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  208 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2019 فربا�ر 12(هـ 1440 جامدى ا�ٓخرة 06 ثال�ءال : التارخي
  .رئ�س ا�لس، عبد احلكمي �ن شامشاملس�شار الس�ید : الرئاسة
 ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال وثالثون دق�قة ؤ�ربع ثالث سا�ات: التوق�ت

  .بعد الزوال احلادیة عرش�ق�قة او 
خمصصة لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لسة : �دول أ�عامل

  :ول موضو�ني ٕاثننيعامة من ق�ل الس�ید رئ�س احلكومة ح�لس�یاسة ال

  .التدابري امجلر�یة والرضی��ة ؤ��رها �ىل قطاع الت�ارة: أ�ولاملوضوع  -

  .�ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة :املوضوع الثاين -

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

  :الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س اجللسةاملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

عقدها طبقا ٔ�حاكم الفقرة �ىل �ركة هللا نبداو اجللسة د�لنا اليت ن
من النظام  242و 241واملادتني  ،من ا�س�تور 100الثالثة من الفصل 

  :ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، هذه اجللسة س�ت��اول موضو�ني اثنني

  .أ�ول یتعلق �لتدابري امجلر�یة والرضی��ة ؤ��رها �ىل قطاع الت�ارة -

رق ا�الیة واملوضوع الثاين یتعلق برب�مج احلد من الفوا -
  .و�ج�عیة

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة لمك الس�ید أ�مني احملرتم

  :، ٔ�مني اجللسةخلریفالس�ید ٔ�محد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ش�ٔن  19/89توصل جملس املس�شار�ن بقرار احملمكة ا�س�توریة رمق 

رصح مبق�ضاه ب�ٔن مسطرة  املتعلق �لتنظمي القضايئ ا�ي 32.15القانون رمق 
لس النواب يف قراءة �نیة �ىل املواد ٕاقرار التعدیالت املتد�� من ق�ل جم

، من القانون املذ�ور �ري مطابقة 107، 103، 96، 71، 52، 48، 23، 7

  .��س�تور
  :ٔ�ما من ح�ث موضوع القانون املذ�ور فقد قضت مبا یيل

الفقرة أ�وىل،  27، 3الفقرة  23الفقرة أ�وىل، و 19ٔ�وال، ٔ�ن املواد 
 78و 60الفقرة الثانیة، و 28الثانیة، و الفقرة 27و 93الفقرة أ�وىل،  28و
 72الفقرة أ��رية، و 49الفقرة الثالثة، و 96و 35الفقرة أ��رية، و 38و

  .من هذا القانون �ري مطابقة ��س�تور 52الفقرة أ��رية، و
�ك�يس طابعا تنظميیا، ؤ�ن  109ٕاىل  �102نیا، ؤ�ن املواد من 

  . مرا�اة التفسريات املقدمة �ش�ٔهنامضموهنا ل�س ف�ه ما خيالف ا�س�تور، مع 
�لثا، ب�ٔن �يق مواد القانون ل�س فهيا ما خيالف ا�س�تور، مع مرا�اة 

 23الفقرة الثانیة و 19التفسريات املقدمة �ش�ٔن املواد الس�بعة الفقرة أ�وىل و
  .الفقرة الرابعة، وكذا املواد املرتبطة هبا

�ىل مو�د بعد هنایة هذه  كام حنیط ا�لس املوقر �لام، ب�ٔننا س�نكون
اجللسة مع �لسة �امة ختصص الخ�تام دورة ٔ�كتو�ر من الس�نة ال�رشیعیة 

2018-2019.  
و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي كتايل2019فربا�ر  12

  سؤ�؛ 13: �دد أ�س�ئ� الشفهیة -

  سؤ�؛ 49: �دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

  .جواب 11: �دد أ�جوبة الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٕاذن �رشع ا�ٓن �ىل �ركة هللا يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول املتعلق 
  .مبوضوع التدابري امجلر�یة والرضی��ة ؤ��رها �ىل قطاع الت�ارة

�ٔول سؤال لفریق أ�صا� وعند� يف الرب�مج ٔ�ربعة ٔ�س�ئ�، نبدٔ�ها ب
  .واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :عبد السالم بلقشور الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

البد يف البدایة ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر �لس�ید رئ�س احلكومة، �ىل م�ادرته 
ة ح�ث اكن یتجول ق�ل انطالق اجللسة بني الكرايس اخلرضاء عوض الرمزی

اجللوس م�ارشة يف الكريس ا�صص �، اكنت م�ادرة طیبة واس�تحس�هنا 
السادة الربملانیني واعتربها ٔ�هنا تواصل وتواضع من الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .دامئا لشخصه، فشكرا � مرة ٔ�خرى
ئ�س احلكومة التدابري امجلر�یة ٔ�مر م�ارشة �لسؤال، ٕاذا اكنت الس�ید ر 
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والرضی��ة �ك�يس ٔ�مهیة كربى يف جمال تطو�ر القطاع الت�اري وعرصنته، 
فٕان فعالیته �زداد مل�اح�ة ٔ�مام ما �ت یعرف �الق�صاد العاملي من 
جتاذ�ت معیقة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى يف �القة �لتو�ر أ��ري بني 

لتدابري الرضی��ة اليت �اء هبا قانون املالیة الت�ار املغاربة واحلكومة �ىل ٕا�ر ا
  .2019س�نة 

يف هذا إالطار نود الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٔ�ن �سائلمك يف 
س�یاس�تمك العامة املرتبطة �لتدابري امجلر�یة والرضی��ة وانعاكساهتا �ىل قطاع 

  الت�ارة؟
  .وشكرا

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

  .نفس املوضوع لفریق العدا� والتمنیة السؤال يف

  :عبد إالاله احللوطي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

، فٕاىل یلعب قطاع الت�ارة دورا ٔ�ساس�یا يف ال�س�یج �ق�صادي لبالد�
�انب ا�ور احلیوي ا�ي یضطلع به يف ت�ش�یط ا�ورة �ق�صادیة 
�عتباره وس�یطا بني القطا�ات املنت�ة واملس�هت�، یعترب كذ� مصدرا �ام 

  .لتمنیة مداخ�ل ا�و�
�ا، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما هو تق�ميمك �ٓ�ر التدابري 

  �ىل قطاع الت�ارة؟ امجلر�یة والرضی��ة املفروضة
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا اليس احللوطي

  .و�ینا سؤال �لث يف نفس احملور لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار
  :س�ید محمد الرزمةل املس�شار ا

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

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، معلت احلكومة �ىل اع�د حزمة من 
التدابري امجلر�یة والرضی��ة اجلدیدة طالت �دد من القطا�ات احلیویة 

  .وإالسرتاجتیة
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما �ٓ�ر هذه التدابري امجلر�یة والرضی��ة 

  �ىل قطاع الت�ارة؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

ق �حتاد العام ملقاوالت املغرب عندو سؤال �ٓخر يف نفس احملور، فری
  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  زماليئ أ�عزاء،
موضوع التدابري امجلر�یة والرضی��ة ؤ��رها �ىل قطاع الت�ارة، رمبا الس�ید 
الرئ�س اكن ممكن ٔ�هنا توصفها �لت�ارة ا�ا�لیة، ٔ�ن حىت الت�ارة اخلارج�ة 
عندها ارتباط �لطبع �لتدابري امجلر�یة وتدابري رضی��ة ومن مؤرشات د�ل 

  . س�ٔ� د�ل م�ال النظام امجلريكالبنك العاملي، هاذ امل 
ولكن اح�ا �س�تحرض �لطبع يف هذا املوضوع �ل�س�بة �لت�ارة ا�ا�لیة 
�ضطرا�ت اليت شهدها ال�شاط �ق�صادي مؤخرا، ٕان �ىل مس�توى 
الت�ارة ٔ�و �ىل مس�توى التوزیع �س�ب سوء الفهم والت�ٔویالت اخلاطئة 

ف املو�د �لمقاو� والفو�رة لٕالجراءات اليت صاح�ت تزنیل نظام التعری
إاللكرتونیة، ويه مق�ضیات هتم فقط املهنیني ا��ن خيضعون لنظام 

وال هتم بتا� الت�ار ) sous le régime de la comptabilité(احملاس�بة 
 ،)le forfait(ومقديم اخلدمات ا��ن خيضعون �لنظام اجلزايف ا�يل هو 

اءات ا�يل �ات يف القانون املايل هاذ الناس �ري معنیني بتا� هباذ إالجر 
وا�يل تعطاتنا وا�د الفرتة انتقالیة د�ل س�نة من ٔ��ل ٔ�جرٔ�هتا  2018د�ل 

  . �2019ىل صعید القانون املايل د�ل 
وحىت �ل�س�بة لهاذ الف�ة اخلاضعة لنظام احملاس�بة والفو�رة �لكرتونیة، 

دور نص تنظميي، أ�حاكم اجلدیدة اخلاصة هبا ما يه مرهتنة ومرهونة بص
  . مازال ما اكی�ش النص التنظميي من ٔ��ل ٔ�جرٔ�هتا �ىل ٔ�رض الواقع

واقرتح�ا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب الس�نة الفارطة يف 
، ميل ختذات هاذ التدابري اقرتح�ا فرتة انتقالیة 2018القانون املايل د�ل 

 معها ا�يل ٔ�عطاتنا د�ل س�نة، وك�شكرو احلكومة �ىل الت�اوب إالجيايب
  .2019هاذیك الس�نة �نتقالیة ٕاىل س�نة 

رمبا ضعف التواصل مع املهنیني، رمبا غیاب اجلانب البیداغو� يف 
رشح هاذ إالجراءات ٔ�فرز سوء فهم اس�تغ�، اح�ا �ادي نقولو املسائل �یفام 
�اصها تقال، اس�تغ� �رو�ت ماف�ا د�ل ا�متلص الرضیيب والقطاع �ري 

یلك لتجی�ش الت�ار الصغار ودفعهم لالح��اج، هذوك الت�ار الصغار، امله 
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عن حسن نیة، اح�ا ما ت��لكموش ٔ�ن إالجراءات الرضی��ة اجلدیدة ال هتم 
، یعين ا�يل ٔ�قل من ملیون د�ل ا�رمه ف�ٔقل )forfait(متاما الناس ا�يل يف 

  . هاذو �ري معنیني بتا� هباذ املسائل
�يل عندمه مصاحل ٔ�خرى ا�يل �غیني الضبابیة ٕاذن هذو �س �ٓخر�ن ا

هام ا�يل اس�تغلو حسن النیة د�ل هاذ الت�ار الصغار ا�يل اح�ا معهم 
و�غیني نوا�هبم وما كنتلكموش �ىل القطاع �ري املهیلك املع�يش، ما 
ت��لكموش �لیه متاما، اح�ا �لطبع �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار 

ام ث�ت ب�ٔنه من �الل املقاوالت الكربى د�لو ا�يل تفرز التضامن هاذ الع
ملیون د�ل ا�رمه د�ل أ�ر�ح ٔ�نه ث�ت التضامن الوطين ا�يل �لكم  40

  .�لیه س�ید� هللا ینرصو يف اخلطب د�لو أ��رية
املسؤولیة مسؤولیة مشرتكة یتحملها امجلیع، حكومة وٕادارة ومؤسسات 

املرونة اليت ٔ��نت عهنا ٕادارة الرضائب �لوساطة، يف هاذ إالطار �مثن 
  . وامجلارك يف تعاملها مع مطالب املمثلني املهنیني حول هذا املوضوع

واح�ا انطالقا من ق�اعتنا ب�ٔن أ��شطة �ق�صادیة �ري املهیلكة والنتاجئ 
السلبیة �لهتریب هتدد اس�متراریة املقاو� وتنافس�یة �ق�صاد الوطين، ؤ�ن 

نظام التعریف املو�د �لمقاو� �ك�يس ٔ�مهیة كربى ف� یتعلق تفعیل العمل ب 
بت�دیث �ق�صاد و�رس�یخ م�دٔ� الشفاف�ة والوضوح ا�يل اح�ا يف �حتاد 

، الس�ید رئ�س احلكومة، اح�ا يف 2011العام نطالب وننادي به م�ذ س�نة 
التارخي املو�د �لمقاو� وهو ) L’ICE(من طالب بتفعیل هاذ  2011

  .ي جعلها �ساند هذا إالصالحالهاجس ا�
من �ف� القول ٔ�ن الضغط اجلبايئ �ىل املقاوالت �ملغرب وصل 
مس�تو�ت �د مرتفعة مقارنة مع �يق دول حوض البحر املتوسط وم�طقة 
الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا، ارتفاع الضغط اجلبايئ و�يق التحمالت 

الق حنو القطاع �ري املنظم يف املفروضة بصفة �امة �ىل املقاو� یدفعها لال�ز
  .الرصاع من ٔ��ل البقاء

وهنا نثري ان��اه احلكومة ٕاىل اس�تف�ال ظاهرة القطاع �ري املنظم 
واند��ه، وحنن ال نقصد القطاع، كام قلت، �ري املنظم املع�يش ا�ي من 
واج�نا ٔ�ن �سانده و�ساند فا�لیه، ٕامنا حنن نتلكم عن ماف�ا ا�هتریب، كام 

�ن حيققون ٔ�ر�ح طائ� ؤ�رقام معامالت �ملالیري يف بعض قلت، ا�
احلاالت، املالیري من ا�رامه بعیدا عن قوا�د املنافسة يف متلص فاحش من 

  .ٔ�داء �لزتامات الرضی��ة و�ج�عیة
من املقاوالت تت�ٔدي % 2يف وقت، الس�ید رئ�س احلكومة، ا�يل 

خطري �دا، یعين راه من الرضیبة �ىل الرشاكت، هذا راه رمق % 80
�اصنا البد نوسع من الو�اء الرضیيب �ش خنفضو من الضغط اجلبايئ، 

  .واش اح�ا �ادیني يف هاذ �جتاه ٔ�م ال؟ هذا ٕاشاكل حق�قي
قضیة ٔ�خرى، وهنا �ل�س�بة �لجمیع وخصوصا �ل�س�بة �لمس�شار�ن 

اح�ا عندو أ�عزاء ا�يل �ميثلو ف�ة أ�جراء، ٔ�ن يف ٕاطار احلواء �ج�عي، و 
  ..الراهنیة د�لو، ٔ�ن ت��لكمو يف احلوار �ج�عي

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

ٕاذن الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم مرح�ا �مك لهاذ املنرب لٕال�ابة �ىل 
  .أ�س�ئ� ا�يل اس�متعنا ٕا�هيا

  .�ٓسف الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  .امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد النيب أ�مني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء ؤ�عضاء احلكومة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكرمك مجیعا �ىل طرح هذا السؤال وٕا�رة هذا املوضوع املهم 
املهم �ل�س�بة �لت�ار واملهنیني واملهم �ل�س�بة �لمقاوالت واملهم �ل�س�بة  �دا،

  .�لمواطنات واملواطنون
وال خيفى ٔ�ن قطاع الت�ارة هو من القطا�ات أ�ساس�یة يف ال�س�یج 
�ق�صادي الوطين، �عتباره مصدر ٔ�سايس لتوفري فرص الشغل لرشحية 

عن ا�ور ا�ي یقوم به هاذ هامة ممتدة من املواطنات واملواطنني، فضال 
  .القطاع الهام يف الرواج الت�اري، يف دمع دینام�ك�ة �ق�صاد الوطين

وحيتل قطاع الت�ارة ا�ا�لیة الرتبة الرابعة �ىل مس�توى �لق 
الرثوات، ح�ث بلغت مسامهة القطاع يف الناجت ا�ا�يل اخلام الوطين 

ملیار درمه، كام  84: 2017، وذ� بقمية مضافة بلغت س�نة %8حوايل 
حيتل املرتبة الثانیة من ح�ث �دد م�اصب الشغل �ىل الصعید الوطين 
معوما، ولكن يف ا�ال احلرضي القطاع الت�اري هو ٔ�ول املشغل، 

من الساكنة ال�ش�یطة يف املدن �ش�تغل يف % 21خشص ٔ�ي  1160000
  .هذا القطاع الت�اري

املنتج واملس�هت�، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن قطاع الت�ارة هو �لقة وصل بني 
و�� فهو ا�ي �سامه يف متو�ن القرى واملدن الصغرية وأ�ح�اء البعیدة 
و�ريها، وهو ا�ي ميون يف خمتلف املنتو�ات واخلدمات اليت یوفرها 
املس�هت�، ومبا ٔ�ن هذه اجللسة ت�ٔيت يف خضم اجلدل ا�ا�ر والقامئ ٔ��ريا 

الت�ارة، فٕاين س�ٔحتدث بعد  حول بعض التدابري الرضی��ة املرتبطة بقطاع
قلیل عن قضیة نظام الفو�رة إاللكرتونیة وعن التعریف املو�د �لمقاو� 
ؤ�یضا عن الو�ئق الواجب إالدالء هبا ملراقيب امجلارك والرضائب �ري 

  .املبارشة
لكن ق�ل ذ� هذه م�اس�بة ٔ�قول ب�ٔن إالجراءات اجلبائیة، ٔ�وال 

ة، مث إالجراءات اجلبائیة ا�يل كهتم هاذ إالجراءات يف جمال الس�یاسة العام
القطاع يه كثرية ولكها عندها وا�د الهاجس هو دمع هذا القطاع وتنظميه 
وجع� قادر �ىل ٔ�ن یليب احلاج�ات ؤ�ن یبقى قادر �ىل �لق م�اصب 
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  .الشغل من �ة و�لق الرثوة من �ة �نیة
س حتسني هنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول، ب�ٔن مجیع إالصال�ات الهیلكیة اليت مت

م�اخ �س��ر يه يف احلق�قة يف الوقت ذاته تف�د الت�ار والت�ارة وحتسن 
م�اخ الت�ارة، ٔ�ن م�اخ �س��ر هو هيم مجیع ا��ن �ش�تغلون يف 
�ق�صاد، عندما نقول رمقنة اخلدمات فهو �ادي �س�تافد مهنا التاجر 

ا�د ٕاىل سهلنا والصانع والس�یا�ة يف خمتلف اخلدمات املقدمة، ٕاخل، لك و 
ٔ�ي مسطرة راه امجلیع �س�تف�د مهنا، بطبیعة احلال ٔ�� كنعين اجلانب د�ل 

  .�ق�صاد
ف�� حتسني م�اخ �س��ر هو يف احلق�قة حتسني �لت�ار و�لصناع 

  .و�لمهنیني يف مجیع ا�االت
ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا امحلد � بالد� حققت وا�د التقدم �م يف 

�یف ٔ�ن  �2018زداد س�نة بعد س�نة، ؤ�نمت رٔ�یمت يف س�نة  الس�نوات أ��رية
 Doing(م�اخ �س��ر وا�ي حيدد فهذاك املؤرش د�ل ممارسة أ�عامل 

Business ( يف الرتت�ب  90ٕاىل  69نقاط من  9حتسن مرة ٔ�خرى ب
بطبیعة احلال، وهذا يشء �م، ومن املنتظر ٔ�ن یتحسن ٔ�كرث يف الس�نوات 

  .ف ا�ي رمسهنااملق�� ونصل �لهد
ؤ�یضا مؤرش احلریة �ق�صادیة ا�يل معروف وا�يل هو مؤرش یدل 
�ىل �اذبیة الفضاء �ق�صادي الوطين، �اذب��ه لالس��ر، �اذب��ه 

نقط، وهذا  �4لمقاو�، �اذب��ه �لت�ار، هذا ٔ�یضا حتسن هذه الس�نة ب 
  .ٔ�یضا �م �دا

ت�ارة و�یعطینا وا�د ٕاذن هذا مؤ�ر �ىل م�اخ املقاو� �ىل م�اخ ال 
  . احملیط حمفز ووا�د احملیط �ٓمن

ولكن ٔ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن خمتلف إالعفاءات ٔ�و إالجراءات 
اجلبائیة اليت وردت يف القوانني املالیة أ��رية، يه فاحلق�قة جزء �بري مهنا 

  . ا�يل �ادي يف اجتاه �ق�صاد یف�د ٔ�یضا الت�ارة والت�ار
ٔ�نه التدابري العملیة �مع املقاو� املغربیة �رمس قانون فعندما نت�دث عن 

در� تقلیص د�ل ا�ٓ�ال د�ل أ�داء، تصف�ة ا��ن �ىل الرضیبة  2019
 50املضافة املرتامك و�رسیع إالر�ا�ات �ري هذا بو�دو صفقو �لحكومة، ٔ�ن 

ملیار خر�ات ل�ٓن، شهر وا�د خر�ات  131ملیار وا�يل خر�ات د� 
ختلصات املقاوالت العموم�ة، واملقاوالت معوما و�ا يه مقاو�  ملیار 31

معوم�ة �برية ولكن ك�رشي من عند التاجر، كتا�د من عند املقاو� 
الصغرى واملتوسطة وحنن اشرتطنا ٔ�ن یذهب اجلزء ا�ٔكرب من هاذ إالر�اع 
د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة ٔ�ن یذهب ٕاىل مقديم اخلدمات، سواء 

ار ٔ�و اكنت مقاوالت اليت ٔ�عطت وقدمت هذه اخلدمات لهذه اكنت جت
  . املقاوالت، سواء اكنت مقاوالت معوم�ة ٔ�و اكنت مقاوالت �اصة

ملیار درمه فهاذ الس�نة، �رامكت، �ىل مك  50اح�ا قلنا �ادي �ردو 
س�نة، اح�ا ج�نا واختذ� قرار جريء  �15رامكت هذه؟ �رامكت �ىل مدى 

ٕابداعیة بدٔ�هنا الس�نة املاضیة، ولكن هاذ الس�نة يف  بوا�د احلاكمة �دیدة،

�ادي �كون، وهاذي بو�دها راه تتحید وا�د ا��ن �ىل ا�و�  2016
و�ىل احلكومة �بري ؤ�یضا ت��فس �ىل �ق�صاد الوطين، وقریبا ٕان شاء 
هللا �ادي �شوفو الت�ٔثريات د�لها، هنا الت�ٔثريات ما ميك�ش �كون فورا بعد 

س�بو�ني �اص الناس ید�لو الفلوس یدوروها خيلصو الرشاكت ٔ�س�بوع ٔ�و �ٔ 
أ�خرى الصغرية، خيلصو الت�ار ا�يل �ذاو من عندمه موردي اخلدمات 

  . خيدمو، ٕاىل �ٓخره
حتسني الولوج �لمتویل �رب ت�س�یط �ٓلیات الضامن ورفع سقف ا�متویل 
�رب القروض الصغرى وهاذ اليش امحلد � راه تیطور س�نة بعد س�نة 

  .لنا ف�ه ٕاجراءات فهاذ قانون املالیةود� 
ؤ�رید فقط ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن هناك �ٓلیات �لضامن خمصصة �لمقاوالت 
الصغرى �دا هبدف ت�س�یط ولو�ا ٕاىل ا�متویل عن طریق صندوق الضامن 
املركزي، حصیح ٔ�نه كثريا ٔ�ح�ا� جند مقاوالت ما تعرفا�ش، ما عرفا�ش 

رو معلیة د�ل التعریف به واملقاوالت �یفاش �س�تفد م�و، هذا �اصنا ند�
  . ا�يل اس�تفدت متيش عند مقاوالت ٔ�خرى تعين تعرفها به

ب�ٔن صندوق الضامن املركزي عن  2018ولكن ميكن ٔ�ن ٔ�قول س�نة 
طریق �ٓلیات الضامن لقروض �س��ر و�س�تغالل واليت قد تصل ٕاىل 

كة ٔ�و من القرض ا�يل �ادي ��ذو الوا�د، �ادي ��ذو الرش % 70
ملیار درمه د�ل الضامن ا�يل تعطات واك�ن  20: 2018املقاو� تقریبا س�نة 

" Damane Express"وا�د الضامن �اص ووا�د ا�ٓلیة �اصة هو 
الضامن الرسیع �اص �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، يه �ٓلیة �اصة، وهاذ 

ها �س�تفد م�و لك  2018مقاو� س�نة  10000الضامن الرسیع ا�يل مكن �ش 
مقاو� صغرية �دا، فهذا نظام لتحفزي  �6800لصغرى واملتوسطة ومهنا 

هذه املقاوالت �ىل، من الع�ش، وٕاىل الحظتو راه هاذ اليش عندو ت�ٔثري 
ٔ�ول مرة تنخفض الرشاكت اليت  �2018بري �ىل مع�شة املقاو�، فس�نة 

ها ت��خفض، العدد د�ل  2018س�نوات ٔ�ول مرة يف  10ٔ��لنت ٕافالسها م�ذ 
راه شف�وه يف بعض اجلرائد الوطنیة، ٔ�ول مرة تیكون عند� اخنفاض �س�بة 

، وهذا ٕان شاء هللا م�رش �ىل %10البطا� م�ذ بضع س�نوات �ىل عتبة 
ٔ�نه هاذ إالجراءات تتحقق الت�ٔثريات د�لها ٔ�ح�ا� �ىل املدى القصري، ولكن 

  .يف ٔ�ح�ا� ٔ�خرى �ىل املدى املتوسط والبعید
ٔ�ن ٔ�قول البد �ش ٔ�ن �شري لوا�د القضیة �ىل ٔ�نه خرج ؤ�رید ٔ�یضا 

وا�د القانون �دید د�ل غرف الت�ارة والصنا�ة تیدمع تیقوي الصالح�ات 
د�ل غرف الصنا�ة والت�ارة، تريفع احلاكمة د�ل غرف الت�ارة والصنا�ة، 
 �ميكهنا �ش تقوم ��ور د�لها ٔ�كرب، القانون راه بدا التطبیق د�لو، ولكن

اح�ا تنعرفو ب�ٔن �دد من املق�ضیات القانونیة حتتاج ٕاىل بعض الوقت �ش 
  . یمت التزنیل د�لها اكمال

ولكن أ�مه هو ٔ�ن هناك اه�م هباذ غرف الت�ارة والصنا�ة �ش �كون 
عند� ممثلني رمسیني قانونیني �لت�ار و�لمهنیني و�لصناع ٔ�یضا، ؤ�یضا 

يف مزيانیة هاذ غرف الت�ارة والصنا�ة، ضاعفت احلكومة ا�مع ا�ي تقدمه 
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بطبیعة احلال راه هاذ ا�مع راه �ادي مييش بطریقة تصا�دیة �ىل حسب 
  .احلوار والنقاش ا�يل �ادي یمت مع احلكومة

ؤ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هناك م�اظرة يف ٔ��ریل املق�ل �اصة �ىل 
ب ا�يل �ادي الت�ارة، �ادي �س�بق املناظرة حول النظام اجلبايئ والرضائ

جيي يف ماي املق�ل، یعين بعد شهر�ن تقریبا ٔ�و شهر�ن ونصف، �ادي تدار 
أ�وىل وتدار الثانیة، والغرض من هاذ املناظرة بطبیعة احلال هو يف طریقة 
�شار�یة، �شاوریة مع املهنیني، مع مجیع املتد�لني فهاذ القطاع د�ل الت�ارة 

ش نعاود ند�رو وا�د اخلریطة �دیدة بعد ٔ�وال مث املعنیني �لرضائب �نیا، �
  .املناظرة أ�وىل د�ل الرضائب

هاذ املناظرة ٕان شاء هللا �ادي تعطینا وا�د الرؤیة �دیدة و�شوفو 
ٔ�ش�نو يه التعدیالت الرضوریة �ىل املس�توى �سرتاتیجي ا�يل �اصنا 

ا�يل  ند�لوها يف النظام د�لنا الرضیيب، ٔ�ن كام سرنى بعد قلیل إالجراءات
كتدار راه ما كتدارش �ري كنفكرو فوا�د الصباح وكزنلو ند�رو إالجراء، 

  .لكها كتكون مسطرة �ىل مدى س�نوات وكتجي تدرجيیا
وهنا ٔ�رید �ش �رجع لٕالشاكل ا�ي وقع يف هاذ املر�� أ��رية، هاذ 
إالشاكل یثري ٕاىل �دد من التدابري، ويه التدابري التالیة اليت وردت ٔ�و 

، 2019وال قانون املالیة  2018زي التنف�ذ يف ٕاما قانون املالیة د�لت �
  .ويه ٔ�وال، ٕالزام�ة اع�د �ر�مج معلومايت �لفو�رة

يف ) L’ICE(�نیا، ٕالزام�ة تضمني رمق التعریف املوسع املو�د �لمقاو� 
الفاتورة، ٕالزام�ة تقدمي البیان الس�نوي �لمبیعات عن لك زبون �عتبار الرمق 

