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 ة بعد املائةاحلاديحمضر اجللسة 
 

 (.م3192 يوليوز 34ه )9349 ذو القعدة 9 االثنني :التاريخ

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب. :لرائسةا

ن الساعة ابتداء م ون دقيقةوثالث ثالث ساعات واثنان :التوقيت
 . زواال والدقيقة اخلامسة واألربعنية ثالثال

جلسة عمومية خمصصة لألسئلة الشفهية  :جدول األعمال
الشهرية املوجهة للسيد رئيس احلكومة حول السياسة 

 .العامة
 

  السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:

 .ملرسلنيابسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف 

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 كمسك ابيف مستهل هذه اجللسة الشفهية الشهرية، يسعدين       
 ،مجيعا أن أرحب حبضور استثنائي، يبعث الفرح العميق الصادق

إذ حيضر اليوم يف جملس النواب عدد من تالمذة املغرب املتفوقني، 
ة واللوايت حققوا نتائج عالية يف دراسته  وامتحاانهت  النهائي والذين

 آلخر هذه السنة الدراسية. 

وقد آثران يف جملس النواب، أن خنصه  ابستقبال خاص 
مدى  كافة نواب األمة عن  ابس هب  وهبن، ولنعرب هل   لالحتفاء

 االجتهادو هل  ابلكفاءة والتميز واجلدية  واالعرتافاالعتزاز هب  
 والعطاء العلمي والدراسي املشرف. 

وابلنسبة إلينا مجيعا يف هذا اجمللس، فإن هؤالء التالميذ 
إمنا يعربون عن حالة ابرزة من حاالت ومناذج النبوغ املغريب، 

فوقة، وعلى غربية املتوجيسدون أحد أبرز األمثلة احلية على الروح امل
اإلمكانيات الكبرية ألجيال مغرب الغد، املغرب اجلديد، أجيال 
جاللة امللك، حممد السادس، حفظه هللا، أجيال اليوم اليت تتهيأ 

 .وهتيئ املغرب للمستقبل

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

من الدستور،  911حكام الفصل كما يف علمك  وطبقا أل      
إىل  372وخاصة الفقرة الثالثة منه، وعمال مبقتضيات املواد من 

من النظام الداخلي، يعقد جملس النواب اجللسة املخصصة  324
لألسئلة الشفوية املتعلقة ابلسياسة العامة اليت جييب عنها السيد 

اب، و رئيس احلكومة. وأخرب كذلك أو أذكر السيدات والسادة الن
على أننا سنكون على موعد مباشرة بعد هذه اجللسة مع جلستني 
عموميتني ختصص األوىل للدراسة والتصويت على مقرتح قانون 

 .والثانية ختصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانون

مال هذه اجللسة الشهرية يتضمن وأذكرك  أبن جدول أع      
يتعلق  احملورية واجلزء الثاينين: يتعلق اجلزء األول ابألسئلة أجز 

يز اإلداري. ترك بسؤال حول سياسة احلكومة املرتبطة بتطوير الال
فيما خيص احملورين األساسيني اإلثنني، األول يتعلق ابلتعلي  
حصيلة واستعداد للدخول املدرسي واجلامعي املقبل؛ والثاين يتعلق 
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لتحضري ملشروع امبوضوع الوضعية اإلقتصادية واملالية حاليا يف أفق 
 .3199ميزانية 

ويف البداية أعطي الكلمة اآلن يف إطار احملور األول، للنائبة       
ال فريق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤ  ابس السيدة كمسية وعالل 

املتعلق حبصيلة احلكومة يف إصالح منظومة الرتبية والتكوين 
 .النائبة سيدةواستعداداهتا للدخول املدرسي واجلامعي املقبل، ال

 :النائبة السيدة مسية وعالل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

جاء الربانمج احلكومي ابلعديد من اإلجراءات والتدابري       
إلصالح ملنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، وفق ما جاءت 

ومة لإلصالح، وذلك ملا حتظى هبذه املنظ االسرتاتيجيةبه الرؤية 
واحلضاري لوطننا. لذا  االجتماعيمن مكانة وأمهية للرقي 

نسائلك  السيد رئيس احلكومة، عن حصيلة جمهوداتك  للنهوض 
ا متنزيل اإلصالح املنشود؟ وكذلك عهبذه املنظومة ومستوايت 

امعي جلهي اإلجراءات اليت قمت  هبا استعدادا للدخول املدرسي وا
 .املقبل؟ وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة لطيفة       
  ور  اإلصالحاحلمود ابس  املعارضة، احلصيلة احلكومية يف

تفضلي السيدة النائبة سجلت املالحظة،  ،التعليمي ببالدان
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

ابس  فريق األصالة واملعاصرة، ويف إطار التقيي  املرحلي       
للسياسة املنتهجة داخل قطاع الرتبية الوطنية. نسائلك  السيد 
الرئيس، عن حصيلة األداء احلكومي يف ور  إصالح التعلي  

هذه احلكومة، من  تاللتزاماببالدان، وذلك من خالل استنادا 
خالل التصريح احلكومي خصوصا ابلشق املتعلق بتنزيل وأجرأة 

-3192إلصالح منظومة الرتبية والتكوين  االسرتاتيجيةالرؤية 
 .؟ وشكرا3141

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة خدجية       
صيلة العمل ح والتعادليةللوحدة  االستقاليلق الفري ابس رضواين 

 ستمعن ،ي  وآفاق الدخول املدرسي املقبلاحلكومي يف التعل
 .للسيدة النائبة

 :النائبة السيدة خدجية رضواين

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة النواب،

يعترب الرأكمسال الالمادي مبا فيه أساسا العنصر البشري، 
مصدرا أساسيا لبناء املنظومة اجملتمعية القادرة على خلق فرص 
التقدم والتطور والرقي يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافية واإلنسانية، وذلك من خالل استهداف تكوينه ومتكينه 

يا احلديثة، ورية وحتصينه ابلعل  والتكنولوجمن اآلليات املعرفية الضر 
حىت يتسىن له التفاعل مع مجيع التحدايت املطروحة. إن هذه 
احلقيقة اليت استوعبتها الدول املتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة 
الرتبية والتكوين يف قلب السياسات العمومية، ورغ  اجلهود اليت 

من عدة  ا ال زالت تعاينبذلتها بالدان إلصالح هذه املنظومة، فإهن
، تتمثل أساسا يف النقص يف املوارد البشرية والبنيات اختالالت

التحتية والتجهيزات الضرورية وظروف التحصيل وضعف اجلودة 
وغياب احلكامة يف تدبري القطاع إىل ما هناك. فما هي إذن 
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؟ وما ياالسرتاتيجحصيلة العمل احلكومي ابلنسبة هلذا القطاع 
بري املتخذة لضمان الشروط املناسبة والظروف املالئمة هي التدا

 للدخول املدرسي املقبل يف ظل اإلكراهات املطروحة؟

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد رئيس احلكومة      

 :احلكومةرئيس  ،السيد سعد الدين العثماين

لى رسول والسالم عبسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل، الصالة 
 .هللا وآله وصحبه

 السيد الرئيس،

 ،السيدات والسادة الوزراء

 النواب احملرتمني،السيدات والسادة 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

أريد يف البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب على       
طرح هذا السؤال يف موضوع مه  جدا، هو يف قلب التحوالت 
اليت تعيشها بالدان اليوم. كما أريد يف البداية أن أرحب ببناتنا 

ذه واملتفوقني يف التعلي ، والذين شرفوا ه املتفوقاتوأبنائنا 
 .املؤسسة

 السيدات والسادة،

كما تعلمون جعلت احلكومة من النهوض ابملنظومة الوطنية       
للرتبية والتكوين أحد أولوايهتا، وجتسدت هذه األولوية يف مجيع 
املستوايت؛ يف اإلهتمام، يف امليزانية، يف املوارد البشرية، يف 
املضمون البيداغوجي، يف املتابعة، ولذلك ميكن أن أقول أبنه فعال 

ا. األولوية يف عمل احلكومة ويف إجنازاهت حناول أن نعطي للتعلي 
وكما سبق لبعض السادة النواب أن قالوا أو السيدات النائبات، 

صالح إل االسرتاتيجيةهذا يدخل يف التفعيل العملي للرؤية 

، واليت 3141-3192منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 
ك ، وذلقاءواالرتعنواهنا من أجل إرساء مدرسة اإلنصاف واجلودة 

تنفيذا للتوجهات امللكية السامية، وأيضا بناء على ما توافق عليه 
 .املغاربة يف نطاق اجمللس األعلى للرتبية والتكوين

وجتدر اإلشارة إىل أمهية اجملهود املايل الذي تبذله الدولة يف       
 %6دع  هذا القطاع احليوي، والذي يشكل ما يناهز وما يفوق 

ة خلي اإلمجايل، ويف هذه السنة ابلذات قفزت امليزانيمن الناتج الدا
دايل املليار  2مليار دره  بزايدة  2993املرصدة هلذا القطاع إىل 

دره  عن السنة املاضية، يعين يف سنة واحدة تزّاد ما يقرب من 
 .تقريبا %9أو  %2أكثر من 

وإجابة على السؤال السيدات والسادة النواب، سأتطرق إىل       
مت على مستوى قطاع الرتبية الوطنية، مث على مستوى التعلي   ما

العايل، مث على مستوى التكوين املهين، مث على مستوى حمو 
 .األمية

مع مضامني الرؤية  انسجاما األول:على مستوى القطاع       
اليت حتدثت عنها، تعمل احلكومة على تنزيل  االسرتاتيجية

دد من اليت تبلورت يف ع اتيجيةاالسرت األولوايت، يف إطار هاذ 
 :حماورإجراء موزعة على ثالثة  33اإلجراءات؛ 

  حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف ولوج  :األولاحملور
 الرتبية والتكوين؛

  تطوير النموذج البيداغوجي وتكافؤ الفرص  :الثايناحملور
 وحتسني جودة الرتبية والتكوين؛

  الرتبية والتكوينحتسني حكامة منظومة  :الثالثاحملور 
 .وحتقيق التعبئة اجملتمعية حول اإلصالح

ابلنسبة للمحور األول اللي هو حتقيق اإلنصاف وتكافؤ       
الفرص يف ولوج الرتبية والتكوين، ميكن أن أشري إىل أنه مت العمل 
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على تقليص اخلصاص يف العرض املدرسي وخصوصا يف الوسط 
القروي، وذلك عرب تنويع هذا العرض املدرسي، تدارك العجز 
احلاصل يف أتهيل واستكمال البنيات التحتية. ومن هنا فبلغ 

مؤسسة جديدة،  73جمموع املؤسسات التعليمية اجلديدة احملدثة 
مؤسسة تقريبا،  ألف 99مما يزيد من عدد املؤسسات ليصل إىل 

داخلية، وميكن  229داخلية جديدة اب  نوصلو ل 26وأيضا 
هل أتأن أقول أنه يف إطار برانمج أتهيل املؤسسات التعليمية، 

ألف  99مؤسسة من بني  9299 املؤسسات:من  %91تقريبا 
اس مؤسسة تقريبا مت أتهيلها يف هاتني السنتني األخريتني، على أس

أن تطوير الفضاء املدرسي هو بداية للتطوير وللجودة. لكن هاذ 
اإلحداث دايل البنيات اجلديدة، وهاذ التأهيل عندو واحد اهلدف 

 ،االكتظاظآين وهو أيضا هدف كمي اللي هو التخفيض من 
ام بنسبة  داخل األقس االكتظاظن هنا مت ختفيض فهاذ السنتني وم

قس  يف السنة كحد أقصى  41كبرية جدا، فوصلنا اليوم إىل 
تلميذ ابلقس    43ابلنسبة للسنة األوىل والسنة الثانية ابتدائي، و

 46 ع أفقم االبتدائيكحد أقصى بباقي املستوايت يف السلك 
ملخطط، ملستوايت مع هناية اتلميذ يف القس  كحد أقصى بباقي ا

وهذا مه . وحنا غادي نواصلو هاذ اجلهد فيما خيص ختفيض 
يف سنتني راه ّدار واحد قفزة نوعية، وأنت  تعرفون أبن  االكتظاظ

أتهيل الفضاء املدرسي أوال؛ اثنيا ختفيض االكتظاظ ومها واحد 
الوسائل أيضا لإلعانة على اجلودة، وهذا شيء مه . ومتت أيضا 

اصلة اجلهود الرامية إىل تلبية احلاجيات من املدرسني وهذا أيضا مو 
معيار مه ، هاذ احلكومة دارت فيه واحد اجلهد غري مسبوق 

 22هي  31زائد  42ألف مدرس جديد يف سنتني،  22هنائيا، 
هذا غري مسبوق، الدولة كلها كانت كتوظف يف عام أقل بكثري 

تواصل إىل هناية هذه من هذا الرق ، فهاذ اجلهد هو الذي سي
 نواصلو إن شاء هللا اهلدف منو هوالوالية التشريعية، غادي 

تقليص هاذ العجز املوجود يف عدد املدرسني، وبطبيعة احلال على 
 .مستوى التكوين واجلودة راه غادي جني ليه

لكن هناك أيضا يف نفس احملور األول تعزيز اخلدمات       
هاذ اخلدمات اإلجتماعية اللي هي اإلجتماعية لدع  التمدرس، 

مهمة ألن كتمكن من مقاومة اهلدر املدرسي، كتمكن من أن 
جتعل املدرسة جاذبة، هناك عدد من الربامج بدات شحال هاذي 
وحنا قلنا هذه الربامج سنستمر فيها، سندعمها، غادي نطوروها، 
 فيها الربانمج دايل "مليون حمفظة" هي املبادرة امللكية، "مليون

مليون  3دايل املليون،  3حمفظة" اللي وصلت اليوم ألكثر من 
 3تلميذ يستفيد منها. وبطبيعة احلال غتقول ليا مليون حمفظة 

دايل املليون وال كيفا ؟ كاين مليون حمفظة وكاين تالميذ اللي  
كيستافدو من أمور أخرى، كاين اللي ما عندو  احملفظة ولكن 

عندو إىل آخره... إذن هذا وصلنا عندو األدوات املدرسية، كاين 
دايل املليون وكل سنة نزيد يف العدد والسنة الفارطة يعين  3اآلن 

ألف تلميذ،  31هاذ املوس  الدراسي اللي اآلن غادي ينتهي زدان 
 وكل سنة سيزداد عدد التالميذ تدرجييا؛

بلغ جمموع املستفيدين من الداخليات واإلطعام  :اثنيا      
 91ألف مستفيد، وهاذ السنة تزّاد  32يفوق مليون واملدرسي ما 

آالف تلميذ على عدد التالميذ اللي كانوا كيستافدو عادة 
وبطبيعة احلال تطور أيضا اإلستفادة من النقل املدرسي. هاذ 
اجلهود كلها سنواصلها، حنا واعيني أبهنا ميكن ما كافيا ، 

دخلني فهاذ املتفلذلك هناك برامج ملواصلتها ابلشراكة مع خمتلف 
الور  اللي هو ور  فيه شراكة مع اجملتمع املدين ومؤسسات 

 خاصة مع جهات متعددة هذا ابلنسبة للمحور األول؛

سني واملرتبط بتطوير النموذج البيداغوجي وحت :احملور الثاين      
جودة الرتبية والتكوين، يف هذا احملور مت تنزيل جمموعة من 

ا املسامهة يف الرقي ابلوظائف األساسية اإلجراءات اليت من شأهن
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للمدرسة وحتسني جودة املنظومة الرتبوية، فيها حتسني املهارات، 
وتوفري العدة البيداغوجية الضرورية لألساتذة، وإدماج املقاربة 
اجلديدة يف التدريس سواء اللغة العربية أو األمازيغية أو اللغات 

اجلديدة الطبعات  األجنبية، صدرت على أساس هاذ املقاربة
اجلديدة دايل الكتاب املدرسي، توسيع املسارات املهنية وغريها 

 من اإلجراءات املرتبطة هبذا احملور؛

ن يه  حتسني حكامة منظومة الرتبية والتكوي :احملور الثالث      
وحتقيق التعبئة اجملتمعية يف هذا اجملال، ويف هذا اإلطار مت العمل 

ؤسساتية والتدبريية، وإرساء اآلليات على تطوير القدرات امل
التنظيمية من أجل تفعيل اإلصالح وذلك من خالل اعتماد 
هياكل تنظيمية جديدة دايل األكادمييات، نقل جل 

من املتعلقة ابملوارد البشرية من اإلدارة املركزية إىل  االختصاصات
 األكادمييات اجلهوية، وهذا يسري يف اجتاه الالمتركز ودع  املضي
يف اجتاه الالمتركز، تقوية نظام املعلومات ومن خالل تطوير عدد 
من األنظمة يف مقدمتها "مسار"، تطوير املنظومة اإللكرتونية 
وغريها، وأيضا استكمال تغطية اجلهات ابملراكز اجلهوية ملهن 

ادي و -الرتبية والتكوين، من خالل إحداث مركز جلهة الداخلة
 .الذهب الستكمال هذه التغطية

ابلنسبة للدخول املدرسي املقبل، هنا غادي نوقف اب        
وفيه إطالق عدد من  االستعداداتنقول أبن هناك عدد من 

 :الربامج غري املسبوقة والطموحة

الربانمج األول، وهو إطالق الربانمج الوطين لتعمي  وتطوير       
التعلي  األويل: وهذا برانمج غري مسبوق، برانمج طموح كيهدف 
إىل تعمي  التعلي  األويل، وسنصل إن شاء هللا يف هناية هذه الوالية 

-3139كحصيلة مرحلية يف أفق املوس  الدراسي   %67إىل 
ألف طفل  711ىل أن هناك ، تبني اإلحصائيات اليوم إ3133

سنني خارج التعلي  األويل،  2سنني و 3مغريب فهاذ السن دايل 

مما يعين أنه خصنا نديرو جهود اب  هاد األطفال نوفرو هل  
 .املقاعد ونوفرو ليه  األقسام والتأطري الضروري

ويف هذا اإلطار تقرر فهاذ املوس  الدراسي اللي غادي        
قس  جديد دايل التعلي  األويل الستقبال  آالف 3يتفتح إحداث 

ألف  911هؤالء األطفال، وسيؤدي إىل استفادة ما يقرب من 
طفل فهاذ السن من التعلي  األويل، وغادي حناولو نعززو هذا 
سنواي سنة بعد سنة إن شاء هللا يف أفق التعمي ، ويف أفق التطوير 

اسي، أيضا، وهذا برانمج طموح. هاذ اإلصالح اللي هو أس
أساسي، غادي أيثر أوال على اهلدر املدرسي غادي يقللو، ألن 
ثبت أبن اهلدر املدرسي ابلنسبة لألطفال اللي ما دخلو  للتعلي  

 األويل تيتضاعف ثالث مرات؛

اثنيا غادي يؤثر على جودة التعلي ، غادي يرفع جودة       
 نالتعلي ، ألنه ابلدراسات تبني أن األطفال اللي ما جاو  م

التعلي  األويل، ما درسوس يف التعلي  األويل كتكون عنده  اجلودة 
أقل من األطفال اللي جاوا من التعلي  األويل، وابلتايل هذا 
الربانمج الطموح مه  سيؤثر على اهلدر املدرسي، سيقلله، سيؤثر 
على اجلودة دايل التعلي ، وغادي إن شاء هللا غادي يرفع من 

