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  احلادیة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 23(هـ 1439 جامدى أ�ول 5 ثال�ءال : التارخي
  .احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثالثة وا�ق�قة  وس�بعة ؤ�ربعونتان ساع : التوق�ت

  .التاسعة بعد الزوال
لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة  خمصصة لسة� : ل�دول أ�عام

  :ٕاثنني حول موضو�ني ،�لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة

  ؛"احلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا �ىل التمنیة احمللیة" ،املوضوع أ�ول - 

س�یاسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة " ،املوضوع الثاين - 
  ."الرشائیة �لمواطننيوانعاكساته �ىل القدرة 

--------------------------------------------  

  :�ن شامش، رئ�س ا�لس احلكمياملس�شار الس�ید عبد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، كنا �نتظارك

  راء احملرتمون،الس�یدة والسادة الوز
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه  242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة عن أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
  :مة حول موضو�نيالس�ید رئ�س احلكو 

  .یتعلق �حلاكمة الرتابیة وانعاكساهتا �ىل التمنیة احمللیة املوضوع أ�ول -

یتعلق �س�یاسة احلكومة يف تدبري صندوق املقاصة  واملوضوع الثاين -
 .وانعاكساته �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� املدر�ة يف �دول أ�عامل، ٔ�عطي 
 .لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت وٕا�ال�تاللكمة � 

ولكن ق�ل ذ� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رحب �لسادة الوزراء اجلدد، ؤ�ن ٔ�قول هلم 
ب�ٔن جملس املس�شار�ن �رحب �مك و�متىن لمك اكمل التوف�ق والن�اح يف 

  . �اممك اجلدیدة
من  ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما اس�ت�د

  .مراسالت

  :، ٔ�مني ا�لستو�زياملس�شار ٔ�محد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني

ینا�ر  16توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن يف الفرتة املمتدة من 
  : ـب 2018ینا�ر  23ٕاىل یومه الثال�ء  2018

  سؤ� شفهیا؛ 23 -

  سؤ� كتابیا؛ 12 -

  .جوا� كتابیا 15مث  -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

ٔ�س�ئ� مربجمة،  7ٕاذن يف ارتباط �ملوضوع أ�ول لهذه اجللسة، عند� 
ؤ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق  ،ٔ�ف�ح �ب التد�الت �ش�ٔهنا

  .رتم�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار احمل

  :فؤاد قد�ري الس�یداملس�شار 
 محمد ٔ�ذن اخلري اليتوالصالة والسالم �ىل س�ید� �سم هللا الرمحن الرحمي 

  .و�ىل �ٓ� وحصبه ومن و�ه ءاس�تق�لت �ٓخر ٔ�خ�ار السام
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين،
  ،الس�ید الرئ�س
ما رامكته اململكة املغربیة وما جسلته من حتوالت �ىل ٔ�ن الشك 

املس�توى الس�یايس و�ق�صادي وإالداري، ٕاضافة ٕاىل الوعي والرغبة 
ا�ٔ�یدة يف ر�وب هودج التمنیة وس� مسار التمنیة، عنارص قادت ٕاىل 
ٕا�داث و�روز قاموس �دید مبفاهمي �دیدة و�دما�ات لفظیة تداولیة 

ربة �دا من ق�یل التمنیة املندجمة، ا�ميقراطیة ال�شار�یة، التدبري م�طورة ومع
ال�شاريك يف ٔ�سلوب إالدارة املعارصة، واحلاكمة الرتبیة، و�ريها من املفاهمي 
أ�ساس�یة ا�يل مفروض ٔ�هنا الیوم �كون جتاوزت ٕاشاكلیات التعریف 

وقدرة  ا� �دیدوالتدق�ق وتعدد الزوا� واملقار�ت املعمتدة، لتربز لنا ٔ�سلو
�ىل التدبري اجلید �لموارد املالیة وال�رشیة دا�ل امجلا�ات احمللیة ودا�ل 

 ،�یضمن احلقوق د�لو ،إالدارة العموم�ة �شلك حيفظ �رامة املواطن املغريب
  .وجيع� �ٓلیة من �ٓلیات �لق التمنیة

الس�ید الرئ�س احملرتم، حىت هو مت  ،هاذ القاموس ا�يل �لكمت �لیه
ه الیوم مبفهوم �دید ٔ�كرث تطور ؤ�كرث تعبري ا�يل هو ا�اكء ا�ايل ٔ�و ت�ٔث��

واليت تبقى احلاكمة  ،(l’intelligence territoriale)ا�اكء الرتايب، 
الرتابیة معوده الفقري، ٔ�وال خللق نوع من ا�ینام�ة التمنویة من �الل ٕا�ادة 

منویة من فهم واس��عاب رمس ا�ال، وكذ� �متكني املتد�لني يف العملیة الت 
وحتلیل احملیط ق�ل املرور ٕاىل جتریب احللول املالمئة لهاذ الو�دة الرتابیة ٔ�و 
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  . هاذ الو�دة الرتابیة، ٔ�قصد امجلا�ة، املدینة، إالقلمي، اجلهة
�ىل ٔ�ي، حىت ٔ�لزتم �سؤايل الیوم، وا�ي و�نا �لس�ید رئ�س احلكومة 

بیة وارتباطها �لتمنیة احمللیة، احلاكمة س�یاقا وم�نا، س�نقف عند احلاكمة الرتا
الرتابیة مكقاربة كتدا�ل فهيا املصاحل، الوظائف وأ�دوار وتتقاطع فهيا ٔ�یضا 
الثقافات والقمي، ولكن �یبقى الهدف هو الوصول ٕاىل صیغة م�دجمة، 

  .م�وازنة، كت�رتم املواطن املغريب وكرتاعي اخلصوصیة د�لو
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ين سؤال مربمج فهاذ احملور لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید 
  .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  السادة والس�یدات الوزراء،
  س�شار�ن واملس�شارات،إالخوان وأ�خوات امل 

الس�ید رئ�س احلكومة، �سائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت اختذمتوها 
  ٔ�و تنوون اختاذها لالرتقاء �حلاكمة الرتابیة يف ٔ�فق حتق�ق التمنیة امل�شودة؟

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :د شداملس�شار الس�ید ٔ�مح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،

�شلك احلاكمة الرتابیة مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالرساء ٔ�سس قویة �لتمنیة احمللیة 
امل�شودة، وهو ما یتطلب تفعیال لورش اجلهویة املتقدمة وتعز�ز ٔ�دوار 

  .الرتابیة والغرف اجلهویة وتقویة ٔ�داء إالدارة العموم�ة حملیا و�و� امجلا�ات
  :بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، حول ما یيل

  ما يه ٕاسرتاجتیة احلكومة يف جمال احلاكمة الرتابیة؟
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

ر اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید املس�شا
  .احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة والس�یدات الوزراء،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید رئ�س احلكومة، لقد تضمن الرب�مج احلكويم ٕاجراءات �مة 

اكمة الرتابیة وا�ي س�یعمتد �ىل مواص� تزنیل اجلهویة املتقدمة، لتكر�س احل
بوصفها ورشا وطنیا یعزز ا�ميقراطیة ویطور هیالك ا�و� مع �كر�س 
احلاكمة الرتابیة، مبا حيقق مسامهة اجلهویة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

  . وتقویة �اذبیة وتنافس�یة اجلهات
 نقطة حموریة تتعلق �ٔ�ساس مبوا�بة وقد ٔ�كد هذا الرب�مج �ىل

امجلا�ات الرتابیة وإالرساع يف حتویل �خ�صاصات واملوارد ال�رشیة واملالیة 
املرتبطة هبا، كام یعمتد �ىل تفعیل صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق 
التضامن ما بني اجلهات، كام ٔ�ن حمور التعمري وٕا�داد الرتاب حيتاج الیوم ٕاىل 

�ة تعمتد �ىل مراجعات �ذریة يف هذا ا�ال وحتتاج ٕاىل إالرساع ثورة حق�ق 
  . يف ٕاخراج مدونة التعمري

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٔ�مام هذه التحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة اليت مزيت 
الس�نوات أ��رية ؤ�مام جحم الت�د�ت والرها�ت اجلدیدة اليت یعرفها 

� نفسها مدعوة ل�س فقط ملتابعة �ودها يف جمال املغرب، و�دت ا�و
التمنیة وتطو�ر التجهزيات أ�ساس�یة، بل ٔ�یضا �لق�ام مبهام ٔ�خرى ذات ٔ�مهیة 
�اصة ويه �شجیع وتقویة إالدارة احمللیة �شقهيا احملدد ٕاما يف ٕاطار الالمتركز 

  .ٔ�و املنتخبة يف ٕاطار الالمركزیة
مة امل�شودة ٔ�صبحت املراهنة ٔ�كرث فلتحق�ق التمنیة الشمولیة واملس�تدا

من ٔ�ي وقت مىض �ىل املس�توى الرتايب، ٔ�و ما �سمى �ملقاربة الرتابیة يف 
التمنیة، بعد ٔ�ن ٔ�ثب�ت املقاربة املركزیة فشلها و�دم قدرهتا �ىل حتق�ق 

  . م�طلبات التمنیة احمللیة احلق�ق�ة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ربیة مدعوة الیوم �لق�ام مبجمو�ة يف هذا الس�یاق، �رى ٔ�ن ا�و� املغ
من إالصال�ات احمللیة وسن العدید من �سرتاتیجیات �ىل غرار �يق 
القطا�ات أ�خرى لفهم خمتلف املس�تو�ت إالداریة، �ق�صادیة 
والس�یاس�یة، �ج�عیة الثقاف�ة، وذ� ٕ�تباع س�یاسة معوم�ة حملیة 

ة والالمتركز الفعال، ا�ي ت�ٔ�ذ م�اكم� وشام� قوا�ا الالمركزیة احلق�ق�
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بعني �عتبار خمتلف إالشاكالت اليت تعاين مهنا التمنیة والت�د�ت اليت 
توا�ها قصد ٕاتباع �سرتاتیجیة الرتابیة �ىل املدى القریب واملتوسط ومل ال 

  . البعید، قصد حتق�ق �منیة هادفة وفعا� لعموم الرتاب الوطين
الرتابیة يف الوقت الراهن ٔ�مهیة فائقة  لقد اك�س�ت مس�ٔ� التمنیة

�ل�س�بة �لتدبري العمويم �ملغرب، وذ� ن���ة لتضافر مجمو�ة من العوامل 
�ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة وإالداریة والثقاف�ة، و�لنظر ٕاىل طبیعة 
إال�راهات والت�د�ت اليت ظلت توا�ها املقاربة املركزیة �لتمنیة، واليت تظل 

د� لٔ�سف ح��سها م�ذ �س�تقالل ٕاىل الیوم �ىل مجیع املس�تو�ت بال
  . وذ� �ىل الرمغ من وجود إالدارة الرتابیة �شقهيا املنتخبة واملعینة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان ا�هنوض والرفع من مس�توى التمنیة احمللیة يف اململكة املغربیة یعد 

الوطين لٔ�حرار، �عتبارها  ٔ��د الرها�ت اليت ندافع عهنا يف فریق التجمع
ٔ��د أ�هداف الرئ�س�یة واجلوهریة اليت من ٔ��لها هنج املغرب ٔ�سلوب 

  . الالمركزیة إالداریة و�دم الرتكزي إالداري
ٕان التمنیة الرتابیة �ملغرب �س�تلزم من ٔ��ل تقد�ا وسريها م�ظوم�ني 

ال�ركزي البد مهنام، م�ظومة الالمركزیة ويه م�نیة ومر�بة، وم�ظومة ال
إالداري ويه موضو�ة جبانب أ�وىل، ٕاال ٔ�هنا �ري مر�بة، ومن هذا املنطلق 
جيب الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕاصالح إالدارة احمللیة اليت یعترب املر�كز أ�ول 
�لهنوض �لال�ركزي إالداري وبلوغ احلاكمة الرتابیة امل�شودة واليت س�تحول 

  . الیةدون حتق�ق التمنیة، ٔ��رزها التفاو�ت ا�
ويف أ��ري نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل ٔ�ن فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار یربز ٔ�ن احلاكمة الرتابیة وٕان اكنت تتطلب ٕاقرار المركزیة حق�ق�ة 
وال �ركزي ٕاداري فعال، ٕاال ٔ�ن تزنیلها یتطلب ٕادارة قویة �كفاءات تعمتد �ىل 

  . املفقود بني اجلهاتالن�ا�ة والفعالیة يف التدبري لتحق�ق التوازن 
  ٔ��ن وصل �ر�مج ٕاقرار احلاكمة الرتابیة؟  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا

ٔ�عطي اللكمة، بق�ت دق�قة وبضعة ثواين، طیب شكرا، ٔ�عطي اللكمة 
  .ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :عبد إال� حفظي س�یدال املس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�وال، و�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�تو�ه ب�ٔحر عبارات 

م التوف�ق والسداد يف ا�هتاين والرتح�ب �لسادة الوزراء اجلدد، ؤ�متىن هل

  .�ا�م
ٕان املت��ع �لش�ٔن الرتايب واحمليل ال یقر ��ور أ�سايس املس�ند �لمرافق 
الرتابیة املرتبطة ارتباطا وثیقا �ملع�ش الیويم �لمواطن، و�ىل ا�ور ا�ي 
تقوم به امجلا�ات الرتابیة خبصوص تقدمي مجمو�ة من اخلدمات �ق�صادیة 

ف�ة، وذ� بغیة تث��ت م�دٔ� القرب �خلدمات �ىل ٔ�رض و�ج�عیة والثقا
الواقع، �ري ٔ�ن هناك مجمو�ة من الت�د�ت اليت الزالت تعوق مسلسل 
التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والرتابیة، أ�مر ا�ي یؤكد �ىل اس�مترار 
حاكمة مرتددة وحمدودة الن�ا�ة، وهذا ما جعل صاحب اجلال� امل� محمد 

 نربنو  16ظه هللا یؤكد يف الرسا� السام�ة اليت و�ها بتارخي السادس حف
ٔ�ن ورش اجلهویة املتقدمة هو "ٕاىل املنتدى الربملاين حول اجلهات،  2017

مرشوع ميتد �ىل املدى البعید و�س�توجب الت�يل �ك�ري من احلزم لرفع 
امجلود والیقظة ملوا�ة العقلیات احملافظة والتفا�لیة من ٔ��ل التك�ف 

  .ا�هت�ى نطق صاحب اجلال�" التعدیل واملالمئة �ك�ف�ة مس�مترةو 
ومن بني الت�د�ت كذ� اليت تعوق التمنیة الرتابیة ميكن التذكري مبا 

  :یيل
غیاب رؤیة ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل �لجام�ات الرتابیة ف� یتعلق  - 1

  مبسلسل التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة الرتابیة؛
طالق م�ثاق ال متركز مكمتل وشامل، ٕاذ ٔ�ن أ�مر رضورة ال�رسیع �ٕ  - 2

مل یعد یتعلق فقط بقرارات قطاعیة مرتبطة مبناس�بات �ٓنیة لتفویض 
التوق�ع يف هذا ا�ال ٔ�و ذاك ٔ�و مبجرد ٕا�شاء مصاحل ال ممركزة، بل یتعني 
ٕاقرار ال متركز حق�قي ومكمتل لنقل حق�قي �لسلطات من املركز ٕاىل 

 . م�ظومة احلاكمة إالداریةاجلهة وٕا�ادة النظر يف
یتعني ٔ�ن ی�سم م�ثاق ال متركز خبصائص القرب و��س�ام والفعالیة  - 3

والن�ا�ة ؤ�ن ین�ين �ىل احلاكمة اجلیدة انطالقا من م�ادئ ملموسة، 
ويه التفریع والتوطني الرتايب و��س�ام بني معل الوزارات �ىل 

مل بني لك املس�تو�ت املس�توى اجلهوي وتقامس الوسائل والتعاقد والتاك
 الرتابیة؛

رضورة �كو�ن أ�طر العام� �لو�دات الرتابیة يف املیاد�ن املتعلقة  - 4
 .بتدبري الش�ٔن العام والتكو�ن املس�متر �لمس�شار�ن اجلهویني واحمللیني

ٕان الت�دي أ�كرب جلعل امجلا�ات الرتابیة فا�ال ٔ�ساس�یا يف التمنیة  - 5
الیة ومواردها ا�اتیة و�كر�س اس�تقاللها ا�الیة هو تقویة حاكمهتا امل

، فٕان 2013املايل، حفسب تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة 
من مدا�ل امجلا�ات مصدرها التحویالت املالیة من ا�و�  78%

واملوارد الرضی��ة اليت تد�رها لفائدة امجلا�ات، وبصفة �امة یعزى 
ل ٕاماكن�هتا الرضی��ة الضخمة، اخلصاص املايل �لجام�ات ٕاىل �دم اس�تغال

ؤ�یضا ٕاىل حمدودیة حتمكها يف الو�اء الرضیيب ويف حتصیل الرضائب 
 .والرسوم ا�اتیة، ٕاضافة ٕاىل التدبري ا�تل لٔ�مالك

ويف هذا الس�یاق، فقد ٔ�وردت الیوم بعض املعطیات ٔ�ن دیون 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2018 ینا�ر 23( 1439 جامدى أ�ول 5

فوق ، ؤ�ن ما ی2017ملیار درمه �الل س�نة  160امجلا�ات الرتابیة فاقت 
 2016وٕاىل �دود  2015جام�ة �رابیة اقرتضت م�ذ انت�ا�ت س�نة  1600

ملیار درمه، وهو ما یطرح �ساؤال عریضا حول احلاكمة املالیة  10حوايل 
  .�لجام�ات الرتابیة ومسؤولیة السلطة الوصیة يف موا�بة املسؤولني املنتخبني

ات الرمسیة ويف نفس �جتاه، وكام �شفت عن ذ� خمتلف تقار�ر الهیئ
امللكفة �ملالیة العامة، و�ىل رٔ�سها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�ن النقائص 

تنظمي إالدارة احمللیة وضعف التدبري وانعدام املالحظة �ىل مس�توى 
املشاركة الفعلیة وٕارشاك الساكنة يف تدبري الش�ٔن احمليل، ٕاضافة ٕاىل انتفاء 

من العقاب، قد ٔ��رت سلبا إالحساس �ملسؤولیة وان�شار شعور إالفالت 
�ىل مؤرشات التمنیة احمللیة، �اصة �ل�س�بة �لف�ات اليت تع�ش يف وضعیة 
الهشاشة والفقر، كام ٔ�كدت �ىل ذ� املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ح�ث 
ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن الفقر املتعدد أ�بعاد ظاهرة قرویة �م�یاز ح�ث 

مقابل  2014س�نة من مجموع الفقراء �لوسط القروي  %85.4.یع�ش
 . 2004س�نة  80%

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �سائل احلكومة حول 
احلاكمة املتبعة يف تنف�ذ �سرتاتیجیات وا�ططات القطاعیة �ىل الصعید 

  اجلهوي واحمليل؟
فعل وما يه ا�ٓ�ر امللموسة لهذه الس�یاسات �ىل الساكنة؟ وهل مت �ل

تق�مي احلاكمة اليت مت هنجها لتنف�ذ املشاریع وا�ططات القطاعیة �ىل ٔ�رض 
  الواقع؟ 

كذ� ما يه التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها لتقویة م�دٔ� الت�ا�س 
  والتقائیة ا�ططات والربامج القطاعیة الرام�ة ٕاىل �منیة حملیة مس�تدامة؟ 

 یتعني اختاذها قصد إالرساع كام �سائل احلكومة حول إالجراءات اليت
بتفعیل م�ثاق �لتعاون �ق�صادي اجلهوي ی��ح هنج رشاكة فا�� وفعا� بني 
القطاع العام واخلاص، من ش�ٔهنا رمس ٔ�رضیة مواتیة لتحفزي �س��ر 

  اجلهوي وحتسني م�اخ أ�عامل �ىل الصعید ا�ايل واحمليل؟ 
ع�دات املالیة ��و� ما يه مقاربة احلكومة يف معایري توزیع �

�لجام�ات مبا يف ذ� موارد صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق التمنیة 
القرویة واملناطق اجلبلیة وصندوق التضامن بني اجلهات؟ وهل مت اع�د 
معایري ومؤرشات �دیدة �راعى فهيا ٔ�ساسا مس�توى التمنیة ال�رشیة 

  عدل العام �ل�شاط يف اجلهة؟والتجهزيات العموم�ة والب��ات التحتیة وامل
  .�متىن لمك الس�ید رئ�س احلكومة التوف�ق

  :الرئ�سالس�ید 
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :محمد �دال الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  مون،الس�یدة والسادة الوزراء احملرت 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

ما يه س�یاسة احلكومة لضامن حاكمة ج�دة لتدبري الش�ٔن احمليل 
  والتغطیة ا�الیة وجتاوز �خ�الالت؟ 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

و�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید �ٓخر م�د�ل يف هذا احملور مجم
  .املس�شار احملرتم

  :جشري �دياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمون،

�سعدين ٔ�ن ٔ�سامه �مس مجمو�ة العمل التقديم يف هذا النقاش الهام 
�لتمنیة احمللیة �اصة والتمنیة  حول احلاكمة الرتابیة ذات �رتباط الوثیق

  . بو�ه �ام
فال �منیة جمالیة حملیة حق�ق�ة بدون حاكمة �رابیة �جعة، وال منوذج 
�منوي �دید بدون هذه احلاكمة وبدون �ویة م�قدمة �ىل ٔ�رض الواقع 

  .ول�س فقط يف النصوص
لقد ٔ�صبحت التمنیة حقا من حقوق إال�سان بعد ٔ�ن ٔ�درج احلق يف 

يف �دول ٔ�عامل جلنة حقوق إال�سان �ٔ�مم املت�دة،  1977س�نة التمنیة 
  .وبذ� بدٔ�ت مر�� �دیدة من مرا�ل حقوق إال�سان

ومن حق ساكنة لك جام�ة مبملك�نا ٔ�ن تنعم ب�منیة شام� س�یاس�یة 
واق�صادیة واج�عیة وثقاف�ة وبی��ة �ىل ٔ�سس ا�ميقراطیة احمللیة والشفاف�ة 

مسؤولیة ا�و�، واحلكومة قامئة يف هذا ا�ال، وتطرح والفعالیة واملشاركة و 
  . �خلصوص ٔ�س�ئ� البد من إال�ابة �لهيا

فٕاىل ٔ�ي �د تلعب ا�الس الرتابیة �لحسا�ت دورا اكمال يف حماس�بة 
وم�ابعة وتق�مي �ٓداء مالیة امجلا�ات احمللیة؟ وٕاىل ٔ�ي �د تلعب وزارة 

  و�س�یري امجلا�ات احمللیة؟وتدبري ا�ا�لیة دورها املركزي يف تق�مي ٔ�داء 
وما مدى دمعها �لجام�ات احمللیة اليت �لهيا ٔ�ن تبادر مبشاریع �منویة حملیة 
هامة وطمو�ة و�یلكة ختلق فرصا �لعمل وختلق ٕاشعا�ا اق�صاد� واج�عیا 

  .وثقاف�ا لساكنهتا
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  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ز�ز احلاكمة الرتابیة، یتعني ليك تلعب امجلا�ات الرتابیة دورها يف تع

  :ٔ�ساسا
ٔ�وال، م�ح هذه امجلا�ات مزیدا من احلریة و�س�تقالل إالداري واملايل 
وتقویة مواردها املالیة وال�رشیة والتخف�ف من �دة الوصایة وتعویضها بنظام 

  .املوا�بة إالداریة ونظام الرقابیة القضائیة واملالیة البعدیة
كزي ٕاداري �شلك خيدم اجلهویة املتقدمة �نیا، ٕاصالح نظام الال�ر 

  .وی�سجم مع تو�اهتا الكربى
�لثا، یتعني �ىل إالدارة املركزیة و�ىل صناع القرار املركزي القطیعة مع 
ٔ�سلوب التحمك والضبط والتد�ل وهنج ٔ�سلوب احلاكمة واحلوار والتدبري 

 .ال�شاريك وال�شاور والتواصل مع لك الفا�لني احمللیني
 .ٕا�داث مراكز �لتكو�ن وٕا�ادة التكو�ن �اصة �لنخب احمللیة رابعا،

�امسا، الت�دید القانوين ا�ق�ق �لمهام اليت یتوالها املنتخبون احمللیون 
 .و�شجیع �ٓلیة التعاقد بني ا�و� وامجلا�ات الرتابیة

سادسا، إالصالح العمیق ملنظومة تدبري املوارد ال�رشیة واملالیة ومتكني 
 .�ات الرتابیة من سلطات فعلیة وحق�ق�ة ل�س�یريهارؤساء امجلا

سابعا، أ��ذ بعني �عتبار �ا�ة امجلا�ات احمللیة من ٕاماكنیات 
واف�قارها ��مع وسلبیة التقطیع الرتايب واع�د مقاربة �رابیة حملیة ت�ٔ�ذ بعني 

 .�عتبار خصوصیة لك جام�ة �رابیة �ىل �دا
�� مس�متر�ن لٔ�عامل املنجزة والوقوف ٕان احلاكمة تعين ٔ�یضا م�ابعة وتق 

 . �ىل �خ�الالت لتقوميها
وهبذا الصدد �رى رضورة توح�د املعایري بني خمتلف أ��زة امللكفة 
�لتق�مي واملراق�ة وكذ� الت�س�یق ف� ب�هنا لضامن الن�ا�ة والشفاف�ة والزناهة 

