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 اخلة النائب عبد العزيز العبوديمد

 باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

 في

    6102للسنة المالية   51.07المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 

                   (6102نونبر  02 جلسة يوم) 
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

مشروع قانون المالية نتلقى  وات الشعبيةقأود في البداية، أن أثير انتباهكم إلى أننا في االتحاد االشتراكي لل         

لمسيرة لإحياء الذكرى األربعين يتزامن هذا المشروع مع فمن جهة . في ظرفية خاصة ومتميزة 6102لسنة 

المتسم ه عاليا مضمونالذي نثمن  الخطاب الملكي الساميالتي خلدها الشعب المغربي على وقع الخضراء 

ستغالل مآسي أبناءها لتحقيق االترابية بهدف عرقلة تنمية المنطقة و تنامخطط خصوم وحد مواجهةفي  بالصرامة

المدنية كافة الفعاليات للتعبئة الجماعية المستمرة والمتواصلة نحيي بشكل خاص اإذ و .نتفاعيةاو مصالح إقليمية

التي تم  ،المشاريع والمبادرات ، نسجل بأنالمسلحة الملكيةوعلى رأسها القوات بالجهات الجنوبية والعسكرية 

بخصوص  لغة األهمية إلى المجتمع الدوليارسالة ب لألقاليم الصحراوية، اإلعالن عنها بمناسبة الزيارة الملكية

 ستجداء اإلعاناتاو مقابل سياسة الدمار والتفقير فتعلمالمغرب مع هذا النزاع ال البناءة التي يتعامل بها المنهجية

 ستعمالهم ورقة تفاوضيةاأبناء مخيمات العار في تندوف و  مستقبل حتجازافي  ستمرارخصوم لالال التي يتبناها

 .لدولة الجزائريةلاإلقليمية واإلستراتيجية مصالح لفائدة ال

مباشرة بعد االستحقاقات االنتخابية األخيرة التي  6102ومن جهة ثانية، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 

في ما يرتبط باآلليات  6100محطة استثنائية عاكست أفق االنتظار الواعد الذي بلوره دستور  تشكل

جملة من االختالالت المسلسل االنتخابي  فقد اعترت. جهوي والحكامة السياسيةالديمقراطية والتصور ال

 ومروراالغرف المهنية، و انتخابات المأجورينمن  مراحل بدءاالمختلف  التي همتوالوقائع السلبية 

االتحاد وهو ما يجعلنا في  .وصوال إلى انتخابات مجلس المستشارينوباالنتخابات الجماعية والجهوية، 

لتراكمات سياسية سلبية  اتتويج نعتبر العمليات االنتخابية التي شهدتها بالدنا مؤخرا االشتراكي للقوات الشعبية

تمييع الخطاب والتهميش التام للمؤسسة التشريعية طغى  سوء التسيير الحكومي للشأن العام حيث طبعت 

الهادفة  يةدستورالالمبادئ  تعطيلوالسلط توازن  نحوتطوير الممارسة المؤسساتية  للتملص من واجبالسياسي 

لمسلسل الديمقراطي بفعل سطوة المال ل االنتكاسة الحقيقيةنتيجة ذلك  توكان. الديمقراطية التشاركيةترسيخ إلى 

الحكومة في أول استحقاق  فشلأدى إلى ، مما االنتخابي والفساد المتعدد األشكال والحياد اإلداري السلبي

عن مباشرة التفعيل المبكر الحكومة تقاعس بفي هذا الصدد  يكفي التذكيرو .6100دستور بعد لما انتخابي 

التأخر ولمقتضيات الدستور إذ انتظرت سنتها الخامسة لعرض ومناقشة القوانين االنتخابية والمصادقة عليها 

في تجاهل القانونية و خارج المقتضيات" النتخاباتلمركزية لجنة "وإقرار في اإلعالن عن األجندة االنتخابية 

كما نذكر باالرتجالية وانعدام الشفافية التي  .إحداث هيأة مستقلة لإلشراف على االنتخاباتدعوة إلى للتام 

عرفت تشطيبا آلالف التي اللوائح االنتخابية واالنتخابي التقطيع  اتسمت بها المقاربة الحكومية في التعامل مع