ىت دايلنا يف املستقبل القريب، وأيضا ح املستوى دايل التعلي 
التكرار، اهلدر مدرسي، حىت التكرار غادي يتنقص، ألن تبني أبن 

 .التكرار الكثري مرتبط هباذ التعلي  األويل

فل يف ح االنطالقةإذن هذا برانمج طموح، وقد أعطينا له       
ابلرعاية السامية جلاللة امللك، وكانت رسالة سامية من جاللة 

مللك، يف رعاية هاذ املشروع ويف احتضانه، ونقول أبنه مشروع  ا
كانت فيه شراكة مع عدد مه  من املتدخلني، مع القطاع اخلاص، 
سواء يف املدرسي أو غري املدرسي، مع مجعيات اجملتمع املدين، مع 

 93اجلهات، توقعات اتفاقيات بني األكادمييات وبني اجلهات 
لون املشروع إن شاء هللا، وحنن به متفائللتعاون الشامل إلجناز هذا 
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وسيؤدي يف القريب إبذن هللا، يف املدى املتوسط سيؤدي إىل 
 اليت يعاين منها تعليمنا؛ االختالالتمعاجلة عدد من 

اإلجراء الثاين دائما يف أفق الدخول املدرسي املقبل، حتسني       
، 3199-3192الرتتيبات املتعلقة ابستقبال املوس  الدراسي 

حترص احلكومة على املضي يف عدد من اإلجراءات املهمة يف 
، وأخص ابلذكر، وعدد سيل من التدابري، االستقبالحتسني هاذ 

 ولكن أخص ابلذكر :

مؤسسة تعليمية جديدة مما سيوسع العرض  27إحداث  -
يف الوسط القروي  منها 37 الرتبوي، وغادي ميكننا اب  منشيو

سيمكننا من الوصول لألهداف اللي قلنا دايل مزيد من ختفيض 
 ، الذي هو مظنة اجلودة إن شاء هللا؛ االكتظاظ

ألف من  31إجراء عملية التشغيل ابلتعاقد دايل  -
األساتذة اجلدد مبوجب عقود من طرف األكادمييات اجلهوية 

ناير املاضي، بادرة يف يللرتبية والتكوين، وهاذو اللي تّدارت هل  امل
اآلن ه  قيد التكوين اب  يدخلوا مع الدخول املدرسي املقبل إن 
شاء هللا، غادي يكونوا قادرين على أن يتسلموا األقسام ويدرسوا 

درسي ملولوايت املؤطرة لتحضري الدخول اأابءان؛ تنفيذ بعض األ
 :ومن مجلتها 3192-3199

اعتماد عدد  ، من خاللاالكتظاظمواصلة ختفيف   -
تلميذ ابلقس  كحد أقصى ابلنسبة  41التالميذ ابلقس  ال يتعدى 

تلميذ   46و للسنة األوىل والسنة الثانية، اإلستمرار فهاذ احلد
 كحد أقصى ابلنسبة لباقي املستوايت؛

مواصلة تنفيذ الربانمج الوطين لتأهيل املؤسسات   -
 أتهيلها، من املؤسسات تقريبا مت %91التعليمية، وكما قلت 

وسنستمر يف أتهيل ابقي املؤسسات سواء يف الوسط احلضري، 
 .ولكن ابخلصوص يف الوسط القروي

أما على مستوى قطاع التعلي  العايل، أيضا احنا 
مستمرين يف عدد من اإلجراءات ذات الطابع الكمي، ذات 
الطابع البيداغوجي وذات الطابع اإلجتماعي أيضا، حىت يف 

حىت هو وأظن أبنه أان بغيت نقول واحد القضية التعلي  العايل 
هوأنه جيب أن ننتهي نوقفو يف تنقيص املدرسة العمومية املغربية، 
ألن اخلطاب دايلنا هو اللي كيضر هاذ املدرسة، والتالميذ اليوم 
اللي حضروا هنا واللي كانوا والسادة النواب إيال اهتميتو ابلتعلي ، 

ي حلمد هلل خصنا نفتخرو به، هو اللالسادة النواب هاذ التعلي  ا
خرّج النخب اليوم، هو اللي غادي خيرّج النخب دايل غدا، 
والتالميذ اللي كيخرجو منو متفوقني، ويف كثري من املبارايت 
الدولية يثبت أبن هؤالء التالميذ دايل املدرسة ال العمومية وال 

تون باخلاصة ولكن ابخلصوص من املدرسة العمومية احلمد هلل يث
أهن  متفوقون، كاين نقص، كاين خصاصات، ولكن هذا جيب 

 .أال جيران إىل اإلنتقاص من املدرسة املغربية

ومن هنا أريد أن أحيي مجيع األساتذة من النساء والرجال 
اللي مها يف املدرسة العمومية كيانظلو يف سبيل الوطن وكيبذلو 

ال كاين هبا، إي اجلهود دايهل ، وهاذ اجلهود دايهل  خصنا نعرتفو
شي واحد انقص وال شي وحدين ما كيخدمو  مزاين هذا ال 

 .يضر جمموع األكثرية اليت تشتغل وتناضل وتعمل

أقول ابلنسبة للتعلي  العايل ميكن أن أعطي بعض األرقام، 
املؤشرات الرقمية الدالة، عدد الطلبة املسجلني مبؤسسات التعلي  

، يبلغ 3192-3197معي العايل العمومي برس  املوس  اجلا
مقارنة مع املوس  الذي  %2ألف طالب، أي بزايدة قدرها  233

سنواي، معىن ذلك  %2حىت  3قبله، كل سنة اآلن كنزيدو تقريبا 
الطلب يزداد وحىت عدد الطلبة دايل البكالوراي اللي كينجحوا يف 
البكالوراي يزدادون، دليل على أن التعلي  راه بدا يستعيد عافيته، 

كن شي مدرسة هنا وشي قس  هنا وشي أستاذ هنا ولكن هاذ مي
الشي ما خصو  خيلينا نتاقصو من اجلهود العامة اليت يبذهلا قطاع 
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التعلي ؛ انتقل العدد اإلمجايل للطلبة من املؤسسات اجلامعية ذات 
إىل  3197-3196ألف طالب  96احملدود من  االستقطاب

، مع %9ارب ، ابرتفاع يق3192-3197ألف طالب  912
دود أكثر احمل االستقطابذلك الزايدة يف املؤسسات اجلامعية ذات 

من الزايدة نسبيا هي ضعف الزايدة يف املؤسسات للجامعية ذات 
املفتوح، وهذا شيء مه ، وهاذ السنة هناك خطة يف  االستقطاب

أن نزيد يف إمكانية استيعاب املؤسسات اجلامعية ذات 
 من الطلبة، بلغ عدد األساتذة الدائمني احملدود ملزيد االستقطاب

ألف أستاذ، وبلغت نسبة التأطري  99ابلتعلي  العايل ما جمموعه 
طالب لكل أستاذ يف املعدل، وختتلف  29على الصعيد الوطين 

هذه النسبة حسب امليادين وحسب التخصصات حسب 
الكليات واجلامعات، ولكن فيما خيص املؤسسات ذات 

طالب لكل أستاذ، هو  99نسبة التأطري هي  احملدود االستقطاب
 .نسبة التأطري جيدة وعالية

 :ونعمل على أمور من بينها

حتسني الولوج والدراسة ابلتعلي  العايل، سيت  خالل املوس  -
اجلامعي احلايل تنفيذ مجلة من التدابري لتحسني الولوج والدراسة 

 :نهاملتحسني الولوج والدراسة ابلتعلي  العايل  ابلتعلي 

مراجعة اخلريطة اجلامعية يف إطار سياسة القرب، هاذي األمور  -
اليت متت يف التعلي  اجلامعي احلايل، يف السنة اجلامعية احلالية، 
 مراجعة اخلريطة وفعال صدر مرسوم خاص مبراجعة هاته اخلريطة؛

مواصلة تطوير اخلدمات اإلجتماعية لفائدة الطلبة، وهذا على  -
ماعي مه ، خصنا نعرفو أبن عدد الطلبة املمنوحني  املستوى االجت

ألف بزايدة تقدر  462وصل إىل  3192كيزيد سنواي، وأن سنة 
حوايل  % 91، يعين 46 ألف منحة يف سنة واحدة، 46ب 
املخصصة للمنح من  االعتماداتنسبة  وارتفعت، 91%

، كما مت إطالق العمل مبنصة %923ب  3192إىل  3193

منحيت لتقدمي طلبات اإلستفادة من املنحة ابلنسبة حلاملي 
 .3192يونيو  99اجلدد ابتداء من  البكالوراي

على مستوى اإلطعام، أيضا هناك الزايدة يف عدد إطعام 
، على %67إىل اليوم تزاد ب  3193الطلبة، عدد الوجبات من 

ألحياء ل االستيعابيةمستوى ظروف اإليواء مت توسيع الطاقة 
تقريبا هاذ املوس  احلايل ابملقارنة مع املوس   %93جلامعية بنسبة ا

السابق، إذن على مستوى اخلدمات اإلجتماعية هناك جهود تت  
سنواي وكل سنة كزيدو وغادي نزيدو يف السنة املقبلة وغادي نزيدو 
يف السنة اللي من بعد منها، ألن اهلدف دايلنا هو حناول أن نوفر 

دخول العامل اجلامعي بطريقة مرحية لطلبتنا الشروط للتدريس، 
 وطالباتنا؛

أيضا هناك يف حمور اإلرتقاء جبودة التعلي  العايل نعمل 
 جاهدين على تقوية البعد املهين ابجلامعة املغربية، وتوفري مزيد من
مسالك التكوين وخصوصا املهنية وتنويعها ورفع الضوابط 