  .واملوضوعیة يف التق�مي واحملاس�بة
مة تعمتد �ىل صیانة احلریة وضامن خ�ارات ٕاضافة ٕاىل ذ� فاحلاك

املواطنني واملواطنات وتوس�یع املشاركة الشعبیة والشفاف�ة الاكم� يف ظل 
  .فصل السلط والتوازن ب�هنا وس�یادة القانون والقضاء املس�تقل الزنیه والكف�ٔ 

  .والسالم �لیمك

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

س�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �ل 
  .طرحت

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء، 

  واملس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
ة ٔ�ن ٔ�و�ه الشكر اكلعادة ٕاىل مجیع الفرق وأ�خوات ٔ�ود يف البدای

وإالخوان من السادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل تفضلهم بطرح موضوع 
مرتبط �حلاكمة الرتابیة، ا�يل يه وا�د من املر�كزات أ�ساس�یة د�ل 

  .الس�یاسات العموم�ة ود�ل التدبري الرتايب ود�ل الربامج احلكوم�ة
صبح هاذ املفهوم د�ل احلاكمة مفهوم مركزي يف �ٔ  2011مفنذ دس�تور 

تدبري الش�ٔن العام، تدبري املرافق الرتابیة، وحنن نعرف ٔ�ن هذا لكه مرتبط 
ارتباط وثیق مبصاحل املواطنات واملواطنني و�ملس�توى املع�يش �لمواطنات 

  .واملواطنني
وقد حرصت احلكومة، كام ورد يف �دد من التد�الت، �ىل تزنیل 

ن إالصال�ات الب��ویة، ٕاصال�ات هیلكیة اليت تصب يف اجتاه دمع مج� م
مشلت �ىل اخلصوص إالطار القانوين املنظم لهاذ امجلا�ات احلاكمة الرتابیة 

الرتابیة ا�ي ٔ�متمنا امحلد � ٕاخراج النصوص التطبیق�ة يف ظرف ق�ايس، 
ٕاىل ٕاخضاع ويه لكها سواء القوانني ٔ�و املراس�مي التطبیق�ة هتدف يف معقها 

تدبري الش�ٔن العام احمليل لقوا�د احلاكمة اجلیدة والقامئة �ىل �دد من 
  :املبادئ، ٔ�مهها

ٔ�وال، املساواة بني املواطنني يف ولوج املرفق العمويم ويف احلصول �ىل 
  .اخلدمات العموم�ة

�نیا، اس�متراریة ودميومة هاذ اخلدمات د�ل املرفق العمويم وضامن 
�نیا، . متراریة يف �د ذاتو راه يشء �م، ٔ�ن نوفر رشوطهجودته، ٔ�ن �س� 

 . اجلودة د�ل هاذ اخلدمات د�ل املرفق العمويم
�لثا، �كر�س قمي ا�ميقراطیة، قمي الشفاف�ة، قمي احملاس�بة وقمي 

  .املسؤولیة
 .رابعا، �رس�یخ س�یادة القانون

 .ؤ��ريا، ال�شار�یة واحلوار يف ٕاطار ا�ميقراطیة ال�شار�یة
و�لتايل فٕان احلكومة عندها �ىل لك املس�تو�ت خمتلف امللفات ا�يل 
طرحوها السادة املس�شار�ن احملرتمني، عندها تصورات وعندها �رامج 

  .ؤ�بدت ٔ�وراش
�ادي نبدا من الالمتركز إالداري ا�يل أ��لبیة د�ل التد�الت ٔ�شارت 

لالمتركز إالداري ا�يل ٕالیه، وا�يل هرض� �لیه مرارا، ا�يل هو ٕاخراج م�ثاق ا
هو عندو ٔ�مهیة �برية، �ادي خيول �دد من �خ�صاصات د�ل السلطات 
املركزیة ٔ�و إالدارات املركزیة س�یحولها ٕاىل ٕادارات �ویة، هاذ الورش 
اعتن��ا به م�ذ ٔ�ول یوم، مقنا ف�ه بعدد من اخلطوات، ا�ٓن املرسوم د�ل 

موجود، ٕان شاء هللا �ادي  املیثاق، مرسوم م�ثاق الالمتركز إالداري
خنرجوه يف القریب، بقات �ري مسائل ٕاداریة ومسائل ٕاجرائیة وبعض 

  .أ�مور د�ل التحكمي
ٕاذن املهم فهاذ الالمتركز إالداري ٔ�ش�نو هو؟ الالمتركز إالداري یعين نقل 
السلطات د�ل إالدارات املركزیة ٕاىل ٕادارات �ویة، معىن �دد من أ�مور 
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قاو� واملواطن واملواطنة �یجیوا �لر�ط �ش یقضیوها �ادي ا�يل الیوم امل
  .یبداو یقضیوها �و�

�دد من الربامج ا�يل كتمت مركز� �ادي تبدا تمت �و�، ولكن أ�مه هو 
الت�س�یق، الیوم �ش ن�سقو بني إالدارات �ش ندوزو طریق، �ش نب��و، 

ي، كند�رو الت�س�یق ند�رو مصاحل، �ش نطبقو �رامج �ىل املس�توى اجلهو 
بني التجهزي وا�ا�لیة والتعلمي والص�ة كند�روه مركز�، دا� �ادي نبداو 
ند�روه �و� عن طریق تفویض اخ�صاصات، هاذ �خ�صاصات �ادي 

  .تفوض �لجهات �ش تقوم هبا، ٕاذن هاذي النقطة أ�وىل
وض النقطة الثانیة بطبیعة احلال، ال ميكن ٔ�ن نفوض اخ�صاصات ٕاال ونف

معها مزيانیة ونوفر موارد �رشیة، �ش ميكن يه متارس هاذ �خ�صاصات 
  .د�لها، ٕاذن هذا هو یعين الفكرة أ�ساس�یة د�ل الالمتركز إالداري

بطبیعة احلال، الیوم راه اك�ن نقاش معیق حول القضیة د�ل املراكز 
امل� اكن  اجلهویة لالس��ر كام تعرفون، وا�يل يه م�دا�� مع هذا، جفال�

قد ٔ�مر ب�شك�ل جلنة تنكب �ىل تق�مي املراكز اجلهویة لالس��ر ا�يل عند� 
د�، ٔ�ش�نو ٔ�عطت؟ و�یفاش ميكن تعطي ٔ�حسن؟ وش�نو هو التنظمي 
املرتقب يف املس�تق�ل؟ ال من ح�ث الصالح�ات وال من �ح�ة طریقة 

هات العمل ومن ح�ث املبادئ د�ل الت�س�یق و�لتقائیة بني خمتلف اجل 
  .املتدا��، یعين إالدارات املتدا�� ٔ�و املؤسسات العموم�ة املتدا��

فاح�ا م�ك�ني �ىل هاذ الورش حىت هو، وهو م�دا�ل مع هذا، �ادي 
یويل ٔ�مه القرارات املرتبطة �الس��ر تت�ذ �و� بت�س�یق بني إالدارات 

  . املعنیة
دارات �ویة ٔ�وال، وهاذ م�ثاق الالمتركز إالداري ٕاذن �ادي یعطینا إ 

ٕادارة  38، 30و�ادي جنمعوها يف ٕاطار ٔ�قطاب، صعیب �كون عند� 
، �يق 10ٔ�و  14م�ال ٔ�و  �12ادي جنمعوها يف ٔ�قطاب �ادي �كون عند� 

ما حتدثناش هنائیا حشال �ادي �كون، مبعىن �ادي جنمعها، �ادي �كون 
م د�لو د�ل �لهيا مد�ر �وي، وهذاك املد�ر اجلهوي �ادي یقوم �ملها

الت�س�یق ویت�ذ القرارات و�ادي �كون عندو الصالح�ات �ش ميكن 
�رسعو �س��ر يف أ�وراش، وهو �ٓنذاك اجلهة �ادي �كون عندها 
خماطب �وي ما �ادي یول�ش اجلهة عندها خماطب وطين مركزي يف 
 إالدارات، يف الوزارات، ال، �ادي یويل ا�اطب د�لها يف التجهزي ٔ�و يف

الص�ة ٔ�و يف ٔ�ي مس�توى من املس�تو�ت، �ادي �كون هاذ ا�اطب 
  . �وي

وهذا ك�س�ت��ع وا�د النقطة �لثة �مة �دا، هو ٔ�نه �اص �كون عند� 
عقود �رامج بني اجلهة وا�و�، اجلهة وا�و� �ادي �كون عقود �رامج، 

يل �ادي وهاذ الربامج ا�يل �ادي تدار بطبیعة احلال ا�يل صادق �لهيا ٔ�و ا�
یوقعها هو �ات �ویة مع جمالس اجلهات، و�لتايل هذا �ادي یويل وا�د 
الورش �دید �ري مس�بوق، ما معرو ما اكنت اجلهات وال امجلا�ات الرتابیة 
كتد�ر عقود �رامج مع ا�و�، دا� ا�ٓن �ادي تدار ا�يل �ادي یت�دد فهيا 

من ح�ث ا�متویل، ال  �لزتامات د�ل الطرفني، ال من ح�ث الربامج، ال
  . من ح�ث �ٓ�ال التنف�ذ، ال من ح�ث ا�ٓلیات د�ل التنف�ذ، ال ٕاىل �ٓخره

مع ذ� �ادي نولیو فوا�د املس�توى �دید د�ل احلاكمة ود�ل التدبري 
د�ل هاذ العالقة بني امجلا�ات الرتابیة، وخصوصا اجلهات وبني ا�و� 

ذاك يف ٕاطار هذا الالمتركز ا�يل املمث� يف من ميثلها �ىل مس�توى اجلهة �ٓن
  . هرض� �لیه

ٕاذن هذه نقطة، واح�ا ا�ٓن هناك ورش �لتفكري فهاذ عقود الربامج 
�یفاش �ادي �كون ٔ�ن يه ٔ�ول مرة �ادي تدار، ولكن يه تتاكمل مع 

  . هاذ أ�مور ا�يل در�
�نیا، �ل�س�بة �لربامج اجلهویة هناك وا�د النقطة �مة هو هاذ �رامج 

تمنیة اجلهویة املنصوص �لهيا قانونیا تعترب �ٓلیة من �ٓلیات احلاكمة اجلیدة ال 

�ىل املس�توى الرتايب، ا�يل معلنا ا�ٓن اجلهات ملزمة �ش تد�ر �ر�مج 
التمنیة اجلهویة و�ىل ٔ�ساسه �یكون عقد �ر�مج بني ا�و� وبني امجلا�ة 

الت أ�خرى الرتابیة، و�ىل ٔ�ساسه ك�شوفو ٔ�ش�نو �ادي ی��فذ وا�متوی
و�ريها، فٕاذن هذا يشء �م، وهذا الرب�مج د�ل التمنیة اجلهویة هو ا�يل 
�ادي حيقق لنا �لتقائیة بني خمتلف اجلهات املتد��، مايش �یجي 
إالساكن �ید�ر وا�د احلي ولكن ما �سقش مع التعلمي �ش �كون مدرسة، 

مركز  ما �سقش مع الص�ة �ش �كون مس�شفى ٔ�و �كون مس�توصف ٔ�و
حصي يف الوقت املناسب، تنمكلو �اد تنقولو ٕاوا راه �اص املدرسة ف�نا يه 

  .�اد ت��داو نقلبو
�اص �كون التقائیة، مبعىن الربامج �متيش م�سقة م�ذ البدایة وكتنفذ 

  .بتوازي، هذا هو املعين د�ل التقائیة
منیة و�د�ر ���ر ٔ�نه احلكومة ٔ�ولت اه�م �بري لهاذ الربامج د�ل الت 

داجلهات حلد  10اجلهویة، د�ل وضعها ود�ل املصادقة �لهيا، ومن هنا فٕان 
داجلهات ا�ٓن  �10ة صادقت �ىل �رامج التمنیة اجلهویة،  12ا�ٓن من 

صادقت �لهيا، ف� تو�د إالثنني املتبق�ة يف طور إال�داد من طرف ا�الس 
  . املعنیة

�ادي �كون ٔ�ساس �ٓلیة التعاقد وكام قلت هاذ �رامج التمنیة اجلهویة يه 
  .بني اجلهات وبني السلطات املركزیة يف ٕاطار عقود �رامج

�لثا، التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب، هذا حىت هو وا�د املفهوم �م، 
ٔ�نه �یعطینا وا�د الوثیقة مرجعیة �لهتیئة ا�الیة �موع الرتاب اجلهوي، 

�داد الرتاب ٕاىل حتق�ق التوافق وهيدف �خلصوص هاذ التصممي اجلهوي الٕ 
بني ا�و� واجلهة حول تدبري وهتیئة ا�ال الرتايب وهتی��ه وفق رؤیة 
ٕاسرتاجتیة بعیدة املدى واس�رشاف�ة، وهذا مفهوم يف التخطیط 
�سرتاتیجي، مركزي و�م مبا �سمح بت�دیث التو�ات واخ�یارات التمنیة 

عام �لتمنیة اجلهویة املس�تدامة اجلهویة، و�� من �الل وضع إالطار ال
�لم�االت احلرضیة والقرویة، حتدید �خ�یارات املتعلقة �لتجهزيات 
واملرافق العموم�ة الكربى املهیلكة �ىل مس�توى اجلهة، حتدید جماالت 
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 .املشاریع اجلهویة و�رجمة ٕاجراءات �مثیهنا وكذا مشاریعها املهیلكة
ن القانون التنظميي املتعلق م 89ويف ٕاطار تزنیل مق�ضیات املادة 

�جلهات، فقد حرصت احلكومة �ىل ٕاصدار املرسوم املتعلق بت�دید 
مسطرة ٕا�داد التصممي اجلهوي ٕال�داد الرتاب وحتی��ه وتق�ميه، وهو فعال 
املرسوم ا�ي صادق �لیه ا�لس احلكويم وصدر بعد ذ� �جلریدة 

تقریبا، وهيدف هذا  ، عند شهر�ن ونصف2017نونرب  2الرمسیة بتارخي 
  :املرسوم ٕاىل حتق�ق �ایتني ٔ�ساس�ی�ني

ٔ�وال، ٕاىل متكني جملس اجلهة من بلورة م�ظور �لهتیئة ا�الیة �ىل مدى 
س�نة، من �الل ٕاجناز التصممي اجلهوي ٕال�داد الرتاب وفق التو�ات  25

  .الس�یاسة العامة ٕال�داد الرتاب املعمتدة �ىل املس�توى الوطين
ال�شاور وحتق�ق ��س�ام والت�س�یق بني خمتلف الفا�لني �نیا، تعز�ز 

  .واملتد�لني يف م�دان ٕا�داد الرتاب �ىل املس�توى اجلهوي
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن جمالس اجلهات رشعت فعلیا يف ٕا�داد ا�راسات 
املتعلقة هبذه التصاممي، ح�ث تو�د ٔ�ربع دراسات يف مر�� ال�شخیص ٔ�و 

راسات يف مر�� إال�الن عن طلب عروض التقر�ر ا�هنايئ وثالث د
ومخس دراسات يف مر�� ٕا�داد ملفات طلب العروض، واحلكومة �ازمة 
�ىل موا�بة اجلهات يف هاذ الورش ودمعها، ا�ي هو ٕا�داد تصاممي �ویة 

  :وٕا�داد الرتاب، وخصوصا من �الل
ا�بهتا ٔ�وال، ت��ع ا�راسات املتعلقة �لتصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب ومو 

  .مع القطا�ات املعنیة
  .�نیا، وضع مرشوع دلیل لت�س�یط مسطرة ٕا�داد هذه التصاممي

ؤ��ريا، �رجمة دورات �لتكو�ن لفائدة ٔ�طر امجلا�ات الرتابیة واجلهات يف 
  .جمال ٕا�داد الرتاب

  :احملور الرابع، هو دمع القدرات التدبريیة �لجام�ات الرتابیة
ا�ات الرتابیة يشء �م، ولكن ٔ�یضا خص الشك ٔ�ن نقل �خ�صاصات امجل

رفع مس�توى قدرات التدبريیة وقدراهتا �ىل موا�ة الت�د�ت اليت توا�ها 
وح�ا واعیني هبا، ح�ا واعیني ب�ٔن �دد من امجلا�ات يف جمال املوارد 
ال�رشیة، يف مس�توى املوارد ال�رشیة يف �اجهتا �لموارد ال�رشیة ذوي 

تقين سواء يف التجهزي ٔ�و يف املالیة ٔ�و يف املس�توى �ايل من �ح�ة ال 
الرضائب، اجلبا�ت ٔ�و يف إالدارة، يف التدبري ٔ�و �ريها، هذا �ا�ات مل�ة 
�لجام�ات، ٕاذن فهناك تفكري معیق �مع امجلا�ات �ىل �دد من املس�تو�ت، 

  :ؤ�خص ���ر
ٔ�وال، �ىل مس�توى تعز�ز الهیالك إالداریة والتنظميیة وتطو�ر ٔ�سالیب 

تدبري إالداري �لجام�ات الرتابیة، حترص احلكومة �س�مترار �ىل دمع ال 
وموا�بة ٕارساء ٕادارة امجلا�ات الرتابیة وهیالكها، ح�ث معلت وزارة 
ا�ا�لیة �ىل توج�ه ا�ور�ت وا�الئل التوضیحیة ذات الص� 
 �مجلا�ات الرتابیة واليت مشلت تنظمي ٕادارة اجلهة وٕادارة العام� ٔ�و إالقلمي

  .مرفقة ب�ذج الهیالك التنظميیة لهذه اجلهات

ويف ٕاطار تزنیل الواكالت اجلهویة لتنف�ذ املشاریع احملدثة مبوجب القانون 
واكالت  8التنظميي املتعلق �جلهات، فقد مت ٕاعطاء �نطالقة ٔ��شطة 

، وذ� �رب املصادقة �ىل �2017ویة لتنف�ذ املشاریع ٕاىل �ایة ممت ش�ت�رب 
  .ا وتنظميها الهیلكي ؤ�نظمة موظفهيامزيان�هت

هذا وجيدر الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن احلكومة �ازمة �ىل مواص� دمعها �الس 
اجلهات و�يق امجلا�ات الرتابیة يف حتدیث هیالكها وتعز�ز قدراهتا سواء 

 .املنتخبة مهنا ٔ�و إالداریة
 �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة، تعمل احلكومة ٔ�یضا �ىل مس�توى املوارد

ال�رشیة �ىل متكني امجلا�ات الرتابیة كام قلت من موارد �رشیة مؤه� 
  .��هنوض ب�ٔعباء إالدارة �ىل املس�توى الرتايب، وهذا ف�ه �دد من ا�ٓلیات

ا�ٓلیة أ�وىل، يه نقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهیئات املشرتكة بني 
إالدارات من  إالدارات، نقل املوظفني املنمتني ٕاىل الهیئات املشرتكة بني

الوزارات ٔ�و من إالدارات العامة ٕاىل امجلا�ات الرتابیة، وذ� وفق املرسوم 
، ٕان اق�ضت املصل�ة ذ� وٕاذا ٔ�رادت 2015غشت  5ا�ي صدر يف 

  .امجلا�ات الرتابیة ذ� بطبیعة احلال
، املتعلق �ٕالحلاق ف�ح 2014ینا�ر  �30نیا، إالحلاق، فٕان مرسوم 

ى امجلا�ات الرتابیة ملدة ثالث س�نوات �ىل ا�ٔكرث قاب� ٕاماكنیة إالحلاق �
�لت�دید للك موظف راغب يف ذ�، وميكن �لموظف امللحق لفرتة ال تقل 
عن املدة املذ�ورة، ٕاذا رغبت امجلا�ة الرتابیة ٔ�ن یدمج بصفة هنائیة �ى 

  .امجلا�ة الرتابیة امللحق �هيا
ده لفائدة إالدارات ؤ��ريا، فضال عن ذ� وغرارا �ىل ما مت اع�

العموم�ة، تعمل احلكومة �الیا �ىل وضع ٕاطار تنظميي الع�د ال�شغیل 
مبوجب عقود �مجلا�ات الرتابیة، هاذ املرسوم تقریبا ش�به �اهز و�ادي 
خنرجو �ش ميكن امجلا�ات الرتابیة عن طریق عقود ٔ�ن �شغل بعض 

س�توى العايل، وهذا الكفاءات اليت حتتاج ٕا�هيا وخصوصا اخلربات ذات امل 
س�ميكن امجلا�ات الرتابیة من اس�تقطاب الكفاءات واس�تقطاب أ�طر وسد 

  .اخلصاص امللحوظ �ى امجلا�ات الرتابیة �ىل املس�توى املوارد ال�رشیة
تدبري املمتلاكت امجلا�ات الرتابیة هذا حمور �امس، وذ� ٔ�نه هناك 

اس ٕاىل ٕاقرار قوا�د الیوم ٕا�داد لوا�د مرشوع قانون مو�د هيدف �ٔ�س
تتو� حتدیث ٔ�سالیب ومساطر التدبري وتعز�ز أ�مالك العقاریة �لجام�ات 

  .الرتابیة �لم�افظة �لهيا و�منیهتا وحتسني مداخ�لها
وهاذ القانون ٕان شاء هللا، مرشوع القانون س�یعد قریبا، ولكن يف 

ي انتظار صدور القانون، راه �دد من إالجراءات ا�يل اكنت كدار �اد
�س�متر ونقوموا هبا وخصوصا من ق�ل وزارة ا�ا�لیة، ويه تقدمي 

�س�شارات القانونیة يف لك ما یتعلق �ٔ�مالك، ٔ�مالك العامالت وأ�قالمي 
وامجلا�ات الرتابیة، تنظمي دورات �كوی��ة لفائدة املوظفني يف هذه امجلا�ات 

اخلاصة بتدبري الرتابیة، ٕا�داد دلیل شامل، معيل ومفصل �تلف املساطر 
  .ٔ�مالك العامالت وامجلا�ات الرتابیة
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احملور السادس مرتبط �حلاكمة املالیة، ؤ�خص ���ر هنا جوج د�ل 
صندوق الت�ٔهیل �ج�عي وصندوق التضامن بني اجلهات : الصنادیق

ا���ن وردا يف ا�س�تور، ؤ�یضا نص �لهيام القانون التنظميي �لجهات، 
ینظمو املداخ�ل د�هلم و�ینظمو املعایري د�ل ؤ�یضا صدر مرسومان � 

  .التوزیع
ف�ال�س�بة لصندوق التضامن بني اجلهات، مت الت�دید يف مرسوم �اص 
صدر، حتدید معایري التوزیع حسب مؤرش التمنیة ال�رشیة يف امجلا�ات 
الرتابیة املعنیة، والناجت ا�ا�يل اخلام الفردي و�دد العاطلني و�دد الساكنة 

ة و�دد الساكنة يف الهوامش احلرضیة وطبیعة املشاریع املمو� حسب القروی
ٔ�ولیات الس�یاسات العموم�ة �ىل ٔ�ن حتدد ال�سب امل�ٔویة للك معیار من 

  .املعایري املشار ٕا�هيا مبق�ىض قرار
يف ما خيص صندوق الت�ٔهیل �ج�عي، حىت هو راه صدر وا�د 

صندوق بناء �ىل الناجت ا�ا�يل املرسوم �ی�دد معایري �س�تفادة من هاذ ال 
اخلام الفردي، �دد الساكنة �لعامل القروي، جحم اس��رات ا�و� 
�لمؤسسات العموم�ة املنجزة �جلهة و�س�بة الهشاشة �جلهة وطبیعة املشاریع 
املمو� حسب ٔ�ولو�ت الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ي ٔ�ن هذا الصندوق ال 

ٔ�دىن يف هاذ املعایري لكها، یعين ا�يل �س�تف�د م�ه ٕاال من عنده املؤرشات ا
عندو ٔ�قل �جت دا�يل �ام، �كون عندو ٔ�قل �س�بة د�ل �س��رات د�ل 
ا�و� فهادیك امجلا�ات الرتابیة ٔ�و يف امجلا�ات الرتابیة املعنیة، �س�بة 

  .الهشاشة ٔ�یضا �جلهة، ٔ�قل �س�بة د�ل الهشاشة وهكذا
ن شاء هللا هاذ الصندوق �ىل لك ٔ�ن هاذ املعایري �ددت، و�متنوا إ 

�ال صندوق التضامن بني اجلهات، ٔ�نمت صادقمت يف ما خيص قانون املالیة 
  .، �ىل وا�د الرصید ا�ي بدٔ� به هذا الصندوق ٔ�ول مرة2018د�ل 

�ىل لك �ال اح�ا راه یاله س�ن�ني د� �ش بدٔ�ت امجلا�ات الرتابیة، 
رفون ب�ٔن هذه املر�� لكها اكنت وخصوصا اجلهات العمل د�لها، ؤ�نمت تع

مر�� إال�داد القانوين وإال�داد التنظميي وٕا�داد املساطر و�ريها، فه�ي 
وا�د الرتسانة �برية، ولكن امحلد � حتلینا �جلرٔ�ة و�لش�ا�ة �ش �رسعو 

 . هاذ الرتسانة لكها
� ؤ��ريا البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ا�ٓلیات ال�شار�یة �لحوار، ٕاضافة ٕاىل ما ٔ�رش

ٕالیه فهناك �دد من ا�ٓلیات هتدف ل�شارك املواطنون و�شارك ا�متع املدين 
م�ارشة يف ٕا�داد وت��ع �رامج التمنیة دا�ل النفوذ الرتايب �لجام�ات الرتابیة، 
ومتكن هؤالء املواطنني وهذه امجلعیات د�ل ا�متع املدين من ممارسة الرقابة 

