى املواكبة التربوية والنفسية.
وبخصوص التعليم العالي فإننا نثمن وندعم مشروع استقاللية
الجامعات وفكرة حمل كل جامعة ملشروع يتناسب مع موقعها
ومحيطها ،وتخصص كل جامعة في مشروع كبير ،خاصة ما يتعلق
بالبحث العلمي ،واإلجازات املهنية ،وارتباط وثيق بالواقع االقتصادي
واالجتماعي الجهوي.
غير أن نظامنا الجامعي بحاجة إلى مراجعة وتطبيق شعار " ربط
التكوين بسوق الشغل " الذي يردده الجميع منذ سنوات ،وهو ربط
يلزم أن يبدأ خالل سنوات التعليم اإلعدادي والتأهيلي من خالل
عملية التوجيه لتكون مرحلة التكوين الجامعي هي استمرار ملا سبقها
من تكوين وليس قطيعة وتحول صادم أحيانا ،ينتج عنه في بعض
األحيان هدرا بعد عجز الطالب عن االستيعاب واالستمرار في التكوين
ألسباب بيداغوجية ،وهو أحد أسباب الهدر على املستوى الجامعي
الذي ينبغي معالجته من األساس ،إضافة إلى األسباب املادية وعجز
األسر عن تمويل إقامة أبنائها في مدن بعيدة عن مقر السكن ،وهو ما
يجب معالجته بتوفيرما يكفي من األحياء الجامعية للمحتاجين ،وإغناء
املكتبات الجامعية بكل املراجع الضرورية ،وتقديم خدمات أخرى
تخص التحصيل والبحث.
وال بد من التأكيد على أهمية ،بل وبل وضرورة االرتقاء بالبحث
العلمي بالجامعة ،الذي ينبغي أن تكون فضاء أكاديميا للبحث واإلبداع
وبل واالختراع وليس فقط مجرد فضاء للتكوين .يجب استثمار
اإلمكانيات البشرية الهامة التي تتوفرعليها جامعاتنا واستثماراملختبرات
العلمية وتطويرها مما يفرض الرفع من التمويل املخصص للبحث
والذي ما زال ال يحظى سوى بنسبة ضئيلة جدا ال تسمح له بالتطور
اإلنتاج واالختراع.