  .ف املو�د �لمقاو�، وق�ل ذ� یعين ٕالزام�ة نظام الفاتورة إاللكرتونیةالتعری
فهنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رجع ٕاىل يشء من التارخي، ٔ�وال، بغیت نقول ب�ٔنه ٔ�ول 

اكن س�نة ) L’ICE(ٕاجراء قانوين يف ما خيص التعریف املو�د �لمقاو� 
  . عن طریق مرسوم یؤسس لهذا الرمق ٔ�و التعریف املو�د �لمقاول 2011

و�الش التعریف املو�د �لمقاو�؟ املواطنني �ش نعرفهم عندمه رمق 
التعریف الوطين، �ك، رمق البطاقة الوطنیة، املقاو� �ش نعرفوها �اص 

  .وا�د رمق البطاقة الوطنیة �لمقاو� �س�یط، ما اك�ن يش �ا�ة
واكن هذا مطلب من مطالب ر�ال أ�عامل املقاوالت، و�� إالحتاد 

قاوالت املغرب، كام قال الس�ید املس�شار م�ذ قلیل، رجع ٕاىل ٔ�نه العام مل
ومه �یطالبو �ش التعریف املو�د �لمقاو�، ویطالبون، ويف  2011من 

فاش بدا إاللزام�ة د�لو، ٔ�ن من ق�ل بدٔ� تدرجيیا، دامئا هاذ  2016
إالجراءات كتبدا شویة �شویة، العام أ�ول، العام الثاين، ك�س�ت�ٔ�سو هبا 

  . لناس، �اد كتد�ل إاللزام�ةا
 adhérons à(دارت �حتاد العام ملقاوالت املغرب وا�د امحل� 

l’identifiant commun de l’entreprise ( لننخرط يف التعریف
املو�د �لمقاو�، كتبني �الش بغا التعریف املو�د �لمقاو�، ٔ�نه �ادي 

اصل املعلومات بني �سهل ح�اة املقاو�، ٔ�نه �ادي ميكن من سهو� تو 
املقاوالت ب�هنا وبني املقاو� إالدارة، ٔ�نه �ادي �سهل ت�س�یط املساطر يف 

  . الولوج �ل�دمات العموم�ة، دا� ٔ�� كنعرب، نقرا �لعربیة
  .ٔ�نه �لثا �ادي خيفض اللكفة والوقت �ل�س�بة �لمقاو�

ن �ادي رابعا، �ادي یطور الصدق�ة د�ل اخلدمات املقدمة �لمقاو� �ٔ 
�كون عند� ٕاماكنیة ضبط هاذ اخلدمات حىت من �ة إالدارة ومن �ة 
املقاو� ٕاىل قدماهتا إالدارة، �ش نعرفو هاذ اخلدمات تقدمت لهاذ املقاو� 
�اصنا وا�د إالماكنیة د�ل التعرف �ىل هاذ املقاو�، توح�د تقدمي الو�ئق 

ميكن �دد من الو�ئق ) L’ICE(من ق�ل إالدارة مبعىن ٕاىل والت عندها 
ا�يل كهتم مقاو� معینة اكنت يف ٔ�ي ٕادارة جتمع وتدار لوا�د إالدارة وا�دة 

  .وميكن تقدم هذیك الو�ئق لكها، الش�باك الوح�د ا�يل كنقولو
مشات املقاو� لالس��ر اكینة عند� الش�باك الوح�د، �اصنا املقاو� 

ها وال القضیة د�ل د�ل ) CNSS(القضیة د�ل التغطیة �ج�عیة 
الرضائب، وال قضیة د�ل بعض اجلبا�ت أ�خرى، وال القضیة د�ل ٔ�ي 
�ا�ة ا�يل كهتمها �ا إالدارة، �اص �كون ٕاماكنیة هاذ الو�ئق لكها، 
الش�باك الوح�د یطلهبا من إالدارات املعنیة، وهذا حيتاج ٕاىل رمق، ٕاىل 

ا كهتمها بدل ما متيش للك مقاو� عندها رمق فني ما اكنت يش وثیقة د�له
  .ٕادارة جتیب الوثیقة ميكن يه يف الش�باك الوح�د هاذ الو�ئق لكها جتي

ف�� دارت ذیك السا�ة مح� من ق�ل املقاوالت نفسها وطالبت 
  . بتعممي وٕالزام�ة هاذ التعریف املو�د �لمقاو�

واملعنیني راه مايش  2016وج�نا تدرجيیا حىت ل  2011ٕاذن بدینا من 
هام املقاوالت، الت�ار الصغار واملتوسطني واملهنیني ما معن���ش به، ٕاذن 
سالینا وا�يل قال هاذ اليش �اص �ردو �لیه، راه �هنرض ٔ�� مع الت�ار 
ٔ�نفسهم، صايف ا�هت�ى وهاذ اليش راه قالتو ٕادارة الرضائب، تقال يف االتفاق 

 دار يش �ا�ة من املرات، وا�يل 4ٔ�و  3ا�يل توقع مع املهنیني، وقلتو ٔ�� 
  . �ري هاذ اليش، ح�ث ما معنی�ش، ا�هت�ى

وٕاىل طلبو يش وا�د فهو �الط وميكن یتعرض ٕاىل اكن من �ة إالدارة 
�لمساء�، ٔ�ن هاذ اليش وقع ف�ه ٔ�خطاء يف الت�ٔویل ويف الفهم ؤ�یضا يف 

  . املامرسة، یعين بني مقديم اخلدمات ٔ�و ال ا�يل عندمه الفواتري، ٕاخل
رجع مجیعا ٕاىل �ل�س�بة �لتعریف املو�د �لمقاو�، وميكن ٔ�ن � ٕاذن هذا
 .2011املرسوم د�ل 

؟ 2016د� وقع وا�د القضیة ٔ�خرى هو إاللزام�ة، ٔ�ش�نو اجلدید يف 
هو ٕالزام�ة التعریف املو�د �لمقاو� يف الترصحيات اجلبائیة، ٔ�ي مقاو� 

ملو�د د�لها، بغات ترصح �ى ٕادارة الرضائب �اصها د�ر هاذ التعریف ا
وهذا تید�ل يف ٕاطار حتسني م�اخ أ�عامل، هاذ اليش مايش اح�ا خنرتع 
الع��، ما اك�ن حىت يش دو� يف العامل حترتم رٔ�سها ٕاال وعندها هاذ 
إالجراءات، ٔ�ن يه ا�يل كتويل وا�د النوع من الشفاف�ة يف التعامل بني 

  .أ�خرىإالدارة وبني املقاو� وبني املقاو� واملقاو� 
؟ فاش تدارت إاللزام�ة يف 2016ٔ�ش�نو وقع لنا يف  2016لكن يف 

قانون املالیة، من بعد تبني ب�ٔن ل�س هناك اس�تعداد �ش تطبیق هاذ 
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إاللزام�ة، ف�دٔ� الت�ٔ�ري د�ل بدء العمل هبذه إاللزام�ة س�نة بعد س�نة، وهذا 
شلك، ٔ�ن� طبیعي، ودامئا هاذ أ�وراش د�ل الرمقنة تیكون فهيا هاذ امل 

تتعرفو ب�ٔن املغرب الرمقي منش�یو يف اجتاه املغرب الرمقي عند� ف�ه حتد�ت، 
�اصنا حناولو هاذ الت�د�ت �كونو يف املس�توى د�لها، ند�روها �لتدرج، 
ند�روها عن طریق رشاكة، ند�روها عن طریق حوار، �سا�دو �ش �كون 

�كونو قادر�ن، هاذ اليش لكيش  املهنیني، تنعين ٔ�� املعنیني �ملقاو�، ٕاخل،
  .ما اك�ن حىت يش مشلك

ولكن هذا راه وا�د التو�ه �املي، ٔ�ي ت�ٔخر يف جمال الرمقنة س�یؤ�ر 
سلبا �ىل �ق�صاد الوطين و�ىل التمنیة، ما بقاش هترضو �ىل ا�منوذج 
التمنوي اجلدید ٕاىل ما اكی�ش الرمقنة، صايف �الص، ٔ�ن العامل د� �سري 

ورقة تصیفطها يف �نیة وت��قى  20ة، واش ٔ�نت ميكن لیك بوا�د الرس�
ورقة وا�دة دوز �لهيا هنار، ما ميك�ش الرمقنة س�ت�سط لك يشء، وبدال 
من إال�سان ما مييش من دارو ٔ�و ال من املك�ب د�لو مييش لٕالدارة 
أ�وىل، مييش لٕالدارة الثانیة، مييش ملقاو� ٔ�خرى، هاذ اليش لك يش ميكن 

  .ریق العمل �لرمقنةیدار عن ط
ٕاذن اح�ا قلنا اس�تعداد املقاو� يشء �م، ما اك�ن حىت يش مشلك، 
ندمعو �ش �كون هاذ �س�تعداد ما اك�ن مشلك، طیب ٔ�ش�نو هو 

  ؟ 2018/2019اجلدید يف 
�ملناس�بة جيب ٔ�ن ٔ�قول يشء �ٓخر، مجیع املعامالت وخصوصا الت�اریة 

وري �كون �لفاتورة، هذا قدمي يف وا�د املس�توى معني بطبیعة احلال، رض 
، ٕالزام�ة الفاتورة يف املعامالت الت�اریة، وٕالزام�ة د�ل الش�یك يف 93من 

بعض املعامالت الت�اریة ٕاىل جتاوز� وا�د احلد معني، هاذ اليش لك يش 
لضبط املعامالت، وهذا محلایة املرتفقني مايش محلایة �خلصوص ا�و� ٔ�و ال 

ٔ�ن إالشاكالت الكربى راه تتوقع .. ن وا�د �ٓخر بال مااملال العام، وا�د م
بني املتعاملني، ٔ�كرث ما تقع بني املتعاملني وا�و� ورمبا ٕاىل مش��ا �لم�امك 
وشف�ا حشال من القضا� ا�يل يف احملامك ا�يل من هذا النوع �یبني لنا ٔ�نه البد 

  . من ٔ�ن نذهب يف اجتاه الضبط
ا�يل �دیدة، ٔ�ما الفاتورة راه اكینة، هذاك  ٕاذن الفاتورة إاللكرتونیة يه

ا�يل �اصو الفاتورة ا�يل اكنت ٕالزام�ة �لیه، �ري قلنا � د�رها فاتورة 
ٕالكرتونیة ا�يل ما ملزمش بنظام الفو�رة حبال الت�ار الصغار واملهنیني ا�يل 
عندمه النظام اجلزايف راه معروفني وفق القانون يف مدونة الرضائب راه 

اذو راه ما �لهيمش هاذ الفو�رة إاللكرتونیة، طبیعي التاجر حمدد�ن ه
  . الصغري

�یقول ) sms(راه بعض النكت وقعت وا�د الس�ید س�یفط يل وا�د 
يل ٔ�ش هاذ اليش، قال يل مش�ت �رشي احللیب عند مول احلانوت قال 
يل واش حىت ٔ�نت نعطیك الفاتورة وال ٔ�ش�نو، د� هذا سوء فهم، مع 

سوء الفهم، اح�ا كنطلبو من إالخوان خصوصا  أ�سف، ان�رش هاذ
الصحف�ني ا�يل �ی�رشو بعض املعلومات، وال بعض ٔ�مسو یتحراو، یدققو 

سا�ة �ش یدقق أ�مور  24وال فهيا يش �ا�ة ك�شوش یرتیثو، ٕاذا ٔ�خرو 
د�لو ویدرها مضبوطة و�سا�د، ٔ�ن إال�الم �اصو �سا�د يف حتق�ق 

  . ، وكنعتربوه رشیك حق�قي يف هذا �جتاهوتطبیق وتنف�ذ أ�وراش الكربى
ف�� ��ن الت�ار الصغار ا�يل معنیني �لترصحي اجلزايف �ى ٕادارة 

ووا�د ) plombier(الرضائب واملهنیني ٔ�یضا، وا�د املیاك�س�یان، وا�د 
�هر�يئ، ٕاخل، اكع هاذو ا�يل عندمه جزايف راه ما معن���ش هباذ اليش 

كرتونیة وال �لفاتورة وال �لترصحي �ى ٕادارة اكمل، ال �لفاتورة إالل
  . الرضائب، ٔ�ن مدونة الرضائب واحضة وحمدد ذاك اليش

حصیح ٔ�نه إالخوان فاش حتاور� معهم، قال � ٔ�ودي هذیك ملیون 
درمه يف الس�نة ما اكف�ش طلعوه لنا، قلنا هلم ما اك�ن مشلك نناقشو هذه 

د� والت املعامالت توسعت، القضیة، �ش نصححو هذه املس�ٔ� نقولو 
والت وهذیك أ�رقام ا�يل اكنت عند� ق�ل ما اكف�اش �راجعوها د� 
املناظرة د�ل الرضائب ا�يل �ادي جتي نناقشو هاذ القضیة، هذه من 

  . أ�مور ا�يل ند�لوها
ولكن هذه ما عندها �القة بقانون املالیة احلايل، عندها �القة ٕ�جراء 

  .ائبقدمي يف مدونة الرض 
فٕاذن �راجعو هذوك أ�شطر هذا ممكن وهذا م�طقي، ميكن نقول لمك 
ٔ�� ٕاذا كنت ٔ�� ٔ�ختذ القرار بو�دي ٔ�� معه، ولكن اح�ا كهندرو مع املهنیني 
ومع املتد�لني لكهم �اصنا ن�شاورو معهم و�اصنا ند�رو وا�د �شاريك ٕان 

  . شاء هللا هذیك ٔ�مسو �ادي جتینا و�ادي �شوفو هاذ القضیة
ٕاذن هناك، اجلدید ٔ�یضا هو التوفر الفاتورة إاللكرتونیة وحضناها، �نیا 
التوفر �ىل �ر�مج معلومايت �لفو�رة �س�تجیب ملعایري تق�یة حتددها إالدارة 

ٔ��اله، هذا قانون املالیة،  7و 3طبقا لاللزتامات املنصوص �لهيا يف املادة 
� وحتدد مبوجب نص  د�لنا هاذ الرب�مج املعلومايت ٔ�ش �یقول؟ �یقول

تنظميي �یف�ات تطبیق ٔ�حاكم هذا البند حسب ٔ��شطة لك قطاع، هذا 

النص التنظميي �يق ما خرجش، ٕاذن ما اكی�ش مشلك، هاذي خرجو نص 
تنظميي �ادي ند�روه ب�شارك مع املهنیني �ش ند�روه �لطریقة ال من ح�ث 

�ث املدى الزمين أ��شطة املعنیة، ال من ح�ث الف�ات املعنیة، ال من ح 
  .ا�يل �ادي نطبقو ف�ه �لطریقة اليت س�تف�د وال ترض

�ا وا�د إالجراء �ٓخر هو العنوان إاللكرتوين، اخلاضعني �لرضیبة �ىل 
الرشاكت، والرضیبة �ىل ا��ل ف� یتعلق ��خول املهنیة احملددة وفق 

ين مايش نظام الن���ة الصاف�ة احلق�ق�ة ٔ�و الن���ة الصاف�ة امل�سطة، یع
اجلزايف، م�سطة، هاذو جيب ٔ�ن یتوفرو �ىل عنوان ٕالكرتوين �ى مقديم 
�دمات املصادقة إاللكرتونیة وفق النصوص ال�رشیعیة هذا حىت هو حتدد 

  . مبوجب نص تنظميي �یف�ة تطبیق ٔ�حاكم هذا البند
ٕاذن هاذو جوج دإالجراءات مل ید�لو بعد �زي التنف�ذ، ٔ�ن �اص 

  . لتنظمييبعدا خيرج النص ا
ن�ٔسف كثري ٔ�ن هذه أ�مور س�ب�ت وا�د الشویة د�ل ال�شو�ش �ىل 
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�دد من الت�ار واملهنیني واكنت ردود الفعل اليت رٔ�یناها، ولكن ك�شكر 
مجیع أ�طراف املعنیة، ك�شكر بطبیعة احلال الت�ار واملهنیني، وخصوصا 

هام اتصلو بیا امجلعیات املهنیة املمث� هلم، ؤ�یضا ٔ�شكر الغرف ٔ�ن حىت 
و�او عند الس�ید الوز�ر، واكن حوار معهم �ش �كون الغرف املعنیة، 
وخصوصا �امعة غرف الصنا�ة والت�ارة، ك�شكرمه ٔ�هنم سا�دو بطریقة 
ٕاجيابیة �ش ٔ�وال یفهمو إالجراءات �یف دا�رة، ویفهمو الت�ار حق�قة هاذ 

تفاق، وهذاك إالجراءات اليت اختذت ؤ�یضا سامهوا يف صیا�ة وا�د اال
االتفاق تیقول من بني ما یقول وهذا ٔ��لنته ق�ل من الصیا�ة د�لو يف 
االتفاق ٔ�ننا هاذ العمل �ٕالجراءات د�ل الفاتورة إاللكرتونیة راه كنوقفوه 
مؤق�ا، ری� تدوز هاذ املناظرة د�ل الرضائب و�شوفو ٔ�ش�نو الطریقة 

هدف ملصل�ة املقاو�  املناس�بة لتحق�ق الهدف ا�ي كنا نتو�اه، وهو
ٕاذن هذا هو فهاذ . وملصل�ة الت�ار ول�س لٕالرضار هبم ال مقاو� وال جتار

  .امللف
لنا وا�د امللف هو ما خيص ٕاجراءات املراق�ة امجلر�یة، ٔ�ن بعض  ىبق

إالخوان قالوا إالجراءات امجلر�یة، إالجراءات امجلر�یة ا�يل د�لنا، �يل 
الوح�د، �اصين نقولها، املراق�ة د�ل امجلارك  أ�مور امجلر�یة العادیة، يه

�ىل حسب مدونة امجلارك ٕالزام�ة �س�ت�ابة ملراق�ة امجلارك يف لك ماكن 
يف الرتاب الوطين، هذا قدمي يف مدونة امجلارك، ل�س �دید، �ىل احلدود 
يف الطرقات يف أ�ما�ن وهاذ اليش دامئا دارتو امجلارك، واش هاذي ٔ�ول 

ي ٔ�ول مرة تیوقفو يش وا�د فالطریق؟ هاذ اليش م�ذ مرة؟ واش هاذ
  .س�نوات طوی� ووفق القانون

لكن فاش تدارت الطرقات وفاش ولت عند� الطرق الس�یارة وىل 
عند� وا�د املعطى �دید هاذ الطرق الس�یارة ما �اصناش �ر�كوها، ٔ�ن 
الطریق الس�یار �ید�ل ف�ه إال�سان �اصو مييش مايش �ادي جتي توقفو 

لوسط من ق�ل ا�رك ٔ�و من ق�ل امجلارك، ف�� �زادت الطرق الس�یارة فا
، مع إالشارة وهاذ اليش اك�ن فالتقر�ر د�ل 2015فالقانون املايل د�ل 

ا�لجنة د�ل جملس املس�شار�ن اليت صادقت �ىل قانون املالیة �ٓنذاك، وهاذ 
ارج د�ل الطرق إالجراء راه توقفو عندو وراه قالو نعين �لطرق الس�یارة ا�

هذا �ا �ش �لعكس �ا �ش یقول ما ..ٔ�و حمطات أ�داء، جوج د�ل
ميك�ش توقف الوا�د يف وسط الطرق الس�یارة، ما ميكن توقفو ٕاال فاخلر�ة 
د�ل الطریق الس�یار، ٔ�ن من ق�ل راه تیقول الطرقات، معىن ذیك الطرق 

معىن ذ� يه  ٕاىل د�ليت الطریق الس�یار راه من ق�ل راه اك�ن الطرق،
دا�� يف الطرق، ولكن �ش نقلصو ا�ال د�لها ونعطیو �لطریق الس�یار 
إالماكنیة د�ل احلركة دون ٔ�ن یوقف إال�سان، �دد ب�ٔنه ال ميكن ما ميك�ش 
توقف الوا�د فالطریق الس�یار ٕاال فا�ارج د�ل الطریق الس�یار ٔ�و مفحطة 

  .أ�داء د�ل الطریق الس�یار
ش حيدد هاذ املس�ٔ� ٔ�ن الطرق اكنت، فٕاذن ما اكی�ش هو �اء فقط �

�دید، امجلارك یقومون مبها�م كام اكنت، وا�يل وقع ٔ�نه امجلارك مايش 

رضوري �یعرف ب�ٔن الرضائب �زلني، ٕاخل، ما �یعرفوش، ف�� لك وا�د 
  .د�ر �ر�مج د�لو

جلبائیة حصیح ٔ�نه تفهم ٔ�نه ميكن ٔ�نه يف ٕاطار ال�س��ق د�ل املق�ضیات ا
والرضی��ة د�ل الفاتورة إاللكرتونیة وٕاىل �ٓخره �ات يش معلیة د�ل 
امجلارك، حق�قة هاذوك عندمه �ر�مج د�هلم وفق ٔ�هداف مسطرة �ى لك 
ٕادارة ك�سطرها وكتد�ر �ر�مج د�لها الس�نوي، هذاك الزتامن فيش 

  .معلیات ٔ�عطى �لمهنیني وا�د �نطباع وهو انطباع �اطئ متاما
� اح�ا حىت امجلارك طلبنا مهنم �ش یعطیو وا�د امله� �ش ف�

الرب�مج د�هلم ید�رو لیه وا�د ٕا�ادة اجلدو� �ش ميكن نعطیو الطم�ٔن��ة 
بني الت�ار ا�يل بطبیعة احلال املاكن د�لها وراه رٔ�یمت ب�ٔنه الس�ید املد�ر العام 

ذ االتفاق ا�ي �لجامرك راه حرض مع املهنیني حىت هو، ووقع حىت هو ها
  .ینص �ىل بعض إالجراءات اليت هتم معوم الت�ار

ٕاذن هاذي يه، معرش الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�مه 
التوضی�ات اليت ٔ�ح�بت ٔ�ن ٔ�عطي فهيا بعض التفاصیل ٕاذا ح�یتو �رجعو 

  . لها ٕان شاء هللا �رجعو لها
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

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

  حرضات السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�س�ت�ٔذ�مك لتالوة بالغ �لس املس�شار�ن مرتبط خبرب سار هيم ب�� يف 

  .�الق�ه �الحتاد أ�ورويب
  :بــــــالغ

�ىل االتفاق  2019ینا�ر  16بعد تصویته ب�ٔ�لبیة ساحقة یوم أ�ربعاء "
 12مع اململكة املغربیة، صادق الربملان أ�ورويب الیوم الثال�ء  الفال�

فربا�ر ب�ٔ�لبیة واسعة �سرتاس�بورغ �ىل اتفاق الصید البحري مع اململكة 
  .املغربیة

وهبذه املناس�بة �ش�ید جملس املس�شار�ن ��ور الهام ا�ي لعبته 
بیة، اليت ا�بلوماس�یة الوطنیة �لك روافدها الرمسیة والربملانیة والشع 

�سلحت �لیقظة والتعبئة و�س��اق�ة ا�امئة، وخصوصا مجمو�ة الصداقة 
إالحتاد  -الربملانیة املغربیة أ�وروبیة وا�لجنة الربملانیة املشرتكة املغرب 

أ�ورويب ��فاع عن القضا� إالسرتاتیجیة واملصاحل احلیویة �لمملكة ودحض 
دة الرتابیة لبالد� وال�شو�ش �ىل لك املناورات اليت �س�هتدف املس �لو�

  .مسار الرشاكة إالسرتاتیجیة القامئة بني املغرب و�حتاد أ�ورويب
كام یعرب جملس املس�شار�ن عن تقد�ره العمیق �لربملانیني أ�وروبیني 
وخمتلف مؤسسات �حتاد أ�ورويب امللزتمني �س�مترار الرشاكة بني 

ٕالجيايب س�سامه يف تعز�زها وحتصیهنا اجلانبني، مؤكدا ٔ�ن هذا التصویت ا
  " وتطو�رها مبا خيدم مصاحل اجلانبني
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  .شكرا لمك
ونعود ا�ٓن لالس��ع ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، 

  .ؤ�ول لكمة ٔ�ول م�د�ل لفریق أ�صا� واملعارصة

  :عبد السالم بلقشور الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ومة احملرتم،الس�ید رئ�س احلك
اس�متعنا لمك ٕ�معان، ولكن يف حق�قة أ�مر مل �شفوا �لیلنا �لشلك 
املطلوب وكام كنا نتوقع، �س�ت��اء ذ� ا�ل�س ا�ي رفعمتوه حول الفو�رة 
املتعلقة �ملبیعات الصغرى املتعلقة �لت�ار الصغار ا�يل رفع ال�س �ذر� 

ؤخرا يف بالد�، واليت حول هذا املعض� ا�يل ٔ�صابت احلقل الت�اري م
  .ٔ��رت ف�نة ال حما� بني الت�ار وبني إالدارة املغربیة

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
ج�مت يف مس�هتل جوا�مك ق�ل قلیل وردا �ىل �ساؤالت السادة 
املس�شار�ن احملرتمني، وا�رتفمت بطبیعة احلال ��ور الر�دي لقطاع الت�ارة 

رتبة الرابعة من ح�ث �لق الرثوات، وكذ� رت�متوه يف بالد� ورت�متوه يف امل
يف املرتبة الثانیة من ح�ث �لق م�اصب الشغل، ومدى مسامهته القویة يف 

، وهذه ٕاحصائیات ٔ�و ٔ�رقام رمسیة، ولكن %8الناجت ا�ا�يل اخلام، وقلمت 
مل جتیبو� �ىل إالشاكلیات اليت بق�ت مرتبطة بقطاع الت�ارة ٔ�و الوساطة 

�، مهنا املشلك أ�ول القطاع �ري املهیلك ا�ي �شلك ال حما� جماال يف بالد
معقدا وم�شا�اك، و�شلك �ائق ٔ�سايس لقوة وفا�لیة القطاع املهیلك، هاذ 
القطاع �ري املهیلك ما �لكمتوش لنا �لیه �س�ت��اء بعض اللكامت ا�يل قلتو 

  .حول املراق�ة د�ل امجلارك
 ٔ�و املتجولني يف املدن، واليت حتتاج ال كذ� ٕاشاكلیة البا�ة اجلائلني

حما� ٕاىل �اكثف جمهودات مجیع الفا�لني �راسة ا�منط الت�اري ا�ي یلیق 
بالد� و�اصة هباذ الف�ة ا�يل الزالت حلد السا�ة مل جند ا�منط املالمئ 
�لجواب �ىل هاذ املعض� الت�اریة �ج�عیة، ٕاىل حص القول، وا�يل دامئا 

معیق �لت�ارة املنظمة، وخصوصا الت�ار الصغار عندما یتعلق  �شلك كذ�
أ�مر ب�ٔحصاب ا�اككني ٔ�و جتار �سطاء، ا�يل تیكونو بني مطرقة البائع 

  .اجلائل ٔ�مامه وس�ندان ا�هتریب وس�ندان �س�ترياد العشوايئ يف بالد�
كذ� ٕاشاكلیة متویل املقاوالت، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، هاذ 

یة د�ل ا�متویل د�ل املقاوالت مازال النظام البنيك يف بالد� وهو إالشاكل 
صارم �دا، ح�ث یتعامل معام� �افة مع املقاو� املغربیة، ٔ�نه یعمتد �ىل 
ا�رتاز شدید وكذ� ال �سامه �لشلك املطلوب يف انتظارات الفا�لني 

ت ا�يل �ق�صادیني الت�ار يف بالد�، وهذا حيیلين �ىل بعض املضایقا
  .تتعرفها املقاو� املغربیة

و�لكممت ق�ل قلیل وقلمت ا�و� اليت حترتم نفسها، و�لكمت �ىل 
)l’identifiant (تنقول � ا�و� اليت حترتم . ا�يل قلتو ق�ل قلیل ��ٔ

) TVA(نفسها ما �اصهاش الناس ٕاىل اكن �جر تی�سالها الفلوس د�ل 
ؤ�نت �لص ) Caution(ك تقول لو سري خودها من البا�كة، نعطی

الفوائد من ج�بك، وا�و� ميل ترتسل الرضائب، وغنتلكم ��ار�ة بطبیعة 
ولكن ٔ�نت ) la majoration(احلال �ش ن�سط، ٕاىل تعطلت تد�ر � 

س�نني ما اكی�ش وا�د العدا�  5س�نني و 4ٕاىل ت�سالها، ممكن �سالها حىت 
ملقاوالت ا�يل تی�سالو ا�موع يف التعامل مع الت�ار، یعين تنعرفو �دد من ا