  : �خلصوص ف� یيل�ىل ٔ�عامل امجلا�ات الرتابیة، وتت�ىل
ٔ�وال، تت�ىل يف تقدمي عرائض تتضمن مقرت�ات قصد ٕادرا�ا يف �دول 
ٔ�عامل جملس امجلا�ات الرتابیة والتداول والتقر�ر �ش�ٔن موضوعها، والیوم 
ميكن �لمجمتع املدين ٔ�و فعالیات مدنیة جتمع عرائض وتطلب �ش وا�د 

الرتابیة، مع أ�سف ٕاىل املوضوع یتدرج يف �دول أ�عامل د�ل امجلا�ات 
  .�د السا�ة التفعیل د�لو �يق حمدود

وقد قامت الوزارة امللكفة �لعالقات مع ا�متع املدين ب��ظمي �دد من 
أ�وراش و�دد من ا�لقاءات يف �دد من أ�قالمي، و�يق مس�متر هاذ اليش 

ضا حلث امجلعیات �ىل �س�تفادة من هذه إالماكنیة، ا�متع املدين، ؤ�ی
ٕالطالعهم �ىل ا�ٓلیات، وهذه ا�ٓلیات راه صدرت وتوزعت ويه موجودة 

  . �ىل احلوامل إاللكرتونیة وميكن تد�لوا لها م�ارشة، فهذه �ٓلیة �مة
�نیا، �رش ٔ�عامل جمالس امجلا�ات الرتابیة ورؤساهئا هبدف ٕاطالع 

م من ت��ع املواطنني �ىل م�جزات امجلا�ات الرتابیة اليت ی�متون ٕا�هيا ومتك�هن
  .خمتلف مرا�ل التنف�ذ وإالجناز

تفعیل ا�ل�ان ا�امئة �لم�لس ٔ�و �لم�الس الرتابیة من �الل متك�هنا من 
  . عرض تقار�رها �ش�ٔن نتاجئ ٔ�عامل جملس ورئ�سه بصفة دوریة

اع�د جملس امجلا�ات الرتابیة الطرق احلدیثة يف تدبري املرافق العموم�ة 
عن طریق اع�د م�دٔ� املنافسة والشفاف�ة والتعاون  وٕاجناز املشاریع التمنویة

  . والرشاكة مع القطاع اخلاص
ٔ�خمت بنقطة ويه ربط املسؤولیة �حملاس�بة ا�يل ٔ�شاروا لها �دد من 

املف�ش�یة السادة املس�شار�ن، وهنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن مف�ش�یة �اصة يه 
تقوم بوا�د العمل ، هاذ املف�ش�یة ا�ٓن 1(L’IGAT)الرتابیة  العامة لٕالدارة

�م د�ل التف��ش، د�ل املراق�ة ود�ل ٕا�داد التقار�ر وبطبیعة احلال م�ذ 
صدور القانون التنظميي د�ل امجلا�ات الرتابیة ود�ل اجلهات هاذ القانون 
التنظميي �یلزم �ىل أ�قل �ل�س�بة �لمدن الكربى و�ل�س�بة �لجهات �كون 

�دة يف الس�نة، معىن ذ� ٔ�نه در�ة �ىل أ�قل وا�د ز�رة تف��ش�یة وا
املراق�ة والتف��ش �ادي �رتفع، بطبیعة احلال هاذ النتاجئ د�ل التقار�ر �ادي 
یت�اذ بعني �عتبار و�ادي �كون عندها بناءا �ىل م�دٔ� د�ل ربط 

  . املسؤولیة �حملاس�بة، ٔ�ن ال ميكن ٔ�ن �كون ٕاال بعد التدق�ق
لحسا�ت حىت هو تیقوم بوا�د وبطبیعة احلال هناك جملس ٔ��ىل � 

ا�ور �م �مكیيل حىت هو، والتقار�ر د�لو راه اح�ا در� وا�د �لیة �اصة 
�راسة مجیع التقار�ر ومجعها، ٔ�ن ٔ�ح�ا� كتكون فوا�د املوضوع وا�د 
ووا�د امجلا�ة �رابیة وا�دة كتكون تقار�ر صدرت من �ات م�عددة من 

ة وا�لس أ��ىل �لحسا�ت و�اصنا امجلع املف�ش�یة العامة لٕالدارة الرتابی
  . د�لها لرنتب �لهيا اخلالصات الرضوریة

�ىل لك �ال احلاكمة الرتابیة يه م�نو�ة وم�عددة ولكن تن�ين �ىل لك 
ما ذ�رته من حماور، ولكن تن�ين �خلصوص �ىل ا�ور د�ل رؤساء 

امجلا�ات الرتابیة  امجلا�ات الرتابیة ٔ�نفسهم و�ىل املس�شار�ن امجلاعیني، ٔ�ن
عندها التدبري احلر، فاملعارضة جيب ٔ�ن تقوم بدور حىت يه د�ل املراق�ة، 
وتقوم ��ور د�لها واملاكتبة وكتابة العرائض والتعبري عن الرٔ�ي د�هلم يف 

  .وجبمیع الوسائل القانونیة املتا�ة وما ٔ�كرثهاا�ل�ان ويف ا�ورات 
�ري وا�د القضیة ما خصناش نتصنتو و�متناو �ىل هللا یوفق�ا �ل�ري، 

                                                 
1 Inspection Générale de l’Administration Territoriale. 
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�زاف فهاذ ا�ال ٔ�ن وا�د اخلرب اكن داع وهو �ري حصیح هنائیا، وهو د�ل 
ملیار فوا�د اجلهة معینة حولت ٕاىل �رامج �ة ٔ�خرى، وهذا �ري  11قالوا 

ممكن هنائیا، ال ميكن حتول مالیري من ٔ�موال �ة ٕاىل �ة ٔ�خرى، اجلهة راه 
لها، ما ميك�ش بعدا �سمح يه �ش حيیدوا لها س�ن�مي، عندها املدا�ل د�

مث حماس�باتیا وقانونیا ال ميكن ٔ�ن حنول أ�موال من �ة ٕاىل �ة وال من 
جام�ة �رابیة ٕاىل جام�ة �رابیة، فهذه من أ�خ�ار �ري ا�ق�قة و�ري الصحی�ة 
اليت جيب ٔ�ن حنذر مهنا، ٔ�ن هاذ إالشا�ات ٔ�ح�ا� �سمم أ�جواء وكتد�ر 
وا�د شویة د�ل اجلو د�ل الشك، و�اصنا حنضیو م�و، ٔ�ي يشء �اصنا 

  .نت�ٔكدو م�و
ؤ�ؤكد لمك ب�ٔن الوزراء ؤ�یضا، ومه قدايم �دد مهنم، وخصوصا الناس 
امللكفني �لعالقات مع الربملان يف دواو�هنم مس�تعدون لٕال�ابة عن لك 

  .ت املناسبال�ساؤالت ٔ�و �ىل أ�قل محلل مه معني لٕال�ابة عنه يف الوق
  .شكرا جزیال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ا�ٓن �س�متع ٕاىل التعق�بات، واللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق 
  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :قد�ري فؤاداملس�شار الس�ید 
  .رمحن الرحمي�سم هللا ال

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
يف بدایة تفا�يل مع رد الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن 
هذه الق�ة وهذه القا�ة اح�ض�ت امللتقى الربملاين �لجهات، وا�ي توج 
بتوصیات ومقرت�ات ٔ�غفلها ردمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل �انب 

 ٔ�و �لسة املساء� الس�نویة املرتبطة بتق�مي خمر�ات �لسة املساء�
الس�یاسات العموم�ة، واليت اكن موضوعها احلاكمة الرتابیة يف س�یاق اجلهویة 
املتقدمة، ٕاىل �انب رٔ�ي ا�لس �ق�صادي و�ج�عي وا�ي �رمج �رب 

توصیة، ٔ�مور ٔ�غفلمتوها واكنت ميكن تعف�نا من �دد من  76ٔ�كرث من 
  .أ�مور

دمث الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�طلمت احلدیث عن الو�ئق �ىل ٔ�ي حت
املرجعیة وعن النصوص القانونیة وعن إالصال�ات وعن الهیالك، ؤ�ن 
احلاكمة يه حاكمة نصوص قانونیة وهیالك ٕاداریة وصالح�ات تضاف ٕاىل 

  .ما هو معمتد الیوم
احلاكمة يف تقد�ري املتواضع هو �ىل لك �ال تقد�ر ال ی��عد عن ما 

و م�عارف �لیه خبصوص موضوع احلاكمة الرتابیة، يف تقد�ري املتواضع ه
احلاكمة الرتابیة يه حاكمة سلوك وممارسة، يه م�ابعة مسؤو�، يه رقابة 
�ادة �اد� �رصد مواطن اخللل بدقة وحتمي، وهذا هو أ�سايس، حتمي 

ومن لك فاصل ميكن ٔ�ن یتخطاه الفرد لتحصل � املنا�ة من تطبیق القوانني 
ا�رتام املساطر ف�سهل �لیه ام�طاء ظهر الشعب املغريب، رقابة �ادة �اد� 

، راشده بدٔ�ب و�ادةتنصف وحتفز ا�هتد ا�ي �ش�تغل �سالم مع مضريه 
املصل�ة العلیا �لوطن، ال یق�ل بغريها بدیل حىت ولو تعارضت مع مصلحته 

  .ومة احملرتمٔ�و مع مصاحله الشخصیة، هذه يه احلاكمة، الس�ید رئ�س احلك
ا �رس�یخ و�كر�س م�دٔ� احلاكمة معوما وم�دٔ� غیؤ�ي مقاربة ٕاصالح�ة تت 

احلاكمة الرتابیة �ىل و�ه اخلصوص، ال ميكن ا�زتالها يف النصوص ويف 
جودهتا، ال ميكن ا�زتالها يف الهیالك وحتدید الصالح�ات املامرسة دا�ل 

ا�د التصور مشويل، هذه الهیالك، املوضوع ٔ�معق �ك�ري مما نتصور یتطلب و 
وا�د الوقفة وطنیة، وا�د التغیري ب��وي يف طریقة توزیع السلطة والرثوة 
ويف طریقة توزیع النخب، ا�يل مفروض تتحمل مسؤولیهتا �رب �راب 
اململكة، وكذ� يف ٕا�ادة النظر يف نظام العالقة بني املركز و�يق الو�دات 

اك ما اجلهات من ٔ��ل ٕاقرار الرتابیة و�ىل رٔ�س القامئة اجلهات وما ٔ�در 
  .دميقراطیة حق�ق�ة، ت� اليت ی��غهيا س�ید� هللا ینرصه واليت ن��غهيا مجیعا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ن�سطو شویة املفاهمي حىت ن�رس �ىل من �كرم�ا �ملتابعة الیوم دا�ل 
و�ارج هذه الق�ة، �لیو م�طلق احلدیث عن احلاكمة الرتابیة وارتباطها 

ا�ي تع�شه القرى املغربیة واحلوارض املغربیة احمللیة، هو الواقع  �لتمنیة
وأ�ح�اء الش�به حرضیة، �لیو هو الواقع ا�يل �یع�شو وا�د املواطن �س�یط 
دا�ل جام�ة قرویة �س�یطة و�مشة، هذا هو ا�يل ٔ�سايس، هذا هو ا�يل 

  .�اصنا نب��و �لیه، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
احلكومة، بالد� تع�ش �ىل فوهة �راكن �ش�یط  الیوم، الس�ید رئ�س

�دا وقوده إالخفاق واحلرمان املس�متر، �بتعاد عن القمي ا�يل مفروض 
احلكومة �كفلها، اخلصاص املهول يف الب��ات ويف التجهزيات ويف التجهزيات 
أ�ساس�یة، ال �ىل مس�توى الص�ة وال �ىل مس�توى التعلمي، ارتفاع �س�بة 

تفيش أ�م�ة، �رامك ٔ��داد اخلرجيني اجلامعیني املعطلني،  البطا� املق�عة،
ان�شار أ�مراض �ج�عیة وأ��الق�ة والس�یاس�یة، �خ�صار شدید واقع 
مقلق، واقع مزجع �سائلنا مجیعا ویفرض �لیمك ٔ�نتوما ��ات �حكومة ٔ�ال 

ا، تقاربوا موضوع احلاكمة الرتابیة، فقط ت�ٔس�سا �ىل أ�مهیة املر�� د�له
أ�مهیة املر�� اليت �ك�س�هيا من �الل قوة حضورها يف الربامج د�ل أ�مم 

  . املت�دة والتقار�ر د�ل املؤسسات ا�ولیة املاحنة
 ،اح�ا الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، ما اح�اشاي ٔ�مام مطلب س�یايس

جمرد مطلب س�یايس، اح�ا الیوم ٔ�مام احلاكمة الرتابیة مكطلب تدبريي 
وي، وس�یصعب بل س�س�تحیل الفصل بني احلاكمة الرتابیة ومكطلب �من

  .وبني التمنیة ٔ�س�باب �ادي نفرسها
ٔ�وال، تطور مفهوم احلاكمة الرتابیة اكن �ملوازاة مع تطور التمنیة، انتقلنا 
وانتقل حمور �ه�م من الرٔ�سامل ال�رشي ٕاىل الرٔ�سامل �ج�عي مث ٕاىل 

 تبني ب�ٔنه راه التطور د�ل الرثوة القوم�ة التمنیة والتمنیة املس�تدامة، ح��
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وحتسني ا��ل القويم ال یعين تلقائیا ؤ�وتوماتیك�ا حتسني ظروف ��ش 
  . املواطنني

و�ٔ�مس القریب، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، اكن من املمكن الق�ول 
مبامرسة �ري سلمية ال �متثل وال �س�تحرض ضوابط وقوا�د ؤ�سس احلاكمة 

ة، ملاذا؟ ٔ�ن ا�منوذج �ق�صادي املعمتد وا�يل اكن م�ين �ىل دمع الرتابی
الطلب ا�ا�يل وا�ي اكن یق�ات من مثار �س��ر العمويم يف الب��ات 

  . التحتیة اكن قادر �ىل ٕانتاج الثورة، واكن قادر �ىل توفري فرص الشغل
��فذ لك الیوم التجربة ٔ�ثب�ت حمدودیة هذا ا�منوذج ؤ��نت ب�ٔنه فقد واس 

رصیده الطايق مكحرك لالق�صاد، ٔ�ثب�ت التجربة ب�ٔنه ٔ�صبح قارصا و�اجزا 
عن موا�بة التحوالت التمنویة يف بعدها �ج�عي و�ق�صادي، وٕاىل �ني 
الرشوع يف العمل �منوذج �منوي �دید قادر �ىل رفع الت�د�ت ا�ا�لیة 

دعوة رصحية لت�اوز  واخلارج�ة كتبقى احلاكمة الرتابیة يه اخلالص، كتبقى
يش �ا�ة مسیهتا �ال الالتوازن ا�يل مرتبطة بعملیة صنع القرار، ا�يل 
كتغیب وا�د العنرص ٔ�سايس، العنرص العلمي ٔ�و املنطق العلمي املؤسس 

  .�ىل املشاركة، كتغیب الشفاف�ة و�كرس كذ� ضعف أ�داء
 ب�ٔنه من ومن هاذ املنرب وهبذه املناس�بة الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�قول لمك

الواجب الیوم املرور من مر�� �ردید شعار احلاكمة ٕاىل مر�� ا�مت� 
احلق�قي والفعيل والصادق ملضامني هاذ احلاكمة الرتابیة، هذه احلاكمة 

  .إالسرتاتیجیة
امجلا�ات احمللیة لكيش �یتلكم �لهيا، و�لكمتوا �لهيا ؤ�قررمت ب�ٔهنا فا�ل 

ا�يل متت يف مجمو�ة من ا�االت  ورشیك حق�قي، نعم بفضل إالصال�ات
وا�يل ٔ�عطت وا�د الزمخ ؤ�عطت وا�د القوة نوعیة ؤ�نعشت الالمركزیة، 
هاد ال�م حصیح ولكن �ري نظري، فقط �ىل الورق الس�ید رئ�س 
احلكومة احملرتم، ا�لیل �ىل �يم هو مؤرشات التمنیة احمللیة، �ون اكن 

ت التمنیة احمللیة كتحمر الو�ه كام فعال هذا ال�م حصیح، �ون راه مؤرشا
  .نقول بلسان دارج

هناك ضعف مؤرشات التمنیة احمللیة، موضوع السؤال د�لنا الیوم 
وارتباطا �حلاكمة الرتایبة، الیوم الس�ب هو مجمو�ة من العوامل املتدا�� 
الت�ٔثري و�ىل رٔ�سها الوصایة، الوصایة وا�د ا�رع ثق�ل یعرث تقدم امجلا�ات 

  .لیة، تعهدمت بتحویل هذه الوصایة ٕاىل رقابة مرنةاحمل 
الیوم �ٓن أ�وان ٔ�ن ترت�وا هذه امجلا�ات احمللیة تطور �ٓداهئا، وختتار 
ٕایقاع العمل د�لها، بطبیعة احلال ا�س�اما مع ما تفرضه القوانني اجلاري هبا 
العمل، وبعد ذ� یطبق �لهيا املسؤولیة ویطلب من القضاء ٔ�ن یطبق �لهيا 

مبعىن لكام ٔ��لت �لزتاماهتا ٔ�و سؤولیة مىت توفرت فهيا الرشوط إالدانة، امل 
  .جتاوزت اخلطوط املسموح هبا

والس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ر�اء ال تتدرعوا يف تفيش أ�م�ة يف 
صفوف املنتخبني، وال تتدرعوا بغیاب رشط أ�هلیة املعرف�ة الواجب 

لس املنتخبة، ال تبخسوا معل وقدر توفرها يف حتمل املسؤولیة دا�ل ا�ا

املنتخب، ما ختلیوش الناس �شوه صورته وتنعته ب�ٔق�ح ؤ��شع النعوت، 
  .خصوصا ؤ��مك حكومة م�تخبة

الیوم م�سوب املقوم الس�یايس وم�سوب املقوم �نت�ايب يف هاذ 
العملیة دا�ل احلكومة معقول ومعقول �دا، هللا جياز�مك خبري الیوم خصمك 

 ٕاصالح م�ظومة تدبري املوارد املالیة وال�رشیة دا�ل امجلا�ات حترصوا �ىل
احمللیة ودا�ل إالدارة، مك�وا الرؤساء من سلط حق�ق�ة، �یف ما قال ٔ��د 
إالخوان، ٔ�عطیومه سلط حق�ق�ة فعلیة، مك�ومه من ٔ�هنم ميارسوا صالح�هتم 

ابیة، التواصلیة والتدبريیة �ش یقدموا ٔ�حسن �دمة ملرتفق امجلا�ات الرت 
وا�ي ٔ�وصنا ؤ�وصامك به س�ید� �ريا، خصنا هنمتوا به هذا هو أ�سايس، 
ان نضعه يف صلب املبادرات ميل نطلقها �حكومة ٕاىل ما عطیناش لهاذ 

  .املنتخب وهاذ امجلا�ة احمللیة حریة ٕاطالق هذه املبادرات
ا تندویو الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل اجلهویة �ٓلیة، ذ�رتوا د� ب�ٔهن

ٔ�قررمت، ؤ�� ٔ�شكرمك �ىل ذ�، ٔ�قررمت ب�ٔهنا �ٓلیة من ٔ�مه �ٓلیات احلاكمة 
� ٕاىل ما �ددمتش العالقة ا�يل منوالرتابیة، اجلهویة املتقدمة لن تتقدم ق�د �ٔ 

  .ب��مك �حكومة وبني اجلهات
املرجو م�مك الس�ید رئ�س احلكومة هو ٔ��مك متنحون حریة القرار التمنوي 

كون عندها حریة القرار التمنوي يف لك ا�االت، ٕاىل لهذه اجلهات، خصها �
بغیهنا تد�ر ا�ال الرتايب وٕاىل بغیهنا حتقق �منیة اق�صادیة واج�عیة حق�ق�ة، 
نبدٔ� �لتخطیط و�هتیئة الرتاب و�لتعمري و�لرتبیة والتكو�ن وحامیة الب��ة 

�ٓت العموم�ة، وكذ� تعبئة املوارد احمللیة، اجناز الو�دات العموم�ة امل�ش
  .هذه ٔ�مور لكها خصها �كون عند اجلهات

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
الیوم ال یعقل ٔ�ن جملس �ة ا�ار البیضاء سطات ا�يل يه القاطرة 

من الساكنة الوطنیة، ال  %20د�ل اجلهویة يف املغرب لساكنة تتفوق 
تمنوي یعقل ٔ�ن �س�متر هذا ا�لس يف انتظار الت�ٔشري �ىل خمططه ال 

  .2017مارس  6اجلهوي، �لام ب�ٔن املصادقة �ىل هذا ا�طط متت يف 
وال یعقل كذ� ٔ�ن �س�تقدم ٕاىل مقر وزارة ا�ا�لیة �ش یقولوا لنا 
فكروا هللا جياز�مك خبري يف منوذج مو�د ويف صیغة مو�دة لتقدمي هاذ 
 الرب�مج، ما يش هذي يه احلاكمة، احلاكمة الس�ید رئ�س احلكومة، راه

يه الرتش�ید، يه �ق�صاد، يه الفعالیة، يه الن�ا�ة، يه تفادي هدر 
  .الزمن الس�یايس ا�مثني، يه تقلیص هوامش اخلط�ٔ امللكف �منو�

�ونوا �ىل یقني، الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�� �ادي نقولها لمك �لك 
صدق و�لك مسؤولیة و�لك وعي، ال ٔ�ن� حمكومة واح�ا كربملان وم�تخبني، 

یوم يف غىن عن خوض معارك س�یاس�یة طاح�ة مهنكة �لبالد، حنن ال 
�ددوا أ�هداف ورتبوا أ�ولو�ت، ولكن �اطبوا طاقات املنتخبني 

  .واجعلوها يف صلب املبادرات راه شئ ٔ�سايس هللا جيزیك خبري
ٔ�رسعوا �لت�ٔشري �ىل ا�ططات د�ل اجلهات خصوصا ؤ�ن يف هاذ 

حتتاج ٕاىل رشاكة وال حتتاج ٕاىل رشاكء، الربامج وهاذ ا�ططات ٔ�ش�یاء ال 
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فقط �رامج ميكن ٔ�ن تطبقها اجلهات يف ٕاطار صالح�اهتا ا�اتیة اع�دا �ىل 
  .مواردها ا�اتیة، هاذ اليش ٔ�عطى هللا

ودامئا يف ٕاطار اجلهات راسلوا الوزراء د�لمك الس�ید رئ�س احلكومة 
��غي ٔ�ن تنغلق �ىل حىت ال ینغلقوا �ىل ٔ�نفسهم، القطا�ات احلكوم�ة ال ی 

نفسها خصها تنف�ح �ىل اجلهات، مبعىن ٔ�ن الوز�ر ال ميكن ٔ�ن یق�ل فقط 
�ملشاریع اليت تندرج يف مقاصد فكره وتصوره و�ر�جمه، هذا ٔ�مر ال �س�تقمي 
وال ميكن ٔ�ن �س�تقمي ال �ارضا وال مس�تق�ال، ٔ�نه ال �منیة وطنیة دون �منیة 

حملیة، هذه يه القا�دة العامة ٔ�ما البايق �ویة وال �منیة �ویة دون �منیة 
  .ف�فاصیل اس�ت��ائیة ال یقاس �لهيا وال یتوسع فهيا

ا�ي یلف وضع الواك� الوطنیة ٔ�و الواك� اجلهویة لتنف�ذ  الغ�شاملشلك 
 AREP) (l’Agence Régionale(املشاریع ٔ�و ما یعرف اخ�صارا ب 

pour l’Exécution des Projets ( الزال یلفه ��ش �بري، الوضع د�لها
ال يه مؤسسة معوم�ة، ال يه ٕادارة، ال يه هیئة م�تخبة، ��ش مسیك، 

يه الیوم معلقة بني السامء وأ�رض، مل یف�ح لها حساب �ىل مس�توى 
، لكن رمغ ذ� هیاط وم�اط وشفا�ة من قر�شاخلزینة العامة ٕاال بعد 

ا�ن وال يف �انبه الزال هذا احلساب ال ميكن ٔ�ن �س�ت�دم ال يف �انبه ا�
املد�ن، املشلك مرتبط �لتقطیع الرتايب، وس�ٔحتدث هنا عن مجمو�ة من 
امجلا�ات واليت قدر �لهيا وكتب لها يف السابق ب�ٔهنا تفصل �ىل املقاس 

 .قضاهاحلا�ة يف نفس یعقوب 
هذه جام�ة �مشة فقرية تف�قر ٕاىل ٔ��سط املرافق، مزيان�هتا هزی�، 

  . قابل املطالب املرشو�ة لساكنهتا ال �د لها وال حرصمواردها ضعیفة، و�مل
هذه امجلا�ات الیوم ی��غي ٔ�ن حتظى �اكمل عنایتمك وموصول اه�ممك، 
فٕاما ٔ�ن تضم ٕاىل جام�ة ٔ�كرب ا�يل يه امجلا�ات أ�م واليت خرجت من ج�هتا 
ومن غطاهئا، وٕاما ٔ��مك توفروا لها ما �كفي من املوارد ال�رشیة ومن املوارد 

  .املالیة حىت تتدارك اخلصاص املس�ل �ىل اكفة م�ا� ح�اهتا
املشلك د�ل املاء �ىل مس�توى �ة سوس ماسة، مشلك خطري �دا 

