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العامل القروي تقدمت به األغلبية .الكلمة ألحد مقدمي

محضر الجلسة المائة

السؤال ،السيد النائب احملرتم السيد عادل السباعي ،تفضل.
عفوا ،نقطة نظام السيد الرئيس السيد أمحد الزايدي احملرتم.
النائب السيد أحمد الزايدي رئيس الفريق االشتراكي (
نقطة نظام):

التاريخ  :اجلمعة  13ماي  3131املوافق ل  31رجب

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

.3111

السيد الرئيس،

الرئاسة  :السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب.

السيد رئيس الحكومة،

التوقيت  :مثانية ومخسون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثانية

السادة الوزراء،

والدقيقة األربعني زواال.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

جدول األعمال  :اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة

السيد الرئيس ،أتدخل يف نقطة نظام باسم فرق
املعارضة وأيضا باسم اجملموعة النيابية للحزب العمايل ،ألوضح
وجهة نظرنا يف ما يتعلق بعدم املشاركة يف هذه اجللسة،

العامة املوجهة إىل السيد رئيس احلكومة.
السيد الرئيس:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد رئيس احلكومة احملرتم ،حتفظنا من أشغال هذه
اجللسة ليس جديدا ،اجلديد هو قرارنا بعدم املشاركة فيها،
تتذكرون السيد رئيس احلكومة ،بأننا يف أول جلسة وإذا مل
ختنين الذاكرة ،كان يف  3133/11/35تقدمنا مبجموعة من

على بركة اهلل ،أرجو من السيدات والسادة النواب أن يلتحقوا
مبقاعدهم ،سننطلق اآلن إن شاء اهلل.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف
المرسلين.

التحفظات تتعلق مبوضوع هذه اجللسة ،تتعلق مبحاورها ،تتعلق
مبنظورها العام ،وتتعلق بشكل عام كذلك يف شكلياهتا التقنية.
حتفظاتنا واجهتها األغلبية بعدم االهتمام وكان موقفنا واضحا،
هذا مكسب دستوري ،هذا مكسب تعتز به بالدنا فال ميكن

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد وزير الدولة،
السادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

الوقوف ضده .لذلك ورغم كوننا كنا غري منصفني يف هذه
العملية ،شاركنا يف هذه اجللسة على أمل أن يتم اإلصالح يف
ما بعد .وعلى حد علمنا ،حاول رئيس جملس النواب من

طبقا ملقتضيات الفصل  311من الدستور واملواد
 351و 361من النظام الداخلي جمللس النواب ،يعقد اجمللس
اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل

جانبه تقليص اهلوة ولكنه مل يتوفق واستمرت العملية ،ويف كل
جلسة كنا نقوم بعملية احتجاج حىت أصبح مشمئزا لدرجة أن
احتجاجاتنا كانت ترتك على اهلامش.

رئيس احلكومة ،ويتضمن جدول األعمال سؤال يتعلق باآلثار
املباشرة والغري مباشرة لقرار وقف تنفيذ  35مليار درهم من
نفقات االستثمار العمومي برسم سنة  3131وخاصة على
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اإلجابة ،فأصبحنا مغيبني بفعل هذه التقنية لدرجة أنه أصبح

اليوم السيد رئيس احلكومة ،يصح ما تنبأنا له ،هذه

من املستحيل متابعة هاد املوضوع.

اجللسة اليت نقول بأننا نعتربها مكسبا دستوريا للنقاش
الدميقراطي ووكنا نأمل أن تتحول إىل نقاش دميقراطي حقيقي
حول القضايا اليت هتم الشعب املغريب ،فإذا هبا وبالشكل الذي
وزعت به وبالطريقة اليت مت إخراجها حتولت إىل جلسة جييب

السيد رئيس الحكومة،

تتذكرون بأنه خالل األسبوع األخري وعندما أجلت
هذه اجللسة ليوم األربعاء األخري ،كان هناك موضوع مطروح

فيها السيد رئيس احلكومة عن جزء هام من األسئلة بطبيعة
احلال ولكن األجزاء األخرى تتحول إىل إما تنابز باأللقاب أو
تصفية حسابات أو أشياء من هذا القبيل.

وهو الغابات ،هذا دليل على فيما يتعلق باالختيار ديال
املوضوعات .البالد كلها كتغلي هناك مشاكل اقتصادية ،هناك
مشاكل اجتماعية ،هناك أزمة حكومية ،وحنن نربمج موضوعا

السيد رئيس احلكومة ،كنا نتمىن بأن تتدخلوا
بصفتكم رئيسا لألغلبية ليس التدخل يف أشغال الربملان ،فهناك
فصل السلط نعرفه مجيعا ،ولكن التدخل من أجل محاية
الدستور ،الدستور الذي أعطى للمعارضة يف فصله العاشر

حول الغابات .قلنا بأن هذه األشياء ال ميكن أن نستمر فيها.
اليوم السيد رئيس احلكومة ،نؤكد لكم بأننا نرغب
يف احلوار ال نتهرب من احلوار .من البؤس أن يقال لنا بأننا
نتهرب من االستماع أو مواجهة السيد رئيس احلكومة ،بل

حقوقا متميزة امنحت يف عملية مثل هاته فال دجد هلا أثرا.
السيد رئيس احلكومة ،قلنا يف ما يتعلق باألسئلة أو
بكنه املوضوع ،حىت أشرح بكنه املوضوع ،بأن املسألة تتعلق

العكس والسيد عبد اإلله بن كريان عندما يتحدث حنن نستمع
له بإمعان ،عندما يكون موضوعيا يف نقاشه .لذلك حنن نريد
أن حناوركم ،لكن الطريقة ،األسلوب ،اإلطار الذي وضعنا فيه

مبراقبة دستوري،ة فإذا هبا األغلبية تبدع يف خلق سؤالني
حموريني .غاحنطوا سؤال ديال األغلبية وكنحطوا قبالته سؤال
ديال املعارضة ،هذا كيقول هناك مدن الصفيح واآلخر يقول
هناك ازدهار يف البناء وهكذا مث.

ال جيعلنا نستمر يف مثل هذا ،ألن فيه إمهال ،ألنه فيه تعدي
على حقوق املعارضة .تظهر املعارضة يف اخلتام السيد رئيس
احلكومة بأهنا ال تقوم بواجبها ،بأهنا ضعيفة ألن ما عندهاش
الوقت باش كتكلم.

يف ما يتعلق بالتوقيت السيد رئيس احلكومة ،التوقيت
ما نبغيوش يتختزل موقفنا يف التوقيت ،التوقيت حقيقة أساسي
ألنه كيعرب على واحد االحرتام لآلخر ،ولكن ماشي هو املهم.

فيما يتعلق السيد رئيس احلكومة هبذه اجللسة ،يف
الكنه دياهلا ،هناك جماالت أخرى لتصريف اخلطاب السياسي،
هناك جماالت أخرى لتصفية احلسابات ،هنا بغيناكم تساعدونا

فلنأخذ مثال ساعة زمنية السيد رئيس احلكومة احملرتم ،ساعة
زمنية كتعطى لألغلبية  11دقيقة ،كتعطى لرئيس احلكومة 11
دقيقة زائد واحد  31دقائق ما كاينة حىت يف شي ممارسة،
وجمموع فرق األغلبية تقتسم فيما بينها  11دقيقة أي سبعه

باش تكون هذه اجللسة جلسة الربملان تكون جلسة للنقاش
احلقيقي حول القضايا اليت هتم الشعب املغريب ،لذلك حنن
نأسف ونقوهلا مبرارة األسف ،مل نكن نريد أن نتخذ هذا القرار
ولكن أرغمنا عليه من طرف أغلبيتكم اليت باركتها احلكومة،

دقائق يكون فيها النقاش ،يكون فيها طرح السؤال ،يكون فيها

لذلك نعتذر وننسحب من هذه اجللسة وشكرا.
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السيد الرئيس:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أرشف

شكرا الكلمة للسيد الرئيس عبد اهلل بووانو نقطة نظام.

المرسلين.