إضافة  .أفعال تزوير رجعت بنا إلى سنين خلتو ستدراكية للتسجيل بإنزال مخدومالعملية االسمحت و الناخبين

إقحام المؤسسة الملكية في الحملة االنتخابية واللجوء إلى و بعض المرشحينضد الممارسات التحكمية إلى 

لوسائل ستعمال االمرشحين، خاصة بعض الوزراء، البعض  ولجوءوالعنف الجسدي العنف اللفظي 

في  الحياد السلبي للسلطات اإلدارية والقضائيةوالتوظيف السياسي للخطاب الديني والعمومية  نياتواإلمكا

عدم نشر النتائج الكاملة لالستحقاقات االنتخابية مع سوء تدبير اإلعالن عنها مواجهة الفساد االنتخابي، وأخيرا 

األرقام والمعلومات المعلن عنها علما  والتعثر في الكشف عن معطياتها مما أثار جملة من الشكوك في حقيقة

 .أن اإلدارة تتوفر على الوسائل التقنية واللوجيستكية إلعالن النتائج في حينها

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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واليتها وما تعتزم استكماله من انجازات هذه الوالية محطة تقييم ما أنجزته الحكومة خالل السنوات المنصرمة من 

 .تنبثق مداخلة الفريق االشتراكي بمجلس النواب التي أتشرف بتقديمها أمامكم،  يهوبناء عل .6102برسم سنة 

ولم  .، ال يختلف عن سابقيهمعطيات مرقمة، كما يقدم لنا، نصا و6102قانون المالية لسنة  مشروع إن         

يستشعر واضعوه بأنه قانون نهاية والية الحكومة القائمة، بحيث كان يجب أن يكون مدعما بما أنجزته من 

تنوي  ا، وم6106المجلس الموقر خالل شهر يناير  هذااألهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي المقدم أمام 

 .6102حقيقه أفق برسم المشروع المعروض علينا، وما سيتجاوز إنجازه وت هاستكمال

واسترجعنا شكل .  وتساءلنا عن بواعثه وأسبابه. تمعنا، نحن في  الفريق االشتراكي، مليا في هذا الوضع

ت لنا عدة أسباب من بينت عمرها،المنصرمة من للقوانين المالية خالل األربع سنوات اشتغال الحكومة ووضعها 

 : أهمها
دون  واجترارها مضامين الخطب الملكية  ة المتمثل في استرجاعللحكومالطابع االستسالمي والتقصيري  -     

تفعيلها بترجمتها إلى أهداف نوعية وكمية وصياغة برامج مشاريع مندمجة مجهودات الضرورية للنفاذ إلى بذل ال

ج أو مشاريع قطاعية  ها بتبني برامئواكتفاومتماسكة، بينة البرمجة الزمنية والمالية واليات التتبع والتقييم والتقويم، 

متناثرة، ضعيفة أو منعدمة االرتباط ،دون أن تكون مضمنة في مخطط متوسط المدى يؤمن تناسقها وإيجابية 

أثارها المثلى ، القابلة للتقييم في الواقع المجتمعي الملموس على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ا، ورؤية ذورؤية كوالبرنامج الطاقي،وبرنامج التنمية البشرية المستدامة، تلكم حالة المغرب األخضر، .والسياسية

كم هو صافي  : بكافة القطاعات التي تشرف عليهاوحتى تتضح صورة ما نقصده، نسائل الحكومة .... الخا،ذك

المتوسط كم هو الحجم الكلي والفردي  ? هذه البرامج هإحداث مناصب الشغل القارة والكريمة التي مكنت من

من الفوارق االجتماعية أي حد ساهمت في الحد  وإلى ?قد تكون أحدثته  يذال اإلضافي من الدخل للصافي

 ?والمجالية
وتجاوز المعضالت  االستناد على نموذج نمو أبان، على امتداد العقود السابقة، محدوديته في احتواء -     

والمتمثلة باألساس في ضعف نسبة النمو، واستفحال ظاهرة البطالة لدى الشباب  ،االقتصادية واالجتماعية الكبرى

 .المكون والحامل لشهادات عليا، والمتمثلة أيضا في استدامة األوضاع المتردية لقطاعي التعليم والصحة