دد وراه، والرفع من عالبيداغوجية الوطنية اخلاص بسلك الدكت
دود كما احمل االستقطابالطلبة اجلدد ابملؤسسات اجلامعية ذات 

يف املرحلة املقبلة، وأطلقنا  %21قلنا سنحاول أن نرفعه  بنسبة 
منذ شهر تقريبا حبضور السيد وزير الرتبية الوطنية والسادة الوزراء 
ا نأطلقنا سلك اإلجازة يف الرتبية، وهو يهدف إىل تكوين من ه

ألف  31ألف،  31لثالث سنوات غادي يبدا التكوين دايل 
طالب ابإلجازة الرتبوية، إجازة يف الرتبية، وهاذو هو اللي غادي 
ميكن ليه  ابملبارة يدخلوا مؤسسات تكوين مهن الرتبية والتكوين 
اللي غادي يعطيوان أساتذة دايل املستقبل، مبعىن احنا اجلودة دايل 

يو ن السادة النواب والسيدات النائبات كيشكالتكوين اللي كثري م
منو وكيقول هاذو كشتغلوه  وكيدخلو مباشرة، داب هناك حل 
إسرتاتيجي للمسألة دايل اجلودة، إن شاء هللا وغادي منشيو فيه، 
صحيح أنه من هاذ السنة الفوج األول هاذ السنة رفعنا التكوين 

خصص كوين متأشهر والسنوات املقبلة غادي تويل هناك ت 6إىل 
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يف الرتبية والتكوين إن شاء هللا يف السنوات املقبلة، هذا مه  
 ..جدا

 :الرئيسالسيد 

 .السادة النواب شوية دايل اإلنصات من فضلك 

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

دع  البحث العلمي والرفع من مردوديته وتنويع مصادر 
مستوى التمويل، على متويله، هناك عدد من اإلجراءات على 

مستوى اجلودة دايل البحث العلمي، على مستوى تشجيع 
الباحثني، على مستوى جوائز التميز، على مستوى إىل آخره، 
وتوقعت عدد من الشراكات بني اجلامعات واجلهات أيضا وقّعت 

 .فعال لدع  هذا املسار

ابلنسبة للدخول اجلامعي املقبل سنواصل نفس املنحى 
لتعلي  اجلامعي، املهننة، رفع التمويل، رفع اجلودة دايل دع  ا

والتطوير البيداغوجي، اخلدمات اإلجتماعية وغريه كثري سنعمل 
على تطويره عرب السنوات املقبلة، وقد أشرت إىل عدد من 

 .االجتاهاملقتضيات يف هذا 

البد أن أشري قبل أن أخت  كلميت إىل بعض األفكار 
ن هاد الربانمج عندان فيها على حول برانمج حمو األمية، أل

حساب الربانمج احلكومي واحد اهلدف طموح، هو نوصلو إن 
، 3139حبلول سنة  %31شاء هللا إىل تقليص نسبة األمية إىل 

، هذا هو الربانمج الوطين 3136 %91إىل تقليصها إىل 
دايل حمو األمية، وهاد اهلدف إىل وصلنا ليه  3197-3136

وايت التأثري إجيايب كبري على خمتلف املست غادي يكون عندو واحد
ا مبا فيها على النمو الوطين، مبا فيه على اإلقتصاد الوطين، مبا فيه

 .على الفعالية اإلجتماعية الوطنية

ويف هاد اجملال الوكالة الوطنية حملاربة األمية وبتعاون 
وتنسيق مع خمتلف املتدخلني، ليس فقط يف القطاع العمومي 

إلدارات، ولكن أيضا يف القطاع اخلاص، وأيضا يف وليس فقط ا
اجملتمع املدين من تسجيل أكثر من مليون مستفيد يف برامج حمو 

 931يعين  %93األمية، ويف سنة واحدة زدان عدد املسجلني ب 
ألف تزادوا ابملقارنة مع السنة اللي قبل، هاد الوترية إيال مشينا 

األمية  ايلنا ايل هو تقليصفيها إن شاء هللا غادي حنققو اهلدف د
، وهذا تدارت يف 3139سنة  %31إىل  %39و  %41من 

خارطة الطريق كما قلنا، تدارت فيه عدد من الربامج تدارت فيه 
عدد من اإلتفاقيات مع خمتلف املتدخلني وبغينا حنيوه  مجيعا، 
سواء ركمسيني أو غري ركمسيني، وخصوصا أحيي هيئات اجملتمع 

 .املدين

أقول يف النهاية، يف األخري، أبن احلكومة عازمة  وأريد أن
على اختاذ مجيع التدابري ومجيع اإلجراءات واملبادرات اللي إن شاء 
 هللا تطوير قطاع الرتبية والتكوين، جتاوز النقص الذي ورثناه واللي
خاصنا نعرتفو كلنا مسؤولني عليه ألنه جا عرب عقود من الزمن 

العقود أو عقدا ونصف من الزمن دايل  4وليس أو على األقل 
يف ليس خصاص آين، ما جا  اخلصاص  ءعلى األقل اللي جا

يف عام وال يف ثالث سنني يقينا، فلذلك احنا عازمون على جتاوز 
هذا اخلصاص، على دع  القطاع جبميع ما حيتاجه من اإلمكانيات 
املادية واملعنوية والبشرية، على دع  القطاع جبميع ما حيتاجه من 

 واملعنوية شاء هللاوالبشرية إن  ةواللوجيسيت كياإلمكانيات املادية 
أيضا، ألن حىت الدع  املعنوي مه  ونشجعوه  إن شاء هللا، وحنن 
على يقني أبنه سنحقق يف القريب ارتفاع جلودة تعليمنا، ارتفاع 
لقدرة هذا التعلي  على أن يقوم بدوره يف التنمية، التنمية 
اإلجتماعية، التنمية البشرية قبل التنمية اإلقتصادية، والسالم 

 .ك  ورمحة هللا وبركاتهعلي
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن إىل ابب 
التعقيبات إبعطاء الكلمة إبس  فريق العدالة والتنمية، للسيد 

 .النائب حسن عديلي

 :النائب السيد حسن عديلي

 شكرا السيد الرئيس،

 ملرسلني،ابسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف 

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين السيد رئيس احلكومة احملرتم أن أتناول الكلمة 
إبس  فريق العدالة والتنمية للتعقيب على اجلواب الذي تفضلت  

يف البداية أن أؤكد لك  أننا إذ نسائل احلكومة عن به، وأود 
ا حصيلة أدائها يف جمال الرتبية والتكوين، فإننا ال منارس فقط واجبن

الرقايب يف تقيي  السياسات العمومية، بل نسعى أيضا أن جنعل 
منها حمطة لتعميق النقا  حول قضااي املنظومة الرتبوية، إمياان منا 

 .ألي تنمية منشودة ملدخل األساسأبن التعلي  اجليد هو ا

ملالية ا االعتماداتالسيد رئيس احلكومة احملرتم، تشكل 
املرصودة لقطاع التعلي  حوايل ربع امليزانية، لكن الكل جممع اليوم 
على أن بلدان مل يتمكن رغ  ذلك من جتاوز اإلشكاليات البنيوية 
اليت تعاين منها املنظومة، وهذا يعين شيئا واحدا أن اإلمكانيات 

 .املالية وحدها على أمهيتها غري كافية إلرساء اإلصالح املنشود

واللجنة امللكية إلصالح التعلي   27اللجنة العليا للتعلي  سنة  فمن
-62، مرورا ابملخطط الثالثي 63ومناظرة املعمورة سنة  22سنة 

مث اللجنة الوطنية املختصة  9921و 9971ومناظريت إفران  67
-99فامليثاق الوطين للرتبية والتكوين  9993ابلتعلي  سنة 

، كلها 3193-3119 عجايلاالستوصوال إىل الربانمج  3119
خمططات مل تفلح يف بلورة مشروع وطين حقيقي للنهوض مبنظومة 
الرتبية والتكوين ببالدان، ألن القاس  املشرتك بينها مجيعا أهنا 
حامت حول التلميذ ومل تصل إليه، وأمهلت تثمني العنصر البشري 
وفشلت يف حتقيق تعبئة حقيقية للمجتمع حول املدرسة، بل 

الشديد حتولت جزء من تلك املخططات إىل فرصة  ولألسف
للصوص املال العام، القتسام الكعكة بينه ، ولنا يف املخطط 

 املثال الواضح، حيث الصفقات املشبوهة يف املعدات االستعجايل
والعتاد الديداكتيكي، وصفقات األمن واحلراسة، وبرانمج جين، 

 لعام ينتظر إىلوصفقات مكاتب الدراسات، مما ال يزال الرأي ا
 .اليوم الكشف عن حقيقته وترتيب اجلزاءات الالزمة على أصحابه

واليوم السيد رئيس احلكومة تشرع الوزارة الوصية يف تنزيل 
دون انتظار القانون اإلطار، والذي  االسرتاتيجيةمضامني الرؤية 

نقدر يف فريق العدالة والتنمية أنه يشكل اإلطار األنسب للتداول 
اي املنظومة وإشكالياهتا الكربى، كإشكالية احلكامة حول قضا

لة ، ومشكل إعادة هيكاالسرتاتيجيةوسؤال املبادئ والتوجهات 
املنظومة مبا يضمن الولوج املتكافئ ألبناء املغاربة إليها، كما 

 تياراتاالخسيمكن هذا الور  التشريعي ال حمالة من حس  بعض 
ويل العلمي، وإشكالية متاملرتبطة ابلربامج واملناهج والبحث 

املنظومة والذي جيب أن يت  بسقف واضح حيافظ على املكتسبات 
 .ويف مقدمتها مبدأ اجملانية