النائب السيد عبد اهلل بووانو (نقطة نظام):

السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيد رئيس الحكومة،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

السادة الوزراء،

أقدمت احلكومة كما هو معلوم على اختاذ قرار بوقف
تنفيذ  35مليار درهم من نفقات االستثمار العمومي برسم

السيدات والسادة النواب،

سنة  ،3131مربرها يف ذلك ضبط توازن املالية العمومية
وتسريع إدجاز االعتمادات املرحلة وضمان تنفيذها.
وإذا أخذنا بعني االعتبار أن توقعات نفقات
االستثمار بنيت على أساس ميزانية االستثمار املتوقعة يف قانون

يف ثالث مجل السيد الرئيس ،احنا ما كناش باغيني
نتكلمواـ كنا سندع لكم جمال بصفتكم رئيس جمللس النواب،
أغلبية ومعارضة لتوضيح األمور ،لكن ملي جتبدات األغلبية
أريد أن أوضح .الفصل  3من الدستور يتكلم عن التوازن بني
السلط ،الفصل  66يتكلم عن التمثيل النسيب ،جتاوزنا كل
هاته األمور ،إميانا منا بأن حكومة قوية تقابلها معارضة قوية.
لكن لألسف الشديد ،احنا حينما تنازلنا من حيث التوقيت،

املالية لسنة  3131واعتبارا للوضعية االقتصادية اليت تعرفها
بالدنا ،نسائلكم السيد رئيس احلكومة ،عن مدى تأثري وقف
تنفيذ  35مليار درهم من ميزانية االستثمار على التنمية بصفة
عامة وعلى تنمية العامل القروي بصفة خاصة؟ وما مدى تأثري
هذا القرار على التزامات احلكومة وعلى تعهداهتا وعلى
املقاوالت ،خاصة بالنسبة للمناطق اليت تشكو خصاصا يف
جتهيزاهتا األساسية وخصوصا العامل القروي؟ وشكرا السيد

من حيث الزمن ،من حيث املواضيع ،لألسف الشديد اليوم
وحنن يف اللحظات األخرية ديال إخراج نظام داخلي ،نبتز،
نقول لن نرد على هذا االبتزاز وتطبيق الدستور فوق اجلميع.
اجلملة الثالثة السيد الرئيس ،هو أننا كنا وال زلنا وسنبقى
نشتغل يف إطار الدستور ،ويف إطار انسجام ،كل ما توفرت
الظروف ديال هاد االنسجام سنشتغل وإال فالدستور فوقنا
مجيعا وشكرا.

شكرا السيد النائب احملرتم عادل السباعي ،الكلمة لكم السيد

السيد الرئيس:

رئيس احلكومة لإلجابة عن السؤال.

الرئيس.
السيد الرئيس:

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:

شكرا ،إذن حضرات السيدات والسادة ،إذا مسحتم ننطلق يف
معاجلة باقي جدول األعمال ،وأعطي الكلمة لطارح السؤال،

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على

تفضلوا السيد النائب احملرتم.

رسول اهلل وعلى آله وصحبه.

النائب السيد عادل السباعي:

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

شكرا السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب المحترمون،
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بداية ،أشكر السيدات والسادة النواب احملرتمني،

على استقرارها ،وإذا فاقت النفقات املوارد يتم اللجوء إىل

لطرحهم هذا السؤال الذي يثري جانبا مهما من تدبري املالية
العمومية ويشكل مناسبة للتواصل مع عموم املواطنني عرب
جملسكم املوقر حول دواعي وآثار القرار الذي اختذته احلكومة
والقاضي بوقف تنفيذ  35مليار درهم من ميزانية االستثمار.

االقرتاض داخليا أو خارجيا .ويف حالة تفاقم الديون وعجز
الدولة عن تسديدها ،فإهنا تسقط حتت إمالءات املؤسسات
املالية الدولية وشروطها الستعادة توازهنا.
وباألرقام ،فإن الدولة خصصت مبلغ  58مليار درهم

وامسحوا يل بأن أذكر باملفاهيم األساسية اليت تعرفوهنا
رمبا جيدا لتقريب عموم املواطنني الذين يتابعون هذه اجللسة
الدستورية من هذا املوضوع الذي ميس يف العمق خمتلف

برسم نفقات امليزانية العامة سنة  .3131أما جمموع اعتمادات
االستثمار العمومي مبختلف مكوناته أي باحتساب استثمارات
املؤسسات العمومية واجلماعات احمللية ،فقد بلغت  361مليار

السياسات العامة ،وبالتايل املعيش اليومي للمواطن .حنن نؤمن
بأن أمر الشأن العام ال خيص النخبة فقط بل جيب أن يدخل
فيه مجيع املواطنني ،ألهنم مجيعا يعين تكون له آثار عليهم.

درهم ويتم إعداد امليزانية العامة وتقدير خمتلف مكوناهتا كل
سنة بناء على جمموعة من الفرضيات أي التوقعات ،تتعلق
أساسا بنسبة عجز امليزانية اليت قدرناها يف  1.6يف املائة من
الناتج الداخلي اخلام ونسبة النمو  1.5يف املائة ،ومتوسط

السيدات والسادة النواب المحترمون،

سعر صرف الدوالر  6.5درهم ،وسعر البرتول  315دوالر
للربميل .هذه كلها توقعات كنبنيوا عليها امليزانية ديالنا ،إال
زادت وال نقصات كتأثر فيها ،وكل تغيري معترب يف إحدى هذه

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
كما تعلمون ،فإن امليزانية العامة للدولة تتكون من
قسمني :املوارد والنفقات ،وتتكون املوارد أساسا من مداخيل

الفرضيات يؤثر على بنية امليزانية .واملوارد املنصوص عليها يف
قانون املالية هي كذلك توقعات ملا سيتم حتصيله من األموال
خالل السنة املالية ،فيما النفقات تعترب حدا أقصى ال ميكن
جتاوزه .وعجز امليزانية حيتسب على أساس الفارق بني املوارد

الضرائب والرسوم باإلضافة إىل عائدات املؤسسات العمومية
واالستغالالت واملسامهات املالية للدولة وعائدات أمالكها
وموارد أخرى .ولكن باملغرب كما ال خيفى عليكم ،الضرائب
هي املصدر األساسي للميزانية ،حبيث يكون فيها ما يقرب ما
بني  86يف املائة.
أما النفقات فتنقسم إىل شقني :نفقات التسيري اليت
ختصص أساسا ألداء أجور املوظفني واملعدات وخدمة الدين

احملصلة فعال والنفقات املؤداة فعال ،ال على أساس االعتمادات
املربجمة .وبالنسبة لنفقات االستثمار ،يتم صرفها بتزامن مع
تقدم إدجاز املشاريع االستثمارية ،وقد حيصل أال يستكمل
مشروع ما يف نفس السنة ،فيتم حتويل االعتمادات املخصصة
له إىل السنة املوالية وهو ما يسمى باعتمادات االستثمار
املرحل.

العمومي من جهة ،ونفقات االستثمار من جهة أخرى،
وختصص أساسا إلدجاز البنيات التحتية من طرق وسدود
ومدارس ومستشفيات وغريها .وامليزانية العامة للدولة ال تشمل

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

ميزانيات اجلماعات احمللية وميزانيات املؤسسات العمومية ،هذه
كيكون عندها ميزانيات بوحدها ،والدولة مثل األسرة ملزمة
بالعمل على حتقيق التوازن بني املداخيل والنفقات للحفاظ

السيدات والسادة النواب المحترمون،

4

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2013

ملاذا مت اختاذ إجراء وقف  35مليار درهم من نفقات

الدرهم .وحيث إن احلكومة تعهدت يف برناجمها باستعادة

االستثمار؟ يف البداية ،ال بد أن نشري إىل أن هذا القرار ال
يشكل إجراءا غري مسبوق ،إذ أن احلكومات السابقة كانت
تلجأ عند الضرورة إىل إجراءات إدارية تؤدي إىل نفس الغاية،
التأخري أو وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار باتفاق داخل

التحكم يف التوازنات املالية ،هذا واحد القرار اسرتاتيجي
وغامنشيوا فيه مهما كلفنا .وحيث إن احلكومة تعهدت يف
برناجمها باستعادة التحكم يف التوازنات املالية الكربى ودعم
النمو والتشغيل ،فقد التزمت بتقليص العجز تدرجييا للوصل إىل

احلكومة دون احلاجة إىل مسطرة حمددة .وكان ميكن اتباع نفس
النهج لو أردنا ،غري أن حرصنا على تكريس الشفافية يف تدبري
املالية العمومية جعلنا نسلك طريقة اختاذ القرار مبرسوم حىت

هدف  1يف املائة حبلول  3136إن شاء اهلل ،وعلى هذا
األساس مت حتديد نسبة العجز ل سنة  3131يف  1.6يف
املائة.