ب -تدخل املستشار عبد اللطيف أعمو في مناقشة مشروع
ميزانية وزارة الثقافة واالتصال:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون،
مناقشة مشاريع امليزانيات القطاعية في إطارمناقشة مشروع قانون
املالية مناسبة إلثارة القضايا الكبرى املطروحة في كل قطاع ،ومناسبة
لتقييم السياسات العمومية املرتبطة به.
في قطاع الثقافة ،البد من تسجيل الحصيلة اإليجابية ،عموما،
والجهد الكبير املبذول في هذا القطاع خالل السنوات األخيرة ،سواء
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ما يتعلق بتوسيع البنية التحتية للثقافة ،من دور الثقافة واملكتبات
واملسارح ،أومن حيث دعم الكتاب ومختلف األشكال الفنية واإلبداعية
( دعم الكتاب ،دعم السينما ،دعم العروض املسرحية ،دعم اإلنتاج
املوسيقي ،)...ونسجل كذلك أهمية فتح ورش البحث األركيولوجي
للكشف عن الكنوز الثقافية التي مازالت مخزونة في باطن األرض.
تسجيل اإلنجازات واإليجابيات ال يمنع من طرح القضايا الكبرى
للثقافة املغربية ،قضايا مطروحة ليس فقط على القطاع الحكومي
املعني مباشرة بل على الحكومة برمتها ،والدولة املغربية على وجه أعم.
نحن نقصد بالثقافة ،املعنى العام وليس فقط ما يرتبط باإلبداع
واإلنتاج األدبي والفني ،نقصد كذلك منظومة القيم التي تحملها أي
ثقافة وتميز هوية كل شعب .ومن املؤسف أن نسجل أننا نعيش أزمة
على هذا املستوى ،فنحن أمام الضحالة بل وحتى التفاهة فيما يروج
على مستوى الحياة العامة ،وأمام تلقي سلبي ملا يرد علينا من ثقافات
أخرى ،سواء من الغرب أومن الشرق ،واستهالك للمنتوج الثقافي األجنبي
في جوانبه السلبية سواء من حيث القيم أو أنماط الحياة والسلوك
واالستهالك .ونسير بالتدريج نحو فقدان مناعتنا الثقافية والقدرة على
التثاقف اإليجابي وإدماج الجوانب اإليجابية فيما يرد علينا (بكثافة
بارتباط مع تطور وسائل االتصال الحديثة) ،ضمن منظومتنا الثقافية
والقيمية.
وطرح مسألة الهوية الثقافية الوطنية ال يعني االنغالق الذي أصبح
مستحيال في هذا العصر ،واالنفتاح على الثقافات الكونية ال مفر منه
لتطويرثقافتنا الوطنية.
إن ما نحتاجه اليوم ،أيها السيدات والسادة ،هومشروع ثقافي وطني
كبيروشامل لكل تجليات الثقافة وتعابيرها اللغوية واملادية والسلوكية،
كرأسمال رمزي .ما نحتاجه اليوم ،ونحن نتحاور بخصوص بلورة
نموذجنا التنموي الجديد واملتميز ،هو إدماج الثقافة الوطنية ضمن
هذا النموذج واالنتباه إلى األهمية الكبرى للثقافة في التنمية ،فال نموذج
تنموي جديد وناجح وناجع بدون ركيزة ،نعتبرها أساسية ،وهي الثقافة،
لذلك نعتبر أن بلورة نموذج تنموي جديد البد أن يرافقه مشروع ثقافي
وطني ،وهذه ليست مهمة قطاع الثقافة فقط بل مهمة الدولة بكل
مكوناتها.
ونعتبر أن دور القطاع الحكومي املكلف بالثقافة مهم وأسا�سي
وعليه مسؤولية املبادرة.
كما أن دور وزارة الثقافة ،في تصورنا ،ليس فقط التنظيم وإشاعة "
اإلستهالك" الثقافي باملعنى الضيق ،بل أيضا املساهمة في اإلنتاج الثقافي
بمختلف أشكاله وتجلياته املادية واملعنوية ،ملواجهة انحصار اإلنتاج
الثقافي وتراجع القراءة بشكل مخيف ،وهيمنة الرداءة وتراجع اإلبداع
الراقي ،وتسويق وسائل اإلعالم والتواصل ،حتى اململوكة للدولة،
للتفاهة وملضامين فارغة.
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وهنا يرتبط قطاع الثقافة بقطاع االتصال ،فوسائل اإلعالم
واالتصال أصبحت أداة أساسية ،بل وطاغية ،لنشر الثقافة سواء في
جانبها اإلبداعي أو جانبها القيمي والسلوكي ،بل هي فضاء لبلورة األفكار
والقيم وترسيخها في ذهن املشاهد أو املستمع أو القارئ.
نحن ندرك محدودية مسؤولية القطاع الحكومي في ضبط وتوجيه
وسائل اإلعالم واالتصال وال نريد ذلك مطلقا ،فهي فضاء للحرية
واإلبداع ،غير أن القطاع له دور فيما يتعلق بوسائل اإلعالم العمومية،
باعتباره سلطة وصية ،دوره في الحرص على احترام دفتر التحمالت
ومراجعته ،وحتى التنبيه والتحسيس ليكون إعالمنا الوطني حامال
ومسوقا للمشروع الثقافي الوطني في كل تجلياته وتعبيراته ولغاته.
والبد من إثارة وضعية اإلعالم اإللكتروني الذي أصبح له دور أساس
في الحياة العامة في جوانبها الثقافية وغيرها ...إنه قطاع يعيش فو�ضى
وانحرافات وسلوكات تتنافى ،أحيانا ،ليس فقط مع قيمنا الثقافية
الوطنية بل حتى مع املصلحة العمومية .إن مبدأ الحرية ال يستقيم
بدون مبدأ املسؤولية ،واملصلحة العمومية تعني ،هنا ،حماية الوطن
واملجتمع ،ودور الوزارة هو تقنين هذا القطاع الهام اليوم ومحاربة
االنحرفات التي يعرفها ،ليكون اإلعالم اإللكتروني عنصرا أساسيا في
مشروعنا الوطني الثقافي والتنموي.
والبد أن نسجل أهمية تنصيب املجلس الوطني للصحافة ،ونأمل
أن يكون األداة التي يتم عبرها ضبط هذا املجال ذاتيا ،وتخليق مهنة
الصحافة النبيلة ،وإطارا لبلورة أشكال الضبط والتقنين والتوجيه
والتحسيس بمخاطر اإلنزالقات التي يعرفها القطاع .وأملنا كذلك أن
نتمكن قريبا من تنصيب املجلس األعلى للغات والثقافة املغربية ،الذي
يوجد قانونه التنظيمي في طور املصادقة ،ليكون فضاء لبلورة املشروع
الثقافي الوطني وحماية التعددية الثقافية واللغوية ببالدنا ،ودعم
وتطوير لغاتنا الوطنية من عربية وأمازيغية وحسانية ،وترسيخ ودعم
وتطويرما تحمله من قيم وطنية إيجابية ،حتى تساهم الثقافة بمعناها
العام ،في بلورة وتطبيق النموذج التنموي الجديد الذي نسعى إليه.