وهاذ الرمق راه معروف مالیري، وان� قلتو الرمق ق�ل قلیل ا�يل سددتو 
�لمقاوالت، ولكن �ساءلو معي هاذ �نتظارات ا�يل بقات عند املقاوالت 
واش بعد بقات عندها الص�ة والعاف�ة الاكف�ة �ش �س�متر ٕاىل �دود 

�دا �ش جناوبو �ٕالجياب �ىل هذا ا�لحظة و�رسد ا�یون د�لها؟ صعب 
  .السؤال

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
 ــهاذ املضایقات ٔ�� مسیهتا مضایقات حق�ق�ة، عندما یتعلق أ�مر ب

)la vérification ( مراقب،  300واح�ا ت��لكمو يف بالد� مؤخرا �ىل
ع هاذ ووا�د� وز�ر املالیة يف النقاش يف ا�ل�ان مؤخرا �ىل ٔ�نه �ادي یرتف

مراقب �ىل الصعید الوطين، حسب جملس الظرف�ة نتلكم  500الرمق ٕاىل 
مراقب اكف�ة وقادرة ٔ�هنا  500ٔ�لف تقریبا مقاو� مغربیة، واش  300عن 

ٔ�لف مقاو� يف بالد� و�كون هاذیك املراق�ة ا�يل  320ٔ�و ال  �300راقب 
  ).juste(يه �اد� 

هو ٔ�ن ) املقاول(جر املغريب ٔ�و اح�ا الیوم �نطباع ا�يل اك�ن عند التا
) la vérification(ا�و� ميل تیخصها الفلوس تتخرج املراق�ة، یعين هاذیك 

ح�ا مع اوهذا مايش معقول بتا�، یعين �اصنا ) recouvrement(تتحول ٕاىل 
العدا� الرضی��ة، اح�ا مع توس�یع الو�اء الرضیيب، اح�ا مايش مع ا�متلص 

نو ت�شجعو هاذ املامرسات الالٔ��الق�ة واملامرسات الرضیيب، ما ميك�ش �كو 
الغري الوطنیة، ٔ�ن الوطنیة ٔ�وال وق�ل لك يشء يه تؤدي الرضائب د��، 
ولكن يف ٕاطار القانون مايش يف ٕاطار الضغط ويف ٕاطار اس�تغالل املواقع ويف 
ٕاطار كذ� بعض �رجتالیة فاملامرسة، احلكومة ما واحضاش فهاذ أ�ش�یاء 

  .ما عندهاش ا�ٓلیاتهاذي و 
�لكمتو �ىل الرمقنة، ٔ��ید الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، املغرب عنده 
ت�ٔ�ري �ىل مس�توى الرمقنة، املغرب الرمقي �لكمنا �لیه س�نوات هاذي، حلد 
السا�ة مزال ما خرجش حلزي الوجود �لشلك املطلوب، �ٓنذاك الس�ید 

ل املغرب الرمقي، ولكن مل الوز�ر الشايم هللا یذ�رو خبري �اب املرشوع د�
�رى � وجود حلد السا�ة و�يق �رجتالیة يف التعامل، املغرب الرمقي �ادي 
یفك مجمو�ة من املعضالت ومجمو�ة من املشالك و�ادي �رسع الوترية 
و�ادي یعطینا وا�د الشفاف�ة �برية يف املعام�، خصوصا مع إالدارة، حلد 

ٔ�رض الواقع، �س�ت��اء بعض السا�ة الزال ٔ�ي يشء من هذا �ىل 
ونقولو ما اكینة حىت % 100التحوالت ا�يل ما �ادی�ش �كونو �دم�ني 

  .�ا�ة، ولكن عندك ت�ٔ�ري، ؤ�نمت ا�رتف�و هبا ق�ل قلیل �ىل لك �ال
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كتطلب جمهود ) la vérification(ٕاذن إالشاكلیات د�ل املراق�ة ٔ�و 
�ري موظفني ٔ�و ٔ�طر  �بري، حىت املراق�ة راه كتطلب مؤهلني، راه مايش

مبجرد ٔ�نك �رفع العدد د�هلم �ادي نقولو ب�ٔنه �ادي �كون مراق�ة 
فاملس�توى، راه �اص �كون مؤهل والرتامك د�ل التجربة هو ا�يل �یعطیك 

د�ل املراق�ة، مراق�ة مايش ) le flaire(مراقب فاملس�توى، �یويل عندو 
إالحساس ٔ�و الغنب  نظریة �لتكو�ن ٔ�نك �دا �كون مراقب فعال، فهذاك

ا�يل عند املقاول الیوم �یويل عندو وا�د العالقة م�و�رة مع ا�و� د�لو وما 
�یبقاش یعتربها دو� حمرتمة، ٔ�هنا ك�سلب ٔ�ش�یاء ا�يل مايش من حقها ٔ�هنا 
�س�تافد مهنا، وهذا بطبیعة احلال �ی�لق وا�د القطیعة ما بني املس�مثر ا�يل 

يل كن�ساءلو مجیعا ٔ��ن هذه الرثوة، وا�يل �ادي خيلق لینا الرثوة ا�
كن�ساءلو كذ� �ىل التوزیع العادل د�لها مرة ٔ�خرى، لٔ�سف ٔ�ننا الزلنا 

  .�رجتل بعض احللول الرتق�عیة
الرضیبة مؤخرا وما �لكمتوش �لهيا فاجلواب ق�ل قلیل، وبغیتمك ٔ��مك 

، احملامني، تعق�و �لینا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم املتعلقة �ملهنیني
هاذي ا�يل �ات كذ� وا�يل �لقت �دل �بري . أ�طباء، املهندسني ٕاخل

وواسع بني املهنیني يف بالد� مؤخرا وخصوصا بعد املصادقة وتفعیل قانون 
  .، ا�يل الیوم �لق هلع عند هاذ املهنیني2019املالیة د�ل 

ی�ٔدیو  هاذو �س ا�يل مع اح�ا یؤدیو الرضائب اك�ن الناس ا�يل �اصهم
الرضائب د�هلم ولكن �كون �اد�، هاذو راه مايش جتار، هاذو راه تی��عو 

)la substance grise ( هاذو تی��عو اخلدمة الفكریة العلمیة، �اصهم
وا�د املعام� �اصة، �اصهم وا�د املوا�بة ٔ�ن ما بني أ�مس والیوم ما 

ن ت�ٔهیل وبدون ميك�ش جنیو �سقطو قانون بدون موا�بة وبدون ت�ٔطري وبدو 
  . مر�� انتقالیة

الیوم ٕاىل كنا كنقلبو �ىل �س�تقرار وأ�من ٕاخل، هذا من واجب 
احلكومة ومن واجب املسؤولیة امللقاة �ىل �اتقها ٔ�هنا توا�ب ق�ل ٕاصدار ٔ�یة 
قوانني وهتی�ٔ �هيا ودامئا تعلن �ىل مرا�ل انتقالیة ٔ�و مدة انتقالیة ا�يل ممكن 

ذ إالجراءات اجلدیدة ا�يل غتعرفها بالد�، ٔ�ن هذا الناس ت�ٔهل وتوا�ب ها
دامئا من ش�ٔنه ٔ�نه خيلق فنت وخيلق جهرة كذ� واح�ا كنعرفو هاذ املهن 
مطلوبني فاخلارج، واح�ا يف �ا�ة ٕا�هيم، وتنعرفو اخلصاص ا�يل عند� �ىل 
مس�توى أ�طباء، اخلصاص ا�يل عند� �ىل مس�توى �دد من أ�طر، ما 

ة وحضاها ٔ�ننا ندفعومه لوا�د أ�داء رضیيب ا�يل هام �ري ميك�ش بني عش�ی
مؤهلني وما اكنوش م�كونني وما عندمهش وا�د املؤهالت ا�يل �ادي 

وتو�د راسك ) un bilan(توصلهم كذ�، راه مايش ساهل �ش تد�ر 
و�كون مؤهل حىت فكر� وحىت نفس�یا �ش ت�ٔدي وا�د الرضیبة رمغ ٔ�هنا 

قولوش اح�ا مايش مع الرضائب، ولكن املوا�بة ٔ�ننا راه ٔ�ساس�یة، راه ما تن
ق�ل لك يشء كنبغیو حنافظو �ىل �س�تقرار وحنافظو �ىل أ�من وحنافظو 
�ىل التفا�ل إالجيايب بني مجیع الف�ات والرشاحئ د�ل ا�متع، وجنعلو دامئا 

هذه املواطن ندفعوه دامئا یبقا �یت�ىل �ملواطنة العالیة يف بالده، لكن مبثل 

إالجراءات وهباذ الطریقة، ٔ�� تندوي �ىل الطریقة مايش إالجراء يف �د 
ذاته، �ىل الطریقة دامئا ٔ�هنا �شلك مشلك و�شلك صدام مع هاذ الف�ات 

  .املنت�ة يف بالد�
كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، املشالك ا�يل تعرفها ٔ�سواق امجل� 

وكذ� أ�سواق  �مجل�، هاذ املشالك ما المس�توهاش ويه ٔ�ساس�یة
  . أ�س�بوعیة

املشلك ا�ٓخر هو �نعاكسات السلبیة لغزو السلع أ�ج�بیة لٔ�سواق 
املغربیة وهاذ �س�ترياد العشوايئ يف بالد�، واش جنیبو ا�فرت التو�يس 
وجنیبو ال�س�یج الرتيك لبالد�، وحشمت نقول لمك حىت قشاوش ��شورة 

اش اح�ا عند� ا�وفزي شایط كنجیبومه من اخلارج، راه مايش عیب؟ و 
�ىل ) équilibré(�لینا وعند� إالماكنیات يف هاذ املزيان الت�اري د�لنا 

حقو وطریقو مز�ن �ش �س�توردو؟ حىت البلغة ا�يل يه رمز من رموز 
الصنا�ة التقلیدیة يف بالد� اس�توردت من الش��وة، وها الس�ید الوز�ر 

ه �لفعل �ی�ٔكد �م ما ٔ�قول اليس عبد السابق احملرتم ك�شري لیا �رٔ�سو ٔ�ن
الصمد ق�وح، البلغة، �ار وعیب و�ار ٔ�ننا �س�توردو البلغة من الصني 

  ون��عها �لمغاربة، واش اح�ا شایط �لینا الفلوس �ش خنرجوها؟ 
هذا �ی�لق لنا هدر د�ل م�اصب الشغل يف بالد� وق�ل د�ل 

یاء، ٔ�� صعاب �يل ٔ�نين املوروث الثقايف يف بالد�، وكذ� وا�د أ�ش� 
نعرب يف هاذ ا�ال، ميل كتلقى املسؤولني الك�ار يف بالد� ٔ�هنم ك�شوفو 
هاذ أ�ش�یاء كمتر ٔ�ما�م وما �یعريو ٔ�ي اه�م، واحلكومة �مئة ما عندهاش 
یقظة اكف�ة حملاربة م�ل هذه أ�شاكل د�ل �س�ترياد العشوايئ ا�يل 

 اح�ا حمتا�ني لها، والیوم اح�ا �یرضب م�اصب الشغل ال�س�یطة ا�يل
كنو�دو يف مرشوع د�ل التكو�ن املهين واملهن ال�س�یطة �ش نقدرو خنلقو 
فرص الشغل، ولكن لٔ�سف اح�ا الیوم ٔ�مام اس�ترياد عشوايئ ا�يل 
�ی�ارب لینا الت�ارة ا�ا�لیة د�لنا، وا�يل �ی�ارب لینا �لق املناصب 

لناجت ا�ا�يل اخلام يف بالد�، وا�يل الشغل و�ی�ارب لینا املسامهة يف ا
  .�ی�ارب لنا املسامهة يف �س�تقرار الوطين

كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، يف اخلتام، اح�ا يف فریق أ�صا� 
واملعارصة، ندعومك ٕاىل اس�تحضار الوضعیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

ام، وتفادي لك والس�یاس�یة ا�يل كمتر هبا بالد� يف ٔ�ي ٕاجراءات �شلك �
اح�قان قد هيدد �لسمل �ج�عي، وندعومك كذ� ٕاىل اع�د م�دٔ� املرونة 

  .يف تفعیل القوانني، وخصوصا عندما یتعلق أ�مر بقطاع الت�ارة ا�ا�لیة
كذ� نؤكد يف اخلتام �ىل ٔ�ننا لس�نا ضد النصوص القانونیة الرام�ة 

ئیة، لكن نعتقد ٔ�ن تزنیل هاذ لتوس�یع الو�اء الرضیيب وحتق�ق العدا� اجلبا
إالجراءات ؤ�ؤكد والتدابري الرضی��ة هتم اع�د الفو�رة ا�يل �لكمتو �لهيا ق�ل 

  .قلیل، يه ا�يل ر�كت الوضع �شلك �ام
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�شكرمك مجیعا �ىل إالنصات، ٔ�شكر زماليئ املس�شار�ن احملرتمني 
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يف التعق�ب د�لو �كون والزم�الت، و�متناو من الس�ید الرئ�س احلكومة 
  .شاف�ا وضاف�ا �ىل الرد د�لنا

  .وشكرا

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

  .دامئا يف نفس التعق�ب، اللكمة �لفریق العدا� والتمنیة

  :عبد إالاله احللوطي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  ادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات والس

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة، ومضنه مس�شاري 
�حتاد الوطين �لشغل �ملغرب مب�لس املس�شار�ن، ملناقشة هذا املوضوع، 
ا�ي �اء ملساءلتمك الس�ید رئ�س احلكومة �ىل هذه التدابري، واليت ٔ��رت 

واليت قد تثري ٔ�نه يف الوقت ا�يل طرحت هاذ ما ٔ��رته يف ا�ٓونة أ��رية 
القضیة هاذ �لطبع اكنت بعض التحراكت هنا وهناك، لكن الیوم كذ� 
نقول �لس�ید رئ�س احلكومة ب�ٔن اكینة حتراكت ٔ�خرى من ٔ��ل ٕاضفاء وا�د 

  .النوع من �رتباك دا�ل أ�وساط د�ل الت�ار
دات اليت تقوم هبا بدایة ننوه كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، ��هو 

حكوم�مك من ٔ��ل �رتقاء بقطاع الت�ارة سواء اخلارج�ة مهنا ٔ�و ا�ا�لیة، 
�عتبارمه من القطا�ات احلیویة اليت �ر�كز �لهيا �ق�صاد الوطين، وقد 
المس�نا ما تولونه من ٔ�مهیة لهاذ القطاع م�ذ تقدمي �ر�جممك احلكويم، من 

  :هنا فقط �ىل س��ل التذكري�الل �سطري مجمو�ة من أ�هداف، م
تفعیل إالسرتاجتیة يف قطاع الت�ارة ح�ث مت ٕاطالق خمطط رواج 

 ؛2020
ا�هنوض �لصادرات املغربیة هبدف تدارك العجز احلاصل يف املزيان 

 الت�اري؛
بلورة ٕاسرتاتیجیة وطنیة ملعاجلة وٕادماج القطاع اخلاص و�ري املنظم، 

 �اصة ال�ش�یط م�ه يف قطاع الت�ارة؛
 تنظمي الت�ارة وت�ٔهیل الت�ار الصغار واملتوسطني؛

وكذ� من �الل �طالع الس�ید رئ�س احلكومة �ىل قانون املالیة 
جند مجمو�ة من إالجراءات اليت �س�هتدف �خلصوص قطاع الت�ارة  2019

  : اخلارج�ة، نظرا ٔ�مهیهتا يف التقلیص من جعز املزيان الت�اري، ومهنا
 إاللكرتونیة؛ التنف�ذ الفعيل �لمنصة

 تقدمي ا�مع املايل والتقين �لرشاكت املبتدئة يف جمال التصد�ر؛
  .ت�س�یط إالجراءات املتعلقة �لت�ارة اخلارج�ة

ٕاذن هذه مجمو�ة من أ�مور اليت �اءت هبا حكوم�مك الس�ید رئ�س 
  .احلكومة، واليت ال بد من ٔ�ن ننوه هبا

والتمنیة ٔ�ن أ�هداف نؤكد، الس�ید رئ�س احلكومة، يف فریق العدا� 
املندر�ة مضن ٕاطار احملافظة �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة من �الل 
التحمك يف جعز املزيانیة والرفع من جحم املوارد ال جيب ٔ�ن یمت فقط �رب 
الز�دة يف الضغط الرضیيب �ىل املقاوالت الصغرية واملتوسطة و�ىل املواطن 

طاع الت�ارة، وٕامنا �رب ٕاجراءات ٔ�خرى �شلك �ام، �اصة العام� مهنا يف ق
  . ٔ�كرث فا�لیة، ل�س �ي الوقت هنا من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�رسدها اكم�

ولكن �ىل العموم و�شلك رسیع البد الس�ید رئ�س احلكومة من ٕادماج 
القطاع �ري املهیلك ا�ي ی�شط �شلك �بري يف قطاع الت�ارة، وقد س�بقين 

  .بعض الزمالء ��ر هذا املوضوع
�مج املقاول ا�ايت، موا�بة املشاریع �س��ریة اجلدیدة ٕاطالق �ر

�لمقاوالت الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة يف ٕاطار �ر�مج ام�یاز منو 
اس��ر ا�منو، حماربة وترضیب اق�صاد الریع �رب معادالت ج�ائیة مدروسة، 

عفاءات حماربة ا�هترب الرضیيب �رب تفعیل خمتلف �ٓلیات املراق�ة، مراجعة االٕ 
الرضیبة، الس�ید رئ�س احلكومة، لفائدة الرشاكت الت�اریة الكربى وربطها 
حبجم ٕانتاج�هتا ومسامههتا يف القطاع �ج�عي، �اصة �رب �شغیل الید 

  .العام�
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

ٕان اختاذ ٔ�ي ٕاجراءات �دیدة ف� خيص النظام امجلريك والرضیيب ٔ�و 
حصیل جيب ٔ�ن توا�به مح� تواصلیة مع املس�هتدفني، طرق الترصحي والت 

وذ� تفاد� لسوء الفهم ا�ي ميكن ٔ�ن حيصل يف قراءهتا ويف ت�ٔویلها، 
و�� هذه فرصة الس�ید رئ�س احلكومة ليك تعربو و�لك قوة عن 
إالجراءات يف ٕاطار من الوضوح والشفاف�ة، عوض ٔ�ن جند �خلصوص ما 

حىت دا�ل احلكومة يف الترصحيات يف هذه  ميكن ٔ�ن �سمیه تعارضا ٔ�ح�ا�
ا�االت، مما یعطي ٔ�كرث ارتبااك ٔ�ح�ا� �لمتلقي، وخصوصا �ل�س�بة �لت�ار 

  .والت�ار الصغار
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

هذا املوضوع �لطبع �اء مرتبطا بتحراكت اج�عیة و�خلصوص من 
قد تعرفه هذه طرف الت�ار، ويف هذا إالطار حنن نقول ٔ�ن ما عرف�ه وما 

التحراكت يف بالد� من حركة اح��اج�ة واسعة يف صفوف الت�ار الصغار، 
وذ� �س�ب ا�اوف املرشو�ة لهذه الف�ة، وخصوصا من املق�ضیات 

، وا�ي اكن یتطلب م�مك 2019اجلدیدة اليت �اء هبا قانون املالیة لس�نة 
 عندما اكنت الس�ید رئ�س احلكومة املزید من التواصل، ؤ�عتقد ب�ٔنه حىت

نوقشت يف جلنة املالیة �شلك  2019جلنة املالیة �ش�تغل �ىل قانون املالیة 
  .�بري هذه التخوفات واليت ختوف مهنا مجمو�ة من الت�ار

ولكن ال ندري ملاذا الس�ید الوز�ر وقد ٔ�عطى �لجنة الزتاما دا�ل جلنة 
وتدرج، ولكن املالیة، ٔ�عطى �لجنة الزتاما ب�ٔن �كون هناك موا�بة ومصاح�ة 

مع اكمل أ�سف الحظنا ب�ٔن هذه املوا�بة واملصاح�ة والتدرج مل جندها �ىل 
ٔ�رض الواقع، مما ٔ�دى ٕاىل بعض ال�شو�شات يف عقول ويف ٔ�ذهان مجمو�ة 
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  .من الت�ار
و�ىل العموم، حنن �س�ل هنا التطمینات اليت قدممتوها �لت�ار الصغار، 

فقط املهنیني ا��ن خيضعون لنظام  و�لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هاذ الرب�مج هو هيم
احملاس�بة، وال هيم بتا� الت�ار ومقديم اخلدمات ا��ن خيضعون �لنظام 

  .اجلزايف
كام ننوه بتو�ه حكوم�مك، �رب وزارة املالیة، حنو اع�د مقاربة �شار�یة 
يف حتدید طرق تزنیل التدرجيي �لمق�ضیات اجلدیدة، وهذا ا�ي یطلب 

  .م، الس�ید رئ�س احلكومةهؤالء الت�ار الیو 
ونود هنا ٔ�ن نقول ب�ٔن هؤالء الت�ار مه یقومون بدور �بري و�م، ولكن 

ق�ل قلیل ذ�رمت، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاماكنیة . مع ذ� هلم ختوفات
ملیون ملا كت��سب  100ٕا�ادة النظر يف رمق ملیون درمه، و�ل�س�بة هلم 

 chiffreرحب فهيا قلی�، ٔ�ن يف هذه احلا�، �یكون عندو ال�س�بة د�ل ال
d’affaires  ٕاىل اكن ملیون د�ل ا�رمه هو �ل�س�بة لیه ال حيصل ف�ه يف

الرحب ٕاال يف �دود ثالثة د�ل امللیون د�ل الس�ن�مي، ملا �یحصل �ىل ثالثة 
) SMIG(د�ل امللیون س�ن�مي �لطبع، اح�ا كنتلكمو هنا �ىل املعدل د�ل 

الیويم، يف الوقت ) SMIG(لشهري ٔ�و ا) SMIG(ؤ�نه �یت�لص ب 
ا�يل هاذ الناس ٔ�نت كتعرف الس�ید رئ�س احلكومة، و�یعرفو السادة 

سا�ة  16املس�شار�ن ب�ٔن هاذ الناس ميكن ك�ش�تغلو ٔ�ح�ا� ٕاىل �دود 
یوم�ا، و�لتايل عند� مجمو�ة �یطالبو هنا يف هاذ احلا� ٔ�نه یتعاد النظر �ش 

ايل ما بني ثالثة ٕاىل مخسة د�ل امللیون د�ل یرتفع من ملیون درمه ٕاىل حو 
  .ا�رمه

املقايه وا�ا�ز، الس�ید رئ�س احلكومة، وا�يل كتت�اوز عند� يف 
% 20الیوم كرتهقهم يف �دود ) TVA(ٔ�لف وا�يل  150املغرب حوايل 

كت�ٔ�ذها امجلا�ات احمللیة يف ٔ�حسن احلاالت، وٕاال % 5و) TVA(د�ل 
% 25مما یعطي �س�بة د�ل % 10ٕاىل �دود  بعض امجلا�ات راه كتوصل

 chiffre(د�هلم مبعىن ٔ�نه ٕاىل اكن ) chiffre d’affaires(ٔ�ي ربع 
d’affaires ( 500درمه يف ا�هنار �یعطي مهنا وا�د  2000د�لو وا�د 

درمه فقط يف هذه الرضائب، وهذا كام تالحظون الس�ید رئ�س احلكومة، 
  .یعترب ٕاحجافا يف حق هؤالء الناس

البد يف املقابل، الس�ید رئ�س احلكومة، وحنن ن��ظر م�مك التعاطي 
ٕاجيابیا مع لك هذه املقرت�ات ومع ما قدممتوه من تطمینات، البد ٔ�ن حنيي ما 
قامت به احلكومة لفائدة هؤالء املهنیني والعامل واملس�تقلني وأ�ش�اص 

ؤالء الت�ار الغري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، ومن مضهنم �لطبع ه
ومهنم ف�ة واسعة ٕ��داث نظام املعاشات ونظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس 
عن املرض لفائدهتم، ح�ث یعترب القانونني الصادر�ن يف هذا الش�ٔن نق� 

  .نوعیة يف اس�تكامل الرتسانة القانونیة املتعلقة �محلایة �ج�عیة
ال�رسیع بتزنیل  وندعو يف هاذ إالطار، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل

  .مق�ضیاهتام لتحق�ق رشوط وظروف الكرامة �ج�عیة لهذه الف�ة

وخ�اما، ندعومك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاىل ٕا�ادة النظر يف 
املنظومة الرضی��ة وامجلر�یة �رمهتا مع احلرص �ىل ختف�ف الضغط الرضیيب 

ت�اري م�ه لكونه یؤ�ر �شلك سليب �ىل ال�شاط �ق�صادي، �اصة ال 
و�ىل القدرة الرشائیة �لمواطن، سواء اكنوا من الت�ار ٔ�و من أ�جراء، 

ملیار د�ل ا�رمه  50خصوصا ملا ك�سمعو أ�جراء ب�ٔ�مك خصصتو حوايل 
ملیار د�ل ا�رمه  20لالسرت�اع الرضیيب �لمقاوالت، وعندمك حوايل 

ن ما ميكن ٔ�ن ٔ�خرى �ضامنة يف هاذ احلا� هاذي، ال زال أ�جراء ی��ظرو
  .جتود به احلكومة، معناه تفعیل احلوار �ج�عي ا�ي الزلنا ن��ظره

  .وشكرا لمك الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

  رتم،الس�ید رئ�س احلكومة احمل
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

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

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، وا�ٔ�ید ٔ�ن هذا اجلواب مسؤوال وال �سعنا دا�ل 
  .فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن �مثن مضام�نه

التعاطي مع م�ل هذه القضا�  كنا دامئا ننادي برضورة اع�د الوضوح يف
وإالشاكلیات املطرو�ة يف حماو� الر�وب �لهيا من ٔ�ي طرف اكن، م�ايف 
لٔ��الق الس�یاس�یة املتعارف �لهيا يف التعاطي مع تدبري الش�ٔن العام، ٔ�ن 
ٔ�ي ر�وب �ىل م�ٓيس الشعب يف نظر� هو طعن يف الوطن ويف قدراته 

تطور، و�لتايل ال �ریدمك ٔ�ن ختضعو ويف ٕاماكنیاته يف مساره إالجيايب وامل 
  .لالبزتاز ٔ�و ملهنجیة العدم�ني وجتار الس�یاسة ٔ�ی� و�دوا و�ام اكنت مواقفهم

ٕاقرار نظام ج�ايئ �ادل وم�صف �سامه ف�ه امجلیع، وا�ي لن یت�ٔىت ٕاال 
�رب اع�د العدید من املق�ضیات اجلبایة املس�تع��، مهنا مواص� حماربة 

يب، �عتباره ٔ��د د�امات العدا� اجلبائیة املس�تلهمة من ا�متلص الرضی
واليت سامهنا مجیعا يف  2011املبادئ ا�س�توریة اليت ار�كز �لهيا دس�تور 

ٕاقرارها، ٔ��رزها �اكفؤ الفرص وٕاقرار الشفاف�ة واع�د ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، ح�ث تفرض �لینا ٔ�ن منزي بني من یؤدي رضائبه من خشص 

من ال�س�یج املقاواليت ومن بني من ال % 2اكت ال تتعدى معنوي ورش
  .یؤدي ٔ�ي يشء

نعم هناك �شيك �بري �رتفاع الضغط الرضیيب �ىل املقاو� و�ىل 
املوظف �شلك �ام، لكن يف هذا املوضوع ال بدٔ�ن نقر ب�ٔن الت�ار الك�ار 
 یتخب�ٔون وراء الت�ار الصغار من ٔ��ل رفضهم النظام اجلزايف ا�ي یبقى يف
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نظر� �ال م�اس�با ليك �سامه هؤالء الت�ار الك�ار يف دمع مزيانیة ا�و�، 
�عتباره ٔ��د الواج�ات الرضوریة اليت تعرب عن روح املواطنة الصادقة، 

  .و�اصة ٔ�هنم �ش�تغلون �رٔ�سامل حمرتم و�بري ال یعقل ٔ�ن ال یؤدي عنه
ة يف قانون �� فإالجراءات اجلبائیة وامجلر�یة اليت قامت هبا احلكوم

متت ٕاساءة فهمها من  2018وتبعهتا يف قانون مالیة  2014املالیة لس�نة 
طرف الت�ار ومتت �سممي امللف، ح�ث اس�تطاع من دٔ�ب �ىل ممارسة 
ا�هترب وا�متلص من ٔ�داء واج�اته �ىل �لق هذه أ�زمة، ف�� فٕاننا نؤكد 