اء واختالالت أخط باالكتفاء بتدبير مخلفاتلصورة وواقع المجتمع المغربي  افتقاد المنظور البعيد المدى -    

منظور استراتيجي واستشرافي بديل، واستبعاد الخوض في أي  كراهات الحاضر والمستقبل القريب،إالماضي و

على ما هو أحسن، واالستشهاد في  عن فهم واقع الحال والوعظ والدعاء بالتوفيق في الحصولواإلعراب المتكرر 

يات ترميمية لن تصمد الموارد المرصودة لها وطرق وعمللك بمبادرات ال تعدوا أن تكون  مسكنات  ظرفية  ذ

في تثبيت رقي الوضع االجتماعي والعدالة االجتماعية يساهم تدبيرها في استنباتها كعامل تنموي بنيوي مستديم 

    .على المستوى المجتمعي الشامل

عدم امتالك القدرة الكافية إلحداث التغييرات الموجبة لمحو االختالالت ومظاهر الفساد السائدة وإحداث -     

مسار تنموي مغربي متماسك وشامل يحد من المعاناة لوضع وإعمال بنيات وسبل التحوالت الفكرية والمنهجية 

مواطنيه ومواطناته من العيش الكريم والحرية  المجتمعية المعاشة، ويفتح الفرص الحقيقية لولوج عهد واعد يمكن

 .والمساواة والطمأنينة

تفحصناه . الدي نناقشه اليوم 6102، فإننا لم نستغرب شكل ومضمون مشروع قانون المالية لسنة ذلكونظرا لكل 

 .األسف الشديدلكن خاب أملنا مع  .التي سبقته عن قيمة مضافة مقارنة مع قوانين المالية نا نعثر فيهبكل عناية عل
  : أمام ثالث ظواهر أساسية وهيوتفاجأنا 

 ابتذال قانون المالية؛ -          

 تباطؤ النمو االقتصادي؛ -          

 .مجازفة الموازنتية بالقدرة الشرائية والسيادة الوطنية  -   

واالقتصادية واالجتماعية، وعلى حاسمة في مسيرتنا السياسية قضايا وطنية  اجترار ربنا سلوك إهمال أوغكما است

   : رأسها

 معضلة بطالة الشباب ثروة المغرب الحالية والمستقبلية؛ -         

 . ورش الجهوية المتقدمة -         

 ذال قانون الماليةابت. 0



 

3 

 لشأن العام المغربي وفقحكومي ل في سياق تدبير يندرج 6102مشروع قانون المالية لسنة  يتضح بان       

منظور قاصر واستسالمي أمام عوامل التحوالت واإلكراهات الظرفية  والمبادرات التجزيئية، منظور  ال يعالج 

اإلشكاالت البنيوية وال يؤسس، تراكميا، لبنى ودعامات المغرب الموحد، القوي، الحداثي والموفر لحظوظ 

 .قافية والمجاليةاقتصادية واجتماعية وسياسية تنمحي معها الفوارق االجتماعية والث

عتها ومصداقيتها اال بمقدار ما تساهم في تحقيق تراكمي ألهداف جافال تستقيم جدوى الميزانية السنوية، وال تثبت ن

 .اقتصادية وثقافية وسياسية مجتمعية مخطط لها على المدى المتوسط والبعيد

على مخطط  6102قانون المالية لسنة  فباستثناء بعض المرجعيات اإلنشائية والوعود العامة، ال ينبني مشروع

وطني يحدد على المدى المتوسط والبعيد توجهات واختيارات الدولة، والغايات واألهداف المتوخاة، والبرامج 

أو برامج أو مخططات، لكنها تفتقد  رؤى استراتيجيةهناك مبادرات قطاعية بصيغ . والمشاريع المرسومة لتحقيقها

ليات ووسائل تجسيدها الفعلي ي ضامن لتناغمها ومحدد لسياسات واتركيبلالندماج ضمن مخطط وطني 

 .وتتبعها وتقييم أثارها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية في الواقع المجتمعي الحقيقي ،والملموس

عود ، يظل  هذا األخير سجين منطق الو6102وفي غياب هذا المخطط كمرجعية لمشروع قانون المالية لسنة 