ج -مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الصحة:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون،
في إطار مساهمتنا في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون
املالية لسنة  ،2019يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب
التقدم واالشتراكية بمجلس املستشارين ملناقشة مشروع ميزانية قطاع
الصحة.
هذه املناقشة التي تتيح لنا فرصة سنوية لتسليط الضوء على ما
تحقق ،والوقوف على االختالالت التي تشوب تدبير القطاع بشكل عام،
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في أفق تجويد األداء العمومي في هذا املجال.
ولعل االهتمام امللكي بهذا امللف بالذات ،واستقباله األخير لوزير
الصحة في بداية شهر نونبر املا�ضي ،بحضور السيد رئيس الحكومة،
والوقوف على أعطاب القطاع ،والدعوة إلى ضرورة إصالح أوجه
القصور التي يعرفها تنفيذا لبرنامج التغطية الصحية "راميد" واملراجعة
العميقة للمنظومة الوطنية للصحة ،لخير دليل على الدعوة امللحة
والغيرالقابلة للتأجيل ملعالجة اختالالت قطاع الصحة العمومية.
وال داعي للتذكير بخالصات التقارير الوطنية والدولية التي رصدت
مجمل االختالالت ،ومن ضمنها تقرير املجلس األعلى للحسابات،
الذي اختصرها في ضعف بنيات االستقبال وطول مواعيد الفحص
واالستشفاء وتدني جودة الخدمات العمومية ،وقلة املوارد البشرية
الطبية والشبه طبية ،بالرغم من توسيع االستفادة من نظام التأمين
الصحي اإلجباري ونظام املساعدة الصحية ،إضافة إلى الفوارق
املجالية...
لقد تابعنا مداخلة السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة البرملانية
بمناسبة مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة ،2019
والتي تطرق فيها ألبرز منجزات وزارة الصحة ما بين  2017و2018
ليعرج على برنامج العمل برسم سنة  ،2019الذي لخصه في شعار:
"منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم ذي جودة وفي
متناول الجميع" ،مقدما مشروع ميزانية الوزارة لسنة  ،2019مع بيان
مؤشرات تنفيذ امليزانية ،التي بلغت نسبة  %98بالنسبة للمعدات
والنفقات املختلفة ،و %53بالنسبة لالستثمار إلى غاية شهر أكتوبر
.2018
ورغم إشادتنا بإيجابية حصيلة قطاع الصحة ،بحكم الرفع من
املوارد املالية املخصصة له ،فالتراكم السلبي الذي عاشه القطاع على
مدى عقود من القطيعة مع مسار التنمية ،حيث ظل القطاع محاصرا
وحبيس حسابات ضيقة ،جعلته يعاني من قصور شديد على مستوى
الحكامة وتدبيراملوارد.
كما تجب اإلشادة بالجهد املبذول في أفق توسيع التغطية الصحية
للمهنيين والعمال املستقلين ،انسجاما مع ما ورد في الفصل  31من
الدستور ،وإصدارمراسيم ( 27مرسوما) نحومنظومة صحية متكاملة،
ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ،وتوفير عرض صحي
مقنع في مخططات الصحة في أفق سنة .2025
واألكيد اليوم ،أن القطاع في حاجة إلى مجهودات مضاعفة على
مستوى امليزانية والحكامة التدبيرية ،والحد من التراجعات ،وال بد–في
املنظور الكمي–من أن تصل ميزانية القطاع على أقل تقدير إلى %10
من امليزانية العامة للدولة إذا أردنا فعال احتواء الخصاص.
وال بد هنا من اإلشارة إلى االختالالت التدبيرية لنظام املساعدة
الطبية "راميد" ،والذي نعتبره مشروعا مجتمعيا تتحمل فيه الحكومة
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املسؤولية كاملة ،وتتدخل في بلورته العديد من القطاعات الوزارية.
فالنظام يستفيد منه اليوم  12مليون شخص ،ورغم أهميته العددية،
ال زال يعاني من إكراهات على مستوى التمويل والحكامة
والتزام الدولة بتمويل نظام الخدمة الصحية العمومية "راميد" في
مستوى  3ماليير درهم سنويا ،لم يتحقق بعد .وهو ما يتطلب التنسيق
الدقيق بين كل من وزارات الصحة والداخلية واملالية للوفاء بااللتزامات
الحكومية.
وهو ما يطرح كذلك ،وعلى مستوى أوسع ،إشكالية ديمومة املوارد
وتوفير تمويل قار ومضبوط ملنظومتنا الصحية ،وتمكين املستشفى
العمومي من استقاللية القرار املالي واإلداري ،على املستوى الجهوي
وعدم مركزة القرار الصحي والخدمات الصحية ،ووقف الحجر على
القطاع.
إن نجاعة السياسة الصحية في تقديرنا رهين باالستثمار في الطفل
واألم ،والعناية بالصحة املدرسية ،وبناء السياسة الصحية على هذا
األساس يقت�ضي مقاربة تعتمد النجاعة ،والتضامن الوطني لتوفير
الخدمة الصحية العمومية املتكافئة للجميع ،وضمان التوازن املجالي
في أفق عدالة مجالية حقيقية.
وال بد كذلك من اإلشارة إلى ارتباط السياسة الدوائية الوطنية
بضمان األمن الدوائي وتحقيق العدالة االجتماعية .ويتعين في هذا
الباب إخراج الوكالة الوطنية لألدوية ملواصلة ومواكبة الدينامية
املرتبطة بالدواء.
وندعو وزارة الصحة أيضا إلى االهتمام أكثربالبحث العلمي وتحويل
املستشفيات الجامعية ليس فقط للتدريب والتكوين بل أيضا إلى مجال
للبحوث الطبية ،وتوفير إمكانيات وتحفيزات للباحثين ،والطموح إلى
إبراز علماء مغاربة يساهمون في الجهد العالمي في فهم األمراض الطبية
واختراع األدوية باستثمار ما تزخر به بالدنا من نباتات طبية ،وإنجاز
بحوث جادة باملعاييرالدولية .إنه ورش جديد على بالدنا اإلقدام عليه.
كما ندعو إلى دعم وتطوير الوقاية من بعض أمراض العصر مثل
السمنة وما يرتبط بها من أمراض أخرى وذلك عبر برامج تحسيسية
خاصة ما يتعلق باألنظمة الغذائية .وفي هذا اإلطارنرى ضرورة االهتمام
بالنظام الغذائي ليس فقط للمر�ضى بل كذلك ملجموع املواطنين ،وتوفير
أخصائيي التغذية في كل املستشفيات واملراكز الصحية ،ليس فقط
ملواكبة النزالء بالنظام الغذائي والتوجيه ،بل كذلك لتوجيه املرتادين
على املنشآت الصحية ،فيما يتعلق بالنظام الغذائي ،وكذلك متابعة
ومراقبة املكونات الغذائية للمواد االستهالكية وبلورة تشريعات تحد
من استهالك املواد الضارة بصحة اإلنسان ،ونعتقد أن فرض ضريبة
تصاعدية على املنتوجات املتضمنة للسكرخطوة في هذا االتجاه ،يجب
أن تليها خطوات أخرى في مجاالت أخرى من مكونات املواد الغذائية
خاصة منها املعلبة ،وال يخفى األضرار الصحية الناتجة عن تركيز بعض
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املواد الضارة في هذه املنتوجات.