لصغار ٔ�و ما بدور� دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل ٔ�ن الت�ار ا
یصطلح �لهيم بت�ار القرب �ري معنیني هبذه إالجراءات، اكن �لینا مجیعا 
�رملا� وحكومة ٔ�ن خنرج ق�ل اندالع أ�زمة لتوضیح م�ل هذه إالجراءات 
ٕاىل الرٔ�ي العام، بت�س�یق مواقف�ا يف هذا أ�مر ؤ�ن ال تعملوا �ىل وقف 

وا�ي نعتربه �لق سافر العمل هبذه املقاضیات مبجرد رسا� صادرة عنمك 
اكن من أ��در س� مسطرة ٔ�خرى مغا�رة حترتم املؤسسات . �لقانون

�وضع مقرتح قانون م�ال، ح�ث یبقى ذ� رضب �هود� امجلاعي حكومة 
  .و�رملان ا�ي سهر� ف�ه �ىل ٕاخراج قانون املالیة ا�ي سن هذه املق�ضیات

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ربى اليت نعاين مهنا لكنا يف العدید من من بني إالشاكلیات الك

املناس�بات هو ٔ�ننا �د م��ٔخر�ن يف رمقنة إالدارة العموم�ة و�ىل رٔ�سها 
، مما )digitalisation(إالدارة اجلبائیة وامجلر�یة، وهو ما یصطلح �لیه 

یفرض �لینا بذل جمهودات مضاعفة لتعز�ز هذه الرمقنة واع�دها يف خمتلف 
ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز ٔ�داءها، ٔ�عود ؤ�قر ب�ٔن العدا� اجلبائیة املهن، واليت من 

تق�يض مراجعة �ذریة يف املس�تق�ل، ٕاذ ال یعقل ٔ�ن جند العدید من 
املقاوالت ترصح �لعجز لس�نوات وال تغرق، بل �س�متر يف �شاطاهتا، �� 
فٕان إالدارة اجلبائیة مطالبة ببذل جمهودات مضاعفة يف م�ارشة مسطرة 

ی��ة وٕاج�ار هذه املقاوالت �ىل ٔ�داء لك واج�اهتا ؤ�ن ال املراجعة الرض 
تق�رص املراجعة �ىل مقاوالت بعیهنا، توا�ب و�ش�تغل �نتظام و�سامه 

  .�شلك �بري يف دمع �ق�صاد الوطين وتؤدي لك ما بذمهتا ��و� و�نتظام
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

كون املناظرة الوطنیة ن�ٔمل دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن �
�لجبا�ت يف ماي املق�ل فرصة لطرح لك هذه القضا�، �اصة ؤ�ن اكفة 
املعنیني س�یكونون �ارض�ن هبا ليك جند مجیعا احللول لها ٕالقرار نظام ج�ايئ 
�ادل، �سامه يف توسعة الو�اء وحيارص ا�هترب الرضیيب و�سا�د القطاع �ري 

  .خنراط يف املنظومة الرضی��ة�یلك ا�ي یتوسع س�نة بعد ٔ�خرى لال
  .وشكرا

  .الس�ید الرئ�س الوقت ا�يل بقا ٔ�ضیفوه لفریق أ�صا� واملعارصة

  :الس�ید الرئ�س
  .�زیدو �لفریق، شكرا

ٕاذن ما تبقى من الوقت لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، یتربع به لفریق 
غرب، فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت امل

  .�حتاد العام ملقاوالت املغرب اس��فذ الوقت د�لو
  .اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �لرد �ىل التعق�بات

  .الس�ید رئ�س احلكومة، تفضلو

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا جزیال الس�یدات والسادة الربملانیني
النقطة، هو يف احلق�قة ما اك�ن مشلك، ا�يل  ٔ�� بغیت نبدا من وا�د

وقعت �كون احلكومة مسؤو� �لهيا، ما اك�ن �س، ولكن اك�ن يش 
مشالك، مسائل ٔ�خرى ا�يل �اصها تصحح، ٕاىل اك�ن ا�يل �ی�رش ٕاشا�ات، 
�اصنا هنرضو �ىل ا�يل �ی�رش ٕاشا�ات، ٕاىل اك�ن ا�يل �یقول ٔ�مور ما 

لهيا �اصنا نقول هلم ٔ�ن� ما خصكومش حصی�اش و�یا�ذوها �س و�یب��و �
  .تقولو ٔ�مور �ري حصی�ة، ما �اصناش �ين

د� ٔ�� رشفين �ال� امل� مش�ت م�لتو يف إالحتاد إالفریقي، ميكن ٔ�ن 
ٔ�قول لمك ب�ٔن ذاك اليش ا�يل تدار يف إالحتاد إالفریقي هاذ املرة �ل�س�بة 

لو موقع حمرتم، قوي �لقضیة الوطنیة �ري مس�بوق، ؤ�ن املغرب املوقع د�
�دا، ما خصناش نبداو �رشو ٔ�ح�ا� هنا وهناك ٔ�خ�ار ا�يل كنب��و هبا 
أ�مور �ري دق�قة، ن�س�ناو حىت ٕاجيي هاذ الوفد �سولومه، نتصلو �لهواتف، 

، حشال من ..نقلبو �ىل املعلومات، ن�رشوها، هذا �یبني ٔ�نه راه مايش �ري
مك ب�ٔن هاذ القمة هذه، ٔ�ول مرة مرة كتدار ٔ�مور، ؤ�� ميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد ل

كتطبق وا�د املق�ىض نوقش يف مقة نوا�شوط �س�ت��ائیة، وهو ٔ�ن هاذ 
القضیة د�ل الصحراء ل�ست من �ام إالحتاد إالفریقي، ؤ�هنا تناقش يف 
جملس أ�من، ؤ�ول مرة الیوم ٔ�ثناء �ج�ع الوزاري ق�ل ما منش�یو اح�ا، 

�ع الوزاري، �اول بطبیعة احلال خصوم ٔ�� �رئ�س وفد ق�ل ذاك �ج
و�دتنا الرتابیة ال دا�ل جملس أ�من والسمل ٕا�رة هاذ القضیة، 
و��بلوماس�یة املعهودة، ا�بلوماس�یني املغاربة، فهم امجلیع، ا�يل اق�نع اق�نع 
وا�يل ما ق�نعش ذهب أ��لبیة ٕاىل رضورة �لزتام هباذ املبدٔ�، ف�� مل 

لتقر�ر د�ل جملس أ�من والسمل هاذ القضیة د�ل الصحراء �رد ٔ�ول مرة ا
  .�ىل ٔ�ساس ٔ�هنا قضیة ال هتم �حتاد إالفریقي

ولكن هاذ التحول هذا راه �یجي �شویة �شویة، ود� امحلد � ٔ�صبح 
ا�ٓن معطى، وال ميكن ٔ�ن نت�دث ف�ه ٕاال اج�ع د�ل ا�يل �یحرضو ف�ه 

د�ه من هذیك املؤسسات أ�دىن، ما الرؤساء د�ل ا�ول، معىن ذ� ح�
بقاش، رؤساء ا�ول فقط، يه ا�يل �ميكن نقولو رؤساء ا�ول ا�ٓن وا�ني 

  ..برضورة
بطبیعة احلال اخلصوم د�لنا �يق اكینني، واش اح�ا زولنامه من 
اخلریطة؟ راه �يق اكینني، ولكن الیوم �جتاه العام �ادي يف اجتاه ٔ�ن هذه 
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لهیئة د�ل أ�مم املت�دة ٔ�مام جملس أ�من، �ی��عها أ�مني القضیة حتسم يف ا
العام لٔ�مم املت�دة، ل�ست من صالح�ة �حتاد إالفریقي، هاذ املبدٔ� راه 
ٕاقراره وا�يل بدا تدرجيیا �شویة �شویة وصلنا لیه الیوم، هذا انتصار 

  .��بلوماس�یة املغربیة و�لمغرب ولب�� مجیعا
ملخص د�ل التقر�ر ا�ي وزع، وا�ي قدمه و�رشفت ٔ�یضا �لتقدمي 

�ال� امل�، بوصفه رائد الهجرة لٕالحتاد إالفریقي، وهاذ التقر�ر فاش ٔ�� 
قدمت هذاك امللخص �ري ملخص، ٔ�ما التقر�ر توزع، هاذ التقر�ر ملا اكن 

وهذا یعين التقد�ر ا�يل تیحظى . حظي ب�ٔ�ىل �س�بة من الرتح�ب واملناقشة
تیحظى به �ال� امل� وا�يل �اصنا نو�او به، �اصنا اح�ا به املغرب وا�يل 

�كونو �امل مسا�د، ت�سا�د �ش نقویو، ما اك�ن مشلك ند�رو شویة 
  .النقد، ولكن ما ند�روش حبال ٕاىل ا�لو�ة سوداویة

ف�� ٔ�� تنقول املسؤولیة ما يش فقط �لفا�ل احلكويم، املسؤولیة 
�ته ویعاون من �ته، النقد البناء  مسؤولی��ا مجیعا، لك وا�د �سا�د من

راه حىت هو مسا�دة مرح�ا هبا، ولكن ما ند�روش وا�د، نعطیو وا�د 
�نطباع ا�يل هو ضبايب وحناولو ما ٔ�مكن نعطیو �لمس�تق�ل وا�د الطبع 

  ..د�ل أ�مل، وا�د الطبع د�ل إالجيابیة، بالد�، امحلد � تتحقق
 Dowing(هاذ �امني هاذ د� اح�ا �ري نقول لمك، �ري يف 

Business ( تقدم�ا ف�ه ممارسة احلریة �ق�صادیة تقدم�ا ف�ه، هاذي
د�ل الرتبة ا�يل زادها املغرب يف  17الرشوة تقدم�ا فهيا، �لس�نة الثانیة 

يف  17، د� ولینا يف 4س�ن�ني، وحشال هاذ اليش تنقولو لو حقق�ا �ري 
  .س�ن�ني

، فهيا ٕاجيابیات، فزباف د�ل أ�مور راه �زاف د�ل أ�مور، امحلد �
�ام  �40ام و �30يق عند� فهيا مشالك، ولكن واش املشالك ا�يل �ات 

حتس�بوها �يل ٔ��؟ فهمت�ين؟ نتعاونو �لهيا وحنلولها حىت يه، ٔ�ي مشلك ٔ�� 
مس�تعد حنلو ولكن راه ما ميك�ش حنلو املشالك مرة وا�دة، اك�ن ا�متهیدات 

الربامج راه ان� د� قلتو الرمقنة، بغیتو ند�رو الرمقنة،  حلل املشالك، تنا�ذو
واش د� �ري تد�ر هاك وتد�رها؟ راه ال إالدارة وال �ق�صادیني وال 
املواطنني لكهم �اصهم وا�د الفرتة د�ل املوا�بة و�س�ت��اس حىت �كونو 

صنا �س�تطیعو ید�رو هاذ التحول د�ل الرمقنة، ما عند� ما ند�رو، ولكن �ا
وا�د شویة الوقت، �اص شویة داملوا�بة، شویة الصرب، هاذ اليش تند�رو 

  . ف�ه، ولكن هو خ�ار ٕاسرتاتیجي ورضوري، و�ادي منش�یو لیه
�ادي جني لهاذ القضیة الت�ارة اخلارج�ة، مع أ�سف ٔ��د إالخوان 
طر�ا، ٔ�وال �اصنا نعرفو �ن تغطیة الصادرات �لواردات یتحسن بطء، 

ن، واح�ا، ٕان شاء هللا، �ادي حنس�نوه ٔ�كرث يف املس�تق�ل، ولكن ت��حس
ٔ�ن الیوم بالد� لقات ٔ�ن مايش �ري تصدر �ري تد�ر هاك وتصدر، 
�اصك تصدر البضائع اليت ميكن ٔ�ن تصدر، ا�يل اك�ن �ا�ة يف العامل �ش 
ی�ٔ�ذها م�ك، وا�يل ميكن تصدرها �مثن م�اسب، وا�يل ميكن �لفا�لني 

عو فهيا ویصدروها، هاذ اليش ف�ه �سهیالت قانونیة �ق�صادیني یرب 

  .وتنظميیة واسعة م�عددة، هذا اجلانب أ�ول
ولكن ٔ�یضا راه املغرب ب� مف�وح، صعیب تقول �لوا�د : اجلانب الثاين

ما �س�تورد هاذي، وا�د بغي یصدرها � من اخلارج، ٔ�نت ٕاىل بغیيت 
عندمه وهام ٔ�نت  تصدر عندمه �اصهم یصدرو �، واش ٔ�نت �غي تصدر

�سد د�� وهام حيلو د�هلم، مس�تحیل، ما غتصدر والو، و�� هذا 
تدبري هو ف�ه شویة الصعوبة ولكن، امحلد �، تدبري ت��جح ف�ه املغرب، 

  .ٔ�ن الیوم الصادرات املغربیة �رتفع
و�ملناس�بة الصادرات يف جمال الصنا�ة التقلیدیة ��ات ن���ة الربامج 

وا�يل اكنت �جعة يف دمع الصناع التقلیدیني، دمعهم مايش  ا�يل تدارت
فقط يف التكو�ن لتكو�ن التعاونیات، ولكن ٔ�یضا �لموا�بة يف التصد�ر، 

 �2017لضبط بني % 18.4ارتفعت الصادرات ب  2018و�� يف س�نة 
بالغي من �را راه اح�ا نصدرو  2، مع ذ� و�ا تیجي وا�د 2018و

�كرهوش اح�ا ندمعو هاذ الصناع التقلیدیني ٔ�كرث،  م�ات، ولكن بطبیعة ما
و�شوفو �یفاش حنر�و هاذ القضیة د�ل الصنا�ة التقلیدیة يف املس�تق�ل، ٕان 

  .شاء هللا، ؤ�یضا مجیع الصادرات
اح�ا راه اك�ن اش�تغال �اص �ىل هاذ القضیة دالصادرات، وراه جزء 

تدرجيیا شویة من احلسد �ىل املغرب هو انه اس�تطاع یفرض رٔ�سه ا�ٓن 
�شویة يف السوق ا�ولیة، وراه هاذ اليش راه مزجع �لبعض، طبیعي ٔ�ن 

 leهاذ رصاع مصاحل، ٔ�نت تتصدر لوا�د ا�و� ووا�د اكن هذا� 
marché  حمتكرو، تتجي تزتامحو ف�ه، هاذ اليش ما ت�مت �سهو�، مايش

 املغربیة، ولكن ٕان شاء هللا اح�ا مس�تعد�ن ندمعو املقاو�. �ري تبغي تد�ر
  .ندمعو الصناع التقلید�ن، ندمعو الت�ار املغاربة يف هاذ �جتاه

الز�دة يف الضغط الرضیيب بعض أ�لفاظ حبال هذي تت�لعين ما زد� 
والو يف الضغط الرضیيب، قل لیا و�دة ا�يل زد�، ٕاال ما نقصنا ما �زیدوش، 

ولكن لك س�نة  قل لیا الضغط الرضیيب ا�يل ورثنا �يق �بري ٔ�� معك،
  ..هناك

ٔ�وال ٔ�قرر� الرضیبة التصا�دیة الس�نة املاضیة، ٕاذن در� الرضیبة 
التصا�دیة ٔ�ن هذا وا�د املطلب د�ل املقاو� واس�تطعنا امحلد � ند�روه 

% 20يف قانون املالیة املايض، هاذ قانون املالیة �زلنا يف الشطر الثاين من 
  .لصغرى واملتوسطة، وهذا ملصل�ة املقاوالت ا%17.5ل 

وهناك �دد من إالجراءات أ�خرى الرضی��ة ا�يل �هتم هاذ الصغار 
لكهم، ا�يل تندمعهم هبم، واش ملا جنیو �لتحفزي م�ال عن ال�شغیل �ر�مج 

 10ٕاىل  5حتفزي وترنفعو ا�يل ميكن ت�س�تفد م�و املقاوالت اجلدیدة من 
ذا مايش ساهل، دأ�جراء ا�يل معف�ني من التحمالت �ج�عیة، ه

ومعف�ني من التحمالت �ج�عیة، ومعف�ني من الرضیبة �ىل ا��ل ٕاىل 
درمه �ل�س�بة ٔ�مسو، هذا ل�س يشء سهال، هذا حىت  �10.000دود 

و�ادي نطورو هاذ الربامج ٔ�كرث بطبیعة احلال وهذا ملصل�ة املقاوالت .. هو
ق�صاد الوطين، الصغرى واملتوسطة مرة ٔ�خرى، ولكن هو ٔ�یضا ملصل�ة �
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وما �كرهوش �زیدو ٔ�كرث يف ختف�ف هذا الضغط الرضیيب، وٕان اكن راه هو 
  .م�وسط �ملقارنة مع احملیط ل�س �الیا، مقارنة مع احملیط بطبیعة احلال

بعض إالخوان قالوا املوا�بة مل �كن اكف�ة �ل�س�بة ٔ�مسو ما اك�ن 
إالجراءات ما اكن�ش اكف�ة مشلك، اح�ا دا� ٕاىل قلتو املوا�بة �ل�س�بة لهاذ 

 2016راه هو ٕالزايم من  �لضبط) l’ICE(�ل�س�بة ميكن تنقولها، ولكن 
وت���ٔخر لك مرة تن�ٔخروه شویة �او�ين ن�ٔخروه شویة، �او�ين، فهمتين؟ 
راه مايش ساهل، الفاتورة �لكرتونیة يه �زادت ولكن الفاتورة اكنت 

ا�يل ما اكن�ش �لیه فاتورة راه ما الفاتورة �لكرتونیة يه �ري الرمقنة، 
معن�ش، تنقولو هذوك ا�يل اكنو يف املعامالت د�هلم �اص �كون �لفاتورة 
�اصهم دا� یتحولو تويل فاتورة ٕالكرتونیة، وهاذ اليش �اص ف�ه وا�د 
شویة د�ل ال�شجیع ٔ�یضا، وا�د شویة ال�شجیع �ش الناس ی��قلو �كون 

ولكن حنن موجود�ن بطبیعة احلال �ش ند�رو .. هاذ �نتقال بطریقة ٔ�مسو
موا�بة وند�رو وهاذ اليش �كون �لتدرج ونتعاونو �لیه مجیعا ما اك�ن حىت 

  .يش مشلك
�ل�س�بة �لقطاع �ري �یلك، و�ل�س�بة �لبا�ة اجلائلني بطبیعة احلال هاذ 
جوج أ�مور يه ملفات ثق�� وقدمية، واملعاجلة د�لها مايش ساه� واح�ا 

ه حشال من مرة در� اج��ات وكنفكرو يف هاذ القضیة واش اك�ن يش را
مدا�ل ٔ�كرث رس�ة من املدا�ل ا�يل اكنت من ق�ل وٕاال الربامج القدمية 
امحلد � راه ٔ�دت وا�د اجلزء �م، والقطاع املهیلك فاش تدار املقاول 

یلك �ش ا�ايت تدار يف احلق�قة ٕالعطاء الفرصة جلزء �م �لقطاع �ري امله 
ید�ل يف القطاع املهیلك، وتدار ف�ه حتفزيات �مة، حبیث ٔ�نه ال يف 
الت�ٔس�س د�ل هاذ املقاول ا�ايت وال يف النظام الرضیيب د�لو ا�يل هو 

% chiffre d’affaires( 1( راه والو، ا�يل عندو% 1، %100حتفزيي 
  .ا�ايت س�نو�، ؤ�یضا من التحفزيات أ�خرى ا�يل تدارت لهاذ املقاول 

ا�ٓن ت��اقشو �ش ميكن املقاول ا�ايت ید�ل يف الطلبیات العموم�ة 
حىت هو �س�تفد من الطلبیات العموم�ة، ؤ�یضا �ٓلیات الضامن ا�يل هرض� 
�لهيا د�ل ا�متویل هرض �لهيا وا�يل حىت املقاول ا�ايت عندو وا�د إالطار 

تتطور س�نة بعد �اص يف هاذ ا�ال، هذي لكها وا�د إالجراءات ا�يل 
س�نة، ولكن ما غند�لوش يش ٕاجراء رضیيب �دید تندوزو هاذ املناظرة 
ا�يل �ادي حتاول خترج لنا بوا�د خریطة طریق م�اكم� شام� ا�يل ميكن 
هبا نعرفو ٔ�ش�نو يه اخلطوات ا�يل �ادي ند�روها وا�يل �ادي نربجمها �ىل 

  .مدى الس�نوات املق��
�د إالرادة �ىل ٔ�ن هذا الضغط الرضیيب وبطبیعة احلال اح�ا عند� وا

نقصوه س�نة بعد س�نة، �ري غتدوز ٔ�مسو ومن بعد وبطبیعة احلال �ادي 
نعلمو املعنیني هباذ التخف�ض من الرضائب ب�ٔي وثرية، ٔ�ن �اص مييش 
بوثرية معقو� وم�طق�ة، وب�ٔي مس�توى، �اص مييش مبس�توى ٔ�یضا معقول 

 2احلكومة م�ذ فرتة، وكام قلت هاذ  وم�طقي، ٔ�ما هو تو�ه، ا�يل �ادة ف�ه
إالجراءات ا�يل هرضت �لهيم هام دا�لني يف هذا �جتاه د�ل التخف�ض 

د�ل الرضیبة �ىل الرشاكت، ولكن ٔ�یضا أ�نواع أ�خرى من الرضائب 
  .س�نعمل �اهد�ن �ىل ختف�ضها

ٕاشاكلیة متویل املقاوالت ما خصناش نلوحو الكرة �ري جلانب وا�د، ٔ�� 
ب�ٔن ٔ�مه ٕاجراء �ادي جنیبوه، و�ادي جيیمك وا�د مرشوع قانون، وهو  ٔ�قول

هاذ الضام�ت ) les suretés immobilières( د�ل الضام�ت املنقو�،
املنقو� �ادي متكن املقاوالت الصغرى واملتوسطة ا�يل ما عندهاش ضا�ت 
م�قو�، ا�يل ما عندهاش بنا�ت، مقرات، ٔ�رايض ٕاخل ميكن ٔ�ن �س�تعیض 
عهنا بضامنة ٔ�خرى ٔ�خف ؤ��سط و�ٔكرث توفرا �ل�س�بة �لمقاوالت الصغرى 

  .واملتوسطة
ف�� هذا �ادي ميكن، ٕان شاء هللا املقاوالت �ش تو�د ا�متویالت 

  .�سهو� ٔ�كرب من ذي ق�ل، هذا �ادي جيي يف القریب، ٕان شاء هللا
ٔ�یضا هناك اجهتاد �ش �مكلوه يف القریب العا�ل، ٕاىل ميكن جنبوه هو 

ف�ه وا�د شویة د�س�تع�ال، �ادي جنیبوه ٕان شاء هللا، و�ادي �شفوه 
هو قانون �بري، قانون ٕاصال� �ذري ا�يل �ادي یعطي دفعة قویة 
ٕالماكنیة متویل املقاو� و�ادي �كون ف�ه �دد من إالجراءات املرتبطة 

رشوع �لضام�ت د�ل املقاوالت، وٕان شاء هللا، ٔ�� م�فائل ف� خيص هاذ م 
القانون ٔ�نه بعده �ادي �كون املقاوالت الصغرية واملتوسطة �ادي تع�ش 

  .وا�د جو د�ل ا�متویل وس�تلج ٕاىل ا�متویل بطریقة ٔ�سهل
مرة ٔ�خرى ت�شكر امجلیع ؤ�دعو امجلیع، يف احلق�قة هاذ القضیة د�ل 
أ�خ�ار ود�ل إالشا�ات مع أ�سف الشدید كرثت يف هاذ ا�ٓونة أ��رية، 

كومة ل�ست م�ناقضة، ما عرفت شكون قالها م�ناقضني، ما واحل
م�نقضی�ش، و�� حرصت ال يف التد�ل د�يل أ�ول اكن يف جملس 
النواب حول قضیة الت�ار، وال يف التد�ل الثاين ا�يل اكن يف جملس 
احلكومة، �ش نقول ب�ٔنه بت�س�یق مع وز�ر املالیة، وز�ر الت�ارة ا�يل هام 

اذ إالشاكل د�ل الت�ار، ؤ�نه ذ�ر� مرارا ٔ�ن مجیع الرسائل معنیني م�ارشة هب
ا�يل ٔ�� اعطیهتا، اعطیهتا بتوافق مع هاذ�ن الوز�ر�ن، �الش؟ مث ٔ�یضا 
ٔ��لنت ق�ل ذ� ب�ٔن �ج�ع �ادي �كون یوم االثنني بعدها، هذا �ري 
امخل�س، ؤ��لنت ب�ٔن �ج�ع الثاين �ادي �كون مع الس�ید وز�ر الت�ارة 

  .دها بیومني، یوم أ�ربعاء وفعال مت االتفاق ووقع االتفاقبع
ل�س هناك ٔ�ي تعارض دا�ل احلكومة يف الترصحيات، �ارج احلكومة 
هذیك أ�حزاب الس�یاس�یة، هاذیك �ا�ة ٔ�خرى، ٔ�� دا�ل احلكومة، 
دا�ل احلكومة، �ارج احلكومة تتكون ٔ�ح�ا� بعض �خ�الف يف بعض 

جزء من النقاش الس�یايس ا�ي جيري دا�ل  املقار�ت، حنن نعترب هذا
  .السا�ة الس�یاس�یة، هذا �انب

ولكن اك�ن �انب �ٓخر د�ل إالشا�ات والتضخمي هاذي ٔ�مور، هاذ 
إالشا�ات والتضخمي يه اليت جيب ٔ�ن حنذر مهنا، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�و�ه مرة 
ٔ�خرى وا�د الرسا� ٕاىل ا��ن �ش�یعون هاذ إالشا�ات وتیضخموها ٔ�و ال 

وال تیخرجو �رب معني عن س�یاقه، وتید�رو هاذ اليش اكمل یرض  تیقلبوها
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امجلیع، یرض املواطنني ویرض املهنیني ویرض املقاو�، ویرض أ�حزاب 
  .الس�یاس�یة، یرض امجلیع

و�� هاذ اليش �اصنا حناولو ما ٔ�مكن نعاجلو هاذ الظاهرة ا�يل يه 
ن و�ا نقول لمك سلبیة ويه س��ة، واليت ال ميكن ما �اصهاش �س�متر، ولك

�ىل القضیة احلكومة راه ت�ش�تغل، شوشوا ٔ�و ال �شوشوا فاحلكومة 
مس�مترة، ٕان شاء هللا، وس��جح وس�ت�ني أ��م ٔ�ن الربامج �ادي �كون 

  .�حجة �ىل أ�رض
  .والسالم �لیمك ورمحة و�راكته

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

ثاين، املتعلق برب�مج احلد من الفوارق ن��قل ا�ٓن ملعاجلة ٔ�س�ئ� احملور ال 
ٔ�س�ئ�، نبداوها ب�ٔول م�د�ل عن فریق  8ا�الیة و�ج�عیة، و�ددها 

  .أ�صا� واملعارصة

  :عبد الكرمي اهلمس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .ٔ�شكر يف البدایة فریق أ�حرار �ىل دمعه بدق�ق�ني لفریق أ�صا� واملعارصة

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
�لرمغ من ا�هودات و�سرتاتیجیات املعمتدة يف ظل موضوع احلد من 
الفوارق �ج�عیة وا�الیة، نطرح ٔ�س�ئ� مقلقة زادت من �دهتا 

  .ا�متع املغريبالتحوالت العمیقة اليت یعرفها 
يف هذا إالطار �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم عن الس�یاسات 

  .العامة �لحكومة يف جمال موا�ة اخللل املرتبط �لفوارق �ج�عیة وا�الیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .عادلیةاللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والت

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
�سائلمك يف الفریق �س�تقاليل عن حصی� �ر�مج احلد من الفوارق 

  .�ج�عیة وا�الیة
  .وشكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :الطیب البقايل الس�یدار املس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
یعد �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة ٕا�دى املعا�ر 

  .أ�ساس�یة حنو �لق التوازن ا�ايل واجلهوي �ج�عي امل�شود
لتدابري �ىل هذا أ�ساس، �سائلمك الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم حول ا

  .اليت تت�ذوهنا لتزنیل هذا الرب�مج وبلوغ ٔ�هدافه
  .شكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :ٔ�بو �كر اعبید الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
�ل�س�بة ملوضوع احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، مفا هو الس�ید 

  رئ�س احلكومة م�ظورمك وما يه س�یاس�تمك املتبعة يف هذا الصدد؟ 
  .شكرا

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

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :املس�شار الس�ید محمد ح�توم
  .رئ�سشكرا الس�ید ال

  الس�ید رئ�س احلكومة،
سطرت حكوم�مك �ر�جما �ل�د من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، ف�ٔ�ن 

  وصلت النتاجئ؟ 
  .وشكرا

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

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

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

  رئ�س احلكومة احملرتم،الس�ید 
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  ٔ�ي س�یاسة �لحكومة ملوا�ة الفوارق �ج�عیة وا�الیة؟