كما نتطلع أن يضع هذا القانون حدا لبعض املناورات 
اليت تستهدف الضغط للتشويش على الوضع املستقبلي للغة 

املدرسي  العربية واألمازيغية يف مناهجنا الرتبوية يف التعليمني
واجلامعي، وهو ما يدفعنا يف فريق العدالة والتنمية لتجديد دعوتنا 
إىل اعتماد هندسة لغوية متوازنة متكن للغة العربية كلغة التدريس 
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وكلغة مدرسة، ابعتبارها اللغة الركمسية لبالدان وتعطي اللغة 
األمازيغية مكانتها كلغة النص األصلي يت  أيضا، مع االنفتاح 

على اللغات األجنبية األكثر تداول يف العامل، وهو ما وهو  الواعي
ما سيمكننا ال حمالة من وضع قواعد واضحة متعاقد حوهلا، ملزمة 

 .للدولة ولباقي الفاعلني

وابملناسبة وعالقة ابملسألة اللغوية، فبعض املديرايت 
 الفرنسية ابهلواتف السيد رئيس احلكومة تعم  اليوم خيار

ليمات ابهلاتف دون أن أتخذ برأي أصحاب بتوجيهات وبتع
االختصاص من أطر التوجيه والتخطيط الذين كانوا يسامهون بقوة 

 .اخلريطة املدرسية استشرافيف 

السيد رئيس احلكومة احملرتم، إن كل ذلك ال ميكن أن 
ينجح دون عنصر بشري حمفز وفاعل ومنخرط، اإلنصاف السيد 

ني مرحلة جديدة متكن الفاعلرئيس احلكومة شرط أساس لتدشني 
فذ إىل وتن عاقدات تتجاوز اإلجراءات السطحيةمجيعا من إرساء ت

حتقيق  الفعل البيداغوجي أمال يف فتساءلعمق العملية الرتبوية، 
 .اجلودة املطلوبة

لذا نسائلك  السيد الرئيس، لعلنا جند عندك  جوااب أو 
أجوبة طال انتظارها، من سريفع احليف عن األستاذات واألساتذة 
الذين حرموا من حقه  يف االنتقال بسبب التدبري الكارثي للحركة 

قبل سنة تقريبا والزال عدد منه  ينتظر؟ من سريفع  االنتقالية
الذين كلت حناجره  من احليف عن أساتذة السل  التاسع 

أمام الوزارة والربملان؟ ومن سريفع واحليف عن األساتذة  االحتجاج
العاملني ابلعامل القروي الذين ينتظرون منذ عقود إخراج التعويض 
عن العمل ابملناطق النائية؟ من سريفع احليف أيضا عن الناجحني 

فرج اليت مل ت 3197مركز تكوين املفتشني دورة ماي  ةار مبايف 
قبل  للعجب نفس نتائجها إىل اليوم، بل ونظمت وايالوزارة عن 

أسبوعني دون بالغ أو توضيح لرجال التعلي ؟ من سريفع احليف، 
من سريفع احليف عن األطر الرتبوية واإلدارية املشهود هلا ابلكفاءة 

واليت مت إعفاء بعضها من املهام دون مربر معقول؟ ومت إقصاء 
سؤوليات العتبارات سياسية تذكران ابلزمن آخرين من تويل امل

 البائد. هذا غيض من فيض. 

وأملنا السيد الرئيس أن تقفوا على كل هذه اإلشكالية، 
إضافة إىل إشكاليات أخرى كإشكالية اإلطار اجلديد خلرجيي 

خارج  درسونيبوية وأساتذة األمازيغية اللذين مسلك اإلدارة الرت 
كالية ابملراكز اجلهوية ملهن الرتبية، واإلشإطاره  والدكاترة العاملني 

 .املرتبطة بتقاعد املكونني مبراكز التكوين املهين

السيد رئيس احلكومة احملرتم، الشك أن برامج الدع  
اإلجتماعي املوجه للتالميذ والطلبة تساه  يف حتقيق فرص أكرب 

د يلالحتفاظ هب  وجتنيبه  االنقطاع واهلدر املدرسي، وقد بذلت  الس
رئيس احلكومة جمهودات كبرية يف هذا اإلطار ال ميكن إنكارها 
وأنت  مشكورون على ذلك، لكن هناك صعوابت يف تنزيلها، 
فجميل السيد الرئيس أن ترفع احلكومة من امليزانية املخصصة 
لربانمج تيسري، لكن املؤسف أن املعنيني هبذا الدع  مل يتسلموا 

مجيل أيضا أن يرتفع عدد هاد الدعامة منذ سنة تقريبا، و 
الداخليات، لكن املؤسف أن هناك أطفال اليوم يعودون لبيوهت  

 3ألهن  مل جيدوا فرصة لولوجها، مجيل وأيضا أن يستفيد أزيد من 
مليون تلميذ من برانمج مليون حمفظة، لكن أؤكد لك  السيد 
الرئيس أن هذه احملفظة ال تشبه احملافظ الذي يشرتيها املسؤولون 

بنائه ، بل أؤكد لك  أهنا تتأخر، تتأخر كثريا حىت حيضر العامل أل
وحيضر القائد والربملانيني والسيارات وواحد العدد دايل األمور اليت 
حتط حقيقة من عمق هذه العملية اليت جيب أن تبقى بني التلميذ 
واألستاذ، أيضا مجيل أن ختصص احلكومة التغطية الصحية 

 .حلد اآلن %94العدد مل يتجاوز  للطلبة، لكن املؤسف أن

ة إن قضية التعلي  ببالدان السيد الرئيس ال تتعلق حبصيل
سنة أو ابحلصيلة الذي قبلها، إهنا قضية شعب يريد أن ينعتق من 
براثني اجلهل واألمية والفقر وأن ينع  حبقه يف التنمية والعيش 
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وال أ الكرمي، وال بد أن نتعبأ مجيعا حتت عنوان واحد، التعلي 
 .والتعلي  اثنيا والتعلي  اثلثا، والسالم عليك  ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكر السيد النائب، إبس  فريق األصالة 
 .الكلمة للسيدة النائبة لطيفة احلمود واملعاصرة،

 :النائبة السيدة لطيفة احلمود

 بسم هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

قبل البدء، وإثر التشكيكات الواردة يف املخطط 
ة فتح فريق األصالة واملعاصر  وابس االستعجايل نطالبك  ابكمسي 

ر نتيجة ويف مجيع املخططات ونش االستعجايلحتقيق يف املخطط 
 .هذا التحقيق ومجيع التحقيقات على املغاربة

 لسيد الرئيس احلكومة احملرتم،ا

 رتمون،السيدات والسادة النواب احمل

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

يف إطار تعزيز التنمية البشرية والتماسك اإلجتماعي واجملايل     
التزمت حكومتك  أثناء عرضها للربانمج احلكومي ابلعمل على 

يف  %97إىل  22.13رفع نسبة التمدرس يف اإلعدادي من 
ة سن %31حاليا إىل  %41وتقليص نسبة األمية من  3139
، وحنن اليوم يف فريق األصالة واملعاصرة ويف إطار التقيي  3139

املرحلي للسياسة املنتهجة داخل هذا القطاع املصريي، نتساءل 
 عن نسب التقدم اليت مت حتقيقها من طرف حكومتك  حلد اآلن؟

السيد رئيس احلكومة، صرحت حكومتك  أبهنا ستفعل 
تعلي  يف قطاع ال مارواالستثإصالح منظومة الرتبية والتكوين 

احليوي، واعتربت ذلك من أولوايهتا، كما أكدت على ضرورة 
 يجيةاالسرتاتاعتماد قانون إطار لتنفيذ اإلصالح وفق الرؤية 

-3192إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 
3141 . 

واليوم السيد الرئيس، املغاربة كله  يتساءلون أين حنن من كل 
احلاملة اليت وعدمت بتحويلها إىل برانمج قطاعي قابل التوقعات 

لألجرأة والتطبيق؟ خاصة وأن احلديث عن منظومة الرتبية 
والتكوين هو حديث عن حق أساسي من حقوق اإلنسان، حق 
تضمنه العهود واملواثيق الدولية والقوانني الوطنية، لكن إعماله يف 

كومية ك  احلالواقع مرتبط بشكل مباشر مبدى فعالية سياست
 .عموما والقطاعية على وجه اخلصوص

 لقد اعتربمت تنزيل رؤية إسرتاتيجية وحتقيق أهدافها مرتبطني    
إبصدار قانون إطار، فما الذي منعك  طيلة هاتني السنتني من 
إخراج هذا القانون إىل حيز الوجود؟ وملاذا تقدمون على تطبيق 

الذي  ا القانون اإلطاربرانجمك  خبصوص التعلي  األويل خارج هذ
 السرتاتيجيةايفرتض أن يوجه سياستك  فيما خيص تنزيل الرؤية 

إلصالح منظومة الرتبية والتكوين؟ هل نفه  من هذا أن لديك  
موقفا من الرؤية يف حد ذاهتا، أم أن األمر مرتبط فقط بسياسة 

 متخبطة ال تضع التصور العام للمنظومة يف احلسبان؟

ية يتساءلون عمن له املصلحة يف تعطيل آل املغاربة اليوم،
 سرتاتيجيةاالابحملاور األساسية للرؤية  االلتزامالقانون اإلطار وعدم 

لإلصالح وعدم الرغبة يف مباشرة اإلصالح انطالقا من األهداف 
احملددة يف الرؤية، وعليك  السيد رئيس احلكومة أن تتحملوا 

م الوطين ابلرد على مسؤوليتك  أمام نواب األمة والرأي العا
التساؤالت املطروحة على سياستك  القطاعية، وهنا غادي نفتح 
واحد القوس الصغري، أخربان السيد رئيس احلكومة وأخرب مجيع 