تكون املؤسسة التشريعية واملواطن واملقاولة على علم هبذا
اإلجراء وباألسباب والظروف اليت أدت إليه ،ألن احنا ما
كنحشموش نقولوا للناس آش كنديروا ،يقينا منا بأن احلكامة
اجليدة والدميقراطية تتأسس على الشفافية والثقة واملصداقية.

ومن جهة أخرى ،فإن التزايد املهم الذي عرفته
االستثمارات العمومية خالل السنوات األخرية أدى إىل تزايد
حجم االعتمادات املرحلة ومعه صعوبة توقع نسبة إدجاز
النفقات املرتبطة هبا خالل السنة املالية ،إذ انتقل حجمها ما

لذلك أقدمت احلكومة على تفعيل أحكام املادة  15من
القانون التنظيمي لقانون املالية ،اليت تنص على أنه  :جيوز
للحكومة أثناء السنة املالية وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار

بني  3116و  3131من  33إىل  33مليار درهم ،وقد
عرف الربع األول لسنة  3131معطيني جديدين أساسيني:
األول هو تسريع وثرية النفقات والثاين تناقص املوارد ،وعلى

إذا استلزمت ذلك الظروف االقتصادية واملالية ،ويتم إخبار
اللجن املختصة يف الربملان وهذا ما فعلناه ،وبذلك فهو إجراء
مؤسس قانونينا.
أما خبصوص دواعي اختاذ هذا القرار ،فقد أملته

سبيل املثال :ارتفع حجم النفقات املؤداة فعليا برسم
االستثمارات ب  1داملليار ديال الدرهم ،مبعىن هاد العام يف 1
أشهر األوىل صرفنا  1مليار ديال الدرهم زايدة على  1أشهر
األوىل ديال  .3133وعلى سبيل املثال :ارتفع حجم النفقات

ضرورة ضبط توازن املالية العمومية اليت عرفت وضعيتها تدهورا
خالل السنوات األخرية بفعل تزامن عدة عوامل ،منها األزمة
االقتصادية العاملية والسياسات املالية التوسعية اليت انتهجتها

املؤداة فعليا برسم االستثمارات ب  1مليار ديال الدرهم يف
حني تراجعت موارد الضريبة على الشركات ب  1.1مليار
ديال الدرهم .وعلى ضوء هذه املعطيات وكذا تطورات الظرفية

احلكومة منذ  3116ملواجهتها عن طريق دعم الطلب
الداخلي .ونتيجة لتضافر هذه العوامل أهنينا  3133بعجز
 6.3يف املائة ،يف الوقت الذي توقعت احلكومة السابقة هذا
العجز يف  1.5يف املائة ،وسنة  3133ازداد هذا العجز ليصل

االقتصادية الدولية ،فإن العجز سيصل إال ما درنا والو إىل 6
يف املائة إذا مل يتخذ أي إجراء  6يف املائة من  811مليار
ديال الدرهم تقريبا ،وعندهم هم واحد اخلط أمحر ديال  6يف
املائة ال جتاوزتيه كيبداوا ينظروا لك بطريقة خمتلفة .لذلك ،كان

إىل  1.3يف املائة من الناتج الداخلي اخلام وهو حوايل 811
مليار ديال الدرهم .إذن  1.3يف املائة من  811مليار ديال

ال بد من اختاذ إجراءات استعجالية للتحكم يف النفقات ،زيادة
على التدابري اليت مت اختاذها مبناسبة إعداد قانون املالية ،واليت
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مهت ترشيد نفقات التسيري .ومبا أن احلكومة ختتار تنفيذ ما

املؤسسات العمومية .يف حني ،يف  1أشهر األوىل ديال

سبق االلتزام به يف إطار احلوار االجتماعي وعدم املساس
باألجور اليت ستكلف هذه السنة  311مليار درهم ،انتقلنا
يف  3115من  61مليار درهم ل  311مليار ديال الدرهم
يف أقل من ست سنوات تقريبا ،ضاعفنا الكتلة ديال األجور

 3133كنا ياهلل حققنا  31يف املائة.
وفيما خيص تأثري هذا اإلجراء على املقاولة الوطنية،
فإن تسارع وثرية تنفيذ النفقات العمومية املشار إليها سابقا،
وازن إىل حد كبري مفعول قرار ووقف تنفيذ  35مليار درهم

اللي كنعطيوا للموظفني من امليزانية العامة لسنة  ،فإننا اضطررنا
إىل وقف جزء من نفقات االستثمار املعتمد.
آثار هذا القرار بصفة عامة على االقتصاد الوطين،

برسم اعتمادات االستثمار .كما أن احلكومة تتخذ التدابري
الالزمة للوفاء بالتزاماهتا وتعهداهتا يف هذا الشأن من خالل
التسديد املنتظم باملستحقات املرتتبة عليها.

لألسف فقد أثريت مغالطات كثرية حول هذا اإلجراء
وتداعياته على املقاولة واالقتصاد الوطين ،واحلال أن األمر
يتعلق بوقف  6يف املائة من نفقات االستثمار العمومي
اإلمجايل وهو قرار أملته عوامل موضوعية وحتكمت فيه مراعاة

السيد الرئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

فيما خيص العامل القروي ،البد من اإلشارة إىل أن

االقتصاد القروي عرف حتسنا ملحوظا خالل هذه السنة مقارنة
مع السنة املاضية ،بفضل هلل وجودة احملاصيل اليت ستمكن من
حتسني الدخل الفردي للفالحني وارتفاع القيمة املضافة هلذا
القطاع على مستوى الناتج الداخلي اخلام ،وذلك بسبب

املصلحة الوطنية وصيانة سيادة القرار االقتصادي الوطين.
ومهما يكن ،فإن هذا القرار ال يستهدف
االستثمارات واملشاريع جاري تنفيذها وال حىت املشاريع اليت مل
تنطلق بعد وتكتسي طابع األولوية .كما أن هذا اإلجراء يعين
امليزانية العامة للدولة وال ميس املؤسسات العمومية واجلماعات
احمللية ،يعين االستثمار اللي كان يف املؤسسات العمومية هو
األكرب واالستثمار اللي كان يف اجلماعات احمللية غايبقى حبال

أمطار اخلري اليت أنعم اهلل على بالدنا فله احلمد وله الشكر.
أما على مستوى إدجاز االستثمار العمومي باملناطق
القروية ،فإهنا ترى هذا القرار سيكون حمدودا جدا العتبارات
منها كاليت أشرنا إليها آنفا ،من حيث كون القرار ال يهم
اجلماعات احمللية واملنشآت العمومية.
وفيما خيص اعتمادات االستثمار املدرجة بامليزانية
العامة واملخصصة للعامل القروي فإن وضعيتها كالتايل :يف قطاع

اللي كان متفق عليه النهار األول .بل أكثر من ذلك ،فإن
احلكومة عملت على تسريع وثرية تنفيذ استثمارات املؤسسات
العمومية من خالل احلرص على انتظام عقد جمالسها اإلدارية،
الشيء الذي مل يكن دائما بنفس الطريقة واملصادقة على
ميزانيتها يف اآلجال احملددة مما جعل نسبة إدجاز استثماراهتا
تعرف حتسنا يف سنة  ،3131حيث بلغت هذه النسبة حوايل
 31يف املائة زيادة هناية مارس  3131مقابل  31يف املائة يف

الصحة يعين يف البادية على سبيل املثال ،فإن حصة
االعتمادات املتعلقة بالعامل القروي اليت مت توقيفها متثل أقل من
 31يف املائة من أصل  616مليون درهم  31يف املائة دياهلا
حوايل  65مليون درهم هي اللي ماغادي تصرفش اليت مت
جتميدها يف هذا القطاع ،مبعىن غادي يبقى لينا  611مليون
درهم تقريبا.