البرنامج الحكومي.

كما يجب إعطاء العناية الالزمة إلشكالية التلوث وما يترتب عنها من
أمراض ،خاصة بالجهازالتنف�سي ،وبلورة تشريعات صارمة تهدف للحد
من تلوث البيئة ومن ثمة التخفيف من األمراض الناتجة عنه.

لقد كان قطاع الصحة يتسم قبل  2011بصبغة مشروع فك ورفع
الحصار عن القطاع ،الذي قام به الدكتور الحسين الوردي ،ويتعين
اليوم العمل على تكثيف العرض الصحي.

إنه استثمار مهم يوازي ما تم إنجازه في الصحة اإلنجابية وتلقيح
الرضع للوقاية من عدة أمراض ،فكلما كانت هناك وقاية كلما انخفضت
نسبة املرض ومن ثمة انخفاض جهد العالج.

هناك منجزات وتحديات .ويتعين تعزيز التواصل املستمر مع
املواطنين ومع املجالس املنتخبة ،حتى تتمكن الحكومة من بلورة
الحلول بصيغ تشاركية تخدم مصلحة املواطن وترفع من قيمة األداء
القطاعي.

السيد الرئيس،
إن الحاجة ملحة اليوم ،لتوسيع عدد املقاعد املخصصة
للمؤسسات ذات االستقطاب املحدود ،وعلى رأسها كليات الطب
والصيدلة وطب األسنان ،وتزويد مراكز الجهات بمراكز استشفائية
جامعية ،توفر املزيد من فرص استقطاب األطر العليا ،وضمان تثبيت
املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية ،من خالل الرفع من مستوى
الجاذبية املجالية والخدماتية  Attractivitéبمراكز الجهات واألقطاب
الحضرية النشيطة في فلكها.
إن إشراك مختلف الفاعلين واملتدخلين ،من فرقاء اجتماعيين
ومجتمع مدني وإعالم ،ومجالس منتخبة ،في إصالح ورش الصحة ،ونبذ
عقلية االستحواذ والتفرد بالقرار ،ومقاربة املمارسة الطبية من منظور
الشراكة املنتجة واملبدعة ،وتركيز دور الوزارة في التوجيه والتأطير،
يعتبرفي منظورنا ،مدخال الستكشاف آفاق تطويرالسياسات العمومية
في املجال الصحي.
ومقابل التحوالت الديمغرافية الهائلة التي تعرفها بالدنا ،وما لها من
انعكاسات ،وما تمارسه من ضغوطات كبيرة على مختلف القطاعات
االجتماعية ،بجانب الطلب املتزايد على الخدمات الصحية الرفيعة
املستوى ،فال بد هنا من التنويه بالجهد الذي تبذله األطرالعاملة بوزارة
الصحة ،من أطرإدارية وطبية وشبه طبية وتقنية ،وخصوصا العاملين
منهم في املناطق النائية ،وبعيدا عن املراكز الحضرية الرئيسية ،والذين
يشتغل أغلبهم في أجواء غير مريحة وبوسائل عمل غير مرضية وفي
ظروف عمل استثنائية وصعبة احيانا.
إن أهمية قطاع الصحة ،مثله مثل قطاع التربية والتكوين ،تكمن في
كونه يرهن كل مؤشرات التنمية املستدامة ،ويؤثر عليها سلبا أو إيجابا،
لذلك ،فمكانة املغرب ضمن محفل األمم ،رهين بتجويد الخدمات
الصحية والرفع منها .وأكيد أن تنصيص منظمة الصحة العاملية على
تخصيص نسبة  %10من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصحة ،رهين
بتحسين املؤشرات املعتمدة في تصنيف الدول على مستوى التنمية
املستدامة.
وارتفاع ميزانية وزارة الصحة إلى مستوى  %6من امليزانية العامة
مؤشر إيجابي ،لكنه غير كافي ،وال يرقى إلى مستوى ترجمة تطلعات