، وإذا مل رتاتيجيةاالساملغاربة ابلكلفة التقييمية املالية ألجرأة الرؤية 
فهذا  تتكن لديك  دراسة هلاد الكلفة املالية بعد مرور ثالث سنوا

 .ابلنسبة للكل يعد مشكل حقيقي
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السيد رئيس احلكومة، سبق لنا كفريق األصالة واملعاصرة 
نظومة اليت تعرفها امل االختالالتأن لفتنا انتباهك  إىل أن أه  

الرتبوية ال تزال قائمة، سواء من حيث إشكالية احلكامة على 
خمتلف املستوايت أو من حيث ظروف مزاولة مهنة التدريس 
واخنراط املدرسني، أو من حيث النموذج البيداغوجي املوضوع أمام 
صعوابت املالءمة والتطبيق، أو من حيث املوارد املالية اليت تفتقر 
إىل التوزيع األمثل أو من حيث ضعف التعبئة حول املدرسة ونقص 

 .اجلودة

السيد الرئيس، نعتقد يف فريق األصالة واملعاصرة أن 
يقوم على التقومي إلجراء االستدراكات اإلصالح ينبغي أن 

وإحداث التغيريات الضرورية يف املنظومة لكي ختضع وابستمرار 
إىل تقيي  مرحلي، فاملغاربة ينتظرون إجاابت واضحة خبصوص ما 

وإجراءات عملية وما حققت  من نتائج مرحلية.  أجنزمت من تدابري
تعمي  التمدرس و  فرهان املغاربة يتمثل يف رفع حتدي دمقرطة التعلي 

ة مع إقرار متييز إجيايب فعلي لفائدة األوساط القروية والشبه احلضري
واملناطق ذات اخلصاص، مع اختاذ تدابري ملموسة لتشجيع متدرس 

 .الفتيات يف العامل القروي

وهذا ال يتأتى دون اخنراط املدرسات واملدرسني وتثمني 
ة ترسيخ املسؤوليمهنته ، وإرساء قواعد احلكامة القائمة على 

ودع  اجلهود املبذولة من أجل التحك  يف اللغات، وإيالء التوجيه 
الرتبوي وإعادة التوازن بني املسالك األمهية الالزمة قصد مالءمة 
األفضل للمدرسة مع متطلبات احمليط اإلقتصادي. وهو ما يتطلب 
 التعبئة من أجل املدرسة واالخنراط يف برانمج إصالحها، وقد يكون
املدخل لذلك هو إرساء صيغ جديدة للتعاقد مع كافة الشركاء، 
وعلى رأسه  هيئة التدريس، على أساس إعادة الثقة يف املدرسة 

 .املغربية، يف إطار حوار اجتماعي بناء

السيد رئيس احلكومة، أين حنن من ترسيخ الطابع احمللي 
ن من واجلهوي ملنظومة الرتبية والتكوين ومراعاة تنوعها؟ أين حن

أهداف اجلودة واالمتياز على صعيد كل مؤسسة؟ أين تبدأ وأين 
تنتهي مسؤولية هيئة التدريس؟ وماذا عن إعادة التأهيل الشامل 
هلا؟ أين حنن من حتديث إدارة الرتبية الوطنية؟ وماذا عن إطالع 
 .خمتلف الشركاء والفاعلني وعموم املواطنني على حصيلة قطاعك 

مة، على الرغ  من مبادرات دع  السيد الرئيس احلكو 
التمدرس، يف إطار تكافؤ فرص ولوج التعلي  اإللزامي بني مجيع 
املغاربة، مل يقوى نظامنا التعليمي على مواجهة ظواهر عدم 
االلتحاق والتكرار، واالنقطاع عن الدراسة، وهو ما يدعوان إىل 
سؤالك  عن التدابري اخلاصة إبحداث جهاز للتتبع الفردي 

الميذ، وجهاز الدع  البيداغوجي لفائدة التالميذ املتعثرين للت
 .والدورات التأهيلية حملاربة التكرار، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، إبس  الفريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيدة 
 .النائبة نعيمة زيدان

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 ملرسلني،رف ابسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أش

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إننا يف فريق التجمع الدستوري نثمن ما جاء يف جوابك ، 
وما تقوم به احلكومة اليت نثق فيها وندعمها، من أجل إصالح 

يت والبحث العلمي ببالدان، واليت حظمنظومة الرتبية والتكوين 
غري ما مرة ابلتوجيهات امللكية السامية، خالل خطبه يف مناسبات 
متعددة. ابإلضافة إىل اضطالع اجمللس األعلى للرتبية والتكوين 
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يقة مبهامه الدستورية، وامليثاق الوطين للرتبية والتكوين الذي يعد وث
ليه لطموح والذي نعقد عمرجعية لإلصالح، مث الربانمج احلكومي ا

 .آماال كبرية من أجل إصالح منظومة التعلي 

كما أن بالدان وهلل احلمد، جنحت يف حتقيق العديد من 
املكتسبات املرتبطة ابلتعلي ، خاصة التقدم الكمي يف نسب 
التعمي  اإللزامي للتمدرس؛ بناء تدبري جهوي للقطاع من خالل 

آليات الدع   ة والتكوين؛ تفعيلجتربة األكادمييات اجلهوية للرتبي
اإلجتماعي عرب توسيع مبادرة املليون حمفظة وبرانمج تيسري 
للتحفيز على التمدرس؛ إضافة إىل توسيع برانمج املطاع  
املدرسية؛ إطالق الربانمج الوطين الواعد لتعمي  التعلي  األويل، 

ة لالذي نتمىن أن توضع له جمموعة من املعايري واإلجراءات الكفي
ا بضمان جناحه؛ تطوير اهلندسة البيداغوجية يف التعلي  العايل ومنه

إحداث مسلك اإلجازة يف الرتبية، اليت ستساه  يف تطوير معارف 
ومهارات مدرس الغد؛ حتسن واضح يف عرض التعلي  العايل 

 .والتوجه حنو استقاللية اجلامعة

إال أن قطاع الرتبية والتكوين، وابلرغ  من عمليات 
صالح املتوالية، ال يزال يعاين من مشاكل عديدة، تراكمت اإل

على مدى عقود من الزمن، نذكر منها على سبيل املثال ال 
 احلصر، هشاشة البنية التحتية ملؤسسات الرتبية والتكوين ابلعامل

واملناطق النائية؛ استمرار اهلدر املدرسي واجلامعي أبرقام  القروي
ن الدراسة؛ ع واالنقطاعاملرتفعة  خميفة تتمثل يف نسب التكرار

تراجع مستوى التلميذ والطالب املغريب على مستوى اللغات 
واملعارف والقي ؛ حمدودية جناعة الفاعلني الرتبويني يف ظل تراجع 
برامج التكوين والتكوين املستمر؛ تدين نسب التأطري اجلامعي 
وضعف مردودية البحث العلمي كما وكيفا؛ صعوبة إدماج 

يات سوق اجلامعات حلاج استجابةرجيني اجلامعيني بسبب عدم اخل
الشغل؛ عدم وجود عدالة جمالية يف توزيع التعلي  العايل ببالدان؛ 

 .البطء يف اختاذ القرارات ويف تنفيذها

السيد رئيس احلكومة احملرتم، إننا نعترب أنه مهما بذل من جمهودات 
املشاكل  تكوين وحلمادية وتنظيمية للرقي مبنظومة الرتبية وال

الرتبوية واإلجتماعية حمليط املدرسة، فإهنا لن حتقيق أهدافها دون 
اإلهتمام بتأهيل العنصر البشري، وهو ما طرحناه يف مشروعنا 

 :مسار الثقة عرب ما يلي

بناء الطفل منذ املراحل األوىل للتعلي  حبيث يكون متشبعا  -
اإلنسانية،  لقي  الكونيةابلثوابت الدينية والوطنية واملواطنات واب

 ابإلضافة إىل تنمية حس املبادرة واملقاولة مبكرا لديه؛

بناء املواطن املغريب بشكل جيعله متشبعا ابلتسامح واملساواة  -
واإلنفتاح ومدركا ملنظومة احلقوق والواجبات ومساه  يف بناء 

 جمتمعه وبلده؛

صالح إحتسني ظروف نساء ورجال التعلي  وجعله  مركز أي  -
من خالل متكينه  من التكوينات الالزمة ألداء واجبه  على الوجه 
األكمل، ونعتقد أن مسلك اإلجازة يف الرتبية مشروع طموح ميكن 
أن حيقق الغاايت املرجوة منه إذا مت تنفيذه كما جيب، خاصة إذا 

 صاحبه إحداث كليات الرتبية وعل  النفس ببالدان؛

مراجعة نظام األجور حىت يكون حتسني دخل األساتذة عرب  -
أكثر مرونة وإنصاف من خالل رفع رواتب رجال التعلي  عند 
ولوجه  للوظيفة بشكل جيعل مهنة التدريس مهنة جاذبة، وتفعيل 

يزات النائية وإحداث حتف قظام التعويض على العمل يف املناطن
مالية على املردودية والتميز، ابإلضافة إىل إشراك املؤسسات 

 تخبة إلحداث مساكن وظيفية الئقة وموجهة هلؤالء؛املن

القيام إبصالح جامعي شامل يه  تدبري اجلامعة واملضامني  -
البيداغوجية، كما ينبغي إعادة النظر يف وظيفة التوجيه وإدماج 
فكر املقاولة يف املناهج التعليمية ابجلامعات املغربية ويف مجيع 

إضافية  امة ومتكينها من مواردالت االستقالليةالشعب، ومتكينها من 
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من خالل تعزيز ثقة املقاوالت يف اجلامعة وتشجيع البحث العلمي 
 حىت يواكب التطورات والتقدم التكنولوجي؛