نفس الفرتة من سنة  ،3133يعين يف هاد  1شهور هذه
حققنا  31يف املائة من امليزانية ديال االستثمار ديال
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أما يف قطاع التجهيز والنقل ،فإن حصة العامل القروي

ختصيص  138.5مليون درهم ملشاريع السقي يف اجملال

من االعتمادات اليت مت وقفها ال متثل إال  1،6يف املائة 311
مليون درهم من أصل  3،1مليار درهم من االعتمادات
اجملمدة ،علما بأن هذا املبلغ اجملمد قد مت تعويضه كليا يف إطار
فائض مداخيل الصندوق اخلاص بالطرق الذي سجل عند

القروي و 311.6مليون درهم للفالحة التضامنية اليت هتم
صغار الفالحني .كما يتم ختصيص  331.3مليون درهم يف
إطار حصة اإلسكان لدعم املشاريع املندجمة يف العامل القروي،
إضافة إىل مشاريع حتت الدراسة ستحظى بتمويل من صندوق

هناية  3133مبلغ  3.118مليار درهم ،مبعىن أنه التجهيز
ماغادي يتأثر حىت بشي حاجة.
وفيما يتعلق بقطاع الرتبية الوطنية ،فإن وقف

التنمية القروية .باإلضافة إىل هذا ،مت برسم  3131دعم
ومواصلة جمموعة من املشاريع املمولة يف إطار ميزانية املؤسسات
العمومية أو احلسابات اخلصوصية ،منها :برنامج تعميم التزويد

االعتمادات اقتصر على بعض العمليات اليت كان من املقرر
إدجازها على املستوى املركزي :نظم املعلومات؛ إصالح املباين
اإلدارية؛ أو بعض العمليات اليت كانت مقررة يف بعض املدن
الكربى.

باملاء الصاحل للشرب ،مت رصد  135مليون درهم ،هاد الشي
يف هاد العام 35 ،مليار ديال الدرهم توقفت  135مليون
درهم من ميزانية املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب و351
مليون درهم من امليزانية العامة للدولة لتعميم التزويد باملاء

وبالنسبة لوزارة الفالحة والصيد البحري ،فإن قرار
وقف التنفيذ جزء من ميزانية اإلستثمار هم على اخلصوص ما
يلي :دفعات لفائدة الصندوق للتنمية الفالحية مببلغ 385

الصاحل للشرب؛ الربنامج الوطين الثاين للطرق القروية ،مت رصد
 511مليون درهم عن طريق الصندوق اخلاص بالطرق إضافة
إىل  311مليون درهم من خالل ميزانية وزارة التجهيز والنقل؛

مليون درهم ،لكن لن يكون هلا أي تأثري باعتبار أن هاد
صندوق قد حقق فائضا مهما خالل السنة املنصرمة.
اإلعتمادات املرصودة إلدجاز عمليات غرس األشجار املثمرة
وتنمية اإلنتاج النبايت واحليواين وخلق وحدات لتثمني املنتوجات

برنامج الكهربة القروية الشاملة ،مت رصد  3،36مليار درهم
هلاد الربنامج ،متول يف إطار امليزانية املكتب الوطين للماء
والكهرباء واملاء الصاحل للشرب ،هذا يف العام اللي  35مليار د
الدرهم توقفات ،مامنعناش باش نرصدوا  3.36مليار درهم

الفالحية ،باعتماد يبلغ حوايل  151مليون درهم .وهم
باخلصوص املشاريع اجلديدة اليت تعرف بعض الصعوبات يف
التنفيذ من خالل هذه السنة :الربنامج الوطين القتصاد مياه

للكهرباء القروية.
وختاما ،أود جمددا التأكيد على أن احلكومة اختذت
هاد القرار مستحضرة آثاره احملتملة على االقتصاد الوطين،

الري والربنامج الوطين لتجهيز املناطق املوجودة بسافلة السدود
املنجزة أو تلك املوجودة يف طور اإلدجاز بغالف املايل يصل إىل
 535مليون درهم.
وباملقابل ،ينبغي التذكري أنه مت رفع ميزانية صندوق

وذلك هبدف احلفاظ على التوازنات الكربى واملصداقية اليت
تتمتع هبا بالدنا دوليا واليت ما فتئت تتأكد رغم تشويش
املشوشني .اختذت هذا القرار مستحضرة آثاره على اإلقتصاد
الوطين وذلك هبدف احلفاظ على التوازنات الكربى واملصداقية

التنمية القروية ومناطق اجلبال لتصل إىل  3،5مليار درهم
برسم سنة  ،3131حيث كان فقط مليار درهم .وقد مت

اليت تتمتع هبا بالدنا دوليا .كما مت اختاذ اإلجراءات الضرورية
لتفادي االنعكاس السليب هلاد القرار على املشاريع التنمية
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هناك أوراش عدة للتدخل يف العامل القروي "صندوق

واجلارية أو اليت متت برجمتها وتكتسي طابع األولوية .وباهلل

التنمية القروية واملناطق اجلبلية" هننئكم على الرفع من مبلغه
 %311بني  3133إىل  3133وحوايل  % 311من
 3133إىل  ،3131لكننا نقرتح عليكم السيد رئيس
احلكومة ،أن ال يكون تدبري هذا الصندوق تدبري قطاعي أو

التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس احلكومة ،إذن منر اآلن إىل
التعقيبات ومناقشة جوابكم .الكلمة للسيد النائب عبد اهلل

تدبري حملي أو تدبري فوقي .أنتم من أجل ضمان دجاعة التدبري،
أحدثتم جلنة حكومية تتكلف نه .نقرتح عليكم إصدار مذكرة
للوالة والعمال يستشريون فيها املنتخبني ،يستشريون فيها

الصغريي عن فريق العدالة والتنمية ،للتعقيب باسم فريق العدالة
والتنمية.
النائب السيد عبد اهلل الصغيري :

اجلماعات ،اجملتمع املدين ،من أجل اقرتاح املشاريع ذات
الصلة ،أيضا القطاعات احلكومية ذات الصلة ،استحضار
أيضا الربنامج الوطين للواحات ،استحضار أيضا الوكالة الوطنية
لتنمية مناطق الواحات .يعين هناك رزمة متعلقة هبذا النوع من

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السادة الوزراء المحترمون،

املشاريع ،جيب أن تقرتح على الصعيد القاعدي" .املغرب
األخضر" جيب استهداف الفالح الصغري ،مول الكمون ،مول
التاغدة ،مول العش ،الفالح الصغري .أيضا أصحاب

السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد رئيس احلكومة هننئكم وهننئ حكومتكم على
هذه الثقافة السياسية اجلديدة الثقافة اليت تقوم على مفاهيم
الوضوح والشفافية واملصداقية واجلرأة ،هاته الثقافة ال يستطيع
أن يتمثلها إال أولوا العزم من رجاالت الدولة األفداد ،أما

التعاونيات اليت مل تستطع حلد الساعة أن تواكب مبا يكفي
مساطر الدعم وأن تواكب مبا يكفي خمطط "املغرب األخضر".
نقرتح عليكم أيضا أن تدخلوا بقوة إىل ورش السكن
اإلجتماعي بالعامل القروي ،السكن اإلجتماعي اجملهز ،السكن

املهووسون بغري ذلك فال يكون هلم منها نصيب.
السيد رئيس احلكومة ،تأىب حكومتكم إال أن تصارح
املواطن باحلقيقة ولذلك أدت ضريبة املعقول الذي ما فتئتم
ترسخونه يف منهج تدبريكم للسياسات العمومية ،وفاءا

اإلجتماعي القانوين .املدن ال تستطيع أن تتحمل املزيد،
املفروض أنه عندنا خصاص مهول ،أراضي اجلموع متوفرة،
كلفة التجهيز مقدور عليها ،املفروض أن يكرم سكان العامل

للمواطن الذي ما كانت السلطة إال من أجله وخلدمته ،فال
يستخفنكم الذين ال يوقنون ورحم اهلل املتنيب حني قال:

القروي من خالل جتزئات قانونية ولوزارة السكىن الشرف أن
تقتحم هذا الورش .اإلستثمار يف أراضي اجلموع جيب أن
تتحمل سلطات الوصاية كامل املسؤولية يف محاية النهب الذي
تتعرض له أراضي اجلموع ،عندنا مناذج ديال األراضي كتكريها

على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها

الدولة ،بعد أيام متلك ألفراد ،بعد أيام حتفظ .املرجو من السيد
رئيس احلكومة ،أن تتحمل احلكومة كامل املسؤولية يف محاية

وتصغر في عين العظيم العظائم
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هاته األراضي وتسهيل مساطر اإلستثمار لذوي احلقوق ولغري

السيد الرئيس:

ذوي احلقوق.
العامل القروي يسود فيه الفقر ،املعاهد واملراكز
اجلامعية بعيدة عن املراكز ،اهلدر املدرسي مستمر .لذلك ،فإن
موجبات تعميم املنحة يف العامل القروي وخاصة يف املناطق

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للسيد النائب
احملرتم حممد أبو الفرج عن الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.
النائب السيد أحمد أبو الفرج:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

املشمولة جبرب الضرر ،سيكون تشريف تارخيي وأي تشريف
هلذه احلكومة .جيب على هذه احلكومة أن تدعم السياحة
الصحراوية واجلبلية .جيب أن تكرس هنج احلكامة الذي تتبعه

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،

على مستوى تدبري املعادن وتدبري املقالع .كما نثري انتباهكم
السيد رئيس احلكومة ،إىل أن العامل القروي يعاين على مستوى
العدالة اجملالية والعدالة التنموية يف توزيع مبالغ التهيئة وإعادة
اهليكلة والتأهيل.

إخواني أخواتي ،النواب المحترمون،

أقدمت احلكومة مؤخرا على اختاذ مرسوم يقضي

بوقف تنفيذ  35مليار درهم من اإلعتمادات املخصصة
لإلستثمار برسم امليزانية العامة لسنة  ،3131هذا القرار الذي
طرح أكثر من تساؤل ومالحظة ونقاشا مستفيضا ،ليس فقط

السيد رئيس الحكومة المحترم،

حنن نقدر تقديرا عميقا الظروف اليت حتيط هبذه
التجربة احلكومية وتعيق أداءها ،لكننا يف اآلن نفسه نعي جيدا

على املستوى الوطين بل أيضا على مستوى جلنة املالية والتنمية
اإلقتصادية مبجلس النواب.
املالحظة األوىل :هل كانت احلكومة مضطرة بالفعل
للتقليص من اعتمادات اإلستثمار ملواجهة األزمة اإلقتصادية

الفرصة اهلامة املتاحة هلذه احلكومة لتسريع وجتويد األداء،
املصداقية السياسية والصالحيات الدستورية والثقة امللكية
والسند واالمتداد الشعيب ،إنه زخم حقيقي ال تصمد أمام هوله
احملاوالت البئيسة املقامرة لفلول جماهبي اإلصالح ،فما هلؤالء

واملالية واإلرتفاع الصارخ لعجز امليزانية ،بعدما سبق لكم أن
أكدمت على لسان وزيركما يف املالية ،مبناسبة تقدمي مشروع
قانون املالية  ،3131أن احلكومة اختذت خيارا ذكيا وناجعا،
انطالقا من وعيها بالظرفية اإلقتصادية وواقع األزمة وجتلياهتا

القوم ال يكادون يفقهون حديثا.
هذه احلكومة حكومة إصالح ،هويتها اإلصالح
وسبب وجودها اإلصالح ،فإما أن تكون هذه احلكومة

مرتكزة على الرافد األساسي والوحيد وهو تشجيع ومواصلة
وتقوية اإلستثمار العمومي املنتج لفرص الشغل خاصة الشباب
؟

باإلصالح أو ال تكون ،وما سوى ذلك جزئيات وتفاصيل.
إصالح املقاصة-إصالح الضرائب-إصالح العدالة-إصالح
التقاعد-ورش اجلهوية-ورش اجملتمع املدين ،واجبات وقت
واقتحام جبهاهتا مل يعد اليوم يتحمل اإلنتظار.

املالحظة الثانية وهتم كيفية تعاون احلكومة مع فرقائها
يف مقدمتهم الربملان ،ذلك أن الدستور يعترب أن احلكومة
والربملان شريكان بنفس الصالحيات فيما خيص احلفاظ على
توازن مالية الدولة كما ينص على ذلك الفصل  11من

فإن مل يكن إال األسنة مركبا فما حيلة املضطر إال ركوهبا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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الدستور ،يف الوقت الذي يقع فيه تغييب الربملان ويتم إصدار

واملستشفيات واملراكز الصحية ،مع العلم أن هذه الربامج هتم

بطريقة أحادية من طرف احلكومة منشور يف  35مارس يرمي
إىل تفعيل هذا القرار حىت قبل إصدار املرسوم يف  15أبريل
 3131ومراسلة الربملان من أجل إخباره بواسطة جلنة املالية
والتنمية اإلقتصادية طبقا ملقتضيات الفصل  15من القانون

أوال وقبل كل شيء تأهيل العامل القروي وتنميته وحتسني
مستوى عيش ساكنته وفك العزلة عنه ،عالوة على أن
احلكومة التزمت بالرفع من اإلعتمادات املرصودة ل"صندوق
التنمية القروية واملناطق اجلبلية" من  3.5مليار إىل  3مليار

التنظيمي للمالية ،مع العلم أن هذا املنشور كان وراء تعطيل
عملية إدجاز النفقات لكونه ربط بني التأشري على عمليات
االلتزام ملختلف اإلدارات العمومية حبصر املبالغ املقرتح

درهم .ولألسف ،فإن نسبة إدجاز هذا الصندوق ،حىت حدود
أواخر أبري ـ ـل  3131تبقـ ــى  ،% 1مما سيؤثر سلبا على
وضعية العامل القروي وساكنته.

جتميدها ،األمر الذي ساهم يف تقليص مستوى إدجاز العمليات
املربجمة ،يف الوقت الذي كنا فيه نأمل تفعيل أحكام الدستور مبا
يضمن تعاون وتوازن وتكامل السلطتني التشريعية والتنفيذية.
املالحظة الثالثة :تتعلق بانعكاس هذا القرار على

كنا نأمل السيد رئيس احلكومة ،أن
اإلقرتاحات اليت تضمنتها مذكرة اللجنة املركزية
اإلستقالل خبصوص التدابري البديلة الكفيلة بتدبري
اإلقتصادية الصعبة وإجياد احللول القمينة بإعادة

حتظى
حلزب
الظرفية
التوازن

اإلقتصاد الوطين الذي يصعب تقييمه مادامت احلكومة مل
تقدم للربملان التوزيع اجملايل ونوع الربامج القطاعية اليت متت
إيقاف تنفيذها.