هك�ار الیوم م�وقفة عن  1500ینذر وهيدد أ�من الغذايئ د�لنا، ٔ�كرث من 
إالنتاج، رمغ مالیري ا�رامه اليت رصفت يف ا�ٓلیات ويف العتاد لك يش 

  . اليش �س�ب احلاكمةواقف، هاذ 
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، الوقت یدامهين ٔ�متىن ٔ�ن �كون الرسائل 

  . قد وصلت
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  . ٔ�عطي اللكمة لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
دایة حنمد هللا عز و�ل ٔ�ن من �ىل بالد� يف الفرتة أ��رية بغیث ب

�فع و�ساقطات ثلجیة هامة اكن لها وقع ٕاجيايب �ىل الفال�ني و�ىل �يق 
  . الساكنة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ننوه ما ورد يف ردمك وجوا�مك، خصوصا إالشارة ٕاىل خمتلف اجلوانب 

ل املثال نقدر ا�هودات اليت تقوم هبا املرتبطة �حلاكمة الرتابیة، و�ىل س��
احلكومة، خصوصا املصادقة �ىل �ل النصوص التطبیق�ة املتعلقة بتزنیل 

  .اجلهویة املتقدمة
كام ننوه ٔ�یضا بتعز�زات املوارد املالیة �لجهات �لرفع من حصة القمية �ىل 

  .4%الرضیبة املضافة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل ٕاىل 
ٕاخراج مرسومني �دید�ن حيددان معایري �دیدة ٔ�كرث ٕانصافا ٔ�یضا �مثن 

  . ف� خيص اس�تفادة اجلهات من صندوق الت�ٔهیل �ج�عي
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ٕاذا اكن العدل یق�يض إالقرار �جلهود املبذو� يف جمال التمنیة، فٕان ذ� 
ار�ة بني ال مينعنا من إالقرار ب�ٔن منوذ�ا التمنوي ٔ�فرز فوارق جمالیة ص

اجلهات وبني املناطق، بل دا�ل نفس اجلهة ؤ�ح�ا� دا�ل نفس املدینة جند 
فوارق م�باینة �دا، ح�ث جند ٔ�ن هناك جماالت �سري �رس�ة مقدرة 

  . وجماالت ٔ�خرى �سري �رس�ة �لاكد �اكحف من ٔ��ل ٔ�ن تصل ٕاىل التمنیة
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

ري ا�ي تعاين م�ه ساكنة اس�تحضارا ملا ذ�رمت فٕان اخلصاص الك�
املناطق اجلبلیة والقرویة والصحراویة من هشاشة وعز� وكذ� تفاو�ت 
صار�ة يف الهوة التمنویة، فهل الس�ید رئ�س احلكومة ن��ظر اح��ا�ات 
املواطنني اليت تعرفها ب�� هنا وهناك، وا�لیل �ىل ذ� مجمو�ة من 

ن��اه ٕاىل اخلصاص ا�ي تعرفه املناطق تعرف ا�ٓن اح��ا�ات �برية �دا لال
  . هذه املناطق، و�ن��اه ٕاىل الب��ات التحتیة اليت يه يف �ا� مرتدیة

هل هناك خطة ٕاسرتاجتیة تقوم ن�ساءل معمك، الس�ید رئ�س احلكومة، 
  هبا احلكومة من ٔ��ل ردم الهوة اليت تعرفها هذه املناطق؟

ز ٕانتاج القمية املضافة ٔ�� ٔ�قول، الس�ید رئ�س احلكومة، ما معىن ٔ�ن �ر�ك
يف �ات ثالث ٔ�و ٔ�ربع لو�دها يف حوايل ٔ�كرث من نصف الناجت ا�ا�يل 

  . اخلام، ب�� �ات ٔ�خرى يف معدالت البطا� یت�اوز املعدل الوطين
ولنا ٔ�ن نتصور، الس�ید رئ�س احلكومة، الشعور ا�ي حيس به املواطن 

لالس��ر، ك�سمعوا املالیري، يف هاته املناطق وهو �س�متع �لمبالغ املرصودة 
املالیري، ذوك الناس راه ما �یقدروش قمية امللیار حشال؟ ٔ�و یتابعون 
احلدیث عن دور الصندوق، م�ل صندوق التمنیة القرویة ٔ�و �منیة م�اطق 
أ�راكن والوا�ات، و�ملقابل ینظر ٕاىل �انبه وحمیطه ف��ساءل عن اخلدمات 

  .ٔ�ولیة اليت حيتاج ٕا�هياأ�ساس�یة والنقص يف احلاج�ات ا
وهنا �س�توقفين، الس�ید رئ�س احلكومة، شهادا�مك ؤ�نمت يف ز�رة ٕاىل 
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�ف�اللت، ح�ث قلمت �حلرف الوا�د، ٔ�� ٔ�قول �حلرف الوا�د،  –در�ة 
�ف�اللت مل �س�تفد مبا �كفي من �رامج التمنیة و�انت يف  –ٕان �ة در�ة "

ات ٔ�و �رامج ٔ�و توجهيات املايض من اخلصاص وا�هتم�ش �س�ب س�یاس
معینة، وهذا هو الس�ب يف �ون احلكومة مصممة �ىل التفا�ل مع 

  .ا�هت�ى �ممك الس�ید الرئ�س احلكومة" اح�یا�ات هذه املنطقة
�ف�اللت، حتتاج ٕاىل دمع اس�ت��ايئ  -وهذا ٕاقرار رمسي ب�ٔن �ة در�ة 

  . ومتیزي ٕاجيايب
لمك �يق ٔ�عضاء احلكومة لهذا ندعومك، الس�ید رئ�س احلكومة، ومن �ال

  :ٕاىل ما یيل
متكني امجلا�ات الرتابیة من الوسائل ال�رشیة واملالیة والقانونیة 
لالضطالع بوظائفها ووضع �رامج تعاقدیة معها كام ورد يف لكمتمك ا�ٓن، 
ال�رسیع �ع�د م�ثاق الالمتركز يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال لیكون من إالجراءات 

  .�س�تع�الیة وذات أ�ولویة
ٕاعطاء الصالح�ات الاكف�ة يف اختاذ القرار �لمسؤولني ا�الیني، يف 
ٔ�مور �اصة مبزيان�هتم ومقررات جامعهتم، �ی��ظروا الر�ط تزنل هلم القرارات 

  .وتزنل هلم التوصیات وتزنل هلم الربامج
ٔ�ما �ل�س�بة لتوزیع ا�مع و�س��ر العمويم، جيب ٔ�ن تعمتد معایري 

ومبق�ىض قانون والرتكزي عن أ�ولو�ت، ال�شغیل، واحضة وموضوعیة 
الص�ة، والتعلمي واملاء، اع�د املقاربة ا�الیة يف وضع وتزنیل الربامج مع 

  .الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة املقاربة ال�شار�یة يف بلورة خمتلف الربامج وت��ع تنف�ذها
الرفع من موارد صندوق التضامن بني اجلهات مع احلرص �ىل التوزیع 
املتاك� ملوارد وتغطیة اخلصاص احلاصل يف متویل اجلهات لربامج التمنیة 

  .و�س�تجیب حلاج�اهتا
حتدید املعایري اليت یمت وفقها توزیع حصة امجلا�ات الرتابیة من الرضیبة 
عن القمية املضافة، اح�ا كنعرفو جام�ات كت�ٔ�ذ وا�د ال�س�بة قلی�، ب�� 

  .جام�ات ٔ�خرى كت�ٔ�ذ حصة �برية
  .را لمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل �س��عشك

  .والسالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  ید رئ�س احلكومة،الس� 
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت الوز�رات،
  ٔ�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

مما ال �الف �لیه ٔ�ن بالد� قد قطعت ٔ�شواطا كربى يف جمال التدبري 
خ�ار اجلهویة  الالمركزي، وعززته مبنطق التدبري الرتايب �لتمنیة من �الل

املتقدمة وتوس�یع صالح�ات خمتلف امجلا�ات الرتابیة مبنطق التدرج و�رؤیة 
  . ٕاسرتاجتیة �س�هتدف �لق التوازن ا�ايل واجلهوي و�ج�عي

و�ىل مدى عقد�ن من الزمن، ومما ال �الف �لیه كذ�، ٔ�ن بالد� 
ٔ�طلقت وبق�ادة حكمية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 

ٔ�وراش وٕاصال�ات هیلكیة ومؤسساتیة كربى، مشلت ا�االت الس�یاس�یة 
واحلقوق�ة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، وتوجت ٕ�صالح 
دس�توري جوهري جعل من احلاكمة املؤسساتیة والرتابیة ٕا�دى عناوینه 

  .الرئ�س�یة
التمنوي یظل و�ىل هذا أ�ساس، ف�جوید احلاكمة مبنطقها التدبريي و 

هو املف�اح أ�سايس ٕالضفاء الن�ا�ة �ىل الس�یاسات العموم�ة املسطرة 
  .وبلوغ اخلیارات التمنویة املعمتدة ٔ�هدافها ومرامهيا

وٕاسهاما م�ا يف الفریق احلريك يف مقاربة هذا املوضوع واقرتاح بدائل 
بدل ال�شخیص املعروف �ى امجلیع، �ك�في يف ظل حمدودیة الوقت 

  . بتقدمي م�ظور جيمع بني التق�مي وصیا�ة �قرتا�ات ا�صص
ٔ�وال، الس�ید رئ�س احلكومة، رمغ البعد إالسرتاتیجي �لمخططات 
التمنویة ورمغ التفاؤل املصاحب لٔ�رقام واملؤرشات املعلنة ورمغ جحم 
�ع�دات املربجمة جمالیا وقطاعیا، فه�ي ال تنعكس �شلك مؤ�ر �ىل ح�اة 

خمتلف اجلهات �ململكة، وذ� العتبارات مرتبطة بضعف املواطنني و�ىل 
احلاكمة وتغلیب �دمة ا�ال �ىل حساب إال�سان ا�ي یعد صانع وهدف 

  .لك �منیة مس�تدامة
�نیا، ٕان بلوغ حاكمة �رابیة �جعة وم�ت�ة یتطلب، الس�ید رئ�س 

زي احلكومة، وقفة لتق�مي وتقومي لرصید املنجزات يف جمال التدبري الالمرك
وموا�بته �لالمتركز املس�توجب ٕالرادة س�یاس�یة يف نقل اخ�صاصات 
وسلطات القرار إالداري والتمنوي ٕاىل اجلهات وامجلا�ات، و�رب التعجیل 
مببارشة ٕاصال�ات واختاذ قرارات حكوم�ة جریئة لتقویة إالدارة اجلهویة 

والتق�یة واحمللیة، وٕاعامل خ�ار ٕا�ادة �ن�شار �لنخب والكفاءات إالداریة 
وتعممي التوظیف �لتعاقد ل�شمل امجلا�ات الرتابیة، بغیة �لب الكفاءات 
وٕاخراج النظام أ�سايس ملوظفات وموظفي امجلا�ات الرتابیة، وتفعیل تعاقد 
بني احلكومة وهذه امجلا�ات لتزنیل خمططاهتا و�راجمها التمنویة طبقا �لقوانني 

  .التنظميیة ذات الص�
لرتابیة الهادفة، الس�ید رئ�س احلكومة، �س�تلزم كذ� �لثا، احلاكمة ا

موا�بة النخب احمللیة واجلهویة �رب �كو�ن ومراجعة جوهریة �لقوا�د 
�نت�ابیة وتدبري عقالين لالس��رات العموم�ة واخلاصة، ومن �ال� 
اس�هتداف اجلهات ذات اخلصاص الب��وي التمنوي وفق معایري م�صفة 
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متیزي إالجيايب �لمناطق احملرمة من مثار وفرص التمنیة �ىل ومبقاربة تقوم �ىل ا� 
   .مدى عقود ومبنظور �س�مثر يف �لق الرثوة بدل ا�هتافت �ىل توزیعها فقط

احلاكمة اجلیدة كذ� �س�تلزم التفا�ل إالجيايب بني ا�ميقراطیة ا�متثیلیة 
صنا�ة وا�ميقراطیة ال�شار�یة، من �الل ٕارشاك ا�متع املدين اجلاد يف 

القرار التمنوي و�رتقاء �حلوار �ج�عي ٕاىل حوار جممتعي یندمج خمتلف 
�ٓلیات الوساطة و�س�توعب ا�ینام�ة �ج�عیة والتعابري �ح��اج�ة اليت 

  .تعرفها �دة م�اطق �ململكة جراء ضعف مفعول الربامج التمنیة املو�ة ٕا�هيا
ال تقوم �ىل م�دٔ� الشفاف�ة ويف نفس الس�یاق، فال جنا�ة يف ٔ�ي حاكمة 

والزناهة وربط املسؤولیة �حملاس�بة، وٕابدا�ا بربامج �س�مثر ف�ه العنرص 
ال�رشي �عتباره د�امة ٔ�ساس�یة �لتمنیة ال�رشیة اليت يه فلسفة �منویة ق�ل 

  .ٔ�ن �كون مشاریع ومؤرشات
وخ�اما، الس�ید رئ�س احلكومة، فاحلاكمة اجلیدة يه القادرة �ىل تدبري 

درة والقادرة ٔ�یضا �ىل التخطیط والتوقع هبدف ٕاسرتاتیجي هو بناء الن
مس�تق�ل یوفر الكرامة للك ٔ�بناء الوطن وفق منوذج �منوي �دید، ن��ظر 
من احلكومة وخمتلف املؤسسات �خنراط الفعال لبلورته �دمة �لوطن 

اجلهات يف ٕاطار و�دة الوطن والرتاب، مغرب واملواطنني، و�رس�ی�ا ملغرب 
ام� احلق�قي هو أ�من و�س�تقرار يف ظل ملك�ة حكمية وشعب یعزت رٔ�س

 .داوما �الن�ء لوطن عظمي یعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري
الس�ید الرئ�س، ٔ�ن ما �اء يف ال�م د�لمك �رب ندمعو امجلا�ات، 
فا�ال حق�قة، الس�ید الرئ�س، هو ید�ر من املنتخبني ومن رؤساء 

  . حصاب القرار يف ا�الامجلا�ات ٔ�هنام �ٔ 
ولكن، الس�ید الرئ�س، ل�س لو�دمه، ٔ�ن �یكون معهم قطا�ات 
ٔ�خرى وما اكی�ش وا�د �لتقائیة ما بني هاذ القطا�ات وما بني املنتخبني 
وخصوصا ما بني امجلا�ات، و�یبقى إالشاكلیة فهاذ �لتقائیة �یفاش ميكن 

  لنا نوصلو �هيا؟
 د�ل هاذ امجلا�ات ا�يل �او يف الهوامش كذ� إالشاكلیات د�ل ا�مع

وا�يل عندها مشالك كثرية، ورمبا �یكون التقطیع إالداري �ید�ل مجمو�ة 
د�ل أ�ح�اء �مو�ة د�ل امجلا�ات ا�يل �یثقل املزيانیة د�ل امجلا�ات بصفر 
درمه، وهذا ٕاشاكلیة كتطرح يف امجلا�ات ا�يل �اصها �راعى ملا �كون 

�دید، و�ید�لوا بعض أ�ح�اء ا�يل هامش�یة بصفر درمه، تقطیع ٕاداري 
د�ل الساكنة، وهذه ٕاشاكلیات يه  %60وا�يل �ميثلو يف بعض أ�وقات 

  .ا�يل كت�يل ا�ال �یع�ش مجمو�ة د�ل إالشاكلیات
واح�ا� حبمك ٔ�ننا ك�سريو وكنعرفو هاذ إالشاكلیات لكها ا�يل كنع�شها، 

الس�ید الرئ�س، هو �لتقائیة ما بني  واملشلك أ�سايس يف هاذ اليش،
املركز وما بني اجلهات وما بني اجلهات �الیا ا�يل �اود �ين �ادي �متركز 
فهيا القرار، وا�يل �ادي �كون ٕاشاكلیة مع امجلا�ات الرتابیة ومع ا�الس 

  .إالقلميیة وهذا ٕاشاكل ٔ�خر �ادي نع�شه
ن املركز، من الر�ط ٕاىل مرة ٔ�خرى، كنا كندا�زو �یفاش جنیبوا القرار م

اجلهات، �اود �ين �اصنا ندا�زو �یفاش �سريو، فٕاذا ما اكن�ش �شار�یة 
حق�ق�ة ما بني هاذ املنظومة لكها، فك�بقى إالشاكلیة والصعوبة يف التدبري 
عند رؤساء امجلا�ات، ٔ�ن هام ا�يل يف الوا�ة مع الساكنة، هام ا�يل داميا 

ا دامئا هو ا�يل عندمه الثقل الك�ري وهام ا�يل ك�س�تق�لوا الساكنة، و�یبقو 
كتو�ه هلم أ�نظار لكها يف التدبري د�ل ا�ال، وهذا هو إالشاكل ا�يل 
�اصو نتعاونوا �لیه �ش ميكن لنا خنلقوا وا�د اجلو د�ل أ�من و�س�تقرار 

  .يف املناطق د�لنا
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

یق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، اس�هت� الوقت د�لو، الفریق فر 
  .ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
الهامة ال �ا�ة لنا الیوم �لتذكري مبسار اجلهویة املتقدمة وال �ٔ�شواط 

  . اليت قطعهتا بالد� ٕالرساء نظام �وي المركزي، �رايب وٕاداري
التجربة املغربیة تتوفر الیوم �ىل �ربة يف هذا ا�ال، وحنن خفور�ن 
بنظام الالمركزي بدميقراطی��ا احمللیة وجبهوی��ا املتطورة، لك�نا دامئا نطمح 

  .ٕاىل املزید وٕاىل الك�ري وٕاىل أ�حسن
لبون بتق�مي جتربة احلاكمة الرتابیة ودورها يف التمنیة ف�حن الیوم مطا

احمللیة، وجيب ٔ�ن �كون التقومي مشولیا ل�شمل لك الو�دات الرتابیة 
املنتخبة وإالداریة، ول�شمل ٔ�یضا لك املنا� الس�یاس�یة وإالداریة واملالیة 

  .والتمنویة
یهنا جيب ٔ�یضا ٔ�ن �كون التق�مي موضوعیا، �لوقوف �ىل الن�ا�ات و�مث 

  .والوقوف �ىل �خ�الالت وتصحیحها
جيب ٔ�ن �كون التق�مي �ادال، حيدد املسؤولیات ویوحضها حبجم 
�خ�صاصات وإالماكنیات املالیة وال�رشیة، ال یعقل ٔ�ن تتعامل �نتقائیة 
حىت ال �كون ٔ�ي مواطن مغريب حتمل املسؤولیة احمللیة م�تخبا ٔ�و ٕادار� 

  .باب �س�تحقيف وضعیة حمر�ة يف غیاب ٔ�س� 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

�لجمعیة العامة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي  50يف ا�ورة 
والب�يئ، متت املصادقة �ىل رٔ�ي ا�لس �ٕالجامع، �لتارخي ا�ي اكن قد 

التوزیع ا�ايل لالس��ر العمويم يف ٔ�فق "طلبه جملس�نا املوقر حول موضوع 
 :ورد يف وثیقة الرٔ�ي ما یيل ، ح�ث"اجلهویة املتقدمة

یت�ني من �الل التوزیع ا�ايل ٔ�ن اس��رات ا�و� �رب اجلهات �متزي 
  .��متركز يف �ات حمددة
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  الس�ید رئ�س احلكومة،
، واملتعلقة 2018يف الوثیقة اليت توصلنا هبا عند م�اقشة قانون املالیة 
خ�الالت الزالت �لتوزیع اجلهوي لالس��رات العموم�ة، تبني ٔ�ن �

مس�مترة ؤ�نه ل�ست هناك �دا� يف توزیع �س��رات العموم�ة، ح�ث 

ملیون درمه،  3899.33احلس�مية،  - تطوان -یتوقع قانون املالیة جبهة طن�ة
 2057خ�یفرة  - ملیون درمه، جبهة بين مالل  5455.33جبهة الرشق 

  :ملیون درمه، ما یف�د
ب احلاج�ات واخلصاص وا�ي ٔ�ن �س��ر العمويم ال یوزع حس

یعانیه الساكن يف املناطق الفقرية، �ىل الرمغ من ٔ�ن التق�مي اجلهوي اجلدید 
ٔ�خفى الك�ري من �خ�الالت ٕ�حلاق �ات ؤ�قالمي فقرية جبهات وعامالت 

بين حسن سابقا، س�یدي قامس،  - رشاردة  -غنیة م�ل ٔ�قالمي �ة الغرب 
  .الق�یطرة -الربط  –س�یدي سل�ن جبهة سال 

هناك الس�ید رئ�س احلكومة، تفاو�ت حىت بني أ�قالمي دا�ل اجلهة، 
فامخل�سات ل�ست يه الر�ط ٔ�و سال، وٕاذا ما رجعنا ٕاىل توزیع الناجت 

، 2015و 2010ا�ا�يل اخلام �ىل الساكن حسب اجلهات يف الفرتة بني 
�متوقع  �ات ٔ�خرى 8فٕاننا س�نالحظ ٔ�ن ٔ�ربع �ات تفوق املعدل الوطين و

  .درمه 256ٔ�لف و 22حتت املعدل الوطين ا�ي هو 
فاحلاكمة اجلیدة تنطلق من �الل التوازن بني اجلهات وأ�قالمي 
والعامالت من �س��ر العمويم، والعدا� الرتابیة يه التوازن يف معدل 

  .توزیع الناجت ا�ا�يل اخلام �ىل املواطنني يف اجلهات والعامالت وأ�قالمي
ٔ�ن قلت يف بدایة التعق�ب، ٔ�ننا يف �ا�ة ٕاىل تقومي موضوعي، س�بق 

  . شامل مث �ادل
�دا� التق�مي، الس�ید الرئ�س احلكومة، تد�ل يف صلب احلاكمة، البد 
ٔ�ن �رتبط املسؤولیة �حملاس�بة، لكن جيب ٔ�ن �كون جحم احملاس�بة يف جحم 

نیات مالیة �برية املسؤولیة، الك�ري من امجلا�ات الرتابیة ال تتوفر �ىل ٕاماك
وال ٕاماكنیات �رشیة، ومعظمهم جمرد مد�ر�ن ملزيانیة ال�س�یري واملوظفني �ىل 
اخلصوص، لكن ا�ٓمرون �لرصف معرضون ٔ�كرث من �ريمه ٕاىل املساء� 
واحملاس�بة، رمبا ٔ�كرث من مؤسسات ٔ�خرى تد�ر أ�موال الطائ� وال تالحقهم 

  .االهتامات وال�شهري
احلكومة، املواطن املغريب الیوم �رب ٔ�ر�اء  وخ�اما، الس�ید رئ�س

اململكة ٔ�صبح ال یق�ل ٔ�ن یع�ش يف ظروف ومبس�توى خيتلف عن مواطن 
�ٓخر يف �ة ٔ�خرى، بل ٔ�صبح �رفض الفوارق يف مس�تو�ت الع�ش حىت 
دا�ل نفس احلي، ٔ�صبح ال �رجو ٕاال العدا� �ج�عیة واحمللیة، و�ري قادر 

ملؤرش �ىل هذا الس�ید رئ�س احلكومة، هو �ىل ال�سلمي هبذا احلق، ا
�م�داد املزتاید �لحراكت �ح��اج�ة اليت ٔ�صبحت تعم بعض املناطق 

  .مبختلف اجلهات، حراكت اح��اج�ة مبطالب اج�عیة رصفة
�ال� امل� حفظه هللا، الس�ید رئ�س احلكومة، دق �قوس اخلطر 

  . برضورة القضاء �ىل الفوارق �ج�عیة وا�الیة وٕا�داد منوذج �منوي �دید

  ..التزنیل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ا، �ك الس�ید مجمو�ة العمل التقديم، ٔ�فرتض ٔ�هنا اس�هتلكت الوقت د�له
  املس�شار؟ 

�لتايل �ادي منر ا�ٓن لالس��ع لرد الس�ید رئ�س احلكومة �ىل تعق�بات 
  .السادة املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� يف احلق�قة ما عند�ش �زاف ما نقول، ٔ�ن ٔ��لب املدا�الت ٕاىل 
�لعدا� ا�الیة ند�روها ج�نا �ار�ة �ىل املوضوع د�ل احلاكمة، ٕاىل مش��ا 

موضوع �اص، ما عندي مشلك، ؤ�� م�فق �ىل ٔ�ن هناك، ولكن راه هاذ 
س�نني ٕاىل �ٓخره  �10ام،  14س�نة، اكع ا�يل حمكوا  30اليش �اي من 

اكنوا يف احلكومات املتتالیة، لك مسؤول �لهيم واح�ا ٔ�یضا مسؤولني، فهذه 
 6يف الب��ات ما �اش يف مسؤولیة جامعیة د�ل امجلیع، ٔ�ن هو النقص 

س�نني، هاذ الب��ات هذا وا�د  3ٔ�شهر ٔ�و ال يف �ام ٔ�و �امني ٔ�و حىت 
 .املسار طویل، ف�� ميكن نناقشوه يف موضوع �اص

بالد� �ىل "لكن ٔ�� وا�د القضیة ا�يل قال الس�ید املس�شار ظهر يل، 
بالد�  ، هللا �رمح �ك احسب هاذ القضیة، �ري حصیح هنائیا،"فوهة �راكن