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
  .ارق ا�الیة و�ج�عیة�سائلمك حول حصی� �ر�مج احلد من الفو 

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

�ٓخر سؤال يف هذا الباب �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف 
  .ٔ�معو

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ما يه الس��ل ٕاىل حتق�ق طفرة �منویة مشولیة وم�دجمة �لتخف�ف من 
  .الیةالفوارق �ج�عیة وا�

  . شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� اليت 
  .اس�متعنا ٕا�هيا

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

مرة ٔ�خرى بغیت �شكر امجلیع �ىل ٕا��ة هذه الفرصة �لجواب �ىل 
السؤال املتعلق بربامج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، ويه  هذا

فرصة ٔ�خرى ٔ��دد مرة ٔ�خرى عزم احلكومة وبذلها لك �د ا�ي 
  . �س�تطیعه من ٔ��ل الوفاء �لعدا� �ج�عیة وا�الیة، ٔ�ن �سري يف اجتاهها
ىل حصیح ٔ�نه املغرب �ري �ين نعرفو وا�د القضیة �ادي نقولها ب�ٔنه إ 

، هناك 2004مقارنة مع  2014شف�ا إالحصاء العام �لساكن والسكىن 
هاذ . حتسن يف مجیع املؤرشات املرتبطة �لعدا� ا�الیة والعدا� �ج�عیة

التحسن �ري اكيف، ٔ�� م�فق، �اصنا ند�رو ف�ه املزید من اجلهود، م�فق، 
یضا هو �ٔ ) GINI(مؤرش ) l’indice de GINI(ولكن هناك حتسن، و

يف حتسن يف هذه الس�نوات أ��رية، ما اكف�ش ذاك التحسن ال �زال 

  .بطیئا، �س��ا هذا حيتاج فعال ٕاىل معل وٕاىل �د، ٕاذن هذا ٔ�ول يشء
�نیا، هناك �دد من إالجراءات ومن إالصال�ات ذات البعد 
�سرتاتیجي يه مؤ�رة م�ارشة �ىل العدا� ا�الیة والعدا� إالج�عیة، ومن 

هنا م�ال التقدم يف هاذ الورش د�ل اجلهویة املتقدمة، �عتبار ٔ�ن اجلهویة ب�
املتقدمة يه مد�ل ٔ�سايس من مداخ�ل حتق�ق التمنیة اجلهویة، ومد�ل 

  .ٔ�سايس من مداخ�ل حماربة الفوارق ا�الیة و�ج�عیة
وقد حرصت احلكومة م�ذ تنصیهبا �ىل إالرساع يف تزنیل هاذ الورش 

م�ثاق الال متركز إالداري ا�ي ٕان  ٕاخراجٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل و . وجتویده
شاء هللا �ادي ��ذ يف أ�شهر املق�� اخلطوات أ�وىل لتزنی� وتطبیقه، مث 

مقوي �لجهویة  رادف بعد ذ� �ادي مييش تدرجيیا وا�يل �ادي �كون
اذ ٕاذن هناك �د �ىل ه. املتقدمة، بل هو وا�د العمود ٔ�سايس من ٔ�معدهتا

  .املس�توى، لكن هذا مس�توى اسرتاتیجي
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�تطرق ف� خيص اجلهود العملیة و�رامج احلد من الفوارق ا�ال 

  :�ج�عیة، ٔ�تطرق ٕالیه يف ثالثة مس�تو�ت

هو مواص� تعممي وحتسني اخلدمات أ�ساس�یة يف : املس�توى أ�ول -
  جمال الص�ة والتعلمي؛

  ج�عیة وحتسني حاكمهتا؛مواص� ا�مع الربامج �: �نیا -

مواص� تنف�ذ خمتلف الربامج اخلاصة �لعامل القروي وا�يل يف : �لثا -
  .مقدمهتا �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة، وس�ٔرجع ٕالیه

ف� خيص احملور أ�ول ا�يل هو مواص� تعممي وحتسني �دمات الص�ة 
�یضهر �زاف يف هاذ  والتعلمي، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول هنا ٔ�نه يف جمال التعلمي ا�يل

القضیة د�ل اجلهد ا�ي تبذ� احلكومة يف جمال حماربة الفوارق ا�الیة 
و�ج�عیة، ذ� ٔ�ن جمال التعلمي هو �اج�ة ٔ�ساس�یة مجلیع أ�رس املغربیة، 
بل تقلیص الفوارق املدرس�یة یؤدي ٕاىل تقلیص الفوارق �ج�عیة، ٔ�نه 

 تغیري الف�ة �ج�عیة ٔ�و حتسني مد�ل من املداخ�ل الشغل، و�لتايل
  .ا��ل الفردي �ل�س�بة لٔ�رسة

وقد واصلت احلكومة جمهودها يف دمع قطاع التعلمي، كام تعرفون مزيانیة 
ملیار درمه، مزيانیة  68لیصل الیوم ٕاىل م�لغ  2019ويف مزيانیة  2018
د�لنا ، ٔ�ن 2012مالیري درمه مرة وا�دة �ملقارنة مع  9ٔ�ي �ز�دة  2019

بطبیعة احلال الربامج �ج�عیة د�لها، ٔ�ن قطاع التعلمي ما فهيش �ري 
. قطاع التعلمي ف�ه الربامج �ج�عیة لكها املو�ة اخلاصة �لتعلمي و�ملتعلمني

  .وهاذ ا�مع د�لها عندو �دد من املس�تو�ت
�ىل املس�توى أ�ول، �ىل مس�توى تعز�ز العرض الرتبوي، وهذا 

ملؤسسات واملؤسسات اجلدیدة ٕاىل �ٓخره، وهاذ اليش ف�ه وا�د ٕاصالح ا
اجلهد س�نو� �یتدار، د� حولنا هاذ اجلهد نضاعفوه، �ملناس�بة بلغ �دد 

مؤسسة تقریبا يف أ�سالك الثالث، مهنا هاذ  10.900املؤسسات التعلميیة 
لكها % 54هاذ الس�نة مؤسسة، ولكن املهم مهنا  72املؤسسات �زاد فهيا 
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من هاذ املؤسسات تو�د يف العامل القروي، مع ٔ�نه % 54العامل القروي، يف 
من الساكن الیوم، ؤ�یضا ب��ة �س�تق�ال �ىل % 45يف العامل القروي اكن 

 2019مس�توى إالیواء ا�ا�لیات، ان� شف�و ب�ٔنه يف هاذ املزيانیة د�ل 
 545مهنا  889رفعنا املزيانیة د�ل ا�ا�لیات وبلغ �دد ا�ا�لیات الیوم 

  .هذه الس�نة% 7ٔ�و ال  �6لوسط القروي، و�زاد العدد تقریبا ب 
ٔ�س�تاذ يف خمتلف  120.000مواص� تعز�ز املوارد ال�رشیة، عند� الیوم 

�ش�تغلون يف العامل القروي، لكن ٔ�یضا ا�مع % 47أ�سالك التعلميیة، مهنم 
عیة، تعز�ز د�ل هاذ القطاع هو ٔ�یضا دمع �ىل مس�توى الربامج �ج�

  .ا�مع �ج�عي يف جمال ا�متدرس
ؤ�رید مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مواص� دمع �ر�مج ت�سري، وا�يل قفز� 

ملیون درمه تقریبا يف س�نة وا�دة، يف هاذ  700ف�ه، كام تعرفون، من 
ملیون درمه، وهذا ز�دة �برية �دا  170ملیار و 2ٕاىل  2019الس�نة 
ملیون، �دد املس�تف�د�ن من املبادرة  500 وال 400ملیار و 1حبوايل 

ٔ�لف  263ملیون و 4امللك�ة ملیون حمفظة، كام قلنا مرارا تیوصل د� ٕاىل 
  .يف الوسط القروي% 64مس�تف�دة ومس�تف�د، مهنم 

توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن من ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة وجتوید 
مهنم يف % 59یات اخلدمات اليت تقد�ا، �دد املس�تف�د�ن من ا�ا�ل 

يف الوسط القروي، یعين هاذ % 94الوسط القروي، إالطعام املدريس 
اليش لكيش �مييش �ٔ�ساس ٕاىل املناطق ا�ٔكرث هشاشة وا�يل ٔ�كرث �ا�ة، 

ٔ�لف مس�تف�د من ا�ا�لیات وإالطعام  25ملیون و 1وهناك الیوم ما یفوق 
 470ملیار  1تناهز املدريس ٔ�و من إالطعام املدريس و�ده �لكفة ٕاجاملیة 

  .ملیون درمه، هذا ٔ�یضا �د �بري
توس�یع قا�دة املمنو�ني يف التعلمي العايل، هاذي تزتاد لك س�نة حبوايل 

، لك س�نة �دد املمنو�ني تزيید، وقد خصص، ؤ�یضا 30.000تقریبا 
  .ملیون درمه �لمنح 800ملیار و 1مزيانیة املنح تزتاد، خصص هذه الس�نة 

التعلمي أ�ويل هو ٔ�یضا الهدف م�ه تقلیص الفوارق، التعممي التدرجيي 
ٔ�ن يف القرى، يف البوادي، يف املدن الصغرية هناك متا فني اك�ن ق� إالق�ال 
�ىل التعلمي أ�ويل، ٕاما لس�ب �دم توفر الب��ات، �دم توفر إالماكنیات ٔ�و 
 البعد ٔ�و �ريها، و�� تدار �ر�مج د�ل التعممي و�ادي یبدا، ٕان شاء

جحرة يف  5826هللا، وهاذ الس�نة بدا، عن طریق ٕا�شاء ٔ�و بناء وجتهزي 
املدارس �بتدائیة، وقلنا هذه الس�نة راه تقریبا �ادي نوصلو �لهدف ا�يل 

  .تلمیذ طفل �دید يف التعلمي أ�ويل هذه الس�نة 100.000هو 
احملور ا�ٓخر يف جمال الص�ة، بطبیعة احلال جمال الص�ة هو ٔ�یضا وا�د 

ا�االت املهمة اليت حتتاج فعال ٕاىل ٔ�ن نبذل فهيا مزیدا من اجلهد،  من
وبطبیعة احلال ٔ�نمت تعرفون وقد ٔ�شار ٔ��د املس�شار�ن احملرتمني م�ذ قلیل 
�ىل ٔ�مهیة توس�یع التغطیة الصحیة وتعمميها ل�شمل املهنیني و�ريمه من 

�ر�مج راه العامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء و�ريمه، وهذا ٔ�یضا 
ا�ٓن ف�ه املشاورات مع الهیئات املهنیة أ�وىل املنظمة واملهیلكة، �متناو ٕان 

شاء هللا، يف هاذ الس�نة ند�ل بعض هاذ الهیئات، لكن ٔ�یضا هناك 
  .مواص� التعممي الفعيل لنظام املسا�دة الطبیة الرام�د

ولكن ملیون من املس�تف�د�ن،  12البدایة الیوم تقریبا ف�نا الیوم من 
 2018ملیون مس�تف�د يف ممت ینا�ر  400ملیون و 7هذا �رامك الیوم عند� 

خصصت � هذه الس�نة يف ملیون ٔ�رسة تقریبا ومبزيانیة اليت  3مما ميثل 
  .ملیون درمه يف هذه الس�نة 600ملیار و ،2019
، ٔ�یضا يف تعز�ز العرض الصحي هناك �دد من إالجراءات اليت مقنا هباو 

خلصاص يف ا�ال الصحي �بري �دا، لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ا بطبیعة احلال
ٕاىل الرب�مج الس�نوي د�ل القوافل الطبیة وا�ي یمت ٔ�یضا �رشاكة وبدمع 
من وزارة الص�ة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل تفعیل معلیة الر�ایة يه اليت متتد من 
من شهر نونرب ٕاىل شهر مارس من لك س�نة �ىل مس�توى املناطق وأ�قالمي 

كرث ترضرا من الربد، واليت �كون معرضة ٔ��ر الربد القارس، و�ددها ا�ٔ 
�شمل هذه اخلدمات التكفل �حلاالت  ،�ات 7ٕاقلمي يف حوايل  28

  .املس�تع��، �ملشالك الطبیة الوقایة مهنا، الر�ایة الصحیة و�ريها
نونرب وس�س�متر ٕاىل هنایة  15وهذه العملیة اليت انطلقت هذه الس�نة يف 

�ىل مس�توى أ�قالمي حققت �دد من النتاجئ إالجيابیة، من  2019س مار 
ز�رة �لو�دات الطبیة املتنق�، وهذه ا�ٓلیة اليت تقوم هبا  2300ب�هنا تنظمي 

وزارة الص�ة �ش مييش املواطنات واملواطنني يف املناطق البعیدة وهو ما 
�مكلو من �دد الز�رات املربجمة ٕاىل �د السا�ة و�ادي  %54ميثل 
قاف� طبیة م�خصصة وتقدمي  74ٕاجناز  ،يف هنایة مارس ٕ�ذن هللا 100%

�ا�  500والتكفل ب  ،�دمة حصیة �ىل أ�قلٔ�لف  289ما مجمو�ه 
  .مس�تع�� �ىل أ�قل

 2011لٕالشارة فٕان املسح الوطين �لساكن وحصة أ�رسة ما بني و 
وسط وا�ي مت ٔ��ري ٔ�سفر عن حتسن املؤرشات الصحیة �ل 2018و

  :القروي �شلك ملموس، وهذا يشء �م، ح�ث مت �سجیل ما یيل
 100للك  111ٕاىل  148نقطة من  37تقلص معدل وف�ات أ��ات ب

للك  44ىل إ  73نقطة �لوسط احلرضي من  28ٔ�لف والدة ح�ة، مقابل 
ٔ�لف والدة ح�ة، یعين التحسن يف ا�ال القروي رمغ ٔ�نه �ري اكيف  100

ا�ال احلرضي ٔ�صال اك�ن  ٔ�ن كرب من ا�ال احلرضي،ولكن �سري �رس�ة �ٔ 
  .وا�د التحسن �بري

دامئا ٔ�حتدث  %26تقلص معدل وف�ات أ�طفال دون اخلامسة ب�س�بة 
  .والدة ح�ة 1000للك  25ىل إ  35عن الوسط القروي من 

 17ارتفعت �س�بة تغطیة ال�ساء احلوامل بفحصوات ما ق�ل الوالدة ب 
حنتاج ٕاىل التطو�ر وهاذ اليش ٕان شاء هللا  %79ٕاىل  %62نقطة من 

س�نوات يشء �م وٕان شاء  5جيي تدرجيیا ولكن هاذ التحسن يف ادي إ �
هللا ن�ٔمل ٔ�ن یتحسن ٔ�كرث لنصل �لتحسن ا�يل اك�ن فالقطاع يف ا�ال 

تقریبا من ال�ساء احلوامل �شملهن الفحوص ما  %95احلرضي ا�يل هو 
  .ق�ل الوالدة
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ربامج �ج�عیة، ٔ�نمت كتعرفو هاد الربامج ا�ٓن س�ٔحتدث عن ال
فقرية وكت�اول ما الهشة و ال  اتف�ل �ج�عیة يه �رامج �مة ٔ�هنا كمتيش � 

دمع م�ارش مايل وٕاما دمع عن طریق ، ٕاما بٔ�مكن تدمعها بدمع معني
  .اخلدمات

�دد من الربامج ويه لكها �رامج  هف� هذا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن
ىل أ�رض، �ر�مج ا�مع املبارش �ل�ساء أ�رامل يف وضعیة �مة و�حجة �

من  %15هشة، احلاضنات ٔ�طفالهن الیتاىم، هاذ الرب�مج ك�شلك 
ا�صصات الس�نویة لصندوق ال�سك �ج�عي، �دد أ�رامل 

ی�مي وی�مية ٕاىل �دود ممت  156000امرٔ�ة  91126املس�تف�دات حلد السا�ة 
  .2018س�نة 

�دمات صندوق التاكفل العائيل، وهذا كريتفع بطبیعة  مواص� تقدمي
ات د�ل يف الس�نة املاضیة، وسعنا الف� هح ا�يل در�احلال ن���ة إالصال

ٔ�وال، �نیا �سطنا إالجراءات د�لو وهذا  وال�ساء ا�يل ��س�تافدو م�
  .س�یؤدي ٕاىل ارتفاع املس�تف�دات

اقش �الیا تنف�ذ �ر�مج التعویض عن فقدان الشغل وهو ا�ي نن
  .التحسني د�لو من �الل تعدیل القانوين اخلاص به

ٔ�مه يشء هو حتسني حاكمة ومردودیة الربامج �ج�عیة، حتسني  لكن
وهذا ن���ة التعل�ت امللك�ة الواردة يف اخلطاب السايم لصاحب اجلال� يف 

، املتعلقة بتحسني مردودیة 2018لعید العرش ا�ید س�نة  19ا��رى 
امج �ج�عیة، ٔ��دت احلكومة مرشوع قانون یتعلق مبنظومة الرب 

اس�هتداف املس�تف�د�ن يف �رامج امحلایة �ج�عیة، وهاذ مرشوع القانون 
�ادي �كون ٕان شاء هللا �ادي یدوز، هاذ مرشوع القانون �م �دا، 

  :و�ادي جيیمك �لربملان قریبا، و�ادي �كون هو �ادي ميك�ا
  عي مو�د؛من ٕا�داث جسل اج� - 1
  ٕا�داث جسل وطين �لساكن؛ - 2
  .ٕا�داث الواك� الوطنیة �لس�الت - 3

وهاذي �ادي متك�ا من ٔ�ن نطور حاكمة الربامج �ج�عیة، �ش 
. نعرفو شكون ا�يل ك�س�تفد مهنا، واش لكهم �س�تحقون �س�تفادة مهنا

ذیك السا�ة �ادي �كون عند� جسل مركزي مبعایري مضبوطة ومراقب ٕاىل 
ه، الیوم فهيا وا�د شویة د�ل مع أ�سف الشدید د�ل ا�اتیة، مبعىن �ٓخر 

أ�ش�اص ا��ن یقومون �ملعاینة ٔ�و �لتقار�ر ٕاىل �ٓخره، هاذ اليش �ادي 
خنرجو م�و عن طریق نظام مو�د وس�یف�د� يف مجیع الربامج �ج�عیة 

  .التالیة
ملو�د ٕان شاء هللا ؤ�رید ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�نه هاذ الرب�مج �ج�عي ا

وبدایة  2019وا�يل هاذ الس�ل �ج�عي املو�د �ادي یبدا ٕاما يف �ٓخر 
ٕان شاء هللا، التطبیق د�لو ا�منوذ� يف �ة معینة، يه �ة  2020

الر�ط، ق�ل ٔ�ن یمت تعمميه، ٔ�ن �اصنا ذاك الرب�مج، ٔ�نه نظام معلومايت 
لو، وٕاىل اكنت ف�ه يش مسائل �اصنا یمت التجربة د�لو لرنى التدق�ق د�

�اصها تعاود تصحح وتدقق، �ادي تصحح وتدقق ق�ل ٔ�ن یمت تعمميه ٕ�ذن 
  .هللا

لكن ٔ�یضا يف احملور الثالث، هناك �رامج �اصة �لعامل القروي، ميكن 
ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه الیوم عند� �رامج �مة مو�ة �لعامل القروي، �مة �دا، ويه 

 القروي وا�د القدرة ٔ�كرب �لوصول ٕاىل الهدف مهنا هو نعطیو �لعامل
اخلدمات أ�ساس�یة �لمواطنات واملواطنني لتقلیص الفارق ا�ايل املوجود 
�لعامل القروي والعامل احلرضي، بطبیعة احلال هاذ اليش �یعين ٔ�یضا 

  .واسعخبصوص اجلهات ا�يل فهيا �امل قروي 
رشوب، املاء الصاحل ٔ�وال، �ر�مج تعممي، �زوید الوسط القروي �ملاء ال 

�لرشب، ف�ه اس��رات وف�ه �ر�مج، حصیح الرب�مج أ�ول ساىل وصلنا 
تقریبا، لكن هناك �ر�مج �مكیيل لزتوید مجیع املراكز وا�واو�ر �لعامل % 96

  .مركز 659دوار و 6800، وذ� بربجمة ٔ�زید من 2026القروي يف ٔ�فق 
املیاه العادمة، فقد مت ٕا�داد الرب�مج الوطين لتطهري السائل ومعاجلة 

الرب�مج الوطين يف هاذ ا�ال �لوسطني احلرضي والقروي، ولكن هاذ 
الرب�مج �خلصوص �هيدف ٕاىل �زوید مراكز امجلا�ات مبا �سمى �ملراكز 
الصا�دة �لجام�ات يف الوسط القروي مجیعا بتطهري السائل، ويه تقریبا 

مع ٕا�ادة اس�تعامل  1207قروي، من مراكز امجلا�ات �لوسط ال 1207
، مبعىن ٔ�نه 2040ملیون مرت مكعب من املیاه العادمة س�نو� يف ٔ�فق  573

�ادي �كون تطهري السائل واملعاجلة ٔ�یضا نقلصو من هاذ اخلصاص املايئ 
  .ا�ي تعانیه بعض املناطق

�ر�مج الكهربة القرویة الشام�، هو ٔ�یضا مس�متر لیصل ٕاىل هذا 
وعندو نتاجئ ٕاجيابیة، انعاكسات ٕاجيابیة �برية �ىل  �ين؟فهمت ااملس�توى، 

املناطق ا�يل كتد�ل فهيا الكهربة وخصوصا �ىل مس�توى ال�شاط 
�ق�صادي، �ىل املس�توى �ج�عي، وهو �سا�د �ىل تطبیق �دد من 

  .الربامج أ�خرى املو�ة �لمواطنات واملواطنني
�مج �ٓخر هيدف ٕاىل �ر�مج فك العز� عن العامل القروي، هذا �ر

ملیار درمه، �س�هتدف املناطق  28خمطط فك العز� عن العامل القروي 
اجلبلیة واملناطق الفقرية ذات �س�بة ولوج�ة م�خفضة وا�واو�ر ا�ٔكرث 

  .ترضرا من ح�ث الولوج�ة وت�ٔهیل الش�بكة الطرق�ة
لكن ا�ي ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شري ٕالیه �خلصوص هو �ر�مج تقلیص الفوارق 

هاذ الرب�مج ا�ي �اء  2023-�2017ج�عي �لوسط القروي ا�ال 
ملیار  50تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة جلال� امل� وبغالف مايل یقدر ب 

  :ٔ�هداف 3بطبیعة احلال، سطر لهذه الرب�مج  2023درمه يف ٔ�فق 

 فك العز� عن الساكن يف املناطق القرویة واجلبلیة؛ -

 ل�دمات أ�ساس�یة؛تعممي وحتسني ولوج الساكنة � -

 .توفري الرشوط الالزمة �لتعز�ز وتنویع القدرات �ق�صادیة -
هذا الرب�مج الوضعیة د�لو، ٔ�وال،هو �ر�مج ت��وضع عن طریق 
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اج��ات معل حملیة و�ویة، وهناك جلن �ویة وذ� مجیع الربامج تربمج 
ج دا�� هناك مركز� ا�لجنة الوطنیة �اله ت�شوف واش فعال ذیك الربام

يف الرب�مج د�ل ٔ�ن هو ف�ه مسائل �اصة ف�ه الولوج�ة یعين الطرق وف�ه 
التعلمي، وف�ه الص�ة، والص�ة ببعض املعایري د�لها و�� �ش ما جي�ش 
�رجمة ٔ�ي يشء �ارج هذه الربامج، مركز� ما تید�لوش يف نوعیة الربامج 

  .. لكه یمت ٔ�مسو فني �ادي �س�بقو ؤ�ش�نو �ادي نتلیو ٕاىل �ٓخره، ف��
معلیة ومرشوع، بطبیعة احلال  2800وتضم هذه الربامج ٔ�زید من 

تنفذ  2018-2017ميكن �شري ٕاىل ٔ�نه بطبیعة احلال  �2019ل�س�بة لس�نة 
ملیار درمه، ٕاما م�فذة لكیة ٔ�و يف  7.2اكنت  2018تقریبا الربامج د�لو، 

مت  2018دج�رب م�ذ شهر  2019الطریق ٕاىل ٕامتام التنف�ذ، �ل�س�بة ل 
الرشوع يف املصادقة �ىل الربامج اجلهویة لتقلیص فرق ا�الیة و�ج�عیة 

  .ملیار درمه 6.5يف العامل القروي، یقدر املبلغ إالجاميل 
�ملناس�بة هاذ ا�متویل د�لها �شاريك بني �ات م�عددة، صندوق التمنیة 

% 50ٔ�و % 45القرویة واملناطق اجلبلیة �شارك جبزء حمدود یصل من 
�ىل حسب الس�نوات، ولكن جزء من ٔ�جزاء ٔ�خرى �شارك فهيا �ات 
م�عددة، ٕاما قطا�ات حكوم�ة ٔ�خرى ٔ�و �شارك فهيا اجلهات ٔ�و �شارك فهيا 
املك�ب الوطين �لكهربة واملاء الصاحل �لرشب وهكذا، وال یمت ا�متویل سوى 

ا�ي ال ميكن املشاریع املسطرة يف �ر�مج العمل الس�نوي املصادق �لیه، 
  .مراجعته ٕاال �قرتاح من ا�لجنة اجلهویة يف �دود املوارد املالیة املتا�ة

ٕاذن رمبا هناك �دد من املعلومات اليت ميكن ٔ�ن نعطهيا يف هذا ا�ال، 
من الرب�مج �مييش % 26فهمت�ين؟ تنقول ب�ٔن ٕاجناز الطرق القرویة �م 

التعلميیة هنا يف جمال  �لطرق القرویة، وهناك بناء �دد من املؤسسات
الص�ة، هنا يف جمال �زوید املاء الصاحل �لرشب ويف جمال الكهربة القرویة، 
لكن ميكن ٔ�ن نقول ب�ٔنه هاذ الربامج من ح�ث الت�ٔثري د�لها العميل، هاذ 
ا�واو�ر ٔ�و املناطق القرویة ا�يل اس�تفدت من هذه الربامج يف فك العز� 

صحیة والتعلمي واملاء والكهربة هذه الربامج ا�يل م�ال والولوج ٕاىل اخلدمات ال 
ملیون د�ل أ�ش�اص ا�يل هام تیع�شو يف  6هندف ٕا�هيا تصل تقریبا ٕاىل 

وا�يل اح�ا �اد�ن  2017هاذ املناطق اليت �س�هتدف هذه الربامج بدل من 
  .تنجزوه

ومن املنتظر ٔ�ن ختلق هذه الربامج وٕاىل ث�ت �ل�س�بة �لمناطق ا�يل 
هاذ الربامج ٔ�ن ختلق دینام�ك�ة اق�صادیة ودینام�ك�ة �رابیة  متت فهيا

�دیدة، ن���ة �لق الظروف املالمئة �لمواطنني واملواطنات، ن���ة ٕاماكنیة 
�لق ٔ��شطة اق�صادیة ٔ�ن ٕاىل عندك مدرسة وعندك مركز حصي وعندك 
الكهربة راه أ��شطة �ق�صادیة، وٕان اكنت ٔ�ح�ا� �كون م�واضعة ولكن 

جتي، وخصوصا هذا �ادي یدمع حىت التعاونیات ا�يل يه �انب  �ادي
اق�صادي �م يف هذه املناطق العز�زة �لینا، واليت نعمل �اهد�ن �ىل 
�س�ت�ابة لها، ٕاذن �ىل الرمغ من اخلصاص ال �زال موجودا يف �دد من 

  .املناطق، لكن هذه الربامج متكن من تقلیص هذا اخلصاص تدرجيیا

اذ الربامج تتعلن س�نو� وميكن امجلیع لك �رملاين يف بطبیعة احلال ه
املناطق د�لو یعرف ٔ�ش�نو يه الربامج ا�يل تربجمت، املشاریع ا�يل تربجمت 
واملشاریع ا�يل �ادي تربمج، من یعد وميكن �لربملاين ٔ�ن یطلع �ىل هذه 
املعطیات ٔ�ن ا�ل�ان اجلهویة �ادي �كون عندها هاذ اليش اكمل ؤ�یضا 

احمللیة �ىل املس�توى إالقلميي �كون عندمه هاذ املعلومات، وميكن ا�ل�ان 
  .مراجعهتا هناك

ولكن املهم، اح�ا ت�سهرو مركز� �ىل ا�متویل و�ىل احلاكمة، ٔ�ما الربجمة 
  .وإالجناز فاجلزء أ�كرب م�و فهو حميل ٔ�و �وي