للمالية العمومية وإعطاء دينامية جديدة لإلقتصاد الوطين
بالدراسة ،وفتح نقاش مسؤول بشأن مضامينها لكوهنا ترتكز
على تدابري تساهم يف جتاوز إشكالية عجز امليزانية العمومية

ونظرا لضيق الوقت الذي ال يسمح مناقشة هذا
اآلثار بالتفصيل ،فسنكتفي بتنبيهكم ملا هلذا القرار من
انعكاسات سلبية على العامل القروي ،تتمثل أساسا يف:
تقليص اإلعتمادات املخصصة لربامج ومشاريع هتم
-

ودون املس بالقدرة الشرائية للمواطنني مبا فيها :حماربة الفساد
واقتصاد الريع؛ مكافحة التهرب والتملص الضرييب؛ تعزيز
املداخيل اجلبائية واإلستثنائية؛ وإصالح حكامة نظام الدعم
واسرتجاعه من الفئات امليسورة وغريها من اإلجراءات البديلة

الرتبية الوطنية ب  -851مليون درهم ،وما يرتتب عن ذلك
من إلغاء ملؤسسات تعليمية كان من املفروض أن تستوعب
التالميذ يف سن التمدرس خاصة بالعامل القروي؛

اليت تضمنتها مذكرة حزب اإلستقالل.
كما قنا نأمل السيد رئيس احلكومة ،أن تتم مناقشة
هذا القرار داخل جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية قبل تطبيقه

التجهيز والنقل ب  -3.6مليار وما يرتتب عن ذلك
من انعكاسات سلبية من فك العزلة عن العامل القروي؛
قطاع املاء والبيئة ب  -3.5مليار؛
قطاع الفالحة ب  -3.3مليار درهم؛
-

لضمان إشراك الفرق النيابية ،أغلبية ومعارضة ،يف بلورة قرار
يراعي الظرفية املالية ويعزز الثقة يف عدد من املؤسسات
وشكرا.
السيد الرئيس:

قطاع الصحة ب  -651مليون درهم ،وما قد
يرتتب عن ذلك من آثار سلبية على بناء املستوصفات

شكرا السيد النائب احملرتم الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم
حممد مبديع رئيس الفريق احلركي ،فليتفضل مشكورا.
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باالستقرار .ونتمىن األزمة ال املالية وال االقتصادية وحىت الشبه

النائب السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي:

السياسية ،أن دجلس عليها األرض ونلقاو عليها احلل ألن
املغرب حمتاج أننا نتعاونوا ،املغرب اليوم حمتاج لكلمة واحدة،
لقوة متعاضدة ومتآزرة ومتضامنة ،ألن الفقر حيدق بنا واألعداء
حتدق بنا كذلك.

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
السيد رئيس احلكومة ،كنت حمضر ورقة فيها عدة
نقط أناشدكم فيها أن ترتاجعوا عن اإلقتطاعات اليت كانت
مرصودة للعامل القروي ،وجاء خطابكم خمالفا لذلك .طمنتمونا

السيد الرئيس،

بغيت نرجع العامل القروي ونتمىن على اهلل تأخذوا
الكالم ديايل ألن صادق وأنا جاي من الفقيه بنصاحل ومن

وقلتوا لنا أن كل شيء بقي يف موضعه ،وماطرحناش هاد
السؤال السيد الرئيس من العبث ،ألن البادية املغربية هي
العمود الفقري ديال اإلقتصاد الوطين ،وديال اإلستقرار
السياسي واإلجتماعي ديال البالد ديالنا.

النواحي وعارف الفالح ،احلمد اهلل على بالدنا هاد العام
كانت السنة مزيانة ،ولكن اخلصاص يف عدة قطاعات:
التكوين املهين إىل آخره .نتمىن على اهلل أن الصندوق ديال
التنمية القروية تنظروا ليه بواحد النظرة يعين واقعية أكثر،

ورغم أنكم طمنتونا اليوم وكنشكركم وكنشكر السادة
الوزراء ،وأكدتوا لنا اليوم كالم مسعناه من الوزراء ديالكم حول
االنشغاالت ديالكم اجتاه العامل القروي ،إال أننا اليوم الزلنا

تيصعاب علينا نتصوروا أنه غادي تدبر من املركز من عند رئيس
احلكومة ،خنلقوا آلية حملية يسهر عليها املنتخبني والعمال
والوالة اللي مها غادي يكونوا على دراية حقيقة بالواقع ويسهروا

نعيش خصاص كبري يف السكن ويف التعليم ،ويف الصحة ،كاين
سبيتارات ما عندمهوش الطبة ،ما عندموهش املمرضني ،كاين
أقسام ما باقيني ما عندهومش املعلمني طيلة السنة حىت اليوم.
بغينا تفعيل حقيقي لسياسة املدينة لالرتقاء بالبادية،

عليه وينتجوا ويربجموا ويعين يسريوه بطريقة واقعية أكثر.
نادينا دائما يف حزب احلركة الشعبية بأن العامل
القروي تكون عنده واحد األمهية خاصة ،ونادينا إبان إنشاء
هاد احلكومة املوقرة أن تكون له هيئة على مستوى احلكومة

اليوم ضواحي املدن تعج بالفقراء القادمني من البادية ،يعين
احملور ديال القنيطرة تزدا مع الرباط والرباط تزدا مع احملمدية
وتزدا كذلك مع الدار البيضاء ومشات حىت آلسفي خط

تدبر أموره وتصرف انشغاله وهتتم بانتظاراته نتمىن إن شاء اهلل
أن هذا النداء يلقى آذانا صاغية ،شكرا لكم مجيعا.
السيد الرئيس:

واحد ،كلهم نازحون من العامل القروي ،ما صابوا فني يسكنوا
ما صابو املاء ،ما صابوا الضوء ،ما صابوا التعليم ،ما صابوا
الصحة.
أملنا فيكم كبري السيد رئيس احلكومة ،وحنا معاكم

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للسيد النائب
احملرتم فؤاد حجري عن فريق التقدم الدميقراطي.
السيد النائب فؤاد حجير:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

ونقاويوكم ،يف حتالف قوي ومستمر إن شاء اهلل باش نرجعوا
البالد ديالنا الثقة ،أننا الشعب املغريب أعطانا الثقة يف وضعية
استثنائية اللي مشات بأنظمة واليوم حنا احلمد اهلل كنعموا

السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
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إىل اليقظة واحلظر ،أوال للحرص على استقاللية القرار

السيدة الوزيرة،

اإلقتصادي لبالدنا ،والعمل ثانيا على احليلولة دون تأثري
التوازنات املاكرو-اقتصادية على التوازنات اإلجتماعية ،مما
يتطلب من احلكومة اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة املعيقات
واإلكراهات ضمن برنامج عمل وخطة على املديني القصري

السادة الوزراء،
زميالتي النائبات المحترمات،
زمالئي النواب المحترمين،
شكرا لكم السيد رئيس احلكومة على جوابكم وعلى
التوضيحات املطمئنة اليت قدمتموها لنا يف موضوع يكتسي
أمهية بالغة ،يف سياق األزمة العاملية الراهنة وتأثريها املباشر على

واملتوسط من شأهنا توفري هامش التحرك الذي مازالت تتوفر
عليه بالدنا رغم الصعوبات وحساسية الظرفية اإلقتصادية
واملالية العاملية.

بالدنا اليت تعيش يف ظل وضعية اقتصادية ومالية صعبة أصبح
اجلميع يقر هبا.
وامسحوا لنا السيد رئيس احلكومة ،أن نديل ببعض
املالحظات يف املوضوع:

رابعا :إن القرار من دون شك ليس له كبري األثر

على مستوى عيش السكان وعلى نوعية اخلدمات العمومية
األساسية ،لكن باملقابل ،ميكنكم السيد رئيس احلكومة ،حتقيق
املزيد من خالل اإلستهداف املباشر للنفقات وفعاليتها اجليدة

أوال :نثمن يف الفريق التقدم الدميقراطي التدابري

للحفاظ على اإلستقرار اإلجتماعي والسياسي الذي تنعم به
بالدنا ،مما يستدعي وبسرعة تفعيل اإلصالحات يف اجملال
اجلبائي وصندوق املقاصة وأنظمة التقاعد ومجيع األوراش ذات

االحتياطية اليت اختذهتا احلكومة ،حيث جعلت من هذا
اإلجراء إطارا يدخل ضمن تقنية تدبري امليزانيات الرامي إىل
ترشيد املوارد وحتقيق فعالية النفقات العمومية .ونتفهم كذلك
سعي احلكومة من أجل تدبري جيد لألموال العمومية ،وبالتايل
نعترب أن قرارا من هذا النوع كان ضروريا بالنظر لوضعية امليزانية
العامة الغري املطمئنة ،حيث أن معدل العجز جتاوز  %1مع

الصلة باحلكامة ويف مقدمتها ما يتعلق بالقانون التنظيمي
للمالية.
السيد رئيس الحكومة،
دجدد التأكيد يف فريق التقدم الدميقراطي على كون
العامل القروي يعاين من عدة صعوبات ترتبط بالعجز احلاصل
يف البنيات الطرقية ،والصحية ،والتعليمية ،والكهرباء والسكن،
وضعف تشجيع املقاوالت الفالحية الصغرى واملتوسطة على

معدل ادخار عمومي سالب كما هو احلال بالنسبة كذلك
للميزان التجاري وميزان األداءات.
ثانيا :نسجل بشكل إجيايب أيضا كون القرار لن ميس
إال االستثمارات املدرجة يف امليزانية العامة وال يتعلق
باإلستثمارات اليت ختص الشركات واملؤسسات العمومية اليت
حتظى حبصة األسد ،كما ال يهم أيضا استثمارات احلسابات

اإلستثمار الكفيل خبلق فرص الشغل للشباب والعاطلني،
ومحاية الفالحني الصغار من املنافسة الشرسة والقروض اليت
تثقل كاهلهم ،وتفعيل "املخطط األخضر" كقاطرة لتنمية

اخلصوصية للخزينة وهذا أمر يف غاية األمهية.