 هذا ما تبرزه، شكالو. لمصالح قطاع الماليةواآلمال ،ومنطق إعداد أحادي النظر متمثل في مقاربة تقنوقراطية 

ساعة قبل انعقاد  62ف الوثائق المرافقة لهذا المشروع والتي لم يتوصل بها السادة الوزراء إال ومضمونا، مختل

 .مجلس الحكومة للمصادقة عليه

احتساب بعض هو المنهج االلتوائي في  وما يثير االنتباه، في معرض تناول التطور االقتصادي والمالي، 

دون إبراز التطور  ،...( 6102-6110، 6102-6116، 6102-6112)المؤشرات على امتداد فترات متباينة 

ذي يمكن من خالله إصدار ، وهو التطور ال6102الحاصل منذ  تولي  هذه الحكومة المسؤولية إلى حدود سنة 

 .الحكم المناسب على نتائج التدبير الحكومي خالل األربع سنوات المنصرمة من عمرها

أو الخطاب التقديمي له، ليس هناك  6102وسواء تعلق األمر بالتقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 

، استنادا على ما التزمت به الحكومة عند بداية واليتها مؤشرات تقييمية للنتائج المحققة خالل هذه األربع سنوات

مقارنة مع سنة   6102بل هناك تهرب حتى من تبيان المجهود اإلضافي الذي تعتزم الحكومة إضافته برسم سنة 

وما أشرفت على في واليتها بتوضيح ما استكملته من مشاريع  المندرجة 6106و 6102و  6102وسنوات  6102

 .ريع جديدةانجازه من مشا

تم  حيث ماديا وماليا حسب القطاعات والمشاريع 6102إنجاز ميزانية  السكوت عن مستوياتلك من ويتجلى ذ

وتلك المتوقع  6102االعتمادات الملتزم بها برسم ميزانية وحجم االعتمادات المؤداة توقع  تقييم وتقديم  يتفاد

وهذا مظهر من مظاهر القصور الذي يفقد  .حسب المشاريع والبرامج وقطاعات االنتماء 6102ترحيلها لسنة 

 . شروط الشفافية والمصداقية واالستعداد للمحاسبة والتقويم 6102قانون المالية لسنة 

، إال أن ما يثير االستغراب هو التصريح بوعود تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة

وفي نفس الوقت االستشهاد بوجود فئة من الشعب المغربي في أوضاع المعاناة من ظروف عيش قاسية وتهميش 

مستمر، وذلك دون تحديد السياسات والمجاالت والفئات المستهدفة والبرامج والمشاريع الكفيلة بالتقليص الفعلي 

 .لتلك الفوارق ولعوامل قساوة الحياة والتهميش

ت الذي يدل الواقع على انتشار الفقر بين الساكنة القروية والحضرية، واستدامة عزلة المناطق كل هذا في الوق

النائية والوعرة، وتدني إمكانيات الولوج إلى الحقوق األساسية عبر مختلف المجاالت الجهوية، وحدة التباينات 

قطاعي التربية  هفية، فضال عما يعرفالجهوية على صعيد توفر البنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية والثقا

الوطنية والصحة من اختالالت واختناقات تنعكس سلبا على الساكنة القروية والحضرية ذات الدخل المنعدم أو 

 .المحدود

انون المالية بجعله قإعداد وصياغة مشروع  ابتذالتأكد مواصلة اعتماد الحكومة منهجية ي ومجمل القول، فإنه

 .روتينيةعملية سنوية 

 النمو االقتصاديتباطؤ  .6

بتحقيق نسبة نمو لالقتصاد الوطني تصل في  6106شهر يناير في لقد وعدت الحكومة بموجب تصريحها     

وما  6102بنهاية سنة ( 2)متوقع هو  ، ومالكن ما تم الوصول إليه. 6102-6106خالل فترة  2,2المتوسط 

، يجعل هده الحكومة بعيدة عما التزمت به أمام الشعب 6102من لدن الحكومة في أفق سنة ( 2)هو مستهدف 

 .المغربي
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أنجزته ، إضافة إلى ما تتوقعه، لن يمكنها، في أحسن الظروف،اال من بلوغ نسبة نمو متوسطة تناهز  فما

3,6   . وهي نسبة اضعف مما تحقق(23,  ) و 6112-0111خالل فترة (1,2  )  خالل فترة

6112-6100. 