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

  :الرئ�سالس�ید 
  .لس�ید رئ�س احلكومة احملرتمشكرا ا

ن��قل ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الرئ�س، ؤ�ول معقب عن 
  .فریق أ�صا� واملعارصة

  :عبد الكرمي اهلمس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
يف احلق�قة الس�ید رئ�س احلكومة ما عرف�ش من �ادي نبدا التفا�ل 

ٔ�� غنبدا � الس�ید رئ�س احلكومة م�ذ . بعد املعطیات ا�يل قدمهتامعك 
اعتالء صاحب اجلال� نرصه هللا العرش، ا�يل قام بوا�د الز�رة للك 
أ�قالمي د�ل اململكة وا�يل اكنت �رخيیة وا�يل من �اللها من بعد ذیك 

ق الرسیع الز�رة وا�بهتا مجمو�ة من املشاریع الكربى، من طرق س�یارة والطری
ومجمو�ة من أ�وراش، كذ�، هللا ینرصو، ٔ�عطى مجمو�ة من املبادرات، 
من م�ادرة وطنیة �لتمنیة ال�رشیة، من م�ادرة الت�ٔهیل الرتايب، �ر�مج 

  .اس�تع�ايل، مجمو�ة من أ�مور
فالس�ید رئ�س احلكومة، السؤال دامئا ت��طرح �لیمك ٔ�ن� �حكومة مدى 

يل عند� يف البالد ا�ٓن س�ید� تی�دم بو�دو وید املوا�بة، ٔ�ن إالشاكل ا�
وا�د ما تصفق، �اص املوا�بة وبرتكزي وحبدة من ٔ��ل التقلیص من هاذ 
الفوارق ا�الیة و�ج�عیة �ىل صعید اململكة، ٔ�ن هناك ٔ�قالمي و�ات 

  .�س�تف�د ؤ�قالمي ال �س�تف�د
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  :ربدیتو املدا�� د�لمك بثالث حماو 
احملور أ�ول هرضتو �ىل التعلمي، ف�ٔ� ت�شوف املواطن ا�ٓن املغريب 
تیقلب �ىل جودة احلیاة، تیقلب �ىل ظروف ��ش �رمية من تعلمي، حصة، 
سكن ومجمو�ة من أ�مور، ف�ٔش�نو ٕاىل اكن املواطن تیخرج يف العامل القروي 

، ٔ�یضا تیلقى راسو معرض �مو�ة من أ�مور، اك�ن ضغط الطبیعة، الربد
الب��ة التحتیة الطرق�ة، انعدام املواصالت، وهنا تیحس �شویة إالح�اط، 
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ف�جب تفكري احلكومة �شلك مس�تع�ل يف الرفع من وثرية تزنیل املشاریع 
ا�يل هرضتو �لهيا لكها الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن التعلمي اكن خصاص يف 

  .املوارد ال�رشیة، يف التجهزيات، يف مجمو�ة من أ�مور
ٕاىل مش��ا �لص�ة حفدث وال حرج، اك�ن خصاص د�ل أ�طباء �ىل 
صعید اململكة، اك�ن مس�توصفات يف العامل القروي ا�يل يه ا�ٓن مغلقة، 
وا�يل زاد صدمين ٔ�كرث، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن كنا يف �مة دبلوماس�یة 

طب�ب من ٔ�صل مغريب بفر�سا، واح�ا عند� خصاص �ول �ىل  5900ٔ�ن 
طب�ب، هذا سؤال ميكن لمك تد�رو حبث،  9000ملكة د�ل صعید امل

الس�ید رئ�س احلكومة، وكام �اء �ىل لسان رئ�س جلنة الشؤون اخلارج�ة 
  .الفر�يس ا�يل اس�تضفمت يف مقر احلكومة

اجلامعة كذ�، هناك بعض أ�قالمي تف�قد ٕاىل لكیات، وهناك بعض 
ید رئ�س احلكومة؟ خفاص أ�قالمي تف�قد ٕاىل مدارس موازیة، مفا احلل الس� 

التعجیل �لك الربامج والعمل �شلك �شاريك مع لك الفرقاء من جام�ات 
  .و�ات ؤ�قالمي �ل�د من هاذ الفوارق

اك�ن خصاص كذ� يف املاء الصاحل �لرشب، ل�س هناك �ركزي بوا�د 
�س�شارة، ٔ�� ا�متست من وز�ر التجهزي ب�ٔن �كون وا�د احلوار وطين 

 800اع املاء، ٔ�ن ا�ٓن ٔ�صبحت احلكومة مطالبة بتحویل لتدبري هاذ قط
مرت مكعب �متيش �لب�ار  100مرت مكعب، يف الوقت ا�يل تنلقاو ٔ�كرث من 

�ددة، ؤ�ن مجمو�ة من أ�قالمي تع�ش جفاف، وزان، �و�ت، بعض 
  ..ا�وا�ر ٕ�قلمي �زة، تیخص وا�د التدبري الس�ید رئ�س احلكومة ا�يل �كون

العریض، الس�ید رئ�س احلكومة، هو البطا� ٔ�زمة شغل، مث العنوان 
ید �ام� �متيش  6000اح�ا ٕاقلمي �زة �ىل س��ل املثال، اك�ن ٔ�زید من 

كوشة، املشالك اللطن�ة، ولكن ٕاىل لق�نا من بعد أ��داث د�ل 
  .لٔ�سف الوقت...ٔ�زمة البطا�..�ج�عیة ا�يل 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
 ٔ��رشف �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ملسامهة يف هذه
: اجللسة ا�س�توریة والتعق�ب �ىل جوا�مك �ش�ٔن سؤال الفریق يف موضوع

  ما يه حصی� �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة؟
ؤ�قول تصد�را ٔ�صبح واج�ا، ممتنیة (ٔ�ف�ح قوسا  بدایة، الس�ید الرئ�س،

م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ی�سم جوا�مك و�ممك �ملوضوعیة ل�س 
ىل مسامعنا ٔ�جوبة �تت �ري ذات معىن، واليت حتاولون ٕاال، ؤ�ال �رددوا �

من �اللها ا�متلص من مسؤولیتمك وٕالقاء الالمئة �ىل احلكومات السابقة 
وتب��س معلها وحتمیلها مسؤولیة فشل س�یاسا�مك العموم�ة، ٔ�ن الشعب 
صوت لمك و�ت لزاما �لیمك ٔ�ن تقلصوا من الفوارق �ج�عیة وا�الیة، 

ترصحيمك و�راجممك، وال حتاولوا الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن تومهوننا بناء �ىل 
ٔ��مك �سلممت البالد ؤ�هنا �الیة من الب��ات أ�ساس�یة، ؤ��مك انطلقمت من 

  .الفراغ
�ملقابل، حنن يف الفریق �س�تقاليل، نذ�رمك الس�ید الرئ�س، ٔ��مك 

لك متزي، وٕان �سلممت احلكومة والبالد �شق طریقها التمنوي �لك جناح و�
  .اكن ببعض التعرثات طبعا وحلظات املد واجلزر

�سلممت، الس�ید الرئ�س، عن حكومة أ�س�تاذ عباس الفايس بعد ما 
 2008حققت ٔ��ىل معدل �لمنو يف حوض البحر أ�بیض املتوسط ما بني 

وا�ٓن % 7، وقلمت ب�ٔ�مك س�تصلون ٕاىل %4.7، ح�ث وصل ٕاىل 2011و
  %.3ولٔ�سف مل تصلوا حىت ٕاىل 

سلمتمك احلكومة معلت �ىل م�ٔسسة احلوار �ج�عي، ومعلت �ىل 
الز�دة يف أ�جور، و�ذفت ساللمي املهانة، حكومة ٔ�بدعت يف ٕاطالق 
العدید من الربامج الطمو�ة وفق رؤیة ٕاسرتاتیجیة واحضة أ�هداف وكذا 
املرا�ل يف الس�یا�ة، يف الفال�ة، يف الصنا�ة، يف الت�ارة اخلارج�ة 

مل نصل ٕاىل ذ� ٕ�حسان ٔ�و مبشا�سة يف املشهد . تك�ولوج�ات احلدیثةوال 
الس�یايس، بل �س��ل ٔ�و س�یل طویل من التضحیات وا�ٓالم اليت قدمهتا 
ٔ�ج�ال من خمتلف التیارات الس�یاس�یة، ویتعني �لیمك ا�ٓن فقط ٔ�ن تتحملوا 

�لق �ٔ ). مسؤولیتمك �لزتاممك بوعودمك، وهذا ما ی��ظره املغاربة ل�س ٕاال
القوس الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ليك ٔ�تفا�ل مع ما تفضلمت يف جوا�مك 
عن سؤال الفریق �ش�ٔن حصی� �ر�مج احلد من التفاو�ت ا�الیة 

  .و�ج�عیة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  :لقد الزتمت حكوم�مك يف ترصحيها مبا یيل
وارق �ج�عیة وضع خمطط تنف�ذي ل�رسیع ٕاجناز �ر�مج تقلیص الف

 50س�نوات بغالف مايل یصل ٕاىل  7وا�الیة �لعامل القروي �ىل مدى 
ملیار درمه، م�ين �ىل الرشاكة بني خمتلف القطا�ات الوزاریة واملؤسسات 

دامئا، هذا الترصحي  -واجلهات امجلاعیة وامجلا�ات الرتابیة والعمل �ىل تعز�ز 
�ىل تعز�ز الربامج احلالیة الهادفة  - احلكويم د�لمك، الس�ید رئ�س احلكومة 

ٕاىل فك العز� عن العامل القروي و�منیة املناطق اجلبلیة و�شجیع ا�متدرس 
والتكو�ن وحماربة أ�م�ة، �اصة �ل�س�بة �لف�یات يف ا�ال القروي وأ�ح�اء 

  .الهامش�یة �ملدن
 ومن الطبیعي ٔ�ن �سائلمك الیوم عن مدى حتق�ق �لزتامات املسطرة يف

هذا الرب�مج، ف�اس�ت��اء النتاجئ املنجزة يف ٕاطار املبادرة الوطنیة �لتمنیة 
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ال�رشیة، بق�ادة �ال� امل� نرصه هللا، وبعض ا�هودات يف مواص� 
معلیات توس�یع الب��ات التحتیة وتقدمي ا�مع لبعض الف�ات �ج�عیة، فٕان 

ارات ا�متعیة، وتؤكد ٔ�ن النتاجئ احملققة ال �رىق ٕاىل جحم الطمو�ات و�نتظ
�ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة مل حيقق أ�هداف اليت اكنت 

  .م�و�اة م�ه
و�سائلمك ٔ�یضا عن ٔ�س�باب الت�ٔخر الك�ري يف تفعیل مضامني هذا 
الرب�مج، فأ�رقام واملؤرشات م�وفرة، توحض الصورة احلق�ق�ة حلال ا�ال 

ا�ة القرى كام املدن من لك ٔ�شاكل الرتدي و�ال إال�سان، وتعكس مع
  .وضعف �ٓلیات احلاكمة �ىل الصعید املركزي وكذا الالمركزي

ٔ�رقام، الس�ید رئ�س احلكومة، خمیفة، �كشف عن عطب يف لو�ة 
الق�ادة �ج�عیة �لبالد، اليت ٔ�صبحت تضیق �ملؤرشات اليت تعدت 

مج احلكوم�ة يف تقلیص عتبات إالنذار واملق�ولیة، ؤ�كدت ال �دوى الربا
  .الفوارق ا�الیة

هذا ما ٔ�كدته ٔ�رقام املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ويه ٔ�رقام رمسیة، 
واليت ٔ�قرت ب�ٔن الوترية اليت �سري هبا البالد �د بطیئة، ؤ�ن ا�هود الك�ري 
ا�ي بذل �الل العرش�ن س�نة املاضیة قد ٔ�حضى م��اوزا، ویلزم�ا الیوم 

  %.50قلیل من الفوارق من بني بعض اجلهات ب�س�بة س�نة �لت  25حوايل 
من الناجت % �50تان، الس�ید رئ�س احلكومة، فقط �سامه ب

�شهد ت�ٔخرا �بريا يف مؤرشات التمنیة،  �4ات ٕان مل ٔ�قل  3ا�ا�يل اخلام، 
خ�یفرة، اجلهة الرشق�ة وميكن ٕاضافة  - �ف�اللت، بين مالل - يه در�ة

اكنت يه اليت حتتل املرتبة الثانیة �ني كنا  ماسة، هذه اجلهة اليت - سوس 
�ة، ا�ٓن يه يف املرتبة السادسة، واملؤرشات تقول ب�ٔهنا  16ٔ�مام 

س�تصبح يف املرتبة السابعة، ح�ث ٔ�ن توزیع �س��ر العمويم حسب 
اجلهات لو�ده كف�ل بتكر�س الفوارق ا�الیة، مادام مواطن یقطن يف �ة 

سطات، �س�تف�د من اس��ر معويم یعادل  –اء حمظوظة �جهة ا�ار البیض
 -مك�اس، ٔ�و جبهة در�ة - مخسة ٔ�ضعاف ما �س�تف�د م�ه مواطن جبهة فاس

من الفقراء �ملغرب یع�شون �لقرى، �س�بة % �70ف�اللت م�ال، ٔ�زید من 
يف العامل القروي وتصل يف صفوف ال�ساء �لك % 50أ�م�ة �زید عن 

ٔ�لف �ا� والدة �لوسط  100عن لك س�یدة  148، نفقد %88ٔ�سف ٕاىل 
س�یدة �لوسط احلرضي، م�وسط العمر املتوقع عند املیالد  73القروي و

  .یقل مخس س�نوات يف الوسط القروي، مقارنة مع الوسط احلرضي
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نعترب ٔ�ن اس�مترار جحم الهوة بني ا�االت 
حمتیة �لتعرث الك�ري يف ٕاجناز الربامج احلكوم�ة من ٔ�قالمي و�ات هو ن���ة 

  .ذات الطبیعة �ج�عیة، ومن مضهنا �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة
احلكومة مل تنجح يف اس��ر إالماكنیات املالیة املهمة اليت ی��حها 

ملیار د�ل ا�رمه  5صندوق ت�ٔهیل العامل القروي، ح�ث مل یمت ٕاجناز سوى 
  .ملیار د�ل ا�رمه 55ني من ٔ�صل فقط يف س�ن�

�یف ميكن ٔ�ن نفرس ٔ�ن يف ظل هذه الربامج جسل �راجع يف معدل 
ٕاجناز الطرق واملسا� القرویة، واليت �راجعت بثالثة مرات، ح�ث انتقل 

لكم س�نو� �الیا؟ وملاذا  600لكم س�نو� ٕاىل ٔ�قل من  1500من ٔ�كرث من 
لوج ٕاىل الكهر�ء واملاء، وا�ي مل ميكن الرب�مج من الرفع من �س�بة الو 

  .2011اس�تقر تقریبا عند نفس املس�تو�ت املس�� م�ذ س�نة 
  الس�ید الرئ�س،

ٕان اس�مترار هذه الوضعیة س�یحول دون تدارك النقائص املس��، 
�اصة �ىل الصعید �ج�عي املطبوع بوترية �ري مس�بوقة لالح��ا�ات يف 

خمتلفة، وهنا ٔ�قول حىت الت�ار  م�اطق جغراف�ة م�فرقة ولف�ات اج�عیة
اح�جوا، الس�ید الرئ�س، يه سابقة يف لك احلكومات، ومل جي�شهم ٔ��د، 
بل مسوا يف مصمي قوهتم الیويم، و�لتايل مل تبق ٔ�ي ف�ة من ف�ات ا�متع 
املغريب مل خترج لالح��اج، املوسوم �لرفض املزتاید واملعرب عنه بطرق 

اصل �ج�عي، ملا تفامقت الفوارق خمتلفة، �اصة �رب وسائل التو 
  والتفاو�ت ا�الیة ما بني أ�ج�ال وكذ� النوع �ج�عي؟

ويف هذا الصدد ٔ�ح�لمك الس�ید الرئ�س �ىل النتاجئ اخلطرية اليت �شف 
، وا�ي �س�ت�دم يف ق�اس التفاوت يف توزیع ا��ل، GINIعهنا مؤرش 

ومس�توى إالنفاق �لمواطن و�شري ب�ٔن الفارق بني مس�توى ا��ل الفردي 
املغريب یفوق املعدل العاملي �شلك �بري، بل ٔ�یضا م�وسط ا�ول املثی�، 

  .ٔ�ي ا�ول ذات ا��ل املتوسط واحملدود
ويف تقد�ر� فٕان ٔ��د أ�س�باب املسؤو� عن تفامق الفوارق �ج�عیة 

ف�ات  وا�الیة مرده ٕاىل تعطیل احلكومة �ٓلیات �رتقاء �ج�عي ٔ�مام
واسعة من الش�باب املغريب، بل ٔ�حضى أ�مل يف �رتقاء �ج�عي 
وحتسني الوضعیة ٔ�حضى وهام �ى أ��لبیة الساحقة، و�اصة يف صفوف 

  .الش�باب وال�ساء
ٔ��ل، الس�ید رئ�س احلكومة، الش�باب وال�ساء، ٕاذ �س�ل ارتفا�ا يف 

صل �س�بة ، ف� ت%27معدالت البطا� يف وسط الش�باب ٕاىل ٔ�كرث من 
  .�ل�س�بة �لر�ال% 9مقابل % 14البطا� �ى ال�ساء 

  الس�ید الرئ�س،
هل تعلمون ٔ�ن بالد� الزالت تق�ع يف ا�مو�ة الرابعة ف� خيص مؤرش 
التقدم �ج�عي، هذه ا�مو�ة تضم الب�ان اليت �متزي ب��اجئها السلبیة �ىل 

  مس�توى إالدماج وا�متكني �ج�عیني؟
، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن بالد� كذ� تتذیل الرتت�ب يف هل تعلمون

خمتلف املؤرشات املامث� ذات الص� �لتمنیة �ج�عیة، مهنا مؤرش التمنیة 
  دو�؟ 188من ٔ�صل  123ال�رشیة، ا�ي حتتل ف�ه بالد� املرتبة 

  الس�ید الرئ�س،
ٔ�ما �دیثمك عن الرتاجع يف �س�بة الفقر فهو من �ب قول احلق ا�ي 

راد به الباطل، مفا هو مؤكد الیوم؟ وهو ٔ�ن الرتاجع املهم �لفقر املطلق يف �
املغرب، كام يف خمتلف دول العامل، فٕان الفقر املطلق مل یعد كام هو معلوم 
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بني ��شغاالت الرئ�س�یة يف أ�ج�دة ا�ولیة ٔ�هداف التمنیة، بل ٕان 
وارق مبختلف ٔ�شاكلها، �ه�م الیوم ینصب �ىل الفقر املتعدد أ�بعاد والف

 3.000.000واليت تعاين مهنا ف�ات واسعة من الشعب املغريب، حوايل 
مهنم يف العامل القروي % 85مغريب یعانون الیوم من الفقر املتعدد أ�بعاد، 

یعانون من احلرمان، ٔ�قل من دول العامل ویقوم �ىل ق�اس در�ة حرمان 
ظروف السكن والص�ة : ٔ�فراد ا�متع من ح�ث ثالثة ٔ�بعاد رئ�س�یة

  .مؤرشات فرعیة 10والتعلمي، اليت تتضمن بدورها 
مغريب یعانون من الهشاشة،  4.000.000ٔ�كرث، الس�ید الرئ�س، من 

مواطن من بني اثنني تقریبا یعترب ٔ�ن احملیط �ق�صادي وكذا الس�یايس 
وكذا املؤسسايت ال یوفر � إالماك�ت الرضوریة لتلبیة �ا�اته وتطلعاته 
حسب إالحصاءات الرمسیة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط، هذا ما �سمیه، 

  .اليت جعزت حكوم�مك عن اس��رها" الفرص الضائعة"الس�ید الرئ�س، 
مق�ضب القول، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕان العدید من الف�ات 

م�جزات "�ج�عیة تعاين إالح�اط وتعاين الی�ٔس وال �س�تف�د مما �سمونه 
املناس�بة "، و�ملناس�بة و"جمال احلد من التفاو�ت ا�الیةحكوم�ة يف 

، ندعومك ٕاىل طرح نفس أ�س�ئ� اليت طر�ا �ال� امل� يف ا��رى "رشط
هل ما �راه من م�جزات ومن : العتالء العرش، ح�� �ساءل �اللته 15

مظاهر التقدم قد ٔ��ر �لشلك املطلوب واملبارش �ىل ظروف ��ش 
ملواطن املغريب �یف ما اكن مس�تواه املادي و�ج�عي ؤ�ی� املغاربة؟ هل ا

اكن يف القریة ٔ�و يف املدینة �شعر بتحسن ملموس يف ح�اته الیوم�ة بفضل 
  .هذه أ�وراش وإالصال�ات؟ اجلواب لمك الس�ید رئ�س احلكومة

وحىت ن�رس �ىل من �كرم�ا �ملتابعة دا�ل و�ارج الق�ة، فٕاننا 
تع�شه القرى واحلوارض املغربیة وأ�ح�اء الش�به  �س�تحرض الواقع ا�ي
تعسفا �ملدن، جند قرى ملتصقة دا�ل " ملحقات"حرضیة واليت �سمهيا 

املدن، الواقع ا�ي یع�شه ٔ�ي مواطن دا�ل جام�ة ٔ�و ٕاقلمي ٔ�و �ة �مشة 
  .تعاين خصاصا �وال يف الب��ات ويف التجهزيات أ�ساس�یة

لواقع مزجع، �سائلنا مجیعا ویفرض �خ�صار شدید، الواقع مقلق، ا
�لیمك ٔ�نمت ��ات �حكومة، رفع الت�د�ت �ىل املس�توى ا�ايل 
و�ج�عي، بل واملرور من مر�� �ردید الشعارات ٕاىل مر�� ا�مت� 
احلق�قي والفعيل والصادق ملضامني الرب�مج، مما یفرض �لیمك ٔ�ن تعملوا �ىل 

  .يف لك ا�االت م�ح حریة القرار التمنوي �لجهات
  الس�ید الرئ�س،

یتعني ٔ�یضا ٕا�رة �ن��اه ٕاىل مس�ٔ� جوهریة تطرح الیوم وتتعلق ب�ٔ�د 
ٔ�خطر املشالك اليت نعا�هيا �ل الس�یاسات ذات الطبیعة أ�فق�ة، وهو �لك 
ت�ٔ�ید مشلك تعدد املتد�لني وضعف الت�س�یق بني مكو�ت احلكومة، وهو 

تزنیل  ا�الني القروي واجلبيل، و�اصة يف ٔ�مر �كشف عنه واقع املامرسة يف
  .احلد �ر�مج

  .والسالم �لیمك

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

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

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  .ملرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف ا

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

تفا�ال مع توضی�ا�مك املهمة، نود يف الفریق احلريك �سجیل املالحظات 
  :و�قرتا�ات التالیة

ٔ�وال، ال ميك�نا يف الفریق احلريك ا�ي هو ام�داد �لحركة الشعبیة، ٕاال 
�یف ال، وحزبنا هو . ج�عیةٔ�ن ننوه برب�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�

س�نة  60الس�باق م�ذ ت�ٔس�س ٔ�ول حزب يف املغرب املس�تقل و�ىل مدى 
ٕاىل ا�فاع عن اجلهویة �خیار �منوي ٕاسرتاتیجي، رافعا رهان ٕانصاف الوسط 
القروي والعدا� �ج�عیة وا�الیة وا�لغویة والثقاف�ة، ٕاىل ٔ�ن ٔ�صبحت 

تیارات الس�یاس�یة؟ بل صارت بفضل حمكة هذه أ�فاكر حمط ٕاجامع �يق ال 
 صاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، خ�ارات دس�توریة؛

�نیا، نعترب ٔ�ن اجلهویة املتقدمة يه املد�ل أ�سايس �لتوازن التمنوي 
بني اجلهات والف�ات �ج�عیة والتوزیع املنصف لالس��ر العمويم، 

كزي �لقدرة �ىل التنازل �ىل متركز السلطة رشیطة مت� الفا�ل احلكويم املر 
ف�لك موضوعیة ما �دا وزارة ا�ا�لیة، الزلنا ال نلمس هذه . والصالح�ات

إالرادة عند �يق القطا�ات احلكوم�ة، ون�ٔمل ٔ�ن �كون م�ثاق الالمتركز 
 م�اس�بة �مت� هذا الو�د اجلهوي؛

تد لثالث �لثا، خبصوص هذا املیثاق، وا�ي وضع � ٔ�ج�دة زم�یة مت 
س�نوات قصد تفعی�، ف�تطلب موا�بته ٕ��ادة �ن�شار يف صفوف أ�طر 

من موظفي ا�و�، والزالت تف�قر % �4ف�اللت م�ال  -واملوظفني، كدر�ة 
كام ال خنف�مك، الس�ید الرئ�س، . ٕاىل ٔ��لب املد�ر�ت اجلهویة وإالقلميیة

ثاق كقانون ملزم ول�س احلكومة ٔ�ن ٔ�ملنا وق�اعتنا اكنت يه ٕاصدار هذا املی 
فقط مكرسوم، كام ٔ�ن وزارة الوظیفة العموم�ة املرشفة �ىل هذا املیثاق يه، 

  مع أ�سف، وزارة مركزیة بدون ٔ�ي متثیلیة �ویة ٔ�و ٕاقلميیة؛
رابعا، وخبصوص �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، وا�ي 

ة، التعلمي، الص�ة، �ددت حماوره يف مخس تد�الت فقط، الطرق القروی
س�نوات فو�ده حمور الطرق القریة  3املاء الصاحل �لرشب والكهر�ء، وبعد 

، وهنا �2023یلومرت يف ٔ�فق  22.000هو املفعل ٕاىل �د ا�ٓن �سقف 
یطرح السؤال الك�ري حول م�ٓل هذه الطرق بعد ٕاجنازها ف� یتعلق بصیا�هتا، 

�صاصاهتا، �ىل اعتبار ٔ�هنا �اصة ؤ�ن وزارة التجهزي ال تعتربها مضن اخ 
طرق �ري مصنفة، كام یطرح السؤال حول مدى الزتام �يق القطا�ات 

�لجهات لبلوغ % 40مقابل % 60احلكوم�ة بتحویل اع�داهتا احملددة يف 
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 ملیار درمه �لكفة �لرب�مج؛ 55
�امسا، احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، الس�ید رئ�س احلكومة، 

مراجعة خریطة �س��رات العموم�ة، ح�ث ال یعقل ٔ�ن  یتطلب كذ�
�ف�اللت  -ب�� �يت در�ة % 60تظل ممركزة بثالث �ات مبا یت�اوز 

، مع أ��ذ %4و�ة الرشق �ىل س��ل املثال ال تت�اوز �س�بة اس�تفادهتا 
 بعني �عتبار جحم اخلصاص يف الب��ة التحتیة والتجهزيات؛

البد كذ� الس�ید رئ�س احلكومة، من تدبري سادسا، الس�ید الرئ�س، 
�رشیعي وتنظميي قصد �شجیع �س��ر يف اجلهات �ري املنصفة م�ذ عقود، 
من �اللها حتفزيات رضی��ة ختلق اجلاذبیة �ى املس�مثر�ن، وهنا نقرتح 
العودة ٕاىل زون��غ املعمول هبا ٕاىل �دود هنایة ال�سعینات، ٕاىل �انب �ل 

كذا متكني امجلا�ات الرتابیة من ممارسة اخ�صاصاهتا ا�اتیة ٕاشاكلیة العقار و 
وضامن اخنراط القطا�ات احلكوم�ة يف تفعیل �خ�صاصات املشرتكة 

  .واملنقو�
�ف�اللت  - سابعا، الس�ید رئ�س احلكومة، كام تعلمون تعترب �ة در�ة 

لك اجلهة الوح�دة اليت مت ٕا�دا�ا يف ٕاطار التقطیع اجلهوي اجلدید، و�ش
ٔ�یضا منوذ�ا �لتفاو�ت ا�الیة �ىل �دة مس�تو�ت، فه�ي اجلهة الوح�دة، 
ٕاىل �انب أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة، اليت تف�قر ٕاىل �امعة قامئة ا�ات 
ومس�شفى �امعي، فضال عن ٕاشاكلیة الربط ببايق اجلهات، من �الل �مل 

اء ووضع النفق والطریق الس�یار وتعز�ز النقل اجلوي و�ل ٕاشاكلیة امل
 �ر�مج �منوي �لحفاظ �ىل الوا�ات �عالمة ممزية �لجهة؛

�م�ا، يف هذا الس�یاق، الس�ید رئ�س احلكومة، نعتقد يف الفریق احلريك 
ٔ�ن احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة حيتاج ٕاىل س�یاسة معوم�ة م�سجمة 