فالحية عصرية قادرة على اإلستجابة للمتطلبات الداخلية وربح
رهانات التنافسية على املستوى الدويل ،وتطوير إعمال اإلرشاد
الفالحي ودعم اإلقتصاد اإلجتماعي وغريها من املشاكل

ثالثا :نعترب يف فريقنا أن قرارا من هذا القبيل كان

صائبا بالنظر للتحديات اإلقتصادية واملالية الصعبة اليت متر منها
البالد وفرضته استعجاليات هذه التحديات ،مما يدعوا باملقابل
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ومستويات أخرى وكثرية تتطلب حلوال هيكلية ومشولية

شكرا السيد الرئيس،

ومستعجلة.
وإذ نذكر يف فريقنا هبذه املشاكل والتحديات ،نؤكد يف
الوقت نفسه على أن اجملهودات ال يستهان هبا بذلت من أجل
النهوض بأوضاع العامل القروي وفك العزلة عنه يف عهد

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يعد اإلستثمار شرطا أساسيا لتحقيق التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعيةـ شريطة إقرار أن هذه اإلستثمارات
تتوفر على اإلمكانيات اليت جتعلها تساهم يف تأهيل اليد

احلكومات السابقة ومنذ حكومة التناوب التوافقي ،وهي
اجلهود اليت كرستها احلكومة احلالية إجيابيا ،يف إطار
اإلستمرارية ،مما جعلها تفتح عدة أوراش ومشاريع تستهدف

العاملة واإلنتقال التكنولوجي .ومبدأ خصم  35مليار درهم
من اإلستثمارات ليس شيئا جديدا يف مضمونه بالنسبة
للمغرب ،وإمنا تارخييا ثبت أن صرف ميزانية اإلستثمارات يف
واقع احلال ال يتجاوز  61إىل  65يف املائة ،وذلك إما بسبب

تفعيل التنمية الشمولية يف العامل القروي ضمن اإلنسجام مع
التوجهات املسطرة يف الربنامج احلكومي والتوجهات التنموية
واإلجتماعية اليت تبنتها احلكومة يف قانون املالية لسنة ،3131
وذلك بتخصيص إعتمادات مالية مهمة لصندوق التنمية

عدم قدرة اإلدارة املغربية على إدجاز كامل جملموع اإلستثمارات
أو بسبب عدم توفر اإلمكانيات الالزمة لتوفريها.
كل ما ميكن قوله بالنسبة هلذا املبلغ هو أنه مت بطريقة

القروية ومبادرة احلكومة ووضع اإلطار املؤسسايت الكفيل ببلورة
وتنفيذ اسرتاتيجية مندجمة للخدمات اإلجتماعية األساسية.
وإذ دجدد يف فريق التقدم الدميقراطي مساندتنا املبدئية

غري مدروسة ،ينقصها قلة التواصل وعدم شرح واقع األزمة
االقتصادية ببالدنا ،إذ سجلنا عجزا مزدوجا يتكون من عجز
امليزانية وعجز ميزان األداءات.
ويف هذا اإلطار ،لقد سبق أن أكدنا أنه من الواجب

للحكومة للسري قدما من أجل تفعيل اإلصالحات اليت يعلق
عليها شعبنا آماال واسعة وعريضة والتدابري اليت اختذهتا.
ونتساءل معكم السيد الرئيس اليوم ،عن اإلجراءات والتدابري
اليت اختذهتا احلكومة للرفع من مستوى تنفيذ امليزانية املتعلقة

فرز جممل االستثمارات املزمع إدجازها هبدف االحتفاظ فقط
باالستثمارات اليت تتوفر على مردودية داخلية واضحة يكون
واقعها إجيابيا على التنمية االقتصادية.

باملشاريع املربجمة بالعامل القروي ،ونطرح هذا التساؤل ونأمل من
احلكومة أن ترفع من وترية عملها واستثمار الوضع الراهن من
أجل تفعيل اإلصالح البنيوي الذي يطمح إليه اجلميع والسالم

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

النائب السيد عبد العالي محمد هاللي:

عليكم ورمحة اهلل.

شكرا ،انتهى الوقت السيد النائب احملرتم ،شكرا.

انتهى الوقت السيد النائب احملرتم ،شكرا السيد النائب
احملرتم .نعطي الكلمة للمجموعات النيابية ،الكلمة جملموعة

تصوروا معي دقيقة واحدة..ال..أقول للسيد رئيس اجمللس دقيقة
واحدة هلذه اجملموعة ،هل هذا معقول ؟

الوسط النيايب السيد النائب احملرتم حممد عبد العايل هاليل.
النائب السيد عبد العالي محمد هاللي:
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وكنعتقدوا بأن الشعب واجملتمع كيفهم هاد الشي وكيعرف وهلذا

السيد الرئيس:
هذا هو توزيع الوقت الذي نتفق عليه..شكرا ،شكرا .اآلن
لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة لإلجابة على هذه
التعقيبات.

يتقبلها منا ،وهلذا هاد الطريق هاذي راه غانتمو غاديني فيها.
ونبغي نقول باملناسبة ،باللي اإلصالح ديال املقاصة
واإلصالح ديال التقاعد واإلصالح ديال الضريبة واإلصالح
ديال العدالة غادي منشيو فيه إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ،ألنه

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

ساهل عليا أنا ندير اخلاطر للناس ،ولكن واش ميكن يل نغرق
السفينة ديال املغرب باش ندير اخلاطر للناس ؟ خاصكم تعرفوا
باللي رئيس احلكومة كيتحمل املسؤولية ،واش غري نبدا نعطي

السيد عبد اإلله بنكيران رئيس الحكومة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وأله وصحبه
ومن وااله.

للناس الزيادات ونصاوب ليهم ذاك الشي اللي بغاو واللي
كيتصوروا فيه املصلحة دياهلم ونتسلف الفلوس أكثر من
احلكومات اللي سبقاتين ،وصلنا ل  161مليار ديال الدرهم
اللي كتسالنا يف اخلارج ،امسعوا مزيان أش كنقول ليكم ،وباش

السيد الرئيس،
السادة النواب المحترمون،
السيدات النائبات المحترمات،
الحضور الكرام،

يكون احلكومة ديايل عاجب احلال الناس منها ،نتموا غاديني
كنغرقوا السفينة ديال البالد ونكثروا يف الديون وتكون النتيجة
ديك الساعات ال قدر اهلل التدخل ديال اآلخرين .راه فحال

أنا ،بكل صدق ،يعين الوقت ال يسعفين باش نزيد

التوضيحات كلها اللي يف الصدر ديايل ،ولكن كنبغي نقولكم
واحد القضية ،لو كان بغينا هاد  35مليار ديال الدرهم
مايعرف حىت واحد ما عدا الناس ديال احلكومة أننا نقصناها

األسرة ،إال كنت كتحاج كتمشي البنك كتسلف ،ولكن إال
مابقيتش كرتد إال جتاوزت احلدود ديال اجلهد ديالك ،البنك
ماتيبقاش يشوف فيك بنفس الطريقة ماتيبغيش يسلفك وإال
كان من املمكن كيتدخل وكيحجز ليك الدار ديالك وكيحجز

من االستثمار كان سهل علينا ،واحد وزير سابق قال يل
عالش مادرتوش هاد القضية راه كانت عادية عندنا فيما سبق.
ال ،مابغيناش ،حنا جينا بوضوح وبصراحة قلناها للناس،
وجينا بالطريق القانونية ،ألن ديك الساعة كيتفقوا مع الوزراء