 إعداد منوذج بديل للتكوين املهين مبين على املزاوجة بني النظرية -
والتطبيق خاصة من خالل التكوين ابلتناوب، وتوجيه الشباب 

ة اليت ستسهل املتخرجني منه  احلصول على فرصلبعض الشعب 
 عمل؛

 جتديد وتطوير التكوينات البيداغوجية املتوفرة ابجلامعة اليت مل -
 ؛3114يطلها التعديل منذ سنة 

تعمي  جتربة املدارس اجلماعاتية يف العامل القروي مع توفري  -
خدمات الدع  املدرسي كالتنقل واإلطعام ألكرب عدد ممكن من 

 عمالاستداخل األقسام وتشجيع  االكتظاظميذ مع حماربة التال
 املعلوميات يف التدريس وجتهيز املدارس املغربية ابحلواسب؛

إجبارية إدماج األطفال املنقطعني عن الدراسة يف منظومة  -
 التعلي  غري النظامي أو التكوين املهين؛

 لثقافة يف املدرسة من خالل إحداث املكتباتا مقام ترسيخ- 
 .وتشجيع األنشطة املدرسية الثقافية والفنية والرايضية

السيد رئيس احلكومة، إننا ننظر بكل حرقة إىل السياسة 
التعليمية ببالدان دون ما إجياد حلول انجعة خترجنا من هذا الوضع 
الذي أصبح يهدد مع مرور الوقت انشئتنا ومداسنا وجامعاتنا، إن 

ية أو الحات إدارية أو بيداغوجالتعلي  مل يعد فقط حباجة إىل إص
تربوية، بل إننا جيب أن نقف وقفة أتمل أمام مستقبل البالد يف 

 .حتديد األولوايت

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبس  الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب عبد اجمليد الفاسي

 

 :ريالنائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفه

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

يف احلقيقة مهما حتدثنا وتكلمنا وقلنا ورافعنا فالواقع ال يتغري، 
 وتيزّكي أن املنظومة الرتبوية يف املغرب ترتاجع بشكل خطري وذلك
منذ عقود، ابلرغ  من اإلصالحات الكربى بتكلفة مالية عالية، 
وواحد املؤشر مه  هو مؤشر بيلز، بيلز هي واحد الدراسة اللي  

القراءة عند التالميذ دايل التعلي   كتشوف املستوى دايل
، وهاذ الدراسة بينات أنه املغرب كيستثمر نسبة دايل االبتدائي

من الناتج الداخلي اخلام يف التعلي  االبتدائي، ولكن مع  % 3.3
ذلك املردودية على القراءة والفه  دايل القراءة هو ضعيف جدا، 

 ي ما كيعنيشإذن هنا كنشوفو أبنه اإلستثمار املايل واملاد
أوتوماتيكيا أنه غادي تكون واحد النتيجة على املردودية، ألن أه  
حاجة هي الثقة وخصنا نبنيو الثقة بني مجيع مكوانت األسرة 
التعليمية املواطنني واحلكومة، واملوضوع اللي غادي نتكل  عليه 
هو يف احلقيقة واحد املوضوع اللي ما كيساعد  بناء هاذ الثقة، 

وضوع اللي الفريق اإلستقاليل وحزب استقالل عندو واحد امل
مواقف واضح منو وهو التوظيف ابلتعاقد يف التعلي ، إذن هناك 
مفارقة خطرية للمستقبل من جهة، هناك حاجيات كثرية وكبرية 

ألف منصب شغل  21ومت إحداث هاذ السنتني فعال حوايل 
تو ألنه كيقلص اابلتعاقد لفائدة أسرة التعلي ، وهذا إجيايب يف حد ذ

من العجز، ولكن يف نفس الوقت كاين إشكال ألول مرة يف 
التاريخ وكنسطر عليها ألول مرة يف التاريخ حيدث يف قانون املالية 

منصب  2111منصب شغل يف جمال التعلي ، عوض  711فقط 
السنة املاضية، وهذا من  2311شغل اللي كانت تتكون سنواي و

د رئيس احلكومة، ألن كنالحظو أن الضروري أنه توضحوان السي
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التوجه هو تعويض مجيع املناصب املالية يف التعلي  ابلتوظيف 
ي ابلتعاقد، وهذا نرفضه رفضا كليا يف الفريق اإلستقاليل، ألنه غاد

 خيلق اهلشاشة يف املنظومة الرتبوية، مث السؤال احلقيقي اللي مطروح
ئتني ة العمومية فوا  احلكومة قّرت ركمسيا أنه يكون يف الوظيف

املوظفني واملتعاقدين؟ وإيال دخلنا يف هذا اإلطار إيال كان قرارا 
ركمسيا للحكومة، فما هو املنظور للرتقي و لتحسني ظروف العيش 
واألجور وتطوير هذه الفئة؟ ألن يف مجيع الدول اللي كتدخل فهاذ 
العملية تيكون عندها منظور، على سبيل املثال املتعاقد تيعرف 

نه الراتب دايلو غادي يكون مرتفع ابلنسبة للراتب دايل موظف، أب
ألن املوظف عندو االستقرار واالستمرارية بينما املتعاقد خصو 

وغري وارد  3192التحفيزات، هاذ األمر غري وارد يف قانون املالية 
أيضا يف الوثيقة املتعلقة حبقوق اإلطار املتعاقد، إذن كاين واحد 

 ية، مث هناك أسئلة حتتاج ألجوبة واضحة من طرفالنوع من الضباب
يف التعلي   CDD احلكومة، وا  العمل مبوجب عقد مؤقت أي

 CDI وا  ميكن يتحول إىل عمل مبوجب عقد غري حمدد املدة
كما هو منصوص عليه يف قانون الشغل؟ هل ممكن أن املتعاقد 

سة ر يكون له عقود متعددة؟ حبال داب يكون تيقّري يف واحد املد
ويف نفس الوقت كيقّري يف مدرسة أخرى؟ هذا راه عندو واحد 
النوع من التأثري على الصحة اجلسدية واملعنوية دايل هاذ املتعاقد 
وكاينني حاالت تنعرفوها، زايدة على ذلك اإلدارة ما تتعطي احلق 
لألساتذة املوظفني التدريس بدون تكوين مسبقا، بينما مع واحد 

تعاقدين اجلدد مل يكن هل  التكوين الالزم، وهذا  العدد كبري من امل
 .كيمس يف الصلب هوية التعلي  أي نقل املعرفة

املوضوع الثاين اللي بغيت نتكل  عليه هو املتعلق 
، وا  عرفتيو 3197ابملتدربني خرجيي سلك التكوين املهين يف

السيد رئيس احلكومة أبنه تسناو سنة، تسناو عام اب  يتوصلوا 
ايهل ، وأان دااب ما كنهضر  على الولوج لسوق الشغل بدبلوم د

والصعوبة أنه يلقى خدمة، دااب غري أبسط أمور، جنحيت خصك 

دبلوم تسىن عام، هذا يف احلقيقة، ونبغيوك السيد الرئيس احلكومة 
تفسر لنا عال  هاد..؟ ألن كيعتربوا أن احلكومة سقطته  عام، 

وا كلها اب  عاد يتوصل  ألن مها جنحوا وبقاوا تيتسناوا السنة
ابلدبلوم دايهل ، إذن هذا كاين أتثري عليه ، أتثري على األسرة 
دايهل  اوتنعرفو كيفا  التكوين املهين تيقّوي ويعزز الطبقة 
املتوسطة، إذن هادي واحد املسألة خصك  تلقاوا هلا حل يف 

 .القريب العاجل

إذن يف اخلتام فعال مستقبلنا ال ينتظر، فيجب على 
حلكومة أن تقرتح احللول املناسبة ملشاكل املواطنني بسرعة، ا

سنني ما عندها   6خصوصا أن هاد احلكومة كنعتربو أهنا عندها 
عام، ألن هاد احلكومة هي استمرارية للحكومة السابقة، واحد 
العدد دالوزراء يف هاد احلكومة كانوا وزراء يف احلكومة السابقة، 

ذن  كنتيو وزير يف احلكومة السابقة، إوانت  السيد رئيس احلكومة  
كنعتربو ملي كنهضرو على احلصيلة داحلكومة، أن احلكومة 

 .سنوات وبغينا املواطنني يستوعبو هاد املسألة، وشكرا 6عندها 

 :السيد الرئيس

يلى لكلمة للسيدة النائبة لشكرا، إبس  الفريق احلركي ا
 .حكي أ

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 الرئيس،السيد 

 السيد الرئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

اكمسحوا يل سيدي رئيس احلكومة، أن أبدأ مداخليت هذه 
بعبارة جتسد واقع التعلي  ببالدان، متخض اإلصالح فولد الفشل 
واهلدر والبطالة، فقد عشنا على إيقاع مساعي إصالحية، وليست 
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حقيقية منذ اإلستقالل مرورا بتشكيل اللجنة اخلاصة إبصالحات 
 كوين، وانتهاءلوطين للرتبية والتابلرتبية والتكوين وإعداد امليثاق ا

 سرتاتيجيةاالالكارثية، ووصوال إىل الرؤية  االستعجاليةابلربامج 
الوطنية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين، كلها وصفات 

ر التقيي  نسة، ومل توضع حتت جمهلإلصالح غري مرتابطة وغري متجا
واحملاسبة، والنتيجة منظومة تعليمية فاشلة غري قادرة على مواكبة 
الرهاانت والتحدايت السوسيو اقتصادية الوطنية والدولية، بل 
 منظومة تعليمية أصبحت يف حد ذاهتا تشكل كاحبا حقيقيا للتنمية