مج واحلاكمة وخمطط �لتمنیة القرویة، م�ين �ىل �لتقائیة والت�س�یق يف الربا
  .يف التدبري وا�متویل

وخ�اما جنزم ٔ�ن املد�ل أ�سايس �لتوازن اجلهوي وا�ايل و�ج�عي 
امل�شود هو التعجیل ب��اء منوذج �منوي �دید، كام د�ا ٕاىل ذ� �ال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا، �ىل اعتبار ٔ�ن ا�منوذج التمنوي احلايل 

وف ح�اة الساكنة التابع �لمندوبیة ٔ�ث�ت جعزه، ح�ث ٔ�كد مرصد ظر 
 20السام�ة �لتخطیط، ٔ�ن وترية هذا ا�منوذج تتطلب �ىل أ�قل ٔ�زید من 

  .س�نة لتقلیص التفاو�ت ا�الیة ٕاىل النصف فقط
  الس�ید رئ�س احلكومة،

البد ٔ�ننا �شري ٔ�ن بعض م�اطق اجلهات احملظوظة، كام قالت الزم�� 
طرح يف أ�س�ئ� د�لنا هام بعض اجلهات، سابقا، ٔ�ن املس�ٔ� دامئا ا�يل تت

�ف�اللت، ا�يل �اصها وا�د �لتفاتة  -و�خلصوص اجلهة د�ل در�ة 
�ف�اللت، لكيش  - �اصة، ٔ�ن هاذ إالشاكلیة ا�يل تتع�ش اجلهة د�ل در�ة 

إالخوان ت���دثو �لهيا، ودامئا يف مجیع أ�س�ئ� د�هلم تتطرح هاذ املس�ٔ�، 
تنجیو �لرب�مج املزيانیة د�ل ا�و� تنلقاو ب�ٔن �س�تفادة ولكن دامئا ميل 

عند مجیع الوزارات،  0.05من هاذ الربامج د�ل الوزارات تنلقاو دامئا 

  .وهذا رمق تی�ني ب�ٔن هاذ املناطق مازا� ما �یناش يف التصور د�ل احلكومة
  .وشكرا

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

  .�لفریق �شرتايك اللكمة ا�ٓن

  :ٔ�بو �كر اعبید الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لقد اس�متعنا جلوا�مك حول �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، 

فا�لني، ويف مقدمهتم املؤسسة فهذا املوضوع ٔ�صبح حيظى ٕ�جامع خمتلف ال
  .امللك�ة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان تدبري الس�یاسات العموم�ة �ىل ا�ايل یمت يف غیاب ٔ�یة رؤیة واحضة 
وضام�ة �لحاكمة الرتابیة ولرشوط التمنیة املس�تدامة املب��ة �ىل �س��ر 
أ�م�ل �لموارد اجلهویة واحمللیة و�ىل الولوج الشفاف واملنصف واملرن، 

هیمك عن �ونه تدبري س�یايس معويم یمت �ارج ٔ�یة مقاربة �شار�یة كف�� �
ٕ�دماج خمتلف املكو�ت �ق�صادیة و�ج�عیة �لم�ال الرتايب، ا�ي 

  .�شكو من هشاشة الب��ات التحتیة و�شویه العمران وتدمري ا�ال الب�يئ
من  157ف�ٔ�ن حنن من م�ثاق املرافق العموم�ة ا�ي نص �لیه الفصل 

ا�س�تور، �عتباره مرجعیة مؤسسة لقوا�د احلاكمة اجلیدة �ىل مس�توى 
املرافق العموم�ة �مجلا�ات الرتابیة، ملا لها من دور �رز ویويم يف تقدمي 
اخلدمات �لقرب �ملواطنني، وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن حيدد �شلك واحض 

  مات العموم�ة؟الزتامات إالدارة الرتابیة وموظفهيا ومسؤولیهتم يف تقدمي اخلد
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرمغ من ا�هودات اليت تبذلها احلكومة من ٔ��ل تقلیص الهوة بني 
خمتلف املكو�ت ا�الیة والرتابیة، �رب مج� من ا�ططات والربامج التمنویة، 
ٕاال ٔ�هنا �سري بوترية م��زة بني اجلهات واملناطق، وهو ما یق�يض تطو�ر 

حاكمة الرتابیة، ميكن من معاجلة هذه التفاو�ت �شلك �حج منوذج فعال �ل
  .وملموس

ٕان الت�دي احلق�قي الیوم �مكن يف ملس الوقع املبارش وإالجيايب �تلف 
الس�یاسات العموم�ة �ىل املع�ش الیويم �لمواطن املغريب، و�سامه يف 
 حتق�ق العدا� �ج�عیة وتقلیص الفوارق ا�الیة، من �الل خمتلف

املشاریع والربامج العموم�ة، اليت یتوجب ٕاخرا�ا ٕاىل �زي الوجود يف �ٓ�الها 
املعقو� واحملددة، �رب التطبیق الصارم ملبدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة ووضع 
خمططات حتدد املؤهالت واس�تقاللها و�مثیهنا وحتول إال�راهات ٕاىل 
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  .مؤهالت و�س�تفادة من الفرص املتوفرة
ودیة الربامج �ج�عیة املوز�ة بني العدید من القطا�ات ٕان جتاوز حمد

الوزاریة تتطلب �لتفاتة والت�س�یق بني خمتلف الفا�لني املتد�لني يف هذا 
إالطار، وٕاطالق مر�� �دیدة من املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة �شمل 

ة الربامج املدرة ���ل وكذا العمل �ىل تصحیح �خ�الالت �ش�ٔن م�ظوم
التغطیة الصحیة وٕاعطاء دفعات قویة �تلف الربامج �ج�عیة، واليت متول 
معظمها يف ٕاطار صندوق ال�سك �ج�عي والق�ام ٕ�صالح رضیيب یعمتد 
م�ادئ املساواة والشفاف�ة والعمل �ىل ٕادماج القطاع �ري املهیلك وحماربة 

ليت حتتاج ٕا�هيا ا�متلص وا�هترب الرضیيب، وضامن اخلدمات العموم�ة ا
  .الساكنة واليت �شمل مجمو�ة من ا�االت اكلتعلمي والص�ة والنقل والثقافة

كذ� �ىل احلكومة �جهتاد لتوفري فرص الشغل، حبیث یعترب 
ال�شغیل املد�ل أ�سايس ملعاجلة الفوارق �ج�عیة، وذ� من �الل 

ة �ل�شغیل وإالقدام �ىل �لزتام �لتدابري اليت تتضمهنا إالسرتاجتیة الوطنی
تعدیل أ�ولو�ت و�س��ر يف التعلمي أ�سايس و�رتقاء مببادرة التمنیة 
ال�رشیة وجتاوز املهنجیة املتبعة ٕاىل �د ا�ٓن، فضال عن هنج ٕاصالح معیق 
�لمنظومة اجلبائیة والعمل �ىل �شجیع �ق�صاد �ج�عي والتضامين 

  .توسطةوموا�بة املقاوالت الصغرى وامل 
  الس�ید الرئ�س،

وحىت ال ن�ىس كذ� القطاع الفال� وما � من ٔ�مهیة �ىل املس�توى 
املع�يش والوظیفي �لساكن يف البوادي، فالبد من تضافر اجلهود �لبحث 
عن ٔ�سواق �ارج�ة �مة، ليك متتص الفائض ا�ي �ینا من املنتو�ات 

ب أ�خرض وا�ي الفالح�ة واليت اكن الفضل � يف توفره �طط املغر 
یعرف ال�سویق، وكذا ال�سویق یعرف بعض املشالك، والتفكري كذ� يف 
املناطق اليت تعرف حشا يف ال�ساقطات، ؤ�عين هبذا النصف اجلنويب من 

  .اململكة
  الس�ید الرئ�س،

وخ�اما ميكن القول �ىل ٔ�نه رمغ �سطري احلكومة �لعدید من الربامج 
�عیة وا�الیة، ٕاال ٔ�هنا مل تنجح يف ضامن ٕاكجراء �لتخف�ف من الفوارق �ج

دميومهتا، لكوهنا مل هتی�ٔ الظروف اليت من ش�ٔهنا ضامن جنا�ا، و�لتايل تظل 
الفوارق �ج�عیة وا�الیة �شلك �ائقا ٔ�مام ا�منو �ق�صادي وال�سك 
�ج�عي، هذا أ��ري ا�ي یعترب جحر الزاویة يف الس�یاسات العموم�ة 

لص� الوثیقة �ملواطنني، وارتفاع الطلب �ج�عي يف ظل حتوالت ذات ا
  .دميوغراف�ة وسوس�یولوج�ة وجمالیة

  .شكرا لمك

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

  .للكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ترب العدا� ا�الیة مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالحقاق العدا� �ج�عیة، ملا تع 

تضمنه من توزیع م�وازن وم�اك� �لتقس�مي الرتايب و�س��ر و�س�تفادة 
  .املتوازنة ملا خيزتن من طاقات �رشیة وموارد طبیعیة

و�ري �اف كذ� �ىل ٔ��د أ�مهیة املركزیة �لعدا� �ج�عیة يف 
راطیة ودو� احلق والقانون، كام دلت �ىل ذ� لك الت�ارب �رس�یخ ا�ميق

  .الناحجة
حصیح ٔ�ن احلكومة سطرت �ر�جما وطنیا �ل�د من الفوارق �ج�عیة 

وٕاذا اكنت أ�هداف املعلنة لهذا . والرتابیة وخصوصا �لوسط القروي
الرب�مج �ريم ٕاىل حتسني الظروف املع�ش�یة لساكنة املناطق القرویة 

لیة عن طریق تلبیة اح�یا�اهتم من املباين أ�ساس�یة واملرافق واجلب 
�ج�عیة، فواقع احلال، الس�ید رئ�س احلكومة، من �الل ما ٔ��رزته 
العدید من التقار�ر یؤكد �ىل ٔ�ننا مازلنا بعید�ن لك البعد �ىل تنف�ذ هذه 

ما  یعانون الفقر والهشاشةأ�هداف، ح�ث ٔ�ن �س�بة أ�ش�اص ا��ن 
مرتفعة وذ� ٔ�ن الفوارق تو�د يف مس�توى ٔ��ىل من م�وسط مقارنة زال �

  .مع ب�ان مماث�
تبار أ�بعاد �ذ بعني �ع �ٔ القلق ٕازاء هذه الوضعیة عندما ن و�زداد

س�� اجلانب �ج�عي واجلانب النوع وكذ� الفوارق املتعددة الفوارق 
والب�يئ ٕاىل ٕاشاكلیة  ا�الیة، كام نبه تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي

ٔ�كرب ويه �متثل يف ٔ�ن احلد من الفوارق �ك�يس صیغة معقدة �دا �لنظر 
ٕاىل طبیعهتا الرتامكیة ز�دة �ىل قابلیة انتقالها من ج�ل ٕاىل ج�ل وهذا یؤكد 
و�ه �س�تع�ال يف معاجلة الظاهرة ورضورة وضع �د لهدر الزمن 

 .الس�یايس
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ثرية �ح��ا�ات ذات املطالب �ج�عیة وا�ساع رقعهتا ٕان ازد�د و 
جغراف�ا یف�د ٔ�ن الفقر والبطا� يف صفوف الش�باب والفوارق ٔ�صبحت 

غريب �� ٔ�كد� �ري ما مرة يف فریق �حتاد امل ،تت�اوز �دود املق�ول
تعز�ز العدا� �ج�عیة وا�الیة، ووضع  �لشغل �ىل رضورة العمل �ىل

رات الالشعبیة اليت متس يف الصممي القدرة الرشائیة لاكفة املواطنني �د �لقرا
�دیة و�دیدة، فٕاذا اكن  اتوف�ح حوار وطين اج�عي یفيض ٕاىل تعاقد

مداها ٕ�جامع خمتلف الفا�لني فٕان  ذج �منوي احلايل لبالد� قد اس��فا�منوذ
یة من �الل ا�منوذج اجلدید جيب ٔ�ن یت�ٔسس �ىل العدا� �ج�عیة وا�ال 

ثنني یتجسدان يف احلد من الفوارق �ج�عیة ومعاجلة التفاو�ت إ هدفني 
وذ� �رب ضامن ا�متتع الفعيل �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة  ،ا�الیة

والثقاف�ة والبی��ة وإالدماج �ق�صادي �لش�باب �رب التكو�ن وال�شغیل 
ق أ�ول یتعل ،ثننيإ حتدیني  رفعوضامن الع�ش الكرمي، ولن یت�ٔىت ذ� ٕاال �
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مفعدالت ا�منو �الیا تظل ضعیفة وال  ،اكف�ة برضورة �لق الرثوة بصورة
  .ميكهنا ٔ�ن حتقق ذ�

  .و�متثل الثاين يف تعز�ز �ٓلیات ٕا�ادة توزیع والتضامن وجودة حاكمهتا
ونقرتح يف �حتاد املغريب �لشغل احملددات التالیة �لمنوذج اجلدید، ٕان 

� �ج�عیة وا�الیة ل�ست مس�ٔ� تق�یة بل يه معلیة معقدة ٕاقرار العدا
حتتاج ٔ�ن یمت البناء �ىل ٔ�ساس الرتامك من �الل اس��ر� ما ٔ�نتجته لك 

وٕارشاك حق�قي للك  ،املؤسسات ا�س�توریة والوطنیة يف هذا ا�ال
  ؛الفا�لني و�ىل رٔ�سهم احلركة النقابیة

عدا� �ج�عیة وا�الیة یق�يض ٔ�ن الرهان �ىل الرتابط اجلديل بني ال
نضع إال�سان املغريب يف صلب الس�یاسات العموم�ة ورفع حتدي ت�سري 
الولوج مجلیع اخلدمات ويف مقدمهتا التعلمي، التكو�ن، الص�ة، الشغل، 

  ؛السكن والعدا�
رضورة اس�تحضار املبدٔ� ا�س�توري �لمساواة بني اجل�سني وٕاعامل 

واس�تلهام املرجعیة الكونیة املتعلقة �ملنظومة ا�اجمة مقاربة حقوق إال�سان 
  ؛واملامرسات الفضىل ب�لعدا� �ج�عیة و�س�تفادة من الت�ار 

التكو�ن والرتبیة املد�ل أ�سايس واحلامس لتحق�ق العدا�  جعل
  ؛�ج�عیة

ة املو�ة حملاربة الفقر و�قصاء �ج�عي يف نوعیة �سرتاتیجیاحلسم 
  ايل؛وا�

ٕاقرتاح�ا لتجمیع وتوح�د لك الصنادیق واملؤسسات  ،وجندد �ملناس�بة
تضمن �رش�ید يف شلك مؤسسة �لاملیة �ج�عیة  ،ا�تصة يف هذ ا�ال

  .وحاكمة �س�یريها
  .وشكرا

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

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

  :محمد �دال الس�یدار املس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
�شكرمك �ىل جوا�مك، مؤكدا �ىل ٔ�ن �خ�الالت ا�الیة ل�ست ولیدة 
الیوم، وال ميكن ربطها �س�یاسة حكوم�ة حمددة ومعینة، ال من ح�ث 
ال�شخیص والوقوف �ىل �خ�الالت وال من ح�ث اقرتاح احللول ووضع 

سات العموم�ة الكف�� بتدارك العجز �ج�عي وا�ايل،، كام ٔ�ن الس�یا
معاجلة �خ�الالت ال �رتبط بقطاع معني، بل يه وثیقة الص� بربامج 

  .حكوم�ة م�عددة الس�نوات و�ىل املدى املتوسط والبعید
بالد� اخ�ارت اخ�یارات ٕاسرتاتیجیة ال رجعة فهيا، بدٔ� التو�ه حنو 

ركزي ببالد� م�ذ الس�ت��ات من القرن املايض، وقد عرفت الالمركزیة والال�

بالد� مسلسال من إالصال�ات ا�س�توریة وال�رشیعیة واملؤسساتیة حنو 
حتق�ق الالمركزیة وجتاوز �خ�الالت بني جماالت و�ات املغرب ا�تلفة، 

یة وهذا ما �رخس �ینا الق�ا�ة ٔ�ن ٕاشاكلیة معاجلة �خ�الالت والفوارق ا�ال 
یت�اوز ٕاماكنیة احلكومة لیضعها مضن ٔ�ولو�ت ومسؤولیات امجلیع، حكومة 
و�رملان ولك الفا�لني الس�یاس�یني الوطنیني واحمللیني مبا فهيم أ�حزاب 

  .الس�یاس�یة
  حرضات الس�یدات والسادة،

وكام �اء يف نص تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي حول الفوارق 
، فٕان مس�ٔ� الفوارق �شلك �الیا يف �2016ج�عیة وا�الیة لس�نة 

املغرب حتد� �بريا، اعتبارا �لتحوالت الكربى اليت عرفها ا�متع املغريب يف 
الس�نوات أ��رية، وذ� �لنظر ٕاىل تنايم رفض الفوارق ووعي املواطنني 
املزتاید حبقوقهم وتعبريمه ٔ�كرث ف�ٔكرث عن �دم رضامه مقارنة مع �اج�اهتم 

  .موانتظاراهت
ويف س�یاق نفس التقر�ر فٕان مس�توى املسامهة يف الناجت ا�ا�يل اخلام 

ويه �ة % 58.5، �2015ة ٕاىل �دود س�نة  �12ات من  3حققت 
 -تطوان  –الق�یطرة مث طن�ة  -سال  -سطات والر�ط  -ا�ار البیضاء 

 2017احلس�مية، مما یدل �ىل �ركزي جغرايف قوي يف �لق الرثوة، ويف هنایة 
من املقاوالت يف % �55ة �س�ت�ٔ�ر ب  �12ات من ٔ�صل  3نت اك

  .املغرب، مما یؤ�ر سلبا �ىل ا�منو وال�شغیل �جلهات أ�خرى
وف� یتعلق �لفوارق �ج�عیة ا�الیة جتدر إالشارة ٕاىل معدل الفقر 

خ�یفرة مرتفع �دا، واح�ا  - �ف�اللت وبين مالل  -يف �ات م�ل در�ة 
�ف�اللت �اصهم  - خ�یفرة ودر�ة  - یني به دامئا بين مالل هاذ اليش واع 

 �12ات من مجموع  7وا�د ا�هود، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ٕاذ تضم 
من مجموع الساكن الفقراء، كام ٔ�ن �ركزي الساكن الفقراء �لعامل % �74ة 

�ة القروي یفوق �ك�ري احلوارض واملدن، وقد ٔ�كدت تقار�ر املندوبیة السام 
�لتخطیط ٔ�ن معدالت البطا� مرتفعة خبمس �ات، ٕاذ جتاوزت �س�بة 

�ات فقط تضم حوارضها  4، وحسب نفس التقار�ر فٕان %15.7البطا� 
  .ومدهنا �سب بطا� ٔ�قل من املعدل الوطين

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٕا�رة هذه املؤرشات ل�ست لغایة ٕالقاء ا�لوم ٔ�و �ملسؤولیة �ىل طرف 

ذاك، ولكن يه فقط لالس�ت��اس وملعرفة حق�قة الفوارق الصار�ة ٔ�و 
اق�صاد� واج�عیا بني ا�االت الوطنیة �و�، بل هناك فوارق بني نفس 
أ�قالمي دا�ل نفس اجلهة، مفثال الر�ط ل�ست يه امخل�سات ٔ�و س�یدي 
. سل�ن، بين مالل ل�ست يه خ�یفرة م�ال، م�دلت ل�ست يه الراش�یدیة

املدینة والقریة ٔ�یضا، ٔ�ما املناطق اجلبلیة �ا� ساكهنا ٔ�كرث فقرا ؤ�كرث بني 
  .ت�ٔزما

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
قد �ر البعض ٔ�ن تعز�ز احلاكمة واس�تعادة الثقة �لمواطنني يف قدرة 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –س�شار�ن مداوالت جملس امل 

26 

 )2019 فربا�ر 12( 1440 جامدى ا�ٓخرة 6

املؤسسات والس�یاسات العموم�ة �ىل حتسني ظروف ��ش الساكنة �ال، 
لیني والفا�لني والرشاكء �ج�عیني وقد �رى �ٓخرون ٕارشاك الساكن احمل 

واجلهویني بتعز�ز م�ثاق الالمركزیة والال�ركزي وس�ی� ٔ�یضا لت�اوز 
�خ�الالت، لكن العنرص املايل و�ق�صادي �امس يف القضاء �ىل 

  .الفوارق �ج�عیة و�ق�صادیة وا�الیة
�ىل  ٔ�عتقد، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�نه من �ب إالحلاح الت�ٔ�ید

التعل�ت امللك�ة السام�ة، �ري ما مرة ٔ�كد �اللته ٔ�ن من الواجب وامللح 
واملس�تع�ل مراجعة ا�منوذج التمنوي �لمغرب يف ٔ�فق إال�ابة �ىل �دة 
�ساؤالت �برية، ٔ�ي ٔ��ن يه �روة املغرب؟ ملاذا ال �س�تف�د مهنا لك املغاربة 

الته و�اته �ىل و�ه �ىل و�ة التاكفؤ؟ ملاذا ال �س�تف�د مهنا خمتلف جما
العدا� الرتابیة؟ ملاذا ال یمت اس��ر نتاجئ ا�ططات الوطنیة الكربى م�ل 
خمطط املغرب أ�خرض وان��اق والیوت�س و�ريها خللق فرص التاكفؤ بني 
لك املواطنني املغاربة يف اجلبل والسهل، يف القریة واملدینة ويف الشامل كام 

  الرشق؟ يف اجلنوب ويف الغرب كام يف
حنن ن��ظر م�مك، الس�ید رئ�س احلكومة، عند ٕا�دادمك ومراجعتمك 

  .�لمنوذج التمنوي، كام ٔ�كد �ىل ذ� صاحب اجلال�، نرصه هللا
  .والسالم �لیمك

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

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :ق ��سانعبد احل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�لكمتو لنا الیوم وقلت لنا ب�ٔنه اكن �زاف د�ل الربامج، فعال اك�ن �زاف 
د�ل الربامج حملاربة الهشاشة والفقر، ولكن يه لكها �رامج هالم�ة وتنلقاو 
�ر�مج ميول من �ر�مج �ٓخر، اح�ا الیوم اكن بود� �قشو معمك الرب�مج 
د�ل احلد من الفوارق �ج�عیة، ومش��و �ایبني لنا �زاف الربامج �اود 

  .�ين تتلكمو �لهيا، وج�يت لنا �اود �ين �ر�مج ت�سري و�ر�مج أ�رامل
�ملناس�بة، الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل اكن ت�متنع �ىل ٔ�رم� �ش جتمع 

د�ل أ�یتام،  ما بني التعویض �ىل �ر�مج ت�سري والتعویض �ىل الرب�مج
ف�ی�سمح �لبعض ا�ٓخر ٔ�نه جيمع ما بني التعویض �ىل الربملان والتعویض يف 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وجيمع ما بني معاش اس�ت��ايئ ومعاش مدين، 
وما اك�ن حىت مشلك، ولكن الفقراء ال صعیب، ما ميك�ش هلم جيمعو ما 

  .بني هاذ التعویضات
ق ا�الیة، �لكمت وقلت الس�ید الرئ�س ٕاىل مش��ا نتلكمو �ىل الفوار 

احلكومة ب�ٔنه �ىل لك �رملاين ٔ�نه �شوف املنطقة ا�يل هو فهيا، ٔ�� �رملاين 
 11نقايب، احلوار �ج�عي واقف، اضطرر� كنقابة ٔ�ننا ند�رو مسرية هنار 

فربا�ر ومسريات �ویة هنار  20ینا�ر واضطرر� ٔ�ننا ند�رو إالرضاب هنار 
ٕاىل قلت ب�ٔنين من ٔ�اكد�ر ٕاىل �دینا الفوارق ا�الیة ما بني فربا�ر،  24

لكم �ىل تدارت ا�يل ت�سكهنا الطبقة العام�، فوارق �برية �زاف  10ٔ�اكد�ر و
ما فهيش حىت احلد أ�دىن �لع�ش الكرمي، ٔ�ساس�یات الع�ش الكرمي ما 

  . اكینة
 القلیعة ٕاىل مش��ا يف �جتاه ا�ٓخر، مش��ا ٕاىل ٔ�یت معرية ؤ�ور�ر وال

  .تنلقاو ب�ٔنه الهشاشة واص� لوا�د املس�تو�ت خطرية �دا
ٕاىل مش��ا ��شرية املدینة د�لمك ٔ�یضا �ادي نالحظو فوارق �ري ما بني 

  . ٔ�اكد�ر وا�شرية ا�يل هو جوج د�ل الك�لومرتات
ٕاىل مش��ا هنا قریب لر�ط وهنا دا�لني �لق�یطرة �یدوز الطریق 

  . ا�يل م�طقة �د هشة الس�یار �ىل �ني الس�بع
ٕاىل مش��ا نتلكمو ٔ�یضا �ىل املنطقة ا�يل ٔ�� مهنا، ٕاىل مش�ت نتلكم �ىل 
بين مسكني، فهاذ املنطقة د�ل بين مسكني، مش�ت كنقلب �ىل الربامج 
ا�يل دارهتا احلكومة لصاحل هاذ املنطقة، وال �ر�مج، �س�ت��اء �ر�مج وا�د 

هاذ املنطقة ما فهياش حىت س�یا�ة، ٔ�ش لتمثني الرسدي والس�یا�ة القرویة، 
بغاو جيیو یدرو السواح؟ ما اك�ن والو، عوض هاذ اليش سريو د�رو 

اكنت يف .. التمثني �ري د�ل ن��ة الصبار، ا�يل ا�ٓن راها مشات، لك يش
املنطقة، هاذ الن��ة مشات، ا�ٓن هاذوك أ�رايض الرعویة د�ل هاذ بين 

نبات السدر، ٔ�نه الش�باب د�هلم لكهم مشا مسكني، �ین�ت ا�ٓن فهيا ا�ٓن 
�ل�ارج وما بقاش شكون حيید ذاك النبات د�ل السدر، �ىل أ�قل وزارة 

�ىل ذ�ر . الفال�ة �شوف �ري �یفاش تد�ر �اك النبات د�ل السدر
الصبار، الرب�مج الوح�د ا�ٓن �ىل الصعید الوطين هاذ الن��ة هاذي وال 

  .، ٔ�ش�نو ا�يل دارت احلكومة؟ وال يشءهاذ الفا�هة املهمة كمتيش
ٕاىل مش��ا �لرب�مج ا�يل اكن يف ا�مو�ة ذات النفع د�ل صبار ٔ�یت 

  .بعمران، ا�ٓن ا�هتت
د�ل �زن�ت لتمثني زیت ٔ�راكن، مشا  تف�شوتٕاىل مش��ا �لرب�مج د�ل 

  .ٔ�ن ما فهيش املاء والضو
  .انطلقش اكع ٕاىل مش�نا نتلكمو �ىل املرشوع ٔ��ايل د�ل وزان ما

�لكمتو ... هاذي يه الربامج ا�يل كتلكمو �لهيا، ٕاىل �رجع �لمنطقة د�ل
�ىل التعلمي والص�ة، �رجع �لمنطقة د�ل بين مسكني، �لكمت مع وز�ر 

ٔ�شهر، ال یعقل ٔ�نه �اص احلكومة �س�متع لینا ٔ�یضا  6الص�ة، ٔ�كرث من 
مدة د�ل س�نة ) Leishmaniose(كربملانیني، الربملاين هنا �یتلكم �ىل 

  .هاذي و�يق �یعاود یتلكم �لهيا مرة ٔ�خرى
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .ا�هت�ى الوقت اليس ��سان، شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ٓخر لكمة يف التعق�بات �لس�ید املس�شار احملرتم اليس عبد ا�لطیف 
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  .ٔ�معو

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .سشكرا الس�ید الرئ�

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

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ال ٔ�خف�مك ٔ�نين كنت ٔ�نتظر جوا� ٔ�كرث جرٔ�ة ؤ�كرث قوة، ٔ�ن جوا�مك 
ٔ�خفى كثريا من اجلوانب اليت كنا ن��ظر سامعها، �ش �ادي ميكن لمك حىت 

جلبايئ، يف هاذ املس�توى �س�مترو يف تنف�ذ هاذ الرب�مج، هل �ملدخول ا
�ٕال�ا�ت ا�ولیة، بقروض دولیة؟ مل تت�دثو عن وضع �از ٔ�و الهیلك 
�ق�صادي د�ل البالد، ا�يل عیان، فاقد للك جنا�ة، بدون هذا ال ميكن 

  . ٔ�ن نقيض �ىل الفوارق �ج�عیة
حصیح ٔ�نه هناك جمهود يف تقریب ا�ال، ولكن املشلك احلق�قي مازال 