السيارة ديالك وذاك الشي ال قدر اهلل كتسبب يف اخلراب ديال
األسرة.
فأنا ماجيتش هلنايا باش خنرب البالد وال باش خنرب

داخل احلكومة باش مايصرفوش هدك امليزانيات ومايدخلوش
يف هاديك املشاريع .احنا ال ،جينا بوضوح وبصراحة ،ألننا
كنعتقدوا باللي اليوم مابقاتش احلكومة اللي كتجي كتعرف
تدوز األشياء للشعب بإشعار وال مايشعرش ،اللهم نكونوا

االقتصاد ديال املغرب ،جيت هلنا باش يكون الناس داك
الساعة راضيني عليا ويصوتوا عليا ،إال بغاو يصوتوا عليا على
خاطركم مابغاوش يصوتوا عليا هلم واسع النظر ،أنا جيت باش
ندير اإلصالح واإلصالح غانديروا مهما كلفين ،باش تكون

معكم واضحني ونكونوا معكم يعين يف إطار الشفافية املطلقة
وخا يكون التصرفات ديالنا السياسية فيها بعض األمور املؤملة،
ولكن احنا كنتخذوا إجراءات مؤملة لصاحل الشعب واجملتمع،

األمور واضحة.
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وفيما خيص هاد القضية ،باش يعرفوا اإلخوان أنه هاد

اجلاي ،املستشفى اللي مابنيناها هاد العام نبنيوها العام اجلاي،

الشي اللي عملنا كله يا اهلل غادي يوفر علينا حوايل  8مليار
ديال الدرهم 35 ،مليار ديال الدرهم يف مجيع األحوال
ماكناش غنكونوا قادرين باش نصرفوها كاملة ،ولكن حنايا ملي
جنيا وحبسنا هاذ  35مليار ديال الدرهم غادي ينقص علينا

والطريق اللي مادرناها هاد العام نديروها العام اجلاي.
وباملناسبة ،بغيت نقول لإلخوان اللي تكلموا على
العامل القروي وموضوعه ،أنين حساس جدا هلاد املوضوع جدا،
كنتأثروا حنا يف هاد احلكومة كنعتزوا بأننا جيانا بواحد الطريقة

ما عدا  8مليار ديال الدرهم  effectiveوالشي اآلخر راه
كنقلبوا منني غادي دجيبوه من أمور أخرى ،ألنه اللي مهم كاين
عندنا وهو املؤسسات العمومية اللي درنا  361مليار ديال

اللي كتلزمنا نبقاو مرتابطني بالدرجة األوىل بالناس اللي صوتوا
علينا ،والناس اللي صوتوا علينا وال ماصوتوش علينا ،يكونوا يف
البادية وال يكونوا قبل من االنتخابات اللي صوتوا علينا ،ومن

الدرهم إذا حيدت منها  61كتبقى  331مليار الدرهم يف
املؤسسات العمومية واجلماعات احمللية ،هادي خلينها
ماقصناهش .ومن  61مليار الدرهم  33+مليار ديال الدرهم
مرحلة من السنة املاضية ،يعين حوايل  61مليار ديال الدرهم،

بعد االنتخابات املغاربة كاملني ،با تقول هلم ،ال الفقراء ديال
املدن واملساكني ديال املدن وال ديال البادية راه القلوب ديالنا
معهم ،وراه هاد الشي هاد ما كيتصلحش وماكيتغريش بسرعة
،خاصنا شوية ديال الوقت .احلمد اهلل اللي جاب ريب هاد

حيدنا  35مليار ديال الدرهم ،مبعىن حوايل يعين  35يف املائة
تقريبا ماكمالش .وهلذا احنا ،خاص املغاربة يفهموا أنه وخا
هاكاك ،ومشينا حوالنا كلشي املشاريع اللي عندها األولوية

السنة فالحية جيدة ،ولكن نبغوا نقول ليهم بأنه املشاكل اللي
عندهم ،سواء تعلق األمر باملستشفيات واحنا كان شوفوا مع
السيد الوزير الصحة حلول اللي غنحلوا هبا إن شاء اهلل

مانقيسوهاش ،املشاريع اللي بدأت مانقيسوهاش ولكن املشاريع
اللي ممكن نأجلوها من هاد السنة للسنة املقبلة ممكن .وهذا
بسيط ،فحال شي واحد كيبين الدار ديالو ويف نفس الوقت
عندو مصاريف ديال املاكلة والشراب والقرايا ديال الدراري،

املشاكل ديال املستشفيات ،غادي نشوفوا أطباء من املدن
ويبقاو ميشيو ولو مرتني أو ثالثة يف األسبوع .غادي نشوفوا
املدارس بالنسبة للمشاكل اللي فيها ،غادي نشوفوا السكن
املشاكل اللي فيه واخا كاين صعوبة ،ألن الناس يف البادية

كلشي داك الشي ماقاسوش ولكن البين ديال الدار قال أودي
إذا متيت غادي كنبين الدار هباد الوترية هذه ،غانوصل لنتائج
بان ليا صعيبة ،هاد البين ديال الدار مغاديش نوففوش ولكن

ماتيبغوش يتجمعوا لنا يف بالصة واحدة كل واحد كيبغي حيافظ
على البالصة اللي هو ساكن فيها .فهاد املشاكل كلها ،هي
املهم يف هاد احلكومة ماشي واش دجزات وال مادجزاتش ،هاد

غادي انعطلوا واحد الشوية ،هكذا كيتصرف األب ديال
األسرة اللي تيكون ترياعي املصلحة احلقيقية ديال الوالد ديالو.
ماميكنش هاذ الشي هذا يتمس ألنه أوال وقبل كل شيء خاص
بعدا ،تيقولوا املغاربة "إال عاش النسر كيعيشوا والدو" ،خاص

احلكومة القلب دياهلا مع املشاكل احلقيقية ديال الوطن،
ماعوالش تدير شي حاجة أخرى ما عدا تنجح يف العمل دياهلا
باش تقدم الوطن .إال جاب اهلل وتقدم الوطن مبارك مسعود،
صوتوا عليها الناس ماصوتوش عليها على خاطرهم ،املهم

بعد  l’essentielاألساسي يتعتق وبعد ذلك إن شاء اهلل
الرمحن الرحيم املدرسة اللي مابنيناها هاد العام نبنيوها العام

عندها هو أنه منشيو يف اجتاه ،هو أن هاد احلكومة هذه
ماجاياش باش تدير مصاحل شخصية .ومن الطبيعي أن كل
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الذين ألفوا املصاحل الشخصية يقلقون من طريقة عمل هاد

السيد رئيس:

احلكومة ،ويالحظون أنه إال مشى هاد املنهج يف األخري ال بد
غيكونوا مضطرين باش يبداوا يرتاجعوا ومايبقاوش حيرصوا على
املصاحل دياهلم الشخصية أوىل الشعب غادي يتنكر هلم ،ألن
اليوم كاين منوذج آخر ،كيقول للناس ما كاينش غري طريق

شكرا السيد رئيس احلكومة ،شكرا للسيدات والسادة
الوزراء على حضوركم ،السيدات والسادة النواب شكرا لكم.
رفعت الجلسة.

واحد ملمارسة السياسة ،ما كاينش غري االغتناء ،كاينة طرق
أخرى ديال اجلدية ديال املعقول اللي بغى يقنع ويعيش باللي
كتب اهلل سبحانه وتعاىل ،واللي ما نساش منني جا من البادية
وما نساش ملي جا من األحياء الشعبية ،هذا باغي املصلحة
ديال البالد ككل ،وهذا الناس اللي ولفوا االغتناء السريع من
السياسة ما عمرهم غايكونوا فرحانني نه .وهلذا التشويش على
هذه احلكومة هو تشويش ال يريد أن يتوقف ،من الذين ألفوا
أشياء غري مشروعة ،وهؤالء أريد أ ن أقول هلم ،افعلوا ما بدا
لكم حنن سائرون يف طريقنا والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل
وبركاته.
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