مس�تقرة، �ٓم�ة، عندها املشالك د�لها، عند� الت�د�ت د�لنا، ول�ست 
ٔ�مام فوهة �راكن امحلد �، ٔ�ن هاذ ال�م ٕاىل قالوا الربملاين ت��ص�ت � 

  . وا�د املس�مثر و�ا مغريب غیجر فلوسو یدهيم لبالصة ٔ�خرى
م�فق معمك  ال، نعزت ببالد� ٔ�ن نعزت مبا حققت ؤ�ن نطالب �ملزید، ٔ��

ونقولو عند� اخ�الالت، عند� نقص يف العدا� ا�الیة، عند� جام�ات 
  .اك�ن حصیح ..�رابیة ا�يل مسا�ن فهيا الفقر وفهيا

ولكن بالد� �ىل العموم، امحلد �، حققت ٕاجيابیات كثرية، ويه عند� 
 ٔ�مل يف املس�تق�ل واك�ن ٕاماكنیة، �ري امحلد � هناك اس�تقرار س�یايس،

هناك ٔ�حزاب س�یاس�یة م�نو�ة ت��افس وهناك رصاع س�یايس ذو طبع 
س�یايس وهناك نقاش �اد، هناك حصافة ت��قد، ٕاىل اك�ن هاذ اليش، اح�ا 
ما �ایف��ش من �خ�الالت د�لنا، ولكن ما ننقصوش من هاذ املشالك 
ولكن ما نضخموش هبا، ٔ�ن املس�مثر واملقاو� واملواطن حيتاج ٔ�یضا ٕاىل �د 

ىن من الشعور �الطمئنان وب�ٔن املس�تق�ل ف�ه �ٓمان وف�ه اس�تقرار، وهذا ٔ�د
  .م�حقق يف بالد�، هذه النقطة أ�وىل

النقطة الثانیة، الوصایة، اح�ا ما عند� ما نبقاو نوحضو فهيا، امحلد � 
مىش، عند�  2011اك�ن ا�س�تور، ٔ�وال مفهوم الوصایة مع ا�س�تور 

التنظميیة وعند� القوانني العادیة، ولكن �خلصوص ا�س�تور وعند� القوانني 
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القوانني التنظميیة د�ل امجلا�ات ود�ل اجلهات ود�ل جمالس العامالت 
وأ�قالمي، وعند� من بعدها �ات املراس�مي التطبیق�ة، ف�ٔ� ٔ�ظن ب�ٔن 

  .�خ�صاصات م�ظمة هبذه القوانني
اك�ن مشلك  ولكن حنن مس�تعدون ٕاىل اك�ن يش �ا�ة نطوروها، ما

ميكن ند�رو تعدیل يف القانون التنظميي وندققوا يش مفهوم، ولكن حنن ال 
حق لنا يف التد�ل يف �خ�صاصات �زیدو لهذا شویة وننقصوا لهذا، ٔ�ن 
ا�س�تور وبعده القوانني ٔ�عطت و�ددت �خ�صاصات، ٕاىل اكن القانون 

  .التنظميي �اصو تطو�ر ف�حن مس�تعدون بطبیعة احلال
الواك� اجلهویة لتنف�ذ املشاریع هاذي  هاذیك (L’AREP)تنظن ب�ٔن ٔ�� 

مؤسسة معوم�ة، ولكن هاذي، كام قلت يف البدایة، جتربة �دیدة یاله 
�امني هاذي �ش بدینا در� �نت�ا�ت اجلهویة ؤ�ول مرة �ادي نبقاو 
حنطو هاذ الهیالك، ف�� ٔ�ح�ا� ٕاىل وقع ت�ٔخر، ٕاىل وقع ارتباك ف�حن 

  .تعدون �لتد�ل �ش �رسعو ٔ�ي ارتباك ؤ�ي ت�ٔخر، ٕان شاء هللامس� 
�ل�س�بة �لعدا� ا�الیة رمغ ذ�، رمغ ٔ�ن مايش هذا هو املوضوع، 
ولكن بغیت نقول وا�د القضیة ؤ�رشت ٕا�هيا مرارا، اح�ا ركز� حصیح �ىل 
مس�توى الب��ات التحتیة �اص �كون اس�تدراك �لنقص املوجود يف �دد 

دد من أ�قالمي وامجلا�ات، �ىل مس�توى الب��ات د�ل من اجلهات و�
اخلدمات ا�يل يه املس�شف�ات والتعلمي واخلدمات أ�خرى وأ�من و�ريه، 
ا�يل يه اخلدمة املبارشة �لمواطن �اص ٔ�یضا فهيا التطو�ر �ش �كون 
العدا�، ولكن عند� وا�د القضیة هو العدا� الرمقیة ما ت�ساوش، العدا� 

  ٔ�ش�نو هو؟ الرمقیة 
هو ٔ�ي م�طقة من م�اطق املغرب یوصلها الصب�ب د�ل أ�نرتن�ت، 

 (réseau)وتوصلها الهاتف احملمول، هذاك التیار د�ل الهاتف احملمول 
یوصلها بنفس املس�توى ا�ي ميكن ٔ�ن یصل ٔ�ي نقطة ٔ�خرى من املغرب، 

اذ هذا راه وا�د الورش اهمتینا به وتدارت �لیه إالماك�ت �ش ميكن ه
، ٕان شاء هللا، 2018الصب�ب یوصل ٔ�قىص ما ميكن، وعند� �ر�مج يف 

يف أ��ري د�لو غیتحقق ٔ�قىص ما ميكن، ٔ�ن اكن بعض املناطق صعیب، 
 16م�اطق ج�لیة، م�اطق فهيا صعو�ت، وبعض املناطق قلی� �دا، وا�د 

م�طقة حمدودة �ددت �ىل ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نوصلها صب�ب يف مس�توى 
ٔ�س�باب تق�یة بطبیعة احلال، البايق لكه ٕان شاء هللا �ادي نوصلو � معني 

  .. الصب�ب و�ادي
هاذ العدا� الرمقیة راه �مة ٔ�ن ميكن �لوا�د ید�ر وا�د مقه�ى صغري 
ٔ�و مطعم ٔ�و ف�دق صغري ٔ�و وا�د الو�دة س�یاح�ة صغرية يف راس اجلبل 

�سوق، �ش  �ش ميكن (l’internet)وال يف قریة، �اصو �كون عندو 
عندو، وحىت الساحئ ا�يل �ادي مييش ٔ�و  ميكن هذاك ا�يل �ادي جيي

املس�مثر ا�يل �ادي مييش، �اصو ٕاذا مىش ل� عندو إالماكنیة د�ل 
  . االتصال

هذه حىت يه راه من النقص، ٔ�ن الوا�د �مييش لوا�د البالد �یقول 

اك�ن بعض واش (réseau) واش اك�ن  )G)4واش اك�ن �نرتن�ت، واش 
اخلدمات وال ما اكیناش، ٕاذا ما اكیناش �مييش �لبالصة ا�يل اكینة ٔ�نه 
یتواصل مع العامل، هاذ العدا� الرمقیة در� لها �ر�مج، ودوز� هذا الرب�مج 
يف �ٓخر دورة د�ل ا�لس إالداري د�ل الواك� املغربیة لتق�ني االتصاالت 

(ANRT) ود�ل لو�ة الق�ادة د�ل ،(le service universel)  اخلدمة
العامة الشام� د�ل إاللكرتونیة، ؤ�ظن ب�ٔن هذه �ادي متك�نا، ٔ�ن الیوم 
العامل تطور مايش فقط ٔ�دوات العدا� ا�الیة القدمية يه ا�يل �دامة، حىت 
هاذ أ�دوات د�ل العدا� ا�الیة اجلدیدة اليت جيب ٔ�ن هنمت هبا وٕان شاء 

، 2018طی� س�نة  %95وال  90هيا ٔ�قىص ما ميكن هللا �ادي حنققو ف
  . �ٓخرها ٕان شاء هللا �كون التحق�ق د�ل هاذ اليش

  .وشكرا جزیال
  .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

ا�ٓن ن��قل ٕاىل احملور الثاين املتعلق �س�یاسة احلكومة يف تدبري صندوق 
عاكسات د�لها �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني، ؤ�ول م�د�ل املقاصة و�ن

  .يف هذا احملور عن فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله املهاجري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والس
من ٔ�مه �خ�یارات الكربى ذات البعد �ج�عي اليت ما ف�ئت 

  .احلكومة احلالیة والسابقة تدعي اع�دها يف ٕاصالح صندوق املقاصة
�� �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، حول م�ٓل هذا إالصالح؟ وما 

ا �لسمل �ج�عي يه �دود انعاكساته �ق�صادیة �ج�عیة يف ارتباطه
  وضامن اس�تقرار أ�سعار وحامیة املس�هت�؟

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  . اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :ال�شري العبدالوي محمداملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات احملرتمات،
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  السادة املس�شار�ن، الس�یدات املس�شارات،
من القرارات الش�ا�ة اليت اختذهتا احلكومة السابقة ٕاصالح صندق 

 57ٕاىل  2012املقاصة وا�يل كتعرفوا مجیع، الس�ید الرئ�س، ٔ�نه وصل س�نة 
  . �ملیار درمه وا�يل ٔ��ل بوا�د ا�مو�ة د�ل التواز�ت املالیة ��و

ا�ٓن ماذا ٔ�نمت فا�لون الس�تكامل هذا إالصالح؟ وما يه إالجراءات 
  املوا�بة حىت ال ینعكس سلبا �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني؟ 

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :ابو �كر عبید الس�یداملس�شار 
  مة احملرتم،الس�ید رئ�س احلكو 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  احلضور الكرمي،

�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن الس�یاسة احلكوم�ة يف 
  تدبري صندوق املقاصة وانعاكساته �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني؟ 

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 . شكرا املس�شار احملرتم

  .�لشغلا�ٓن اللكمة لفریق �حتاد املغريب 

  :ٔ�مال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�سعدين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تد�ل يف هذا املوضوع 
  . ا�ي ٔ�صبح �شغل �ل املهمتني واملواطنني �ىل �د السواء

الشك ٔ�ن نظام املقاصة ا�ي ٔ��دث هبدف حفظ القدرة الرشائیة 
نطاق صندوق ت �رب دمع مواد، تد�ل يف لٔ�رس ودمع تنافس�یة املقاوال

املقاصة، واملك�ب الوطين �لحبوب قد احنرف عن وظائفه أ�صلیة ن���ة 
طبیعته العمیاء وسوء تدبريه املشهود لیصبح م�بع ریع لعدد من الوسطاء 

  . وا�لوبیات املتحمكة يف السوق
ة لكن �ملقابل، الس�ید رئ�س احلكومة، ما مسي مبسلسل ٕاصالح املقاص

ا�ي �هن�ه حكوم�مك رضو�ا طبعا ٕالمالءات املؤسسات املالیة ا�ولیة 
خبصوص التواز�ت املا�رو اق�صادیة، وتعتربه احلكومة ٕاصال�ا هیلكیا، يف 
نظر� ال یعترب ٕاصال�ا وال یعدو ٔ�ن �كون جمرد ٕاجراءات معیاء بدورها 

 �ىل هتدف ٕاىل رفع ا�مع عن مواد اس�هتال�یة ٔ�ساس�یة، معمتدة يف ذ�
مقاربة حماس�باتیة تق�یة ضیقة وشعارات شعبویة ومغالطات تقسم ا�متع ٕاىل 

  .غين وفقري دون حتدید ملعایري الغىن وخریطة الفقر

�ىل اع�د نظام املقا�سة  2013فقد ٔ�قدمت احلكومة السابقة يف ش�ت�رب 
 ٔ�دى ٕاىل رفع ا�مع عن احملروقات، شهدت �ىل ٕا�رها املواد النفطیة السائ�

 10ارتفا�ا �ري مس�بوق، ارتفاع جتاوز ف�ه سعر الاكزوال ٔ�ول مرة سقف 
درامه �لرت الوا�د، طالت �ىل �د السواء الفقري و�ري الفقري، دون ٔ�ي 

  . ٕاجراءات موا�بة �مع القدرة الرشائیة �لف�ات احملدودة ا��ل
ويف نفس الوقت هذا النظام ف�ح ا�ال ٔ�مام مس�توردي احملروقات 

 رحبهم يف ظرف�ة �متزي بتجمید �شاط رشكة السامري مس�تغ� لتحسني
الفرصة، احلكومة، لتوفري مداخ�ل ٕاضاف�ة �متثل ل�س حفسب يف مقابل 
ا�مع، ولكن كذ� يف حتسني الرضیبة املرتبطة �الس�هتالك، اس�هتالك 
احملروقات لیبقى املترضر ا�ٔكرب من هذا إالجراء هو املس�هت� املغريب 

نمتي �لطبقة الوسطى اليت مل تعد مع أ�سف احملرك أ�سايس الفقري وامل 

  . لالق�صاد يف ظل س�یاس�تمك الالشعبیة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

واش هذا مايش �كر�س، مرة ٔ�خرى، �لریع ا�ي نعیبه �ىل صندوق 
  املقاصة؟

وقد ورد يف التقر�ر حول صندوق املقاصة املصاحب ملرشوع مالیة 
من الناجت ا�ا�يل اخلام  %1.4ٕاىل  6.5من  ٔ�ن نفقاهتا تقلصت 2018

 la nouvelle)، دون ٕاشارة �لتخصیص اجلدید 2016لس�نة 
affectation)  من الناجت ا�ا�يل اخلام %�4.1لمبالغ املوفرة واملقدرة ب .  

  فهل مت ختصیصها فعال الس�هتداف املؤهلني لالس�تفادة من ا�مع؟ 
مة �ازمة �ىل الرشوع يف �روج بعض الوزراء يف حكوم�مك ٔ�ن احلكو 

تنف�ذ قرار رفع ا�مع عن السكر وعن �از الاكزوال وعن �از البو�ن بدایة 
  مقابل و�دها ببطاقة دمع �لفقراء، مفا مدى حصة هذه املعلومة؟  2019س�نة 

ٔ�ل�س هذا إالجراء اجلدید ت�ٔ�یدا لعزم احلكومة �ىل تصف�ة نظام 
یف تفرسون ا�شغالمك بتفك�ك صندوق املقاصة يف هنایة املطاف؟ وٕاال � 

ملیار، يف �ني ٔ�ن  13.019، 2018هذا النظام ا�ي س�یلكف �رمس س�نة 
النفقات اجلبائیة من ٕاعفاءات رضی��ة و�ريها واليت تظل مشكوك يف 

  .ملیار دون ٕاخضاعها ٔ�یة معلیة تق�مي ٔ�و تقومي �34دواها تت�اوز 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ن صندوق املقاصة �رب تلوحيها �رفع دمع ٕان �ربص احلكومة مبا تبقى م
ا�و� عن املواد �س�هتال�یة أ�ساس�یة، الغاز والسكر وا�ق�ق، س�یكون 
� تداعیات اج�عیة خطرية ال حما�، وس�شلك رضبة موجعة �لقدرة 

بعد ٕاعامل احلكومة لنظام مرونة الرصف ٔ�و ما �سمى الرشائیة، �اصة 
واطنني �اصة الفقراء والطبقة الوسطى بتعومي ا�رمه، ا�ي س�یحمل امل

 �6لكفة التضخم املس�تورد يف ظل اخ�الل املزيان الت�اري، �لام ب�ٔن 
  .يه مواد مس�توردة 10داملواد اس�هتال�یة من ٔ�صل 

ويف هذا إالطار، نؤكد ٔ�ن ترصحي احلكومة ب�ٔن �س�بة التضخم النامجة 
�ذ بعني لن ت�ٔ  %0.4عن مرونة الرصف واليت ٔ��لنمت ٔ�هنا لن تفوق 
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  .�عتبار التضخم املس�تورد من اخلارج، ا�ي س�هنك ج�وب املواطنني
ٕان �حتاد املغريب �لشغل ا�ي �رب عن رفضه لنظام املقا�سة يف 
ح�نه، وما ف� یطالب بف�ح حوار وطين حول موضوع ٕاصالح املقاصة، 
یعترب ٔ�ن ٕاصالح هذا الصندوق یق�يض ٕا�ادة حتدید �مته يف اجتاه دمع 

لقدرة الرشائیة �وي ا��ل احملدود والطبقة املتوسطة ومراجعة النظام ا
الرضیيب وطبعا توس�یع نظام امحلایة �ج�عیة، ولن ی�س�ىن هذا ٕاال يف 
ٕاطار ف�ح احلوار �ج�عي الوطين ا�ي �سائلمك عن م�ٓ�، الس�ید رئ�س 

  .احلكومة
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
 .شكرا الس�یدة املس�شارة

لس�ید رئ�س احلكومة حزمة من أ�س�ئ� املتعلقة بصندوق هذه ا
  .املقاصة، تفضلوا �لجواب

  :الس�ید رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ن هذا املوضوع اكن ف�ه ٔ�شكر الفرق اليت طرحت هذا املوضوع، 

  . وا�د شویة دا�لغط يف هاذ املر�� أ��رية
ومع أ�سف الشدید كام قلت ق�ی�، �اولوا البعض �س�تغلوه �ل�شو�ش 
�ىل احلكومة من �الل �د�اء ب�ٔن هناك ز�دة يف البوطة، وامحلد � راه 

أ�قل يف تبني ما اك�ن ال ز�دة يف البوطة وال والو، وما اكی�ش نیة �ىل 
  . ، د� ما اك�ن والو، هنار �كون راه �ادي نعلهنا �شفاف�ة2019، يف 2018

كام ٔ�ن التعی��ات د�ل �ال� امل� د�ل احلكومة البارح ٔ�سقطت �دد 
من إالد�اءات واملزامع، كثري من الناس اكنوا تی�س�ناوا �ادي یقولوا هذاك 

اذیك احلكومة احلزب �ادي خيرج، هاذوك أ�حزاب �ادي ید�لوا، ه
  . �ادي تطیح، هذاك البلواكج، ما اكن ال بلواكج ال والو

هذا تفاوض �ادي بني ٔ�حزاب طال قلیال ولكن هذا تیعكس اجلدیة 
د�لنا مع أ�حزاب الس�یاس�یة ود�ل هاذ أ�حزاب الس�یاس�یة املعنیة، ٕان 
شاء هللا، ؤ�متىن ٔ�� م�ل ما فعل الس�ید الرئ�س �ىل الوزراء اجلدد، ٕان 

  .شاء هللا، معل ج�د وجناح مقدر يف معلهم
هاذ القضیة د�ل ٕاصالح صندوق املقاصة، الهدف د�لو ٔ�وال ما اكی�ش 
اخلضوع ٕالمالءات ا�ولیة، �زاف هاذ الهرضة، اح�ا بید� ا�ٓن نصلحو ٔ�و ال 

  .ما نصلحوش
ؤ�� اقرتح هذا �كون وا�د املوضوع د�ل ا�لجنة املعنیة، جيي الوز�ر 

ت��اقشوا يف ا�لجنة وحيطوا املعطیات ویقولوا لنا، راه اح�ا �يق ما املعين و 

در� يف الطا�ني ما یتحرق، اح�ا العزمية د�لنا ٔ�ثناء وضع الرب�مج احلكويم 
هو مواص� ٕاصالح هاذ الصندوق د�ل املقاصة حنو التقلیص التدرجيي �مع 

ما غندروهش،  بعض املواد، ولكن ٕاىل تبني لنا ما يش يف مصل�ة البالد
ولكن یبدو ٔ�ن �جتاه العاملي لكه حنو نظام احلاكمة �ادي �الش؟ ٔ�ن 
صندوق املقاصة �ىل الرمغ من ٔ�نه یدمع معوما القدرة الرشائیة ٕاال ٔ�نه ال 
حيقق العدا�، وهذا هو نقطة الضعف د�ل صندوق املقاصة ما تیحققش 

  .كرث من الطبقة املتوسطةالعدا�، �س�تف�د م�ه أ�غنیاء ٔ�كرث من الفقراء و�ٔ 
البوطاط يف الشهر راه  2د� ٕاىل اكن يف الطبقة املتوسطة ت�رشیوا 

بوطة يف ا�هنار، يف ا�هنار، وحرى  40ٕاىل  30هناك من �س�تف�د من 
احملللون �ىل مدى احلكومات السابقة ما يش هاذي احلكومة أ�وىل ا�يل 

�یفاش ند�روا �ش  تتفكر يف هاذ اليش، دارت دراسات و�اولوا وقالوا
نو�وا، نقلصوا ٕاخل، ما لقاوش �یفاش حيققوا هاذیك العدا�، لو و�دت 
هذاك ا�مع مييش فقط �لطبقة الفقرية والهشة واملتوسطة ویوقف هنا ٔ�ح�ا 

 ما عند�ش مشلك، ولكن ورمغ ذ� حنن نرتیث وس�ٔرشح ملاذا؟
و �هيدف ٕاذن هذا نظام املقاصة إالصالح د�لو هو ٕاصالح هیلكي، ه

�ٔ�ساس، كام قلت، ٕاىل حتق�ق العدا� �ج�عیة من �الل توج�ه هاذیك 
املزيانیات ا�يل اكینة جنو الف�ات اليت �س�تحقها ٔ�یضا ؤ�یضا حنو العدا� 

تقریبا �ادي  �2018ج�عیة، هذا هو املهم، وهاذ صندوق املقاصة يف 
، املهم هاذ الس�نوات 2018ملیار درمه �رمس قانون املالیة د�ل  �13لكف 

ملیار،  11ملیار ق�ل م�و اكن  12اكن  2017يف  2018- 2012زاد شویة 
فلحظنا ٔ�نه تزيید شویة ولكن هاذ الز�دة ما يش يه ا�يل مزجعة ومر�كة لنا، 

  .هذه النقطة أ�وىل
ملیار  56النقطة الثانیة إالصالح ا�يل اكن دار صندوق املقاصة، اكن 

ملیار ا�يل نقصنا فني مشات؟ يه ما  40یا هاذي ، ٔ�نت تتقول ل 2012يف 
ملیار كنا تن�سلفوا، كنا تنجیوا تندمعوا صندوق املقاصة  40اكن�ش هاذ 

ملیار �ش �ادي �مكلوا؟ ن�ٔ�ذ  18ملیار، نوصلوا  �18ري تنوصلوا م�ال 
مزيانیة �س��ر ٔ�و ال ن�ٔ�ذ مزيانیة ال�س�یري؟ وال من ا�یون؟ ما عند�ش، 

، احلكومات السابقة �ٓش تد�ر؟ ٕاما �متيش ت�س�تدن وٕاما كت�ٔ�ذ املداخ�ل 3
ملیار من مزيانیة �س��ر �ش  15، 2013من مزيانیة �س��ر راه يف 

  �الش؟ .. نقصات املزيانیة السابقة
ٔ�ن �سد النفقات د�ل صندوق املقاصة ٕاىل �د انه ما بقا�ش املزيانیة 

د�ن، تقل لیا ما عطهتمش يف تتحملها، ٕاذن هام ما يش الفلوس موجو 
  .صندوق ا�مع فني �ادي تعطهيم، ما اكنوش موجود�ن، �ري موجود�ن

هو ٔ�موال ما اكنوش موجودة يه ٔ�موال وصلنا لها ولكن �القرتاض، 
  .ذاك اليش �الش �زادت املدیونیة و�لنقص من مزيانیة �س��ر

ني جنیبوا هاذیك تنقلبوا م� 2018ملیار يف  13ف�� ا�ٓن ٕاىل جتاوز� 
، ٕاما من مزيانیة ال�س�یري وال مزيانیة �س��ر وال من 2ملیار ٔ�و ال 

  .، هذه النقطة الثانیة3، 2، 1ا�یون، راه ما اكی�ش، 
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النقطة الثالثة ويه �مة، تعرضت الس�یدة املس�شارة السامري ومرونة 
ة ومىش ا�رمه، ٔ�وال السامري مول السامري هو ا�يل د�ا ا�و� املغربی

�لقضاء، ذاك اليش �الش د�لت القضاء، وم�ذ د�لت القضاء يف اجلهاز 
التنف�ذي ا�يل هو احلكومة ال ميكن ٔ�ن یتد�ل، ٔ�ن القضاء �از مس�تقل 

  .وزاد اس�تقاللیة بعد إالصال�ات أ��رية، فا�ٓن ما ميك�ش
ف�� ما عندها �القة د� خنلطوا هاذ القضیة السامري خملطة �لقضیة 

ل صندوق املقاصة، ما اكی�ش �القة هبم، املهم ال �القة � �حلكومة، د�
هذاك عندو �القة مبول السامري ا�يل مىش د�ا ا�و� املغربیة ود�لها 

  .�لقضاء، فاش د�لها
 2.5يه مرونة فهيا هامش �ساوي �لثا ا�رمه، ما اكی�ش تعومي ا�رمه 

حض، وذاك اليش ا�يل وا 0.3، 0.3واكن من ق�ل فهيا هامش ٔ�قل  2.5و
الیوم د� بی�ت ب�ٔنه فعال معندوش ت�ٔثري ؤ�ن ٔ�بق�نا يف  15دوز� د� د�ل 

الهامش أ�ول، ؤ�ن ماكی�ش النقص، ٔ�ن قلت يل التضخم، مبعىن ٔ�نه اح�ا 
ا�رمه �ادي ینقص، هو �لعكس �زاد بوا�د شویة، مايش نقص، ٔ�ن 

  .قص �رة ٔ�خرىالهامش مرونة ا�رمه یعين ٔ�نه �زید �رة وین
مفاكی�ش ختوف من هاذ اليش، وهاذ اليش دارت �لیه �ربات مغربیة 
مايش دولیة، بنك املغرب مع مك�ب الرصف حىت مع أ�بناك املغربیة 