ة ا�ي ال �س�تطیعون تقریبه وال ٕاجياد �ل ما دممت قامئا يف مس�توى املع�ش
  .مل تد�لوا ٕاىل معق املشلك

حصیح كذ� �ىل ٔ�ن اجلهة تعترب رمبا ٔ�مه مد�ل، ولكن هذه اجلهة 
تعطلت، الوالیة أ�وىل لكها ت��ظر القانون التنظميي، الوالیة الثانیة قریبة 

ة �ادي ند�لو �مكل ها يه مازال ما بدیناش كذا، رمبا الوالیة الثالث
�لمشلك د�ل املوظفني واملوارد ال�رشیة ٕاىل مىت؟ ولكن هو یبقى �م، 
هناك مداخ�ل البد ٔ�ن تقولوهنا، نقول لمك من ب�هنا رضورة ٕا�ادة النظر يف 
�یف�ة إالنفاق العمويم، هناك تبذ�ر، هناك �دم املراق�ة واملسؤولیة 

  .واحملاس�بة
ر يف تصحیح �خ�الالت املوجودة ال�رسیع ٕ��ادة النظ: املد�ل الثالث

ت �لمغاربة ما يه �خ�الال ايف ا�منوذج التمنوي، ٔ�ن تبدؤوا، ٔ�ن تقولو 
  ؟ فني �ات وامشن الس�ب واش يف النظام �ق�صادي؟ونوعها

واش يف إالخ�یارات الس�یاس�یة ٔ�و التو�ات الس�یاس�یة من املسؤول؟ 
 .لیهحزب بدون ٔ�ي مرشوع م�وافق �  �40یف يف بالد ف�ه 

املد�ل الثالث ٔ�و الرابع حتسني الوضع العام ل�شمل هذا التحسن 
خمتلف رشاحئ ا�متع، وهناك ٕاشاكلیة د�ل الرثوة يف البالد جممتعة يف ید 

ملیار ما �ساوي اس�هتالك  44دالناس �ميلكو  3ٔ�قلیة احلدیث ا�ٓن �ىل 
ة مغريب، هناك �لل يف أ�جور يف املداخ�ل، يف ٔ�ش�یاء كثري  370000

  .�دا
املد�ل اخلامس یبقى الص�ة والتغطیة الصحیة والتعلمي ٕاخل ؤ�رشمت ٕالیه 
یعترب ٔ�ساسا وهو مصدر إال�الالت حق�قة ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن ن�ٔمل وجود 
تقارب حىت يف املس�توى املع�يش بدون ٔ�ن �كون هناك احلد أ�دىن �لحق 

  .يف التعلمي ويف الص�ة

 ضعف مؤرشات احلاكمة اليت ويف أ��ري یتعني إالحلاح وبقوة �ىل
تؤدي ٕاىل ضعف مس�توى تق�مي الس�یاسات العموم�ة وربط املسؤولیة 
�حملاس�بة واحلق يف املعلومة يه اليت متنع ا�متع من املشاركة اجلادة 

  .واملسؤو� يف بلورة س�یاسات معوم�ة فا��
ویبقى ٔ�مام�ا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الطریقة اليت یمت هبا تدبري �ق�صاد 
والتواز�ت �ج�عیة ل�ست قدریة وال حمتیة ٔ�و �امدة، بل يه م�وقف 
�ىل توفر إالرادات والقدرة واجلرٔ�ة والش�ا�ة �ىل أ�قل يف ا�رتام 

  .ا�س�تور، وشكرا

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

  .اللكمة لمك ا�ٓن الس�ید رئ�س احلكومة �لرد �ىل التعق�بات

  :كومةالس�ید رئ�س احل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الس�ید الرئ�س شكرا جزیال
املهم كثري من السادة املس�شار�ن ٔ��روا موضو�ات �ار�ة عن 
السؤال، ولكن حناولو جناوبو �لهيا شویة، ولكن ق�ل من ذاك اليش بغیت 

�ام ید�ر ذیك  �20ري نقول وا�د القضیة، هللا �رمح �مك ا�يل يف احلكومة 
، كتقول يل ٔ�� �اي �امني تقل يل ند�رو، �ون اكن ساهل اليش م�واضع

  .و�ون راه درتیه هادي حشال هادي
امسحو يل �ىل هذا التعلیق ٔ�ن بعض املرات �یكون شویة د�ل الغري 
املنطقي، مث �ين راه اح�ا ٔ�مام املواطنني �اصنا نعطیو معلومات ذات 

الفقر املدقع، تقلص  مصداق�ة، مجیع التقار�ر الوطنیة لكها تقول بتقلص
  .الهشاشة، تقلص الفوارق

ٔ�� �ادي نقرا لمك من كتاب د�ل ا�لس �ق�صادي و�ج�عي الرثوة 
نقلت ذاك اليش �لسمیة ٔ�� ٔ��  - إالجاملیة �لمغرب، ٕان الفوارق اليت

ٕان الفوارق اليت تفامقت �ىل  - من هنا، و�ساال يل شویة ٔ�مسو خرج�و
بني  %95قد عرفت �راجعا ب�س�بة  2001و  91ني مس�توى إالنفاق ما ب

 0.406مقابل  2014س�نة  0.388ح�ث جسل مؤرش ج�ين  91-2014
 2014، تقلص معدل ج�ين، هذا تقر�ر ال تقلص ٔ�كرث ا�ٓن، ال 2001س�نة 

تقلص حىت �كون عندي التقر�ر ، 2016حىت هذا التقر�ر صدر س�نة 
  .اجلدید ؤ�� نعطیه �

تقلص املس�متر، امسح يل وما ميك�ش هاد اليش ولكن حنن يف ٕاطار ال 
یقول يش وا�د �ٓخر هاد اليش يف التقار�ر ا�ولیة لكها، مايش ما �یقولوش 

 ،�فق معمك، ما اكف�ش ٔ�� م �د ٔ�كرب ش، �یقول التقلص �اصوما تقلص
والو ما دار هذه  ىلوالو ما دارت، إ  ىلولكن ما نقولوش �ا�ة حبال إ 

  .قا�هتا لكها ٔ�ن اكنت يف احلكومات لكها ٕاىل الیومأ�حزاب �اصها تقدم اس�ت
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�ا�ة نقولو ما درت�ش، مث  �اصنا �كونو واحضني مع املواطنني ونقولو
، دوینة �اتين �ري دا�، �ش �كونووا�د القضیة، ٔ�� نقرا �لیمك وا�د الت

�یلو مرت يف  450ملیار س�ن�مي لبناء حوايل  �82رصد �ة در�ة �ف�اللت 
فربا�ر مبقر والیة  6فك العز� �لعامل القروي، انعقد یوم أ�ربعاء س�نوات ل 3

�ف�اللت اج�ع ا�لجنة اجلهویة لرب�مج تقلیص الفوارق �ج�عیة  -در�ة
والرتابیة �لوسط القروي، هاذي مسؤولیة حملیة و�ویة، اح�ا كنعاونو 

ملناس�بة ما ا�و� كتعاون كنقولو هذا اجلزء من املزيانیة �ري جزء، و�
�اصناش خنلطو بني صندوق التمنیة القرویة و�ر�مج تقلیص الفوارق، 
هذاك �ميول جزء واجلزء، ا�ٔكرب اك�ن مؤسسات ٔ�خرى كمتولو، هذا هو 

وهكذا بدینا، الصندوق  2017و 2016املونطاج ا�يل تدار ا�هنار أ�ول يف 
اك اخللط ؤ�� هذاك عندو جماالت هذا من جمالها، �اصنا نفرقو ب��اهتم هذ

عرفت �زاف حشال من مرة املرة الثالثة واملرة الرابعة ؤ�� فالربملان كن�اول 
نوحض هاذ القضیة، هناك مسؤولیة حملیة و�ویة، د�رو الربامج د�لمك 
تد�لو ٔ�ن� الربملانیني لهاذ ا�لجنة وقولو �هيم هاذ ا�وار بعید �اصو هو 

  .أ�ولویة �ىل ا�وار القریب ٕاخل
ن هاذ اليش راه �شاريك، واش ا�و� املزيانیة ا�يل �اصها تعب�ٔ ٕاذ

 3د�ل امللیار تدارت �ري  7، 2019عب�ٔهتا؟ هنا ساءلو�، قلتو يف القانون 
  .ملیار، معقول، هذا مسؤولیة احلكومة، هذا أ�ول

�نیا واش يش �ر�مج كتنفدو �ة مركزیة وزارة التجهزي هاذیك 
ا�يل ملكفة ساءلو�، احلا�ة ا�يل ملكفة هبا جلان الطریق ماداز�ش ٔ�ن يه 

�ویة وحملیة �اصنا �ساءلوها يه، �الش تدار جملس اجلهة و�یتجمعو 
�ش حياس�بو جملس اجلهة؟ ٔ�ن عندو �رامج، عندمه الصالح�ات الاكم�، 

�سامه يف وضع الرب�مج، .. امسحي يل، الاكم�، ٔ�ودي هللا هيدیك، ال
امسح يل يف ٕاطار .. ليت تضع الرب�مج، ما �اصناش نقلوا�لجنة اجلهویة يه ا

الصالح�ات ا�و� هلم يش �ا�ة ا�يل مايش من صالح�هتم ما كهنرضوش 
�ودي ید�ر �ري ذاك اليش ا�يل عندو إالماكنیات راه الرب�مج . معهم فهيا

ملیار حمدد وحمدد شكون ا�يل �ادي یعطي، ذاك  50امسح لیا، الرب�مج 
راه حمدد، ما تبقاش تقول يل ٔ�مسو، .. غتعطي مركز� غتعطي  اليش ا�يل
  .صايف حمدد

�نیا، امسح يل، الرب�مج �سري بطریقة �ىل حسب املدة د�لو، ٔ�ن 
راه  2019د� مربمج  2018يف  2017حىت لیونیو  2017الرب�مج بدا يف 

�ري �ام ونصف �ش بدا، ولكن �ش تقول لیا فعام ونصف حقق ذاك 
س�نني، راه عندو الرب�مج س�نة بعد س�نة،  7ا�يل غنحقق يف اليش 

الرب�مج ٕاىل قلنا كذا وكذا د�ل الطرق راه هو �ىل حسب التقدم راه 
من % 30عندي مجیع الرب�مج حشال حتقق م�ه هاذ الس�ن�ني لكيش حمدد، 

من املؤسسات % 53املؤسسات التعلميیة املربجمة مت ٕاجنازها ٔ�و ٕاصال�ا، 
س�نوات ذاك اليش ا�يل حتقق  7املربجمة ولكن مربجمة �ىل مدى  التعلميیة

يف �امني، ٔ�ن �امني غیتحقق احلصة د�ل س�ن�ني، ما ميك�ش حتاس�ين 

  .س�نني ؤ�� یاله دوزت �ام وال �امني �7ىل 
ما  2017ٔ�ودي هللا هيدیك ٔ�صاحيب �ر�مج الفوارق ا�الیة بدٔ� س�نة 

.. كنبغ�ش ند�ر يش �ا�ة د�ل امسوبدیتوهش ٔ�ن�، وشفيت د�؟ ٔ�� ما 
غتقول لیا ا�وار ما وصلش الضو ٔ�نت تقولها لیا معقول تقول لیا �اصنا 
نوصلوه مز�ن، ولكن غنقول � �الش ما وصلتهيش ٔ�نت فاش كنيت 

�ام، راه د�  16س�نني  �4ام، یاله، �قص �امني نقولو �ري  20فاحلكومة 
شو مبوضوعیة ونقولو هاذ أ�مور مشلك، ال، اح�ا كنقولو ٕاىل اكن غناق 

�اصنا ند�روها وحتثون احلكومة �ش تد�رها ؤ�� نوا�د هبا والعام اجلاي 
تقول لیا ما در�هياش و�ا وا�ديت هبا، ٔ�� م�فق معك، ولكن الفوارق راه 

  .�ات من حشال مايش حىت �لیوم
طیب �ادي جني �لقضیة د�ل هاذ الرب�مج �ل�د من الفوارق ا�الیة 

  موزع �و� بطریقة م�طق�ة، �الش؟
ٔ�وال ٔ�ن مجیع اجلهات فهيا العامل القروي فهيا العامل البعید، فهيا 
الصعو�ت، ولكن اجلهات ا�يل فهيا الصعو�ت ٔ�كرث تعطى �هيا ٔ�كرث، م�ال 

�ف�اللت ا�يل قالو إالخوان، بين مالل یتعطى هلم  - �ة الرشق، �ة در�ة
هذا معقول يف هذا الرب�مج هذا، وهذا م�طقي، ٔ�كرث من ا�ار البیضاء، و 

ولكن ما ميك�ش تقول ب�ٔن ا�ار البیضاء ما فهياش فوارق، ما �ساوش ب�ٔن 
امللیون واك�ن اجلهة ا�يل فهيا �ري ملیون ونصف،  �7ة ا�ار البیضاء فهيا 

امللیون ا�يل �اصين �دد جحرات  7ما ميك�ش �س��ر العمويم ل 
امللیون  7س�توصفات، �دد املس�شف�ات، �دد ٔ�مسو د�ل ا�راسة، �دد امل 

مايش هو د�ل ملیون، طبیعي �كون فوارق، �س��ر العمويم ٔ�ن �دد 
الساكن حىت هو حمدد ول�س فقط املسا�ة، ولكن املسا�ة حىت يه 

  .حمدد، هذه أ�وىل
�نیا، راه �اصنا نعرفو ب�ٔن الرفع من �ق�صاد الوطين هو اسرتاتیجیة 

يش �ىل املدى الطویل ما كتدراش �ىل املدى القصري، ٕاذا وا�د الشویة �مت
د�ل الفلوس ا�يل عند ا�و� ش�هتم �ىل اجلهات وا�واو�ر وبدات ت�شوف 
ٔ�ش �ادي ند�ر؟ ند�ر طریق حتفر ومن بعد ك�شوف فهيا؟ كتد�ر م�اطق 
صناعیة، كتد�ر م�اطق �ذب �ش ميكن ختلق الرثوة �ش جتیب 

ن، �ش ختلق م�اصب الشغل، �ش تعطي م�نفس �لوطن املس�مثر�
والوطن �ادي یعطي تنفس تدرجيیا �لجهات، وهاد اليش ا�يل تدار 
�سرتاتیجیة ا�يل تدارت ق�ل ما جني ٔ��، وق�ل ما جتي حىت احلكومة 
السابقة، و�� الیوم ولت عند� مراكز �ذب وطنیة الس��ر اخلاص 

ت يه يف �لق م�اصب الشغل يف �لق معوما وخصوصا أ�ج�يب ؤ�صبح
الثورة ولت كتحسن و�ادي حتسن تدرجيیا، و�� يف ٕاطار �ر�مج 
ال�رسیع الصناعي �ادي یويل التزنیل اجلهوي لرب�مج ال�رسیع الصناعي، 
وا�ي ٔ�عطى �ال� امل� �نطالقة د�لو، التزنیل د�لو أ�ول يف سوس 

، ..يه القوة د�لها �ش ٔ�مسو ماسة، ٔ�ن �اصنا لك �ة نعطیوها حىت
ولكن هاد اليش ما ميك�ش یتدار مرة و�دة، ٕاذا درتیه مرة وا�دة �ادي 

  .یفشل
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د� اك�ن �ات، �ة الرشق ٕا�شاء املیناء د�ل املتوسط الرشيق، 
س�نني  4، 3املیناء د�ل الناظور �ادي یعطي م�نفس �وي ولكن �اصو 

 �ادي یغري املس�مثر�ن جيیو، ٔ�ما �اله خيرج، ٔ�ن هذاك املیناء هو ا�يل
املنطقة الصناعیة لو�دة راه اكنت حشال هادي، ما عرف�ش واش اك�ن 
مس�مثر�ن هنا نقول هلم هام أ�ولني ميش�یو، ٔ�ن د� الوا�د �یبغي یقول 

ل�ٓخر�ن ش�نو ید�رو ولكن هام ما معرو ما ید�ر، اح�ا جربنا م�اطق ا�يل 
ر جيي والناس د�لو ك�س�مثرو يف �ة ٔ�خرى الناس �یغوتو و�یقولو لالس��

ما جي�ش ل�، كمنش�یو كنقولو هلم ٕایوا ان� بداو ببالدمك بعدا �ش جترو 
�ٓخر�ن جيیو، �یقول � ال ال حىت توفرو، ٔ�ن البد من توفري الظروف 

  .والرشوط
والرشوط والظروف ٕالعطاء اجلهة الرشق�ة دفعة قویة هو �كون عندك 

بري د�ل �س�ترياد والتصد�ر ٔ�ن �بار املس�مثر�ن ا�يل �ادي هذاك املیناء � 
یولیو معلیة جر �ل�س�بة �لجهة �اصهم م�ناء �دامه یصدرو، و�ا تعطهيم 
التحفزيات ا�يل بغیيت ما جيیوش، راه ٔ�� خشصیا تفاوضت مع رشاكت 
�املیة، ٔ�� خشصیا مع وا�د الرشكة �ش جتي بغاو �ري ا�ار البیضاء �يق ما 
�اوش اكع، تنقولو هلم ال منش�یو لهنا، �یقول � ٔ�� ا�ار البیضاء بغیت 

)Mécanicien (ها هو �دا�، بغیت )plombier ( ،ها هو �دا�
ها هو �دا�، بغیت كذا ها هو �دا� ٕاىل ) informaticien( بغیت

�ٓخره املیناء �دا� �یجیب � جحج، كن�اولو ن�س�سو معهم حنفزومه 
، هاد اليش ا�و� كتد�رو، وراه يش و�د�ن مشاو �شوفو ندفعومه

�لحس�مية املنطقة الصناعیة �س�ب ال�شجیع د�ل احلكومة وا�فع د�لها، 

احلث واملفاوضات ٕاخل �ش یبغي مييش ٔ�ن املس�مثر مميك�ش نفرض �لیه، 
  .�اصين �رغبو، �اصين �شوف كفاش مييش

ة يه رشوط الرشوط جيب ٔ�ن نوفرها ولكن الرشوط ا�يل يه �بري 
ٕاسرتاتیجیة كتحتاج الوقت، وكتحتاج ٕاماكنیات �برية، ف�� هاد اليش 
�ادیني ف�ه، وٕان شاء هللا �ادي یوصل، ولكن حيتاج ٕاىل يشء من الوقت 
ولكن ما �ساوش ب�ٔن الیوم الثلثني د�ل م�اصب الشغل اليت ٔ��دثت يف 

�ارج اجلهة، املناطق الصناعیة واملنطقة احلرة يف طن�ة يف �ة طن�ة من 
مبعىن فني ما دريت وا�د القطب اق�صادي قوي راه �یف�ع البالد جيیو الناس 
فني ما اكن ك�ش�تغلو ف�ه، ولكن هذا ال مينع من ٔ�ن لك �ة �اصها احلصة 

  .د�لها
و�� �سرتاتیجیات الكربى ا�ٓن د�ل املوا�، د�ل املطارات، د�ل 

هو ی�ٔ�ذ بعني �عتبار التوزیع املناطق احلرة، م�طقة حرة يف لك �ة 
اجلهوي، ولكن �یا�ذ بعني �عتبار التوزیع اجلهوي يف ٕاطار املمكن، 
فهمت�ين؟ يف ٕاطار املمكن، وراه �ادیني ف�ه و�ادي ند�روه ٕان شاء هللا، 
وحنن م�فائلون، وما اكی�ش إالح�اط یعانون من الی�ٔس، ٔ�� كنظن ب�ٔنه يش 

ق ومزجع ف�ه شویة القلق، ولكن ٔ�یضا مفرح، املواطنني ما اك�ش الواقع مقل
بالد� حتقق ٕاجيابیات �برية، وعند� وا�د أ�مل �بري، ؤ�� بعدا ما 
ك�شعرش بذاك اليش، ٔ�� كنخرج يف الصباح كنقول �مس هللا وكنكفط 

  .وكن�دم، هاذ اليش ا�يل كنعرف
بطبیعة احلال اك�ن �ين مشوشني ا�يل ك�شوشو، اح�ا �ارفني، ال 

يش ٔ�نت، امسحي يل ال�، ما كنقصد�ش، د� وقت ما قلت يش �ا�ة ما
يش و�د�ن �یقولو � � كام ٔ��، ٔ�� ما كنقصد�ش ٔ�نيت ولكن املشوشني 
اكینني، و�اصهم یفهمو ب�ٔن هذه البالد ٕان شاء هللا �ادي تطلع ٕ�ذن هللا 

اح�ا يف  و�ادي شامة بني أ�مم وجبهد مجیع املغاربة والتعاون د�ل امجلیع ؤ�ن
احلكومة لن �رخض ال �ل�شو�ش وال �ل�شویه وال �لت���س وال �لتب��س 
وهاذ اليش لكو �ادي نقاوموه، واحلكومة مس�مترة وذاك اليش ا�ٓخر لكيش 

  .د�ل أ�خ�ار املكذوبة راه ال ٔ�ساس لها من الص�ة
طیب، البد ٔ�ن ٔ�ج�ب ٔ�یضا �ىل بعض املعلومات أ�خرى �ل�س�بة 

، �ر�مج احلد من الفوارق ا�الیة، �ملناس�بة الرب�مج الیوم لتطبیق الرب�مج
ا�واو�ر ا�يل وصلومه الطرقان راه �یحسو �لفائدة د�هلم، ال ن�ساو ب�ٔنه يف 

من الطرق القرویة ٔ�و املسا�  3000ٔ�جنز ما یقرب من  2017-2018
 لكم راه خضم، ما كنا كند�رو حىت 3000القرویة، ٕاما صیانة وٕاما ٕاجناز 

لكم، وما �ساوش ب�ٔنه ف� خيص  3000الثلث د�ل هاد اليش من ق�ل، 
التعلمي وف� خيص الص�ة ٔ�جنز ٔ�كرث من الثلث د�ل الرب�مج ا�يل اكن مقرر 

  .2027من هنا ل 
من % 18ؤ�یضا �ل�س�بة �لزتوید �ملاء الصاحل �لرشب، ما یناهز 

صاحل �لرشب يف القرى، معلیة ربط فردي �لامء ال 5000العملیات املربجمة، 
بطبیعة احلال ما مكلناش لكيش، وهاد اليش �ادي جيي تدرجيیا، ؤ�قول 
���ن ی��ظرون ی��ظرو، راه من حقهم وهاد اليش ٕان شاء هللا الربجمة ا�ٓن 

ٕان شاء هللا، و�ادي  2019تمت �و� و�ادي نعلنو �ىل الرب�مج د�ل 
  .منش�یو ف�ه �لقدام بطریقة رسیعة ٕ�ذن هللا

طیب ٔ�ش�نو هو النقطة، �ل�س�بة �لصبار، ٔ�� م�فق معك اكن هناك 
مرض د�ل الصبار، وهذا ٔ�عىي العلامء، ولكن ٔ�ش�نو هو احلل ا�يل ا�ٓن 

أ�نواع  8تبلور؟ هو هذه القضیة د�ل الصبار طورت �دد من أ�نواع يه 
دة ٔ�صناف الصبار مقاومة لهذه احلرشة، احلرشة القرمزیة، ویمت تدرجيیا ٕا�ا

  .زرعها
ف�� نطلب املواطنات واملواطنني یق�لو الزرع د�لها، یبدلو ید�رو 
وا�د النوع �ٓخر ا�يل �ادي یصرب ج�نیا، �ادي یصرب من ح�ث الرت�یبة 
د�لو، لهذه احلرشة هذه، وما عند�ش يش �ل �ٓخر، و�ملناس�بة هاد 

كري اليش راه مايش �ري �اص �ملغرب راه يف البحث العلمي ويف التف
د�لو، ف�� هذا �ل هو �ل اسرتاتیجي وبطبیعة احلال وزارة الفال�ة 

، ..مس�تعدة �ش تدمع وتوا�ب املواطنني يف هذا ا�ال ونطلب مهنم ٔ�مسو
، ها ان� ك�شوفو امحلى القالعیة حىت ..ٔ�مسو.. ٔ�ن هاد اليش �یجي من �ري

يف جمال  يه د�التنا من اخلارج، واش اح�ا ا�يل در�ها؟ ولكن �اص
الوقایة، جمال العالج ا�يل هو �ذري ا�يل مریض �اصنا ما ميك�ش خنلیوه 
یعادي �ٓخر�ن، ؤ�یضا التلق�ح ا�يل �یكون يف وا�د املسافة معینة اك�ن 
وا�د الهیلكة، وا�د الهندسة معینة د�ل الوقایة، �اصنا نندجمو فهيا 
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 �یتحرقو هلم ا�هبامئ وبطبیعة احلال وزارة الفال�ة راه تدمع مجیع الناس ا�يل
و�ىل  27000درمه حىت ل  5000د�هلم ن���ة املرض د�هلم �یتدمعو من 

  .حسب النوع د�ل ا�هبامئ وذاك اليش
ف��، كنطلب من الفال�ة ا�يل عندمه يش شك ب�ٔن يش �ا�ة من 
ا�هبامي د�هلم مرضو �اصهم خيربو، ٔ�ن �اص املرض یت�د متا، هذه 

راسو وا�هبامي د�لو وذاك اليش وجتاه الناس ا�ٓخر�ن مسؤولیة د�لو جتاه 
التعویض راه اك�ن قلتو، �ري املعایري د�لو �ش نت�ٔكدو، راه تعطى . الكسابة

لعدد من الناس ٔ�� عندي �س شهادات ٔ�ن ٔ�� كن��ع شویة هاذ املوضوع 
  .وا�ا ٔ�� ما عند�ش معرفة كثرية دق�قة ولكن كن��عو

امجلیع ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد، ٔ�� �ري زدت هذاك طیب، ومرة ٔ�خرى ٔ�شكر 
ال، هرضت �لهيا، ال هرضت . الرب�مج، �رنجعو � مرة ٔ�خرى ٕاىل بغیيت

�ف�اللت  -�ف�اللت �ملناس�بة در�ة - �لهيا، اعطینا الرب�مج د�ل در�ة
كهننهيا ٔ�ن هاذ الس�نة دارت ٔ��ىل م�اصب الشغل �ىل حسب املندوبیة 

الثة ٔ�و الرابعة يف م�اصب الشغل ٕا�داث السام�ة �لتخطیط، يه الث
م�صب شغل يف س�نة، وهذا �م ودلیل �ىل ٔ�نه بدات تتحرك  17000

فهيا احلركة من بعد ا�مع د�ل الطريان، ٔ�نه هذاك دمع حىت هو، ا�مع 
د�ل الطريان �ش تويل الر�الت ٔ�كرث و�مثن رخ�ص �ش ر�ال أ�عامل 

ا هاذ الرب�مج د�ل تقلیص الفوارق ميش�یو والناس د�هلم �سافرو، ؤ�یض
  .ا�الیة و�رامج ٔ�خرى م�عددة بطبیعة احلال �متني هبا و�متني جبمیع اجلهات

و�ملناس�بة، مجیع اجلهات كن�اولو هنمتو هبا، ولكن ٕاسرتاتیجیا ما 
یتخیلوش الناس ب�ٔن ذاك اليش �ٓين، ٕاىل طور� املطار، ٕاىل طور� النقل 

��ات �ىل مس�توى معني راه فك العز� �ىل اجلهة يف اجلوي، ٕاىل طور� الب 
ومجیع الربامج أ�خرى د�ل القصبات �یف ما . طور النقاش ما خنلیوهش

قالت الس�یدة الوز�رة ٔ�و �رامج ٔ�خرى، وما �ساوش ب�ٔنه ٔ�یضا �ىل مس�توى 
ال�شغیل العمويم �ك ٔ�مدام الزويم؟ �ىل مس�توى ال�شغیل  -تبع معا� –

ٔ�لف يف  �40د اجلهد �ري مس�بوق، وهاذ العام غیكون العمويم در� وا
  .ال�شغیل العمويم وهذا من ٕاجيابیات التعاقد

�ملناس�بة ا�ي ال ميزيمه من ح�ث أ�جر والرتق�ة د�هلم عن املوظفني 
ا�ٓخر�ن ٔ�ي يشء، ولكن إالجيابیة د�لو ٔ�نه �یعطي �لجهات ٕاماكنیة 

  .ذ اجلهات یعطهيا ٔ�مهیة ٔ�كرثال�شغیل �كون يف اجلهة يف إالقلمي �ش ها
  .شكرا جزیال والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  .شكرا لمك مجیعا �ىل مسامهتمك
ٔ��لن عن رفع اجللسة، ويف نفس الوقت اف�تاح �لسة ٔ�خرى �لسة اخ�تام 

 .ا�ورة