 تطور نسبة النمو خالل والية الحكومة

 

 

 

 

 

 مجازفة الموازنتية بالقدرة الشرائية والسيادة الوطنية . 2

إن اهتداء هذه الحكومة إلى حلول جذرية كفيلة بإرساء نموذج إنمائي يستوعب المعضالت السالفة الذكر ويقي     

مليار درهم ،  60211فهي مستسلمة لواقع حالها مقترحة نفقات عادية بمبلغ  . من أثارها السلبية ليس في مقدرتها

أي 

اقل 

بنسبة 

 0 

فيما . مليار درهم 021، أي  6102وميا يساوي نفس المبلغ المرصود سنة ، واستثمارا عم6102من مبلغ ميزانية 

 .  2.2والدين الخارجي بنسبة     2.6تقدر زيادة نفقات فوائد الدين الداخلي بنسبة

. حد كبير توسع وتطور النشاط االقتصادي على أهمية النفقات الفعلية لالستثمار العمومي يعتمد إلى وكما تعلمون،

مليار درهم  خالل فترة  026هذه النفقات التي، حتى من الناحية التوقعية، ظلت في مستوى متوسط وطني يناهز 

 (.من مذكرة تقديم 62الصفحة ) 6106-6102

 

ومقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فان نسبة نفقات االستثمار العمومي خالل هذه الفترة انخفضت من 

6,62    02  3,إلى 6106سنة   6102سنة. 

توقعاتها ووعودها، نالحظ الحجم الهام  واستحضارا لضعف القدرة التدبيرية للحكومة في تنفيذ 

 : لالعتمادات المرحلة من سنة إلى التي تليها
 ؛ 6102و  6102مليار درهم للسنتين  02ترحيل  -

 ؛6102إلى سنة  6102مليار درهم من سنة  06ترحيل -

 .6102إلى سنة  6102مليار درهم من سنة   16,5 ترحيل -

ه باختزالها في ضعف القدرة التنفيذية لآلمرين بالصرف، فإننا نجزم بأنوإذ تبرر الحكومة هذه الترحيالت 

التتبع والتقييم الوثيقين، والبرمجة المدققة و ،من حيث دراسات قابلية اإلنجازيرجع إلى عدم جاهزية المشاريع 

 .عقم المساطر المعتمدة في إعداد الصفقات ومصادقات مصالح المراقبة الماليةوإلى 

مليار درهم من طرف  02، فإن تجميد نفقات االستثمار العمومي المتوقعة، ناهيك من إلغاء وعلى كل حال

، وترحيل جزء مهم منها من سنة إلى أخرى، قد يؤدي إلى الحد من عجز الميزانية أو 6102الحكومة في ابريل 

الرفع ل دون ويحي والخزينة، لكنه يضعف فعال قدرات الدولة في إحداث فرص توسع النشاط االقتصادي الوطن

تقليص معدل إضاعة فرص  مكانات إحداث مناصب شغل إضافية واإلإهدار  ينتج عنه من نسبة النمو، وبالتالي

 .البطالة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات

ها، لجأت الحكومة باستمرار إلى االقتراض مفي ظل هذه الظروف والممارسات المبطئة للتنمية، ورغ

 .خلي والخارجيالدا

 6102 6102 6102 6102 6106 6100 السنوات

 723,0 653,0 586,6 554,2 493,6 440 حجم الدين بمليار درهم

النسبة من الناتج الداخلي 

 ()الخام 
52,5 58,2 61,5 63,4 (65) (67) 

متوسط نسبة  الوالية الحكومية 

 6102 6102 6102 6102 6106 6100 واتالسن ()النمو

 5,2 3,0 4,7 2,4 5 3 3,6 ()نسبة النمو

 6102 6102 6102 6102 6106 السنوات

العمومي    نفقات االستثمار

 بمليار درهم

022 180 ,3 186,6 189,0 189,0 
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 (29) (27) 25,7 23,3 20,7 18,6 تحمالت الفوائد بمليار درهم