 -4لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية
املحتلة:
 تدخل املستشار السيد عبد اللطيف اعمو في مناقشة مشروعامليزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
السيد الرئيس،
السيدة كاتبة الدولة،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب التقدم واالشتراكية
بمجلس املستشارين ،في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون
املالية لسنة  ،2019بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة ،مركزا على بعض املحاور املرتبطة بالشؤون الخارجية
والتعاون.
لقد استمعنا بإمعان إلى الكلمة التقديمية للسيدة كاتبة الدولة
أمام أعضاء اللجنة البرملانية بمناسبة مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برسم سنة  ،2019والتي بسطت
خاللها أهم مرتكزات ومرجعيات وأولويات العمل الدبلوما�سي وسياق
اشتغال الدبلوماسية الرسمية املغربية.
وبداية ،ال بد من اإلشادة بالدور املحوري للدبلوماسية الرسمية في
تعزيزاإلشعاع الدولي للمغرب وتقوية مكانته ضمن أمم العالم ،إضافة
إلى خدمة مصالح الوطن العليا ورعاية وصون مصالح مغاربة العالم،
خصوصا الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية الوطنية على املستوى
القاري.
وال بد كذلك من التأكيد على الطابع املركب ألجواء اشتغال
الدبلوماسية املغربية ،حيث يتسم السياق الدولي بالتعقد والتقلب،
وبتسارع األحداث ،مع بروز فاعلين دوليين جدد ،إضافة إلى تراجع
النسق املتعدد األطراف.
وفي ظل هذه األجواء الدولية املتقلبة والسريعة التطور ،كان لزاما
على الدبلوماسية الوطنية أن تبرهن عن قدرتها على التأقلم السريع
والقراءة الصحيحة واملتأنية ملوقعها داخل الخريطة الدبلوماسية
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الدولية ،بتقوية وتنويع شراكاتها قاريا وعربيا ومتوسطيا وإسالميا ...على
أساس احترام الثوابت الوطنية وخدمة املصالح العليا للوطن ورعاية
شؤون مغاربة العالم.
ويعتبر ورش تحديث املنظومة الدبلوماسية ومدها باملوارد البشرية
واملالية الضرورية ألداء مهامها ،وتطوير أدائها في أفق التفاعل اإليجابي
والسريع مع مختلف التغيرات ،على رأس املهام التنظيمية للوزارة.
إن ما راكمته وتراكمه بالدنا من مواقف إيجابية تجاه وحدتنا
الترابية على املستويين القاري والدولي ،والتي تبقى على رأس األولويات
الدبلوماسية ،لخير دليل على وجاهة املوقف املغربي الذي يرتكز
على مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة املغربية .وقد جاء الخطاب
امللكي بمناسبة الذكرى  43للمسيرة الخضراء ليعزز هذا املسار ويؤكد
استعداد املغرب لفتح حوار مباشر مع الجزائر من خالل إحداث آلية
سياسية مشتركة.
ومكنت الزيارات امللكية املكثفة للعديد من بلدان أفريقيا جنوب
الصحراء ،من التركيز دبلوماسيا على العمق االستراتيجي الجديد
للمغرب في افريقيا ،ومهدت لوضع لبنات جديدة لتنمية متبادلة تنهل
من التعاون جنوب/جنوب ،وتكون متمحورة حول املشاريع االقتصادية
املدرة للثروة ،لكن بنكهة إنسانية واجتماعية وثقافية وبيئية متميزة.
مما دفع الدبلوماسية الرسمية إلى بناء توجهات اقتصادية وسياسية
وثقافية وبيئية باستحضار واقع هذا الفضاء الجغرافي واالقتصادي
واالجتماعي والبشري الواسع والواعد وباالرتكازعلى معطياته.
كما أن مستقبل املغرب دبلوماسيا رهين بمستوى تطوير وتعزيز
التعاون جنوب – جنوب ،إضافة إلى تقوية العالقات مع شركائنا
التقليديين ،وأن الخريطة السياسية ببعض الدول اإلفريقية في طور
إعادة التشكيل بعد عدة انتخابات في سنة  ،2019وهي فرصة للمغرب