س�نة د� وهام اكنوا �یدرسوا، ك�شوفوا  12أ�خرى، مع �رباء مغاربة، راه 
بیة �ىل املس�توى املؤرشات ٕاىل �ٓخره، وامحلد � الیوم املؤرشات لكها ٕاجيا

�ق�صادي، متكن املغرب �ش ینطلق لهاذ املرونة د�ل ا�رمه م�حمك ف�ه، 
  .مرونة م�حمك فهيا

كام من ق�ل هذاك السعر د�ل املرونة القصرية ا�يل هو الثابت م�حمك 
ف�ه عن طریق تد�ل بنك املغرب، كذ� الیوم هذیك املرونة يف وا�د 

نك املغرب موجود �ش یتحمك ، ب 2.5زائد  %2.5الهامش صغري 
  م�ت�اوزش ال السقف أ��ىل وال السقف أ�دىن، ٕاذن ما يه التخوفات؟

و�ادي منش�یوا لٔ��م املق�� والشهور والس�نوات املق�� �ادي یت�ني 
هاذ اليش �ىل أ�رض، ماك�ش ختوف، بل �لعكس هو �یقوي املنا�ة 

  .لالق�صاد الوطين ٔ�مام التقلبات ا�ولیة
خصنا ند�روا هذا در�ه بطریقة ٕارادیة الیوم مايش مفروض �لینا،  الیوم

ٔ�ن ٕاىل �لیناه حىت توقع ارتبااكت �برية ميكن �كون مفروض �لینا ٔ�نذاك 
ند�روها، اح�ا در�ه بطریقة ٕارادیة ٔ�ن ك�شوفوا ٔ�نه �ادي یقوي املنا�ة 

�نیة بطریقة د�ل �ق�صاد الوطين، ودميا هاذ ك�ش�هبها حبال البنا�ت ا�يل م 
معارضة �لزالزل، �یفاش كند�روا �هيا؟ واش كزنیدوا نث�هتا وال كرنخفها؟ 
ٕاىل اك�ن يش �ندسني هنا راه �ادي یفهموا، كرنخفوها، كن�لیوا البنایة 

)flexible ( مرنة، �یجیه الزلزال كمتيش وجتي وكتبقى، ٕاىل ثب��اها �زاف
  .الزلزال یطیح هبا

طیناه شوي د�ل املرونة، ٕاىل وقعت ٔ�زمة ا�رمه نفس اليشء، ٕاىل ٔ�ع 
دولیة �مييش شویة، �یزنل شویة، و�یطلع شویة، �یزنل شویة و�یطلع شویة، 

  .حىت تفوت أ�زمة، هو عندو القدرة واملرونة �ش یث�ت
�ملناس�بة ٔ�� قلت هاذ اليش ٔ�مام بعض اخلرباء وجعهبم هاذ ال�ش��ه، 

بات وصالبة ٔ�مام الهزات اخلارج�ة، ٔ�نه �ش��ه حق�قي، فهذا یعطي ��رمه ث 
هاذ اليش ا�يل اك�ن، ودر�ه د� ٔ�ن اح�ا عند� وا�د الصالبة يف 
�ق�صاد الوطين متك�نا �ش ند�ره بطریقة سلسة، بطریقة ٕارادیة بدون 
مشلك، وقت ما وقع ال قدر هللا ٕاىل موقعش راه مز�ن، خمرس� والو، ٕاىل 

  .�لثبات ٔ�ما�ا وقعت الهزات �كونوا ٔ�كرث صالبة
  طیب معرش أ�خوات وإالخوان، 

ٔ�ش�نو عند� د�؟ عند� �از البوطان، �ك، عند� �از البوطان راه 
هرضت �لیه، �از البوطان الیوم هاذ مادة �مة مجلیع املواطنات 
واملواطنني، و�� اح�ا ٔ�عطینا � ٔ�مهیة، ومرة ٔ�خرى كنقول راه م�كو�ش 

نت الرشوط �ش م�رضش ذاك اليش حىت م�ق�سوهاش ٕاال ٕاىل اك
الطبقات الفقرية والهشة واملتوسطة، ونبقى �زید حىت املتوسطة حىت يه 

  .ٔ�هنا حتتاج لك الر�ایة ولك العنایة
ف�� ماكی�ش قرار ا�ٓن ولكن اك�ن دراسة ٕاسرتاجتیة، اك�ن ا�يل 
�یقول � و�الش كتدرسوا راه داروا ا�ٓخر�ن دراسة؟ �الش كد�رها؟ 

س�نني، كتغري مجیع  5س�نني  4س�نني  3عد لك فرتة من الفرتات ٔ�ن ب
املعطیات ال من ح�ث �س�هتالك ال من ح�ث أ�مثنة د�لها �ىل السوق 
ا�ولیة، ال من ح�ث طریقة �س�تعامل، يف وا�د الوقت مك�اش 
ك�س�تعملوا يف الفريمات، مك�اش ك�س�تعملوه �ش نطلعوا املاء من البري، 

�ش �سخنوا بعض أ�مور ا�يل مايش صناعیة وذاك  مك�اش ك�س�تعملوه
  .اليش د�ل ال�س�ني ٕاىل �ٓخره

د� ولینا ك�س�تعملوه فك�درسوا �ش نعرفوا فا�ن �یتو�ه هاذ ا�مع 
ٔ�كرث، مث �ادي ند�روا وا�د ا�مو�ة د�ل �ح�یاطات و�ادي �شري لها 

  .بعد قلیل، ٕاذن هذا هو �ل�س�بة �لغاز البوطان
واد أ�خرى املدمعة، الن عند� �ري ثالثة املواد، عند� �ل�س�بة �لم

الغاز البوطان، وعند� السكر، وعند� ا�ق�ق، ا�ق�ق �ري وا�د، نوع 
 .معني من ا�ق�ق املو�ه ٕاىل م�اطق معینة

ٕاذن �ل�س�بة �لسكر هذا تدارت ف�ه وا�د ا�مو�ة د�ل إالجراءات 
القطاع، ف�ال�س�بة �لسلس�  ٕال�ادة هیلكة هذا القطاع، وٕا�ادة ت�ٔهیل

السكریة اليت حتتاج ٕاىل ٕا�ادة التنظمي �لنظر ٕاىل إالشاكالت ا�يل تیعرفها 
هذا القطاع، واليت �متثل �ٔ�ساس يف �راجع إالنتاج الوطين �لسكر 
املس�ت�لص من النبا�ت السكریة املنت�ة حملیا وا�لجوء املك�ف ٕاىل اس�ترياد 

رتفاع �الف ا�مع املو�ه لهذا القطاع �لنظر السكر اخلام، مما یؤدي ٕاىل ا
ملیار درمه  3.24س�نوات أ��رية  5الرتفاع أ�مثنة العاملیة �لسكر اخلام يف 

امللیار د�ل  4ملیار درمه تقریبا، تقریبا  3.66، الیوم وىل 2015س�نة 
  .ا�رمه

ومن ٔ��ل ٕا�ادة التوازن ٕاىل هذا القطاع والتقلیص من التبعیة ٕاىل 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

19 

 )2018 ینا�ر 23( 1439 جامدى أ�ول 5

ق اخلارج�ة، ٔ�ن عند� هواجس، الهاجس مايش فقط د�ل ٔ�ن أ�سوا
املادة مدمعة و�اصها �كون حتت ترصف املواطنني وقت ما بغاوها ٕاىل 
�ٓخره، ولكن ٔ�ظن حىت املهنیني حىت هام ما �اصناش یترضروا ن���ة ٕاما 
الرتفاع ا�مثن يف أ�سواق ا�ولیة، ٕاما �دد من العوامل أ�خرى، ٕاذن اك�ن 

د�ل اجلهات لكها ا�يل �اصك �راعي لها، وكتد�ر املزيان ب�هنا وتت�ذ مجمو�ة 
القرارات يف �جتاه ا�ي �راه م�اس�با، والرفع من مردودیة القطاع الفال� 

  :املنتج �لنبا�ت السكریة، يف هذا �جتاه مت اع�د إالجراءات التالیة
سكریة �رب ٔ�وال، الرفع من مداخ�ل الفال�ني املنت�ني �لنبا�ت ال  -

الرفع من مثن الشمندر وقصب السكر �ىل مر�لتني، وقد مت حتق�ق هذا 
  إالجراء عن طریق مراجعة مس�تو�ت ا�مع املقدم �لسكر املصفى؛

حتیني مس�توى ا�مثن املرجعي ا�ي یمت مبوج�ه حامیة إالنتاج احمليل  -
�لسكر اخلام من ٔ��ل احلفاظ �ىل تنافس�یة السكر اخلام املنتج حملیا 

 واحلفاظ �ىل القدرة إالنتاج�ة �لفالح احمليل؛
�لثا، اع�د �ر�مج تعاقدي �دید هيدف ٕاىل ت�ٔهیل هذا القطاع �ىل  -

من ٔ��ل الوصول ٕاىل  2020ٕاىل  2013س�نوات من س�نة  7مدى 
 . مس�توى م�اسب من تغطیة احلاج�ات الوطنیة من هذه املادة أ�ساس�یة

رج من النبا�ت السكریة وقد عرف إالنتاج الوطين �لسكر املس�تخ
 %20املنت�ة حملیا تطورا �ام، ٕاذ مرت �س�بة تغطیة �اج�اتنا الوطنیة من 

، وهذه النتاجئ 2016س�نة  %50مث  2015س�نة  %42ٕاىل  2012س�نة 
سامهت يف تقلیص ا�مع املو�ه لقطاع السكر والتخف�ف من عبئه �ىل 

مالیري،  5 خزینة ا�و�، ح�ث فاق هذا ا�مع �الل بعض الس�نوات
 .مالیري درمه تقریبا 4ٔ�قل من  -كام قلنا  -ولكن هذا قدميا والیوم راه 

ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع ا�ق�ق الوطين، ا�ق�ق فقد مت التقلیص من حصة 
، هذا 2016ق�طار �رمس س�نة  ملیار 6وحرصها يف ا�ق�ق الوطين املوزع 

ت معینة ٔ�و �ات ا�ق�ق اك�ن وا�د النوع د�ل ا�ق�ق ا�يل مو�ه مجلا�ا
ملیون ق�طار ا�يل  9معینة وفق مؤرشات الفقر هو ا�يل مدمع، بدل من 

، لك �ام كنقصو وا�د الشویة ملیون 6اك�ن وا�د الوقت د� وصلنا ل 
وتنقصلو بعض املناطق ا�يل ما بقا�ش حمتا�ة لهذا ا�ق�ق املدمع مع حتیني 

الوطين �لقمح ا�لني وٕادراج  ا�وریة الوزاریة املتعلقة ٕ�نتاج وتوزیع ا�ق�ق
مق�ضیات من ش�ٔهنا ٕا�ادة هیلكة هذا القطاع وحتسني جودة إالنتاج، كام مت 
. �ك�یف املراق�ة و�شدید إالجراءات الزجریة املتعلقة جبودة ا�ق�قة املدمع

ويف نفس الس�یاق ومن ٔ��ل ضامن اس�تقرار ٔ�مثنة اخلزب، یمت تفعیل بنود 
  .ف ٕاىل تطو�ر وهیلكة قطاع ا�ا�زالرب�مج التعاقدي ا�ي هيد

ا�ٓن �ٓيت ٕاىل إالجراءات املوا�بة لٕالصالح الشامل �لمقاصة وإالجراءات 
ا�يل بدینا فهيا و�ىل حسب ٕامتام هذه إالجراءات من بعدها �ادي نت�ذو 

  .القرارات املناس�بة �ىل حسب س��اریوهات البدائل املمك�ة
املقاصة وتوجهيه ��مع  و�ملناس�بة هذه القضیة د�ل ٕاصالح صندوق

وفق �رامج معینة ��مع هاذ اليش راه اك�ن يف �رامج خمتلف أ�حزاب 

ؤ�� كنعقل بال ما نذ�ر �ٔ�سامء ا�يل �هيرضو  2007الس�یاس�یة الوطنیة من 
�ىل صندوق املقاصة والتقلیص من ا�مع ف�ه وٕالغاء هذا ا�مع من بعد 

ها حشال �ادي نعطیو لٔ�رس، هاذ وتوج�ه هذا ا�مع وفق �رامج اج�عیة، 
  .2007اليش من 

، لكها الربامج د�ل أ�حزاب الس�یاس�یة 2011ويف �نت�ا�ت د�ل 
ا�تلفة اكنت فهيا هذه �ارضة، ولكن م�ذ ذ� احلني ٕاىل الیوم والناس 
حياولون ویقاربون و�سددون، ما لقاوش الطریق لها، �متناو نلقاو الطریق، 

  .�عیةولكن وفق �دا� اج
إالجراءات املوا�بة، من املعلوم ٔ�ن إالصالح الشامل والتدرجيي لنظام 
املقاصة هيدف ٔ�ساسا ٕاىل توفري هوامش ٕاضاف�ة �متویل الربامج �ج�عیة 
و�ق�صادیة ذات أ��ر امللموس �ىل مس�توى ��ش املواطنني، ويه 

ليت �س�تحقها، الربامج اليت �ريم ٕاىل تعز�ز امحلایة �ج�عیة �لطبقات ا
ا�ي �سعى ٕاىل حماربة الهدر املدريس، " ت�سري"ونذ�ر من ب�هنا �ر�مج 

و�ريها من " دمع أ�رامل"، �ر�مج "الرام�د"�ر�مج املسا�دة الطبیة 
  .الربامج �ج�عیة

ومن الطبیعي ٔ�ن مواص� إالصالح الشامل من �الل رفع ا�مع عن 
 ولن تقوم به احلكومة ٕاال يف ٕاطار مقاربة �يق املواد املتبق�ة ال ميكن ٔ�ن یمت

مشولیة، تتضمن مج� من إالجراءات املوا�بة اليت تتو� احلفاظ �ىل القدرة 
الرشائیة �لمواطنني وحتسني نظام اس�هتداف الف�ات الفقرية والهشة، وذ� 

  .يف ا�س�ام اكمل و�م مع خمتلف الربامج احلكوم�ة أ�خرى
ومة تعمل �اهدة �ىل مراجعة وت�سري ويف هذا إالطار، فٕان احلك

ٕاجراءات ورشوط �س�تفادة من الربامج �ج�عیة بغیة حتسني 
�س�هتداف والرفع من �دد املس�تف�د�ن من هذه الربامج، وهاذ املس�تف�د�ن 
كريتفعوا س�نة بعد س�نة، العدد د�هلم، وذ� من �الل مج� من التدابري 

فعال لرصد الف�ات الفقرية والهشة هبدف إالجرائیة الرام�ة ٕاىل ٕارساء نظام 
ضامن اس�هتدافها �شلك ٔ�كرث �دال وفعالیة وتطو�ر حاكمة مردودیة م�ظومة 

  .امحلایة �ج�عیة
  :ٕاجراءات ٔ�ساس�یة جوجويف هذا إالطار اك�ن 

إالجراء أ�ول هو ا�يل �دامني �لیه هو ٕارساء الس�ل �ج�عي 
و من الربامج �ج�عیة ا�ي املو�د، الس�ل �ج�عي املو�د، وه

یندمج يف ٕاطار تصور مشويل یضمن ��س�ام والتاكمل و�لتقائیة بني 
خمتلف الربامج، ومع أ�سف الشدید هاذ اليش ما اكی�ش، ا�ٓن �لطریقة 
ا�ٓلیة، مبعىن تتكون �رامج، �یكون عند� �س ك�س�تفدوا من �دد من 

ني من هذه الربامج ٔ�ن ما الربامج، �س ٔ�یضا �اصهم �س�تفدوا مقصی
عند�ش معلومات دق�قة �ىل لك املواطنني، مث الربامج �ج�عیة الیوم 

، "دمع أ�رامل"يه �خنراط فهيا ٕارادي، ٔ�ش�نو هو ٕارادي؟ عند� �ر�مج 
�اص ذیك أ�رم� ا�يل اكینة يف جام�ة قرویة بعیدة وال قریبة �اص تعرف 

كون عندها القدرة �ش متيش تقلب فني بعدا ب�ٔن الرب�مج اك�ن، و�اص �
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�س�ل هذاك الرب�مج، وشكون عندها إالماكنیات �ش تتحرك، و�اص 
�كون عندها القدرة �ش جتمع الو�ئق د�لها، هذا هو �خنراط إالرادي 

 .يف الربامج، د� هاذ الربامج هذه �خنراط فهيا ٕارادي
ا�و� يه كتعرف ا�يل  ٕاذا عند� هاد الس�ل �ج�عي املو�د غتويل

حمتا�ني، و�متيش هلم، يه الربامج س�تذهب عند من حيتاجون ٕاىل ٔ�ن 
�س�تف�دوا مهنا، ومايش هام ا�يل �ادي جيیو فقط عند الربامج، بطبیعة 
احلال ٕاذا اكن يش و�د�ن بغاو جيیوا ما اك�ن مشلك، ولكن يه ا�و� 

تلف املواطنني، مجیع �ادي تويل عندها جسل اكمل، ف�ه املعلومات د�ل خم 
املواطنني و�ادي ميكن يه �ٓنذاك تعرف املؤرشات د�ل احلا�ة د�ل �دد 

  .من املواطنني
ٕاذن وس�شلك هذا الس�ل، ٕاذن هاذ الس�ل �ج�عي الوح�د هو 
ٕاجراء �یلك س�سا�د �ىل الرفع من حاكمة الربامج �ج�عیة ومن 

زدو�ة، وس�شلك هذا الس�ل التقائ�هتا وحماربة إالقصاء و�س�تفادة امل
املد�ل الوح�د لالس�تفادة من خمتلف الربامج �ج�عیة، ح�ث حيدد للك 
ٔ�رسة �رت�هبا يف سمل املؤرش السوس�یو اقصادي، و�لتايل مدى ٔ�هلیهتا 

  .لالس�تفادة من الربامج �ج�عیة
ویتو� هذا الرب�مج املعلومايت املندمج �ل خمتلف إالشاكالت التق�یة 

يت �شلك �ائقا يف كثري من أ�ح�ان ٔ�مام تنف�ذ نظام اس�هتداف �جع ال
وفعال ميكن من �س�تفادة الفعلیة من الربامج �ج�عیة من ق�ل الف�ات 
اليت �س�تحق ذ�، ح�ث س�شلك هذا الس�ل �ج�عي املو�د املنطق 

 �لولوج لاكفة الربامج �ج�عیة؛ - كام قلنا  -الوح�د 
من املؤكد ٔ�ن رفع ا�مع عن : ني ٔ�نظم امحلایة �ج�عیةالثاين هو حتس

�يق املواد املعنیة بنظام املقاصة جيب ٔ�ن یوا�ب بتعز�ز امحلایة �ج�عیة 
  .�لمواطنني من ٔ��ل معاجلة التداعیات احملمت� لهذا إالصالح

و�د�را ���ر يف هذا إالطار، ٔ�ن احلكومة اخنرطت يف ورش 
سني حاكمة م�ظومة اخلدمات �ج�عیة وامحلایة ٕاصال� هام یتو� حت 

�ج�عیة، م�ظومة امحلایة �ج�عیة من �الل ضامن ت�س�یق خمتلف 
ٔ�نظمة التغطیة �ج�عیة، وهو الورش ا�ي رصد � ٔ�زید من ملیار درمه، 

ملیون ٔ�ورو، �متویل ورشاكة مع �حتاد أ�ورويب، وهيدف ٕاىل تعز�ز  100
ة يف بلورة س�یاسة مو�دة �لحامیة �ج�عیة، وتوس�یع قدرات احلكوم

التغطیة الصحیة أ�ساس�یة يف ٔ�فق تعمميها، وتطو�ر الهندسة �ج�عیة من 
�الل تعبئة خمتلف املوارد املالیة وال�رشیة وحتسني العرض وجودة اخلدمات 
�ج�عیة املقدمة، ويف هاذ ا�ال اكنت قامت �دد من ا�راسات د�ل 

قارنة مع جتارب دولیة اليت س�بق�نا يف هذا ا�ال، وجنحت �س��ا، قلیال امل
ٔ�و كثريا، واح�ا ٔ�یضا بصدد رصد هذه الت�ارب لكها �ش من نعاودش 
نبداو من الصفر، وٕامنا س�س�تف�د مهنا لنصوغ جترب��ا اخلاصة، التجربة 

ام املغربیة والوطنیة، و�ىل هذا أ�ساس ی��ظر ٔ�ن �سفر هذا الورش اله
  :عن النتاجئ التالیة

  حتق�ق التقائیة املعلومات اخلاصة بنظام امحلایة �ج�عیة يف ظل
تعدد املتد�لني والفا�لني يف ٕانتاج املعطیات واملؤرشات يف ٔ�فق بلورة 

  تدبري م�دمج لرصد وت��ع مؤرشات امحلایة �ج�عیة؛

  وضع �نیا، ٕا�داث قا�دة مؤرشات يف جمال امحلایة �ج�عیة و
نظام معلومايت من شانه ٔ�ن ميكن من تدبري ٔ�فضل �لس�یاسات املتعلقة مب�ال 
امحلایة �ج�عیة من �الل جتمیع وحتلیل املعطیات املتوفرة �ملؤسسات 

 .املد�رة ٔ�نظمة �ح�یاط �ج�عي �ملغرب
 الس�ید الرئ�س،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
 يف ٕاطارها و�ح�یاطات اليت س���ذها ٕاذن هذه يه الرشوط اليت

ق�ل ٔ�ن منس هاذ صندوق املقاصة، ؤ�ننا س�نحرص ف�ه ٕان شاء هللا �ىل 
احلفاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني، وس�تعمل احلكومة �اهدة �ىل ٔ�ن 
یبلغ هذا الورش هنایته يف ٔ�فق بلوغ هدف التقس�مي العادل لٕالماكنیات 

ة �لصندوق املقاصة عن طریق اس�هتداف املتوفرة ولٕالماكنیات املرصد
  .الف�ات احملتا�ة واملس�تحقة حقا لها، حتق�قا �لعدا� �ج�عیة امل�شودة

  .شكرا جزیال، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ة، س�س�متع ٕاذن يف ٕاطار التفا�ل مع اجلواب د�ل الس�ید رئ�س احلكوم
لس�تة تعق�بات، نبدؤها بتعق�ب فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  رتمني،الس�یدة والسادة الوزراء احمل
  زماليئ أ�عزاء،

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ذاك الطا�ني ف�ه يش حواجي حترقوا، وف�ه يش حواجي كنمتناو ما 
یتحرقوش، ٔ�نه ولكن بدا �ی�شف املاء يف الطا�ني، وٕاىل واصلتوا هاذ 
الس�یاسة التقشف�ة ا�يل �ري مو�ة �خ�یارات ورؤیة س�یاس�یة واحضة، 

ة، بداهتا احلكومة السابقة، ؤ�ن� مس�متر�ن �لهيا یعين س�یاسة تقشف�ة، ارجتالی
ا�ٓن، وغنتذا�ر معاك الس�ید رئ�س احلكومة مع السادة ٔ�عضاء احلكومة 
د�لمك �لك صدق �ش حنسمو بعض أ�مور، صندوق املقاصة �اصو 
یتصلح ٔ��ید، ٔ�نه عندو عبء اق�صادي �بري وما بقاش �یحقق أ�دوار 

  . ا�مع ما بقاش �مييش �لمس�تحقنيد�لو �ج�عیة، یعين ذاك 
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و�اصنا نعقلو �لهيا  -الیوم مسعتك مز�ن الس�ید رئ�س احلكومة قلِت 
قلت وجسلوها مز�ن ٔ�نه  -اكملني، فا��رى س��فعنا يف املس�تق�ل 

املس�تحقني الهشة، الفقرية، املتوسطة هاذ اليش ا�يل قلتوا، فاش مسعتمك 
ة قلتوها حصح لیا ميكن ٔ�� �كون قلت هذا درت ��هن د�يل وا�د احلا�

ما تنفهمش مز�ن ف�ٔمسو، ٕاذن ٔ�ش�نو ا�يل بقاوا؟ بقاوا �ري أ�غنیاء، 
أ�غنیاء قالل ٕاذن ��سهل �س�هتداف د�هلم، �الش مش��وا الس�هتداف 
د�ل أ��لبیة الساحقة د�ل الشعب؟ د�روا �س�هتداف لهاذو ا�يل قالل 

لعوامل، بذاك الس�ل �ج�عي ا�يل رصدومه فني اكینني، فني ساكنني �
قلتوا، وما تصیفط لوش البوطة و�يق الشعب صیفط لو البوطة د�لو، 
صیفط لو السكر د�لو، صیفط لو ا�ٓخر د�لو، ا�رتاما لكرامة املواطنني 

ید�ر الصف �دا ) la queue(ما تعطهيمش ذیك البطاقة یبقى جيي ید�ر 
  .زوا �یلو د�ل السكريش حمل �ش هيزوا البوطة ٔ�و ال هي

هاذوك الربجوازیني الك�ار ا�يل لباس �لهيم ٔ�حصیومه قالل، �ري یعين 
س�نني هاذي �يق ما  �6ىل س��ل التفكري مع احلكومة ٕالجياد احللول ل 

�ش بدٔ�ت احلكومة السابقة، ا�يل  2012س�نني من  6لق�توش احلل، 
نفس الشخص ولكن انتوما ترتٔ�سها وترتٔ�سوا هاذي ا�ٓن، ما يش ٔ�ن� 