  
مليار   212إلى  6100مليار درهم   سنة   440,0وأدى اختيارها هذا إلى ارتفاع حجم دين الخزينة من  

مليار درهم في أفق سنة  662، ومن المتوقع أن يصل  6102مليار درهم سنة   586,6  ثم  6106درهم سنة 

، 6106سنة   58,2و  6100سنة   52,5ومثلت هذه المبالغ نسبا من الناتج الداخلي الخام تصل .  6102

 .6102سنة   26لتناهز   6102سنة   63,4ثم 

مليار 20,7إلى  6100مليار درهم سنة   18,6من  انتقلت ، فقدوبالنظر إلى تحمالت فوائد دين الخزينة

 .6102مليار درهم سنة  61، ومن المتوقع أن تبلغ 6102مليار درهم سنة  25,7لتصل  6106درهم سنة 

كل هذه المؤشرات، المرتفعة باستمرار، نتيجة لنهج هذه الحكومة، تمس فعال هامش السيادة الوطنية  إن

وستكون هذه الحكومة مسؤولة على أية . في اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية على المدى المتوسط أو البعيد

 .صعوبات من هذا القبيل قد تعترض بالدنا مستقبال

 معضلة البطالة .2

خصوصا بالوسط الحضري ولدى الشباب المغربي  ،ظاهرة البطالة ظاهرة مزمنة ومتفشيةإننا نقر بان          

و  02كمعدل بطالة الشباب بالوسط الحضري والذي يتراوح عمره بين   22حيث تشير تقديراتها إلى حوالي

جموع العاطلين على المستوى سنة من م 22-02لدى الشباب من فئة   66ويرتفع هذا المعدل إلى. سنة 62

 .الوطني

ورغم خطورة معضلة البطالة، في حجمها الحالي المتراكم، وتوقعا  التساعها خالل السنوات المقبلة في ظل    

يظل مستندا على  6102محدودية النموذج التنموي المتبع على إمكانات التشغيل، فإن مشروع قانون المالية لسنة 

عمول بها والتي أبانت عن عدم نجاعتها في امتصاص البطالة  وخصوصا لدى الشباب السياسات واآلليات  الم

المكون والحامل لشهادات متوسطة وعليا، و ذلك عوض التوجه إلى مراجعة هذا النموذج التنموي، علما أن 

لغ سوى المعطيات اإلحصائية تبين ضعف وعدم انتظام صافي مناصب الشغل التي يمكن من إحداثها والتي لم تب

 022111بعدما بلغ  ،6102منصبا سنة  60111و ،6102منصبا سنة  002111و ،6106منصبا سنة  0111

 . 6112منصبا سنة 

 .مليون درهم بخصوص صندوق النهوض بتشغيل الشباب 601أمام هذه المعضلة، لم تقترح الحكومة إال اعتماد 

منصب شغل برسم سنة  62112يكمن في اقتراحها  ،وما يبرز قصور الحكومة في التشخيص واالستشراف    

هذا العدد ال و  .منصبا لصالح رئيس الحكومة 21منصبا موزعا على مختلف الوزارات و  62122، 6102

المتوالي  لإل دارة العمومية من األطر والكفاءات  ذات التجربة والخبرة بفعل المغادرة الطوعية  يستحضر اإلفراغ

وعدم تجديد وتأهيل رصيد اإلدارة العمومية من تلك األطر والكفاءات لضمان قدرتها  واإلحالة على التقاعد

التدبيرية والدراسية والتواصلية وتعزيز موقعها التفاعلي و اإلقناعي مع متعاملين وشركاء غالبا ما يتوفرون على 

هالت والكفاءات الذي تعاني كما أنه ال يستحضر العجز البين من المؤ. كفاءات وخبرات رفيعة المستوى والخبرة

الضرورية إلدارة التنمية المحلية  وطوهو عجز يعيق الشر. لح الالممركزةمنه الجماعات المحلية ومختلف المصا

 .إدارة فعالة وناجعة

ه المعضلة الحساسة والخطيرة في واقعنا المجتمعي، فإنها بعيدة عن الوفاء بما التزمت الحكومة لهذ ونتيجة إلهمال