ليحرص ،في أفق خلق موازين قوى جديدة ،على تقوية روابطه أساسا
مع دول محورية في القارة السمراء كجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا،
ولكي ال تنحصر العالقات التقليدية واملبادالت على دول فرنكفونية
محدودة.
كما يجب ،في إطارتكثيف النشاط الدبلوما�سي على املستوى القاري
وتقوية قدراته على التكيف وتوسيع مجال التنسيق ،تفعيل العامل
االقتصادي والثقافي ،بجانب العامل البيئي ،من منطلق أن املغرب رائد
في هذا املجال ،ويتعين ورغم املقاومات التي يعرفها مشروع التخفيف
من التقلبات املناخية ومن التحكم في االنعكاسات البيئية.ويجب على
املغرب أن يقوي موقعه في هذا املجال ،بجانب الدول األخرى التي
تساند هذا التوجه ،خصوصا وأن تدهور النظم البيئية يكلف  68مليار
دوالر سنويا في إفريقيا ،إلى جانب خسائر قد تصل إلى  6.6مليون طن
من املحاصيل الزراعية ،التي تهدر ،وكان بإمكانها تلبية احتياجات 31
مليون شخص من السعرات الحرارية ،حسب معطيات برنامج األمم
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املتحدة للبيئة.
وبخصوص مسألة الهجرة واللجوء ،ال بد من اإلشادة باختيار
صاحب الجاللة امللك محمد السادس خالل القمة الـ  28لالتحاد
اإلفريقي رائدا لقيادة مسألة الهجرة .كما تم تبني السياسة الوطنية
ومشروع الخطة اإلفريقية حول الهجرة ،نموذجا قاريا في مجال الهجرة.
وهو تشريف وتكليف للمغرب في هذا املجال.
كما أن املغرب ما فتئ يبتكر الوسائل القمينة بمواجهة جيوب عدم
االستقرار ،الناجمة عن اإلرهاب والجريمة املنظمة وإيجاد أفضل
الحلول لظاهرة الهجرة السرية التي تهم العديد من البلدان اإلفريقية.
وقد اعتمد املغرب منذ سنين على املقاربة اإلنسانية بجانب املقاربة
االندماجية في مجال الهجرة واللجوء ،في انسجام مع التزاماته الدولية
ذات الصلة ،والتي أتاحت خالل عملية أولى في سنة  2014من تسوية
أوضاع أزيد من  25ألف مهاجر فوق التراب الوطني ،تلتها عملية ثانية
ما تزال جارية ،من منطلق كون املغرب انتقل من دولة عبور إلى دولة
استقبال ،مما يتعين معه اتخاذ تدابير لتحسين وضع املهاجرين في
الداخل ،بحكم أن املغرب أصبح فاعال رئيسيا في موضوع اللجوء،
ومحط تقديروتنويه قاري ودولي.
كما سيتم تبني مشروع قانون حول اللجوء يرتكز على عدة مبادئ
من ضمنها "عدم ترحيل الالجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد
حيث تكون حياته أو سالمته الجسدية في خطر" و"االعتراف لالجئين
بالحقوق املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية" ومن ضمنها "حق
اإلقامة والتجمع العائلي وممارسة األنشطة املهنية" عالوة على "إحداث
بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء" .كما ينص هذا القانون على
الضمانات القانونية واإلدارية والقضائية املرتبطة بالالجئين وطالبي
اللجوء في املغرب.
وهنا ال بد من التدقيق في املفهوم املتطور للهجرة في العالقات
جنوب–جنوب ،حيث لم تعد الهجرة كما يزعم البعض هجرة
الجنوب نحو الشمال ،بل أصبحت أساسا هجرة مرتكزة على محور
جنوب–جنوب.
كما يتعين باملناسبة تصحيح أربع مغالطات بشأن الهجرة ،وهي:
 أن الهجرة اإلفريقية ال تتم في غالب األحيان بين القارات( ،فمنأصل  5أفارقة مهاجرين  4منهم يبقون في إفريقيا).
 أن الهجرة غير الشرعية ال تشكل النسبة الكبرى ،فهي تمثل %20فقط من الحجم اإلجمالي للهجرة الدولية.
 أن الهجرة ال تسبب الفقر لدول االستقبال ( %85من عائداتاملهاجرين تصرف داخل هذه الدول).
 -أن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان االستقبال لم
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يعد قائما.