�ٔ��لبیة احلكوم�ة، نفس أ��لبیة احلكوم�ة، ٔ�ن بغینا ن�سا�دوا، ح�ث ٔ�� 
بق�ت ف�ا فاش قلت ٔ�ودي �متناوا لقاوا الطریق، یعين رامك �لفني ما لق�وش 
الطریق، عرفت �الش؟ ٔ�نه ما توضعتوش و�شار�وا وتذا�روا وحتاوروا مع 

  .لك القوى احلیة يف الب� �ش یعاو�مك
داب ٔ�نت تتجي ت�شيك �لینا تتقول ما لق�ناش الطریق، ما �شورت�ش 
معنا الس�ید رئ�س احلكومة ما �شوريت حىت مع يش وا�د، �شوريت �ري 
مع صندوق النقد ا�ويل، �شوريت معهم، نقول �، �شورمت مع صندوق 

ؤ�عطامك التوصیة قال لمك خصمك ال م�اص من  2012النقد ا�ويل يف 
ٕاصال�ات هیلكیة كربى، ؤ�� ت�سمهيا تدابري تقشف�ة، و�كونوا  ساموها هام،

واحضني مع املغاربة ومع ٔ�نفس�نا، هاذ إالصالح ا�يل تتذا�روا �لیه هو ما 
يش ٕاصالح هو ٕالغاء الصندوق، رفع ا�مع، �ك كنتوا تدمعوا املازوط 
ولصانص ما بق�توش تدمعوه، یعين ٔ�ن� ٔ�ش ت�سمیوه إالصالح؟ يه ما 

  .ش تدمعوا وا�د احلا�ة الصندوق تلغیوه اكع ما یبقاشتبقاو 
م�افقني ٔ�س�یدي، ٔ�ش�نا هو البدیل؟ �يق �لفني، ها ٔ�نت قلهتا، ما اك�ن 

قالوا لمك خصمك تنقصوا من النفقات �ج�عیة، ورفعمت  �2012س، يف 
ا�مع �ىل املازوط ولصانص و�از البو�ن �اي راه قلهتا �اود �ين، قلت 

ا ٔ�� ما نوقفش �لهيا، ولكن قلت هنار يل �رنفعوا ا�مع �ىل �از ا�لغط و�
البو�ن غنقولها، ٕاذن ما �كرت�ش، �ري ٔ�اكن بغیتوا تفا��ٔوا املغاربة كام 
فا��ٔهتم يف سعر التعومي ٔ�و ال ذاك اليش د�ل تعومي د�ل ا�رمه، وحىت 

  .2012هو دا�ل يف هاذ اليش قالوها لمك يف 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

قالوا لمك ح�دوا النفقات د�ل ا�مع، قالوا لمك ح�دوا املسامهة د�لمك 

ؤ�صلحوا صندوق املغريب �لتقا�د، قالوا لمك ارفعوا ا�انیة �ىل التعلمي ها 
ٔ�ن� تتقلبوا م�ني دزوا لها، قالوا لمك هلكوا الص�ة العموم�ة ها ٔ�نمت هلك�وها، 

وا التعاقد، قالوا لمك ٔ�صلحوا قالوا لمك ٔ�صلحوا سوق الشغل ها ٔ�نمت درت
  .سوق العم� ها ٔ�ن� تد�روا التعومي

  الس�ید رئ�س احلكومة،
 ایوم ما وقع والو، ٕاو  15جتي حىت ٕاىل هنا وتقول لنا هاذي دازت 

راه درتیه �ش توقع يش �ا�ة،  ؟�الش درتیه؟ درتیه �ش ما یوقع والوا
ة، ٕاذن ف�واضعوا، تواضعوا هاذ احلا�ة ما بغیت�ش تقولها ال لنا وال �لمغارب

الس�ید رئ�س احلكومة، هذه يه احلق�قة د�ل أ�ش�یاء، هذه يه احلق�قة 
د�ل أ�ش�یاء، انتوما كتطبقوا إالمالءات، ٔ��ید مايش �حلرف، راه حىت 
هام، راه حىت كام قلنا البارح يف وا�د �ج�ع هنا يف الربملان راه حىت هام 

  .ما یقول لكش د�ر هاذي وهاذيفهيم شویة د�ل الصواب، راه 
الس�ید رئ�س احلكومة �ش یعرفوها املغاربة، وا�د  4هاذیك املادة 

يف القانون د�ل صندوق النقد ا�ويل ا�يل املغرب عضو يف هذا  4املادة 
الصندوق كتجي لك �ام، لك �ام تتجي كت�شاور معمك وجتلس معمك 

رب، فاش صدرو دج� 15وتتفاوض معمك، و�ٓخر مفاوضة داروا معمك 
التقر�ر، وقالوا لمك عوموا ا�رمه، وقالوا لمك تبارك هللا �لیمك هللا جياز�مك 
وهللا �ريض �لیمك ورضاوا �لیمك، قالوا لمك هللا �ريض �لیمك اس�متروا يف 
هاذ اليش ا�يل كتد�رو، یعين يف التدابري التقشف�ة �ش هتلكوا الفقراء يف 

  لسلوك معها، �الش هاذ اليش؟البالد، وعطاوا لمك شهادة حسن ا
نذ�رمك الس�ید رئ�س احلكومة، فا��رى تنفع املؤم�ني، وصل  2012يف 

دوالر �لربم�ل، العجز يف املزيانیة حشال  120سعر البرتول ٔ�كرث من 
، العجز يف املزيان الت�اري، مجیع العجوزات تعمقت، 7وصل؟ زاد 

يف العجوزات، قلتهيا، �اصمك ختلصوا، تد�روا الفرق، ختلصوا ذاك الفرق 
  .كتلتجؤوا لالس�تدانة �قرتاض والنقص من مزيانیة �س��ر

بعدا، مش��وا �سلف�وا وح�دتوا املزيانیة د�ل  2درتومه ب  2013يف 
 -�س��ر �ش تغطیوا ت� العجوزات ا�يل اكنت خطرية �دا، ا�يل اكنت 

نوا م�واضعني اكنت غتوصل توصل �لسك�ة القلبیة، �و  - ال قدر هللا 
وا�رتفوا �لمغاربة هباذ اليش، راه مايش عیب، مايش عیب، ولكن هذاك 
اليش ا�يل شاط ا�يل قالت أ�س�تاذة راه ما دیتوهش لالس��ر يف امحلایة 
�ج�عیة ٔ�و يف ا�مع �ج�عي �لمواطنني، غطیتوا به فقط العجوزات 

ش تبقاوا �سلفوا، �الش؟ �ش �اود �ين هذاك الصندوق �رىض �لیمك �
 – 65ا�ٓن اح�ا واصلني . بق�توا ك�سلفوا، ك�سلفوا ك�سلفوا وغرق�وا البالد

د�ل ا��ن العمويم، د�ل اخلزینة ٔ�ما العمويم  %66وال  65 –قل احلق�قة 
، یعين راه اح�ا يف اخلط أ�محر، ٔ�� مايش كنقول %83اكمل راه اح�ا يف 

جتي تقول لیا ٕایوا املس�مثر�ن �سمعوا هاذ اليش الس�ید رئ�س احلكومة �ش 
� هاذ اليش وما جيیوش، ال، �اص احلقائق وهذه يه الشفاف�ة، احلقائق 

 .كام يه تقال
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فا�يل بغیت نقول الس�ید رئ�س احلكومة، �الش كنقول ارجتال، هذه 
جسلهتا �ش نقراها، �يق يل شویة د�ل الوقت، �رجتال هو ٔ��مك تقرون ٔ�و 

ٕالجناز تدابري وٕاصال�ات موا�بة ما كتد�روهاش، ومستهيا  تت�ذوا قرارات
  .اح�ا �لفني ما لق�ناش الطریق

�ش تقرر وما تدارش ٕاىل الیوم، ٕاىل الیوم  �2013س�هتداف اكن يف 
رئ�س احلكومة وٕاذا  الس�ید�يق ما تدارش، �ش ح�دتوا، �سو� و�اوب 

زوط وكنتوا، قلتوا �ات �ىل �اطرك، رفعتوا ا�مع �ىل لیصانص و�ىل املا
غتدمعوا الفال�ني ا�يل اكنوا �س��عملوا هذه املواد، تدمعومه، والزتم�وا �ش 

ضیعة �لطاقة الشمس�یة املت�ددة �ش ختففوا العبء �ىل  5000جتهزوا 
وال ما درتوهاش؟ ال ٔ�عتقد، ولكن  5000ذوك الفال�ني، واش درتوا هاد 

الضیعات ا�يل مفروض ٔ�ن  ٔ�قل �ك�ري من 5000مز�ن جناوبو رمغ ٔ�نه 
كنتوا الزتم�وا تد�روا وا�د . �اصنا ندمعوها ٔ�نه حرم�اها من وا�د ا�مع

 املر�ب م�نايئ �لغاز الطبیعي، فني وصلتوا ف�ه؟ 
هاذ املیناء د�ل الغاز �ش ند�رو ا�زون د�ل الغاز �ش �كونوا 

لو مس�تعد�ن ٔ�ي يش �ا�ة صادمة من �را، غیكون �هيز ا�زون د�
  .ملیار مرت مكعب 17.5الطاقة إالس��عابیة د�لو 

كنتوا ��شجعوا القطاع اخلاص �ش �س�مثر يف الطاقات املت�ددة، فني 
وصلتوا الس�ید رئ�س احلكومة؟ رمغ ٔ�ن اجلواب ا�يل عندي ما درتوهاش، 
�يق هاذ القطاع حكر �ىل العمويم وفقط، كنتوا درتوا غتدمعوا ا�زون 

ٔ�شهر، تنعتقد د� اح�ا  3مواد النفطیة �ش توصلوا تفوقوا إالسرتاتیجي �ل
  .یوم ما �لط�ش 56یوم �ك الس�ید ٔ�لوز�ر؟ تقریبا  56واصلني حشال؟ 

س�نني وما درتوهش،  5هاذ اليش لكو ا�يل تنقول � الزتم�وا به هاذي 
عرف�وا �الش؟ ٔ�نه احلكومة اكمونیة �زاف، ما كتدروش كتدوزوا القرار 

اد هللا ساكتني ٔ�نه اح�ا مغاربة دراوش، تتقولوا صايف التقشفي، عب
دوز�ها، دوز�ها، وتت�ساوا واملغريب صا�ر، صا�ر �ىل التقشف، صا�ر 
�ىل الزلط، صا�ر �ىل أ�زمة، حىت ت��وض يف يش بالصة �اد تتحكوا، 

ؤ�ش�نو ت�س�ناوا �لرشوع يف ٕاجناز هاذ . داك اليش �الش تنقول اكمونیني
  ٔ�ن� �دیتوها �ىل �اتقمك وما الزتم�وش هبا؟ التدابري ا�يل 

تواضعوا ش��ا ما الس�ید رئ�س احلكومة، غنقول � احلل د�ل هاذ 
اليش ا�يل تنقرتحوه �لك صدق، مغريب خياطب مغريب، ف�حوا حوار ٔ�نه 
هاذ إالصالح وٕاىل ما اك�ش ٕاصالح مشويل �رابطي ما بني لك يش هاذ 

ل لمك صندوق النقد ا�ويل �اصمك تد�روا اليش ا�يل تذ�ر� �لیه ا�يل قا
ف�ه ٕاجراءات التقشف، رش�وا املغاربة و�كون تعبئة جممتعیة �ش لك يش 
  ینخرط، حىت ٕاىل اكن يش ف�ة غضحي، تضحي ويه �ارفة �الش تتضحي

�ونوا م��ٔكد�ن الس�ید رئ�س احلكومة وٕاىل ف�حتوا حوار مع القوى احلیة 
ا غیقول ال، ٔ�نه غیكون هناك تضحیات يف هاذ القضا� لكها حىت وا�د م

�شلك تضامين، لك الف�ات واملكو�ت د�ل ا�متع غتتضامن مع بعضها 
  .البعض

فالس�ل ا�يل مستوه، هاهو جسلتو هنا�، الس�ل �ج�عي املو�ه، ٔ�� 
ٔ�ش�نو قلت؟ ٕایه، ح�ث كت�هتا هنا، ما ك�شوفش مز�ن، " (املو�د"خويف 

ال املو�د شكون ا�يل غیو�د؟ واش غیو�د �ىل لك �) معندي النضارض
مغريب وال الف�ات الهشة وال؟ وحض لنا هاذ القضیة هاذي فهيا الك�ري  35

  من الغموض؟
إالجراء الثاين ا�يل قلتوه هو امحلایة �ج�عیة، امسح يل الس�ید رئ�س 
احلكومة احملرتم، درتوا ف�ه إال�شاء، من �ري قلتوا راه تعطى لمك ملیار درمه 
�ش تطوروا هاذ نظام امحلایة �ج�عیة، ولكن درتوا ف�ه ٕا�شاء، اح�ا 
الیوم كنا تن�س�ناو، ٕا�شاء یعين �م، �م مايش ٕاجرءات وتدابري مدققة 

، �هترض �ىل 5، 4، 3ٔ�ش�نو غند�ر؟  2ٔ�ش�نو غند�ر؟ رمق  1حمسومة رمق 
عي، هاذ امحلایة �ج�عیة ونالق�و مجیع الصنادیق د�ل �ح�یاط �ج�

اليش عرفت حشال واح�ا تنقولوا هاذ ال�م الس�ید رئ�س احلكومة، ما 
قلتهيش �ري ٔ�نت، تقال ق�ل هاذ اليش، د� الیوم ما كناش حمتا�ني جتي 
تقول لنا راه غند�ر، جتي تقول لنا ٔ�ودي راه اح�ا �حكومة راه بدینا يف 

  .إالجراءات ها فني وصلنا يف إالجراءات
حلوار، البد من إالرساع ببعض إالجراءات ا�يل ت��ان، فٕاذن البد من ا

هرضت �لهيا الس�ید رئ�س احلكومة، هاذ اليش د�ل أ�نظمة املعلوماتیة 
�ش �سهال العملیة ذیك ا�يل غتعمم ٔ�و الرمقنة، الرمقنة د�ل لك يش 

السا�ة د�ل اختاذ ٔ�ي ٕاجراء ٔ�و تدبري ا�يل یقدر یعوض صندوق املقاصة، 
  .قاصة، ال بد من ٔ�نه یتعوضٔ�و نظام امل

�نیا، د�روا وا�د احلا�ة الس�ید رئ�س احلكومة ما ج�توش معا� هو متا 
عندي وا�د الك�اب، الك�اب ٔ�� ٔ�دعوك �لعودة ٕالیه ا�يل هو تقر�ر د�ل 

، تقر�ر يف 2012ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ا�يل صدر ینا�ر 
، هذه مؤسسة دس�توریة، "ملغربمن ٔ��ل م�ثاق اج�عي يف ا"موضوع 

دارت جمهود ج�ار وثقوا بیا الس�ید رئ�س احلكومة، ف�ه مسا� �مة �دا، 
ٔ�� ٔ��ید رامك قریتوه، ولكن �ري فقط ٔ�دعوك �لعودة ٕالیه، واكفة ٔ�عضاء 
احلكومة، ٔ�نه یدعو ٕاىل م�ثاق اج�عي تضامين ما بني لك مكو�ت 

�ة تعطي الصدقة ليش وا�د الشعب، وما غنحتاجوش احلكومة ذیك السا
ٔ�و ٔ�هنا �ريب بعض الف�ات �ج�عیة �ىل الطلب، بل س�نعمتد �ىل اجلهد 

  .والعمل وإالنتاج �ش لك املغاربة �كونوا خفور�ن بنفسهم وخفور�ن بوطهنم
  .شكرا جزیال �ىل حسن اس��عمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العد
 .احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمد ال�شري العبدالوي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید رئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات السادة املس�شارون احملرتمون،

م�تصف القرن املايض اكن الهدف من ٕا�داث صندوق املقاصة م�ذ 
هو تنف�ذ الس�یاسات احلكوم�ة �ش�ٔن اس�تقرار أ�سعار، س�� ٔ�سعار املواد 
أ�ساس�یة اليت لها �القة م�ارشة �ملع�ش الیويم �لمواطن، ٕاال ٔ�نه مع مرور 
الس�نوات اتضح ٔ�ن الصندوق یعاين من اخ�الالت يف تدبريه، مما اس�تدعى 

التواز�ت املالیة ��و�، ٔ�نه یفوت  التد�ل د�ل احلكومة، ٔ�نه ٔ�صبح هيدد
�ىل �ق�صاد الوطين فرصة �مة �ىل مس�توى �س��ر ؤ�داء ا�یون 
وحىت �ىل ال�س�یري كام �اء يف مدا�لتمك الس�ید الرئ�س، ٔ�نه كذ� �اد 
عن أ�هداف اليت من ٔ��لها ٔ��دث الصندوق، ح�ث جسل ا�لس أ��ىل 

من أ�رس ا�ٔكرث فقرا ال  %20ٔ�ن  �2013لحسا�ت يف تقر�ره لس�نة 
  .من خمصصات الصندوق %�9س�تف�د ٕاىل يف �دود 

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕان جحم الت�د�ت اليت یوا�ها إالصالح وكذا املشالك اليت �شهدها 
البالد، س�� يف هذه الظرف�ة، �س�تدعي من احلكومة احلرص �ىل تقدمي 

لتعاطي مع هذا إالصالح، اح�ا رمبا مقاربة مشولیة وم�عددة أ�بعاد يف ا
، "ميكن ٔ�ال نقوم به إالصالح"الس�ید رئ�س احلكومة ال نتفق مع مقولتك 

ممكن ٔ�ن صندوق املقاصة ميكن ما نصلحوهش، فاملسؤولیة د�ل احلكومة 
يه إالصالح، و�ا ندعومك ٕاىل �س�مترار يف إالصالح، ٕاال ٔ�ن هذا 

لطبقة املتوسطة والفقرية وذات إالصالح ما بغیناهش �كون �ىل حساب ا
  .ا��ل احملدود

ويف هذا إالطار ندعو ٕاىل بلورة تصور ٔ�معق، فعال د� املس�ٔ� د�ل 
التصور الس�ید الرئ�س، طرحيت جزء م�ه هو فعال هذا هو ا�هود ا�يل 

ماكی�ش ٕاصالح  19، �18اصو ی��ذل �الل هذه الس�نوات كام طرح�وا 
ومن أ�فضل �كون هذا إالصالح م�وافق  �یخص ��ك�اب الفعيل واجلدي

حو� كام �اء يف بعض املدا�الت، ٔ�نه حىت ا�ول ا�يل جنحت واحلكومة 
معلت ز�رة لعدة دول ا�يل س�بق�نا يف هذا ا�ال ومن الرشوط د�ل 
الن�اح �اصو حيصل وا�د التوافق حو�، هاذ النقاش هو �م �اص املزید 

ت �ج�عیة والنقا�ت و�ريها، وم�ال م�ه، والتوافق حىت مع القطا�ا
إالجراء ا�يل �ا د�ل الس�ل �ج�عي املو�د �اص یمت االتفاق �ىل هذا 
الس�ل والنقط ا�يل ف�ه وطریقة التزنیل وامللء حىت ما یتحرموش الف�ات، 
ولهذا ندعو ٕاىل ٕا�ادة ت�ٔطري تنظمي ٕا�ادة ت�ٔطري نظام املقاصة وفق لنظام 

  .ادیةالعقالنیة �ق�ص
ندعو كذ� ٕاىل اختاذ ٕاجراءات موا�بة، �س�هتدف ضامن ثبات القدرة 
الرشائیة �لمواطنني املغاربة، خصوصا الفقراء والطبقة املتوسطة، من ق�یل 
ٕا�داد �ر�مج واحض ��مع املبارش، مع �ٓلیة فعا� و�ٓم�ة لتفعیل �س�هتداف، 

ق املقاصة يه الف�ة ٔ�ن د� اكع املوضوع الك�ري يف هاذ املوضع د�ل صندو 
املس�هتدفة، هو �اء �ش حيافظ �ىل التوازن، هاذ الف�ة ا�يل �یخصنا ما 
ترضرش �اصنا منش�یو �هيا، �یفاش �ادي منش�یوا �هيا؟ هنا م�ال �ري �م 
�ىل الطبقة املتوسطة �یفاش هذا اعطینا ا�مع، معلنا هاذ الس�ل واعطینا 

  لو لها ا�مع؟ا�مع، الطبقة املتوسطة �یفاش �ادي نوص
فعال هنا �یجي احلوار الوطين واش �رب الز�دة يف أ�جور، �رب ٕالغاء 
الرضائب و�ريها، �دة ٕاجراءات �ش الطبقة املتوسطة كت�افظ �ىل 
التوازن د�لها، وكذ� �س��ا وا�د النقطة الس�ید الرئ�س، يه التدابري 

ورة د�ل إالصالح وإالجراءات املصاح�ة �لمقاو� الوطنیة، ٔ�نه �رب السري 
هاذ الصندوق د�ل املقاصة، �ا �ی�افظ �ىل املقاو� الوطنیة من املنافسة 

  ..د�ل أ�سعار و�لتايل �ىل القدرة د�لها �ىل
خفالصة ال�م، هاذ الصندوق ی�ٔيت يف ٕاطار ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج 

وذج التمنوي املغريب، وهذا �اء يف كثري د�ل املدا�الت ب�ٔن هذا ا�من
جيمع ٔ�نه اس��فذ جزء من أ�غراض  �سائلنا ا�ٓن، و�لتايل یويل تقریبا اللك

د�لو، و�لتايل ا�ٓن �اصنا ند�لوا ٕاىل منوذج �منوي، مغريب يف ٕاطار هاذ 
النقاش العام يف مجیع ا�االت �ش �رفعو وحنس�نو من القدرة الرشائیة 

  .�لمواطنني
  .شكرا لمك والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید 
  .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من الوقت لت��ان موقف التجمع الوطين  البد ٔ�ن ٔ�تد�ل ف� تبقى

لٔ�حرار من موضوع املقاصة، ورفع ا�مع التدرجيي عن بعض املواد 
أ�ساس�یة اكلسكر احملول مع �ح�فاظ حبق الساكنة املعوزة يف اجلبال 

من �س�تفادة م�ه، �� فٕاننا �شكر " القالب"واملناطق اليت �س�تعمل 
لرصحي والواحض، مؤكد�ن ٔ�ننا س�ندمعمك الس�ید رئ�س احلكومة، �ىل جوابه ا

كفریق يف هذا التو�ه الرايم ٕاىل رفع ا�مع عن السكر العتبارات حصیة، 
  .واليت لها �لكفة �برية و�سامه يف ت�ٔزمي الوضع �ج�عي ٔ�وال

  .و�نیا، لتوج�ه م�الغ ا�مع ٕاىل دمع القطا�ات �ج�عیة اكلص�ة م�ال
قاصة وم�ظومة ا�مع املو�ة ٕاىل ف�الرجوع ٕاىل موضوع ٕاصالح امل

�س�هتالك، نربز دا�ل فریق�ا ٔ�نه جيب ٔ�ن �س�هتدف الطبقات ا�ٔكرث �ا�ة 
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��مع، مربز�ن ٔ�ن جتارب إالصالح التدرجيي ��مع املاضیة ف�ه بالد� ٔ�ثب�ت 
فعالیهتا، م�ال قطاع احملروقات، ح�ث سامه هذا إالصالح يف توفري م�لغ 

ة ا�و�، مت اس�تعاملها يف مجمو�ة من الربامج ملیار دوالر خلزین 3.5
وا�ططات ذات البعد �ق�صادي و�ج�عي، مع العمل �ىل حتق�ق 

  .اس�هتداف ٔ�م�ل �لطبقات املس�تحقة ��مع
ويف أ��ري نؤكد لمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ن فریق التجمع 

��ذوهنا يف ٕاطار الوطين لٔ�حرار، م�صهر معمك يف اكفة القرارات اليت س� 
أ��لبیة احلكوم�ة، وكام عهدمتو� دامئا يف اكفة احملطات السابقة، ملزتمون 
مبواقف�ا، �بتون �ىل العهد، م�فذ�ن لاكفة الزتاماتنا الس�یاس�یة �لك مسؤولیة 

  .ملا ف�ه مصل�ة وطننا ومواطن��ا
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ن �لفریق �شرتايك، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتمٔ�عطي اللكمة ا�ٓ 

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

رح هذا ٔ�رى لزاما يف هذا التعق�ب ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن اخ�یار فریق�ا لط
السؤال اكن �بعا من ق�اعتنا ب�ٔن ٕاصالح صندوق املقاصة جيب ٔ�ن یندرج 
يف ٕاطار ٕا�ادة توج�ه الس�یاسات العموم�ة حنو �دمة التواز�ت �ج�عیة 
الكربى، حنو العمل �ىل ٕارساء ٕاصالح حق�قي لنظم املقاصة ولنظام امحلایة 

  اذا الس�ید رئ�س احلكومة؟�ج�عیة، مع تقویة �رامج املسا�دة املبارشة، مل
ٔ�ن صندوق املقاصة بعد ميض زمن طویل �ىل ٕا�داثه، كام تفضلمت يف 
اجلواب، ٔ�صبح الیوم �شلك عبئا ثق�ال �ىل املزيانیة العامة ��و�، ؤ�ن 

فاقدة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،طریقة تدبريه ٔ�حضت فاقدة �لن�ا�ة، ٔ�حضت
ة، واقع املقاصة الیوم یتطلب من ٔ�یضا و�اجزة عن حتق�ق العدا� �ج�عی