 بلغالمعدل هذا فالمعطيات الراهنة تدل على أن . 6102في أفق   2خفيض المعدل الوطني للبطالة إلى ت به من

0110  2   وال يمكن للحكومة أن تخفضه إلى .6102نهاية الفصل الثالث من سنة  عند   في غضون األشهر

 .المتبقية من عمرها

  ورش الجهوية المتقدمة. 5

في إطار الجهوية المتقدمة ، كما تم إصدار القوانين المؤطرة االثنى عشر جهة  تعلمون، إحداثإننا نعلم  كما    

وأنيطت بها اختصاصات وصالحيات في مجاالت التنمية االقتصادية والتكوين المهني والتكوين المستمر . لها

 ...والشغل،والتنمية القروية والنقل والثقافة والبيئة الخ

 6102خالل شهر شتنبر  ، كما جرت،لت هياكلها بموجب االنتخابات الجهوية التي جرتوإذ استكم          

هذا القانون الذي . 6102األخير، فان تفعيلها الفعلي ينطلق بما يوفر لها من إمكانيات في إطار قانون المالية لسنة 
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ل بين دينامكية النمو، ودينامكية تشير الحكومة من خالله إلى جعل الجهوية مرتكزا أساسيا لتحقيق التوازن المأمو

 . اإلدماج االجتماعي والحد من الفوارق المجالية

 :وفي سياقها هذا، اقترحت الحكومة

 تحت  التضامن بين الجهاتصندوق  وتحت إمرة رئيس الحكومة التأهيل االجتماعي  إحداث صندوق

 .إمرة وزارة الداخلية دون تزويدهما بأي درهم

 0ضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل من رفع حصة الجهات من ال   6إلى ، وكذا 

 .61إلى  02حصتها من الضريبة على عقود التامين من 

  مليار درهم من الميزانية العامة لصالح الجهات 6رصد. 

مليار درهم النطالق الجهوية المتقدمة بما يعلق عليها  2توقع توفير  وتؤدي هذه اإلجراءات إلى 

 من أمال
جهة متباينة  06والسؤال المطروح هو هل بمثل هذه التدابير  يمكن انطالق جهوية جدية تخص 

  :حيث يالحظ بأنواألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التركيبة الديموغرافية 

  21أربع منها تتركب من حوالي سطات، الرباط-الكبرى البيضاء الدار من سكان المغرب وهي - 

 .الحسيمة – تطوان - مكناس و طنجة -، فاسأسفي – القنيطرة، مراكش – سال

 واد نون، -كلميم  أربع جهات تتميز بمعدل نمو سنوي للسكان اقل بصفة ملفتة من المعدل الوطني وهي

هذا االنخفاض بسبب الهجرة إلى مدن الجهات  وقد يكون .تافياللت والشرق – مكناس،  درعة -فاس

 .األخرى

  وفاس ، أسفي - ومراكش  ،الحسيمة – تطوان - كطنجة ستويات المعيشة في جهاتفوارق محدة- 

 ..القنيطرة – سال - ماسة والرباط-وسوس ،مكناس

اآلمال على تفعيل الجهوية لتحقيق  6102أمام هذه المعضالت البنيوية المقلقة، يعلق مشروع قانون المالية لسنة 

وهي آمال مستحيلة المنال بفعل محدودية . والحد من الفوارق الجهويةالتوازن بين النمو واإلدماج االجتماعي 

 .االستثمارات العمومية وضعف اإلمكانات التمويلية لدى الجماعات المحلية والجهات

مليار درهم لفائدة األثنى عشر جهة،ال يجعل كل واحدة منها تحصل في  2فما يقترحه هذا المشروع من رصد 

 مليون درهم، أي كلفة مشروع أو مشروعين من الحجم الجهوي الكبير 222المتوسط إال على حوالي 

إننا نستبعد  فهل بمثل هذا المقدار من اإلمدادات المالية لصالح الجهات يمكن الزعم بالحد من الفوارق المجالية

  .لجهوية المتقدمةونجزم بأن الحكومة لم ترتق  إلى رهانات وغايات ا. ذلك

 