وبخصوص الجهد ملواجهة اإلرهاب داخل التراب الوطني ،يتعين
تكثيف التعاون في هذا املجال ،وقد تسلم املغرب وهولندا في أبريل
 2016الرئاسة املشتركة للمنتدى العالمي ملكافحة اإلرهاب .وهو دليل
على التقدير الذي تتمتع به املقاربة املغربية ،في مكافحة اإلرهاب،
باعتبارها تحمل أفكارا وقائية واستباقية هادفة إلى الحد من التطرف.
وهذه املكاسب يجب تعزيزها.
وبخصوص االكراهات في عالقة الشراكة مع أوروبا ،يتعين تسجيل
أن هذا الجانب يتطلب دفعة قوية للخروج من الوضع الراهن الذي
فرضته التحوالت الحاصلة بسبب ارتفاع التيار املتطرف الذي يسعى
إلى كسر مكاسب الوحدة األوروبية .ويتعين في هذا الجانب إعطاء نفس
قوي وجرعة تحديثية من التفعيل للعالقات الثنائية مع أوروبا التي
اكتسبها املغرب كدولة في وضع متقدم وكشريك ديمقراطي بجانب ما
يمكن أن يساهم به في إطارلجنة البندقية.
وبخصوص العالم العربي ،فكلنا تتأسف لحالة التشتت والتشردم
وللخالفات والصراعات التي تزداد تأزما.
وأخذا بعين االعتبار هذا الوضع املتأزم ،نسجل املواقف املعتدلة
والذكية والحازمة للمغرب حتى ال ينحاز لطرف ضد آخر ،مستحضرا
عالقة التضامن واألخوة بين الشعوب العربية بقوة ،وغير متردد في
الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل ال يتزعزع من أجل تحقيق
الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني من خالل الدعوة إلى
احترام قرارات األمم املتحدة ،التي تدعو اسرائيل إلى احترام حقوق
الفلسطينيين في إقامة دولتهم في األجزاء املحتلة سنة  1967كمنطلق
إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
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املتوسطي واألطل�سي بجانب ما تقوم به الدبلوماسية الشمولية في
إفريقيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.
ونؤكد على ضرورة التنسيق البناء بين الدبلوماسية الرسمية
والدبلوماسية املوازية (البرملان–األحزاب – اإلعالم – املجتمع املدني)...
بهدف تحقيق التكامل وااللتقائية.
السيد الرئيس،
لقد وقع املغرب أزيد من  1000اتفاقية منذ سنة  ،2002ويتعين
القيام بجرد وتقييم لهذه االتفاقيات ،وتدارك نواقصها حرصا على
تحسين األداء.
وبخصوص التواصل مع مجلس املستشارين ،يتعين الحرص
على تكثيف الحوار وفتح قنوات التواصل مع املجلس لتسهيل مهام
الدبلوماسية البرملانية ،ومد البرملانيين باملعطيات الدقيقة واملحينة
أثناء أداء مهامهم التمثيلية بمختلف املنابروامللتقيات الدولية.
وأملنا معقود على توثيق الجهد الدبلوما�سي وتمكين الوفود
البرملانية منه ،في إطار الدبلوماسية البرملانية ،انطالقا من القناعة بأن
الدبلوماسية املوازية عامل مساعد ومكمل للدبلوماسية الرسمية،
قد يساعد على تحقيق التراكم في عملنا الدبلوما�سي ،الذي ما زال
يعتريه النقص وتحكمه القطائع ،وهو ما يقت�ضي التنسيق وفتح قنوات
التواصل بين وزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة البرملان قصد حوسبة
التقارير عن املهام الدبلوماسية وتوثيقها ،وبناء نظام معلوماتي داخلي
خاص بها ،يتم تطعيمه من طرف قطاع الشؤون الخارجية والتعاون،
ويتاح الولوج إليه ألعضاء املجلس ،فضال عن نشرها وتوزيعها.
كما نتمنى ،في إطار تحسين أداء املوارد البشرية ،العمل على تنظيم
دورات تكوينية للبرملانيين في الشؤون الدبلوماسية وفي العالقات
الدولية ،حتى يتسم الجهد الدبلوما�سي البرملاني بمزيد من الجدية
والفعالية مع موافاة الوفود البرملانية بنسخ من التقارير عن املهام ذات
الصلة ،تحقيقا للتراكم الكمي والنوعي املطلوب.