الس�ید رئ�س احلكومة، مبجهود  ،احلكومة الق�ام مبجهود �منوي، الق�ام
اس��ري �بري يف الب��ات التحتیة، ؤ�عطیمك م�ال ی��غي �ىل احلكومة و�ىل 
مجیع امجلا�ات الرتابیة ٔ�ن �سارع الزمن ؤ�ن تبادر لك من موقعه ٕاىل فك 

  .بیة أ�كرث فقرا وترضراالعز� يف امجلا�ات الرتا
ٔ�ن تعمد ٕاىل �لق ب��ات  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ىل احلكومة

اخلدمات أ�ساس�یة ؤ�ن تعمد ٕاىل �لق س�یاسة واحضة ل�شغیل الساكن 
ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن تضع . احمللیني عوض تقدمي ا�ق�ق ٕا�هيم كدمع هلم

لطاقة، �عتبار نصب ٔ�عیهنا �ارطة الطریق من ٔ��ل �س��ر يف قطاع ا

ٔ�ن هذا القطاع هو ا�ٔكرث ام�صاصا �صصات املقاصة، وذ� �لتفكري 
ج�دا يف البحث عن بدائل طاق�ة خللق الظروف املناس�بة من ٔ��ل 
�س�تغناء عن املسا�دة �لت�ٔهیل ا�ايت �لمعنیني ��مع وان�شاهلم من بؤر 

  .الفقر
، هاذ املقاربة الشمولیة مشولیة إالصالح ی��غي ٔ�ن یندرج يف ٕاطار مقاربة

ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن تعمد ٕاىل . �لس�یاسة �ق�صادیة اليت �هنجها بالد�
ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة، ضبط رشوط اندما�ا يف مسارات إالنتاج 
�ق�صادي وحتسني القدرة الرشائیة �لمواطنني، وهنا ٔ�خص ���ر ذوي 

وهو �ري معين، وی��غي �ىل  ا��ل احملدود، ا�يل لباس �لیه هللا �زیدو
احلكومة ٔ�ن توا�ه مشلك �ح�اكر، الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل اكن 
القانون مينع �ح�اكر فالزالت احلكومة احلالیة تتعا�ش مع �ح�اكر، 

م�ال قطاع النقل یعاين من الریع ویعرف �ح�اكر، ال یعقل : نعطیمك م�ال
�مثر ومتنع �يق الرشاكت الوطنیة �ش جتي وزارة النقل توقع اح�اكر مع مس 

ٔ�و أ�ج�بیة ٔ�ن �س�مثر يف النقل البحري، هاذ اليش راه مفارقة غریبة، یعين 
قانون إالطار اح�ا تنقولو �ح�اكر ما �یناش وتتجي احلكومة �كرس هاذ 
الظاهرة �ح�اكر، ٕاذن فالریع ٔ�و س�یاسة الریع ی��غي القطع معها، سواء يف 

و يف النقل البحري، وعند� ملفات وعند� دالئل �ىل النقل �رب الطرق �ٔ 
  .حصة ما نقول

ٔ��لص ٕاىل ٔ�ن إالصالح ا�ي بورش يف السابق مل �كن شامال الس�ید 
رئ�س احلكومة، سواء من ح�ث دمع القدرة الرشائیة ٔ�و من ح�ث حتق�ق 
أ�هداف املتو�اة حول هذا إالصالح، و�لتايل الیوم احلكومة مطالبة بف�ح 

ش ٕاصالح�ة كربى من ٔ��ل ٕانعاش �ق�صاد الوطين من ٔ��ل تعز�ز ٔ�ورا
  .التنافس�یة

اح�ا يف الفریق �شرتايك الس�ید رئ�س احلكومة، مككون لهذه أ��لبیة 
حریصني �ىل دمع هاته احلكومة من ٔ��ل متنیع وتطو�ر �ق�صاد الوطين 

ن وع، �ح�اكرد�لنا عن طریق �شجیع �س��ر، عن طریق حماربة 
طریق تعز�ز التنافس�یة، ولك�نا يف �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة، 
س�نظل ممتسكني ب�ٔن الز�دة يف ٔ�سعار املواد الواسعة �س�هتالك تعترب 
خطا ٔ�محر من ش�ٔنه زعز�ة �س�تقرار والسمل �ج�عي، ؤ�یة م�ادرة حول 

صاحب هذه اليت ميكن ٔ�ن ت - ال قدر هللا  -الز�دة دون دراسة ا�اطر 
  .الز�دة، فٕاننا س�نكون ضدها، ؤ�كتفي هبذا القدر

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ومعذرة 
  .�لمجمو�ة عن ما حصل
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  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  �س احلكومة،الس�ید رئ 
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
طبعا يف البدایة كنت ٔ�متىن ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة، یعتذر �ىل 
الت�ٔ�ري وال الس�ید رئ�س اجللسة، ٔ�نه السادة املس�شار�ن احملرتمني ومعهم 

یعين جوج بعض الوزراء كن�س�ناو ٔ�ربعني دق�قة �ش نبداو اجللسة، 
  .ونصف مابدینا حىت لثالثة وعرشة د�ل ا�قایق

طبعا هاذ صندوق املقاصة وما ٔ��دثه من نقاش، الس�ید رئ�س 
احلكومة، ان� كتقولوا املشاورات مع املؤسسات املالیة املاحنة �لقروض، 
اح�ا كنعتربوها ٕامالءات، ان� كتقولوا اكینة مشاورات مع املؤسسات 

النقد ا�ويل، واح�ا ك�سمیوها ٕامالءات د�ل صندوق  املاحنة، ٔ�ي صندوق
النقد ا�ويل، وهاذ إالمالءات د�ل صندوق النقد ا�ويل فارضة �ىل 
احلكومات املغربیة املتعاق�ة، احلكومة السابقة، وهاذ احلكومة، وميكن 
احلكومات ا�يل ق�ل، وا�د ا�مو�ة ما �سمهيا �ٕالصال�ات، مهنا هاذ 

ح د�ل التعلمي والص�ة وال�شغیل ٕاىل �ٓخره والوظیفة املقاصة وإالصال
العموم�ة، وا�د ا�مو�ة د�ل القطا�ات ا�يل تعتربها هاذ املؤسسات �ري 
م�ت�ة، كتطلب من احلكومات املغربیة ٔ�هنا تد�ر فهيا ٕاصال�ات، �ش 
احلكومة وا�و� �رفع یدهيا �ىل لك ما هو اج�عي، وهذا اكن ا�رتاف د�ل 

�ان �لوقت ��و� يك �رفع "رئ�س احلكومة السابق، وقال �حلرف الس�ید 
  .�ش �كونوا واحضني" یدها عن الص�ة والتعلمي

كتقولوا ٔ��مك واحضني مع املغاربة، الس�ید رئ�س احلكومة السابق ميل 
درامه  2اكن عندو اجلرٔ�ة ورفع ا�مع، رفع ا�مثن د�ل البزن�ن، الاكزوال ب 

السا�ات راه اكن �ارف �ىل ٔ�نه احلكومة �ادي والسوبري بدرمه، ذیك 
ختيل تدرجيیا �ىل هاذ الصندوق د�ل املقاصة، ا�اعي وأ�س�باب ا�يل 
كتقولوا، كتقولوا هاذ الصندوق ك�س�تفدوا م�و أ�غنیاء، واح�ا بغینا 
�س�تفادة متيش �لطبقة الفقرية واملتوسطة، �ش لك يش یتفق معمك واح�ا 

  .م�فقني معمك
الس�ید رئ�س احلكومة، واش هذا الصندوق الوح�د ا�يل اك�ن  ،�سولمك

ا�يل ك�س�تفدوا م�و أ�غنیاء؟ ٔ�� كنقول � اكینة صنادیق كهتم فقط 
�الش ما متش�یوش �هيا؟ نعطیومك ٔ�م��، �ارفني ٔ�ن� أ�م��، اأ�غنیاء، 

الس�ید رئ�س احلكومة،  ،ولكن نعطیومك اح�ا أ�م��، ٔ�� نعطیمك أ�م��
دوق د�ل ا�مع الفال�، وسطر معا� �ىل هاذ اليش، �بار الفال�ني صن

درمه �لهك�ار،  1500اس�تفدوا من ٔ�رايض ا�و�، صود� وصوج�طا ب 
�ك؟ وما �ی�لصوش الرضائب، وعندمه ا�مع، ٕاعفاء رضیيب، عندمه ا�مع 
�ىل ٕاىل رشاوا بعض ا�ٓلیات، ٕاىل رشى جرار عندو ا�مع د�ل ا�و�، ٕاىل 
دار حفر د�ل ا�ٓ�ر عندو دمع د�ل ا�و�، املنتوج ا�يل �یصدروه �را 

عندو دمع د�ل ا�و�، النقل اجلوي عندو دمع د�ل ا�و�، التخز�ن يف 
  الب� املصدر � عندو دمع د�ل ا�و�، هذا مايش دمع معويم؟

نعطیك ٔ�م�� ٔ�خرى الس�ید رئ�س احلكومة، الصید البحري، الصید يف 
 الب�ار، اكینة رخص �س�تغالل لبعض احملظوظني، الرضائب �یهتربوا ٔ��ايل

مهنا و�ی��عوا الرثوة السمك�ة وسط البحر، دمع املواد البرتولیة ا�يل 
  .ك�س�تفدوا مهنا هاذ القطاع

نعطیمك م�ال �ٓخر يف السكىن والتعمري، الس�ید رئ�س احلكومة، دمع 
ب�ٔمثنة خبسة، هاذو مايش �بار املنعشني العقاریني ا�يل �یا�ذوا ٔ�رض 

لٔ�غنیاء ) effectivement(ٔ�غنیاء؟ واش عندمك اجلرٔ�ة ٔ��مك متش�یوا 
 -كام قلتوا الس�ید رئ�س احلكومة  - م�ارشة، هاذ الصندوق د�ل املقاصة 

بغیتوا �س�هتدفوا أ�غنیاء ا�يل هام وا�د ال�س�بة �لهرم د�ل املغرب ��ن، 
اء، هاذ اليش ا�يل بغیتوا تق�سوا د�ل أ�غنی %15 %10اك�ن �س�بة قلی� 

ق�سوه �شلك م�ارش، واح�ا كنعطیومك اقرتاح، فرضوا الرضیبة �ىل الرثوة 
الس�ید رئ�س احلكومة، هاذوك ٔ�غنیاء عند� �یفاش خيلصوا، هذوك 

�الش إالعفاءات الرضی��ة؟ وا�د اعطیومه الرضیبة، االفال�ة الك�ار 
  .عندو م�ات الهك�ارات وهو معفي

ئ�س احلكومة، اكینة �س ا�يل عندمه ضیعات مبئات رؤوس الس�ید ر 
درمه، واملواطن �یزتاد لیه  4000أ�بقار، ولك وا�د �یزتاد لیه جعل �یا�ذ 

  .درمه �200ذ او� �ی
الس�ید رئ�س احلكومة، �ل�س�بة �لرضائب، ا�يل ك�س�تورد طا�رة 

، %2.5، ا�يل ك�س�تورد خيت عندو رضیبة %�2.5اصة، عندو الرضیبة 
  .%60ا�يل ك�س�تورد ا�لوبیا والعدس عندو 

  :الس�ید الرئ�س
  .�لینا فذاك الع�ل من فض�

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  هاذو مايش فقراء؟

  :الس�ید الرئ�س
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

نظومة د�ل إالحسان ما خصهاش نطالب ٕ�صالح هیلكي، وهاذ امل 
�كون، �اصنا املغاربة حشومة �ار ميش�یوا یبقاوا �لبون �ادیني مصافني 

  . یطلبوا ا�مع د�ل السكر والزیت والط�ني

  :الس�ید الرئ�س
  .طیب، شكرا الس�ید املس�شار

  .الس�ید رئ�س احلكومة لمك اللكمة
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  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا

  ئ�س،شكرا جزیال الس�ید الر 
  شكرا السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�وال، احلكومة الس�ید املس�شار احملرتم، ال ت�هتج س�یاسة تقشف�ة، واش 
يف  2018و 2017ملیار مرة وا�دة يف س�نة وا�دة ما بني  5ا�يل كزيید 

مزيانیة التعلمي بو�دها هاذي ك�سمى س�یاسة تقشف�ة؟ ا�يل كزيید �دد 
العدد صارو� من س�نة ٕاىل س�نة ٔ�خرى واش ال�شغیل، ا�يل كزيید بوا�د 

هذا �ی�سمى تقشف؟ ما ميك�ش هذا ل�س تقشف ول�ست هناك ٔ�ي 
�لعكس �س�هتداف ل�س س�یاسة تقشف�ة، �س�هتداف س�یاسة تقشف�ة، 

هو �رش�ید �لتوج�ه، ول�ست هناك س�یاسة ارجتالیة �ى احلكومة 
كند�رو يف ما خيص ٕاصالح صندوق املقاصة، ٔ�ن ٕاىل كنا  �خلصوص

دراسات، من ا�رتام اخلرباء والهیئات واملؤسسات وإالدارات ا�يل 
�شوفو ا�هنایة د�ل  ٔ�رىك�ش�تغل يف هاذ ا�راسة، كنقول هلم �ىل أ�قل 

ا�يل �ادي منش�یو هلم، البدائل اليت ) les pistes(ا�راسة �ش نعرفو 
یة �ون ٔ�مام�ا ؤ��ن س�نذهب يف هذه البدائل؟ و�ون بغینا ند�ر �ري حتمك 

�ادي جنیو وند�رو ذاك اليش ا�يل عند� يف الت�ارب ٔ�و ما ق�ل وخندمو 
�لیه، ال، حنن س�ن�ين �ىل دراسات موضوعیة، واحضة، مث ٔ�یضا قلنا عند� 

  :جوج د�ل أ�مور ك�ش�تغلو �لهيا
هو ٕا�داث الس�ل �ج�عي املو�د، وبطبیعة احلال : أ�مر أ�ول

غیت�ىن �ىل الس�ل الوطين �لساكن، هناك هاذ الس�ل �ج�عي املو�د 
جسل �ٓخر �ی�سمى الس�ل الوطين �لساكن، الس�ل مينح للك فرد من 
أ�فراد م�ذ والدته رمق وح�د �لتعریف، �ادي جيي من بعد بالصة هاذ الرمق 
د�ل البطاقة التعریف الوطنیة، وس�یوفر هذا الس�ل بذ� هویة ٕالكرتونیة 

ا�ٓم�ة من اخلدمات إاللكرتونیة من �الل  للك خشص تؤمن � �س�تفادة
التحقق من هویته دون ما �ا�ة ٕاىل إالدالء بو�ئق ٕاثبات ٔ�خرى، ومن 
املنتظر ٔ�ن �كون لهذا الورش انعاكسات ٕاجيابیة �ىل اخلدمات �ىل 

  .املواطنني �ىل ٔ�یضا حتول ٕاىل العامل الرمقي ا�ي ن�شده مجیعا
املنظومة املعلوماتیة الرضوریة لهذا وهذا راه كتدار ف�ه ا�ٓن كتطور ف�ه 

�ج�عي املو�د، وهاذ الس�ل هذا م�و غیت�ىن هذاك الس�ل . ا�ال
�ج�عي املو�د، كام قلت، هو �ادي یوفر لنا املعلومات �ج�عیة 
واملس�تو�ت السوس�یو اج�عیة د�ل الف�ات املس�هتدفة، وهذا ٔ�یضا راه 

ملعلوماتیة الرضوریة �، ما عند� ما ند�رو بصدد ٕا�داث وتطو�ر املنظومة ا
، ولكن 2018یاله انطلقت هاذي �ري فرتة قصرية و�ادي �مكل يف �ٓخر 

هو وا�د نظام معلومايت طویل معقد و�اصك تد�ل � املعلومات، فهو 
  .. ف�ه معل طویل وت�ش�تغلوا �لیه اخلرباء، ف�� ٕان شاء هللا، �ادي ٔ�مسو

لفني، اح�ا عند� رؤیة واحضة ولكن ٔ�یضا وما يش �لفني، ومايش �
ا�راسة وٕا�داد الرشوط حىت هذا، مايش ٕا�داد الرشوط �لتلفة، ال ما 

  .�لف��ش
فهم�ش هاذ القضیة؟ االس�ید املس�شار �ىل التبعیة الطاق�ة، ما  حتدثتو

التبعیة الطاق�ة موروثة، واش یاله در�ها؟ �لعكس، طی� الس�نوات 
ة الطاق�ة د�ل املغرب، التبعیة الوطنیة نقصت وتنقص أ��رية خفت التبعی

س�نة بعد س�نة، ويف ٕاطار الربامج ا�ٓن د�ل تطو�ر الطاقات املت�ددة 
 %52اح�ا، ٕان شاء هللا، راه ٔ�ن� تتعرفوا الهدف د�ل املغرب هو حنققو 

تقریبا، راه ما  2030من ٕانتاج الطاقة عن طریق الطاقات املت�ددة يف ٔ�فق 
والو، ولكن املشاریع ا�ٓن ا�يل تنجز راه قویة ٕاىل �د ٔ�هنا، ٕان شاء  بقي لنا

هللا، س�نخترص الزمن يف الفرتات املق��، ٕاذن هذا عندها إالسرتاتیجیة 
  .د�ل الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة ا�يل تتضمن وا�د اجلزء من هاذ اليش

مجیع حتدثوا الفلوس ا�يل مشاوا �لربامج، مجیع الربامج �ج�عیة و 
النفقات �ج�عیة د�ل احلكومة السابقة والالحقة، ما دام بغیتوا ند�رومه 
حكومة وا�دة ٔ�ن ما عند� مشلك ما نبقاوش نقولو السابقة والالحقة، 

 2021و�ادي �س�مترو ٕان شاء هللا حىت ٕاىل  2012احلكومة بدٔ�ت يف 
�ج�عیة ورمبا �زیدو من بعد، من ذیك السا�ة �� راه مجیع الربامج 

 2ملیون درمه ا�ٓن  700اكنت  �2012زادت، غنقول � �ري املنح يف 
، 250ملیار و 2ملیون درمه ٕاىل زد� د�ل التكو�ن املهين،  250ملیار و
مرات، دمع أ�رامل ما اك�ش، بدا، اكن الهدف  3تضاعفت  7x3یعين 
، ملیون درمه، راه قریب ملیار 800ملیون د�رمه د� وصلنا ل  400

ملیون  800ملیون درمه د�  500اكنت  2011و �2012ر�مج ت�سري يف 
  .درمه، رمبا �رتفع الس�نة املق�� لیقرتب من ملیار درمه

ملیار د�ل ا�رمه ا�يل �زادت يف مزيانیة  5التعلمي راه اح�ا وضعنا 
، وال�شغیل عن طریق التعاقد، 2018و 2017التعلمي مرة وا�دة بني 

، ما اكی�ش تقشف وما اكی�ش 55000 �ادي حنققو التعلمي يف س�ن�ني
  .�راجع، �لعكس هاذي راه قطا�ات اج�عیة

ٕاذن ما قا� شكون ا�يل قال صندوق النقد ا�ويل قال لنا ننقصو يف 
التعلمي، ننقصو يف الص�ة، ٕاذن حنن �الف�ا هاذ التوصیات اليت ق�لت د�ل 

یدو يف مزيانیة التعلمي، صندوق النقد ا�ويل و�ادي خنالفوها و�ادي �ز 
�ادي �زیدو يف مزيانیة الص�ة، و�ادي خنالو هاذیك التوصیات، احلا�ة 
ا�يل مايش م�اس�بة لنا ما �ادي ند�روهاش و�ا یقولها العامل، احلا�ة 

  .املناس�بة لنا �ادي ند�روها و�ا یقولها �ٓخرون ٔ�و العامل
وطين، وبنك  و�ملناس�بة �نتقال ٕاىل السعر املرن ��رمه هو قرار

املغرب ك�ش�تغل �لیه، وهاذ اليش قالو لمك وايل بنك املغرب يف ا�لجنة، 
س�نة تقریبا و��ش�تغل يف ا�راسات، هاذو  12ك�ش�تغل �لیه املغرب م�ذ 

�رباء مغاربة، �ون البنك ا�ويل حىت هو قالوا وال �ون يش �ة ٔ�خرى 
ي ند�لو حىت يه طبق�ه وال �ون هذا، واش اح�ا د� ٕاىل قلنا �اد

احلواسب نقولو ال ٔ�مر�اك د�لت احلواسب اح�ا ما ند�لوش احلواسب، 
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وٕاىل قالوا لنا �اصك تد�لوا احلاكمة وتطوروا نظام  واش هذا �م؟
احلاكمة نقولو ما ند�روش هاذ نظام احلاكمة ما نطوروهش، ما ند�رو 
حاكمة ج�دة، ا�يل قال يش �ا�ة مز�نة وهو ٔ�ثناها اح�ا ما عند� 

لك، ما عند�ش عقدة نقص، مر�ب نقص ما عند�ش، ولكن ٕاىل ما مش
�دامش لنا عن طریق �رباء اخلربات د�لنا الوطنیة وشف�ا ب�ٔنه ميكن لنا 

، وهذا هو املبدٔ� ند�روه بطریقة مغا�رة، اح�ا �ادي ند�روه بطریقة مغا�رة
 .د�لنا و�ىل هاذ الطریقة �ادي منش�یو
�ٓخر�ن مز�ن، راه �اصنا نعرفو ب�ٔن القضیة د�ل منش�یو لٔ�غنیاء ا

الفال�ة، ف�نو أ�س�تاذ؟ الفال�ة م�ذ ثالث س�نوات والترضیب د�ل 
الفال�ة بدت �لك�ار، وبغینا ند�رو �لصغار حىت هام ند�رو هلم، در� 

د�ل  �21لك�ار، ٕایه اكینة، وس�نة بعد س�نة، واك�ن �ر�مج حىت ل 
م�فاجؤوش ٔ�ن هذا �ش ما  الز�دة، �ري ذاك اليش، تقال ذیك السا�ة

) avec un préavis(نرضوش القطاع ٔ�لفال� �ادي منش�یو ف�ه تدرجيیا، 
، 2021و 2019مبعىن قلنا لیه هو �ارف الرضائب ا�يل �ادي �كون يف 

  .شكون ا�يل �ادي توصلوا�ارف 
� من �الل إالصالح الهیلكي د�ل املؤسسات اف�� �یهتی�ٔ من د

غیري ٕاىل �ٓخره، ٔ�ما هذا الترضیب، واحلكومة يه ا�يل د�هلم، ومن �الل الت 
ٕاىل الیوم، احلكومة يه  2012قامت هباذ التعریف د�ل احلكومة، یعين من 

  .ا�يل قامت �ز�دة الرضائب �ىل الفال�ني الك�ار
ولكن ٔ�یضا ا�مع د�ل الفال�ة فهيم ا�ٓالف بل م�ات ا�ٓالف د�ل 

، دمع الفال�ة التضام�یة جزء ٔ�سايس يف الفال�ة الصغار ا�يل اس�تافدوا مهنا
خمطط املغرب أ�خرض، وعندو مزيانیة �برية، و�مييش و�یجمع الفال�ة، 
ولكن هو م�ين �ىل فكرة ٔ�نه إالنتا�ات الكربى ال تمت يف ضیعات صغرية ٔ�و 

  .يف مسا�ات زراعیة صغرية

ف�� دمع الفال�ة �ش یتجمعوا يف ٕاطار تعاونیات ویوفروا وا�د 
ضاء وإالماكنیة �ش �كون إالنتاج قوي هاذ اليش راه �یتدمع من ا�و�، الف

و�یتدمعوا مجیع الفال�ة سواء اكنوا صغار ٔ�و م�وسطني ٔ�و �بار، والك�ار راه 
عندمه يف نفس الوقت ما قلناه من رضائب، وبطبیعة احلال هذا ال مينع من 

�ىل الرثوات  يش رضائب معینة ٕاىل اكنت.. ٔ�نه �ش �زیدو الرضائب �ىل
  .و�ىل ٔ�مسو، مايش ضد

طیب ٕاىل كنا دامئا �رجع لقضیة التقشف، لو اكن هناك تقشف، فاش 
ملیار  15ملیار من مزيانیة �س��ر، لو �ون بقت هاذیك  15حتیدت 

حمیدة، ها يه حتیدت يف س�نة وا�دة، مجدت يف احلق�قة يف س�نة وا�دة، 
� هاذ العام وصلنا لرمق اد مجدت يف س�نة وا�دة، الس�نة أ�خرى رجعنا،
ملیار درمه  190 ا�يل هو�ري مس�بوق من �س��ر العمويم يف مشولیته 

، وهذا يشء �م �دا وهو �ادي ینفع 2018يف س�نة وا�دة س�نة 
�ق�صاد الوطين و�ادي یعطیه دفعة ٕان شاء هللا مع احلرص �ىل العدا� 

  .�ج�عیة اليت حتدثنا عهنا
ا�ي ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد �لیه، وهو ٔ�ن ٕاصالح صندوق ا�ترص املف�د 

املقاصة هو جزء من الرب�مج د�ل احلكومة، ولكن هاذ إالصالح د�ل 
صندوق املقاصة جيب ٔ�ن یمت �لطریقة إالجيابیة، �لطریقة اليت تنفع به 
املواطنني وال یرض القدرة الرشائیة �لطبقات الفقرية والطبقات الهشة 

  .ٔ��رره الس�ید املس�شار احملرتم والطبقات املتوسطة،
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  .ٔ�شكر مجیع الس�یدات والسادة املس�شار�ن والوزراء �ىل مسامهتمك
  .ورفعت اجللسة