 .ببالدان

يزانية للرفع من مال خنتلف أن احلكومة بذلت جمهودا كبريا 
التعلي ، إال أن هذا اجملهود جيب أن يصاحب بتكريس رؤية 
مستقبلية برافعات حقيقة، جوهرها اإلستثمار يف العنصر البشري، 
ويقرتن برتسانة قانونية تضمن جناعة التطبيق، علما أن النموذج 
التنموي الذي اندى له صاحب اجلاللة، يفرض إصالح املنظومة 

طار تعاقدي وطين ملزم، من خالل إعداد القانون الرتبوية يف إ
اإلطار وصياغته بشكل تشاركي. فطبيعة الرهاانت والتحدايت 
اليت نواجهها حتت  علينا إنتاج وإعداد منظومة تربوية بروافع 

 :تقديرانحقيقية، قوامها يف 

   شتغاللالمتكني األطر الرتبوية واإلدارية من مناخ سلي ،
 ة؛اصة كوهنا مربط فرس جناح املنظومة التعليميوإيالئها العناية اخل

  إرساء بذور الرتبية والتنشئة اجليدة والرتبية على املواطنة
 والقي  الكونية قبل التلقني والتعل ؛

  ،وضع حلول للبنيات األساسية يف أفق زمين معني
وخاصة ابلعامل القروي واملناطق اجلبلية، ليبقى اهلاجس األساسي 

 اإلنسان؛هو صناعة 
  تكييف الربامج واملناهج مع برامج االبتكار البيداغوجية

احلديثة املوجهة حنو الذكاء، واليت تعتمد على الكيف أكثر من 

الك ، مع إعمال املراقبة على التعلي  اخلصوصي الذي أصبح يثقل  
 كاهل الطبقة املتوسطة بدون رقيب وال حسيب؛

  لتعلي  اللغة تفعيل منظومة لغوية مندجمة وداجمة
 األمازيغية؛

  إقامة نظام للتكوين املهين مندمج مبين على إشراك كل
األطراف املتدخلة وتفنيد الكالم الذي يت  تروجيه بكون هذا 
التكوين هو مالذ للفاشلني، مع إعداد قانون للتكوين املهين حيدد 
أدوار ومسؤوليات كل متدخل، وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام 

 اص من أجل دع  اإلستثمار يف هذا اجملال احليوي؛واخل
  إعداد وتنزيل خريطة جامعية وطنية منسجمة وفق

 اهلندسة اجلهوية اجلديدة؛
 ة تفعيل إسرتاتيجية البحث العلمي اليت مل تفّعل منذ سن

9992. 

 سيدي الرئيس،

إذا كنا نقر مجيعا على اختالف توجهاتنا وانتماءاتنا وأطيافنا       
ية واحلزبية، بفشل كل اإلصالحات اليت استهدفت تطوير السياس

املنظومة الرتبوية ببالدان حىت اآلن. فإنين أكاد أجزم اليوم، وحنن 
مية ننشد نظام تربواي يف مستوى التحدايت اليت يثريها حتقيق التن
 ...جبميع أبعادها، أن ال حق لنا وال عذر لنا يف مراكمة فشل آخر

 :السيد الرئيس

لسيدة النائبة. إبس  الفريق اإلشرتاكي، الكلمة شكرا ا
 .للسيد النائب حممد احويط، السيد النائب نبيل

 :النائب السيد نبيل صربي

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،
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يف إطار التفاعل حول احلصيلة وإجراءات الدخول املدرسي       
التكوين اكي على أمهية وحمورية الرتبية و واجلامعي، نؤكد كفريق اشرت 

يف التطور اجملتمعي والتنمية الشاملة وارتباط إصالحها بكل 
اجملاالت، واعتبار املدرسة املغربية رافعة للتغيري انطالقا من 

من هذا  .اإلستثمار يف العنصر البشري وأتهيل األجيال الصاعدة
املنطلق، فإن اإلرتقاء أبدوارها ووظائفها وتثمني مكانة الفاعلني 
الرتبويني واإلداريني، وإرساء حكامة انجعة عموداي وأفقيا ال 

ع يقطع م اسرتاتيجييستقي  دون تبين منظور إصالحي 
اإلصالحات الرتقيعية، ويعيد الثقة لألسر على مستوايت 

جلامعي؛ تطوير النموذج تعمي  الولوج املدرسي وا متعددة:
البيداغوجي؛ حتسني احلكامة؛ اإلرتقاء ابملوارد البشرية وتوفري 

 .درسيواهلدر امل االكتظاظشروط حتفيزها؛ القضاء على ظاهريت 

لذلك نقدر اجملهودات اليت تقوم هبا احلكومة لتحقيق       
 مؤشرات النهوض ابملنظومة وأمهية التدابري اإلصالحية اجلارية سواء
يف التعلي  املدرسي أو اجلامعي أو التكوين املهين. كما نعترب أن 
بلوغ أهداف النهوض ابلرتبية والتكوين، يتطلب إضافة إىل توفر 
اإلرادة السياسية، اإلسراع إبخراج قانون إطار لرتمجة الرؤية 

إىل مقتضيات قانونية ملزمة، وخمططات ومشاريع  االسرتاتيجية
 ينياالقتصادكل الفاعلني والشركاء   قابلة لألجرأة، وتعبئة

ى واجلماعات الرتابية، ألنه ابلقدر الذي نؤكد فيه عل واالجتماعيني
صون حق التمدرس والتكوين جلميع أبناء املغاربة، بدءا من التعلي  
األويل إىل التعلي  اجلامعي، ابلقدر الذي ندعو فيه الوزارة الوصية 

ية تروم سياسة انتقائ هنجإىل تبين مقاربة تشاركية منفتحة، و 
إصالحا ملموسا يتملكه مجيع املغاربة من أجل ربح رهاانت 

 .التقدم والتنمية الشاملة

من هذا املنطلق، نعترب أن الوزارة الوصية مطالبة مبضاعفة       
جهودها وهنج حكامة رايدية لإلصالح، والقضاء على اهلدر 

موذج طوير الناملدرسي واجلامعي وتنويع العرض الرتبوي؛ وت

البيداغوجي والتقليص من الفوارق اجملالية على مستوى اخلدمات 
الرتبوية واجلامعية والتكوينية، وتفعيل انجع للدع  الرتبوي 

ة، اإلدارية والبيداغوجي االستقاللية؛ وإعمال آليات واالجتماعي
وإبداع نظام معقلن للجسور واملمرات على مستوى املنظومة؛ 

حث العلمي والتكوين األكادميي؛ ومتكني العنصر ابلب واالرتقاء
البشري من تكوين أساسي ومستمر، يتالءم وحاجات املتعلمني، 

اقتصادي واملهين، مع إعادة النظر يف -وإدماجه  السوسيو
منهجية انتقاء واختيار املسؤولني، جهواي ومركزاي، وعلى مستوى 

ع اجلغرايف وزيمناصب املسؤولية ابجلامعة؛ ووضع خريطة عادلة للت
للمؤسسات اجلامعية ومتكينها من لعب دورها التنموي يف حميطها 

 .وتقوية أدوارها، يف تفاعل مع معطيات التقدم العلمي والدويل

إن املطلوب اليوم، مواصلة ترصيد املكتسبات، مع تقيي        
وتتبع حصيلة اإلجنازات احملققة، ورصد العوائق والصعوابت اليت 

النهوض ابملنظومة، مع ما يتطلبه ذلك من فتح جسور حتول دون 
 .التواصل مع كل الفاعلني واإلنصات لنبض اجملتمع

إننا كفريق اشرتاكي، نقدر عاليا جسامة املسؤولية امللقاة يف       
القائمة واستشراف آفاق تطوير املنظومة،  االختالالتتدبري 

وى ستوتوفري مستلزمات أتمني دخول مدرسي وجامعي يف م
انتظارات الفاعلني والرتبويني واملواطنني. يف نفس السياق، ننوه 
ابنطالق الربانمج الوطين لتعمي  وتطوير التعلي  األويل، والذي 
جسدت الرسالة امللكية املوجهة للمشاركني اإلرادة الفعلية يف جعل 
التعلي  األويل ركيزة أساسية لكل إصالح تربوي، مبقومات اجلودة 

 .لفرص واإلنصات جلميع أطفال املغاربة، وشكراوتكافؤ ا

 :السيد الرئيس

وعة يدي، إبس  اجملما، الكلمة للسيد النائب سعيد الز شكر       
 .واالشرتاكيةالنيابية للتقدم 
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 :يديالنائب السيد سعيد الز 

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 احملرتمون، السيدات والسادة النواب

بداية، نتقدم ابلشكر اجلزيل لفرق وجمموعة األغلبية اليت       
تفضلت بطرح سؤال حصيلة املوس  الدراسي احلايل وآفاق 
الدخول املدرسي املقبل، ضمن مواضيع السياسة العامة، واليت 
جييب عليها رئيس احلكومة. وهو موضوع يكتسي أمهية كبرية 

 أولوية ا ملف التعلي  يف بالدان، كثاينابلنظر للمكانة اليت حيتله
بعد الوحدة الرتابية ابلطبع، ملف حظي إبمجاع الفاعلني 

 .بية والتكوين، عرب تبين امليثاق الوطين للرت واالقتصادينيالسياسيني 

 السيد رئيس احلكومة،

لقد استمعنا إبمعان كبري للمعطيات اليت تفضلت  
احلثيث  احلكومة وسعيها بتقدميها، وليس لدينا أدىن شك يف عزم

واملتواصل من أجل اإلصالح. صحيح أن هناك إصالحات متت 
ومهت السياسات الكربى إلصالح التعلي ، إلصالحي النظام 
 الرتبوي يف مشوليته، عرب توجهات وطنية مرتبطة بتدبري النظام
التعليمي وتقوية العرض املدرسي وإصالح املناهج. ولكن وضعية 

ولوج