كما نسجل بارتياح املوقف الرزين للمغرب في الخالفات املندلعة
بين دول الخليج ،وأدى إلى تجميد مجلس التعاون ،الذي يجب أن يكون
الفضاء الواسع الحتضان مصالح املغرب .وفي نفس الوقت ،يستحسن
مقاربة الدعوة إلى الحسم السيا�سي في النزاع القائم باليمن واعتماد
القرارات الشرعية واملواثيق الدولية إلى جانب املقاربة اإلنسانية
باملوازاة مع الحل الدبلوما�سي.

كما يتعين تقوية الدبلوماسية االقتصادية والثقافية ،خصوصا
على املستوى القاري ،بعد الدينامية الجديدة التي أطلقتها الزيارات
امللكية لدول القارة االفريقية.

وعلى مستوى الجوار املتوسطي واألطل�سي ،فإن السياسة
الدبلوماسية الجديدة للمغرب ،أصبحت تفتح آفاقا كبيرة في العالقات
الدولية وفي الحوارات القائمة .مما جعله يحتل الوضع املتقدم في وضعه
مع االتحاد األوروبي والحفاظ على تحسين عالقته مع روسيا وتوسيع
وتقوية الدبلوماسية املتعددة األشكال ،من خالل كسب مواقع لإلحترام
والتقديرفي عالقته مع دول آسيا وجنوب أمريكا.

ويتعين كذلك العناية بالجالية املغربية في الخارج ،وذلك بتحسين
الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم ،وتأهيل املراكز القنصلية
وعصرنة خدماتها وتحسين ظروف استقبال املرتفقين وتحسين
النصوص القانونية املرتبطة بالعمل القنصلي وتعزيز سياسة القرب،
بشكل عام ،من خالل تبني فكرة القنصليات املتنقلة وتنظيم أبواب
مفتوحة ...وغيرها.

ومن خالل ما راكمته السياسة الدبلوماسية الجديدة ،يمكن
أن تمكن املغرب من توسيع املجال متعدد األطراف في ربط موقعه

وال شك أن جهد ترشيد املوارد ضروري ،بتركيزالجهد على الوظائف
األساسية ،خصوصا وأن امليزانية املرصودة لقطاع الشؤون الخارجية
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والتعاون الدولي جد محدودة ،وال تمثل إال  %1.03من امليزانية العامة
للدولة ،واألكيد أن الخصاص في املوارد البشرية ،والذي يفوق 360
منصب برسم سنة  ،2019ال يمكن تجاوزه بإقرار  100منصب مالي
برسم مشروع قانون املالية الحالي.
وال بد كذلك من التركيز على تأهيل املوارد البشرية وضمان التكوين
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والتكوين املستمرللدبلوماسيين املغاربة ،حتى يكونوا في مستوى رهانات
تحديث املنظومة الدبلوماسية ومالءمتها وتطوير أدائها ،لتكون قادرة
على رفع تحديات املرحلة ،املتميزة بالتعقيد وتسارع األحداث وتناسل
بؤر التوتروتشكل األقطاب وصراع املصالح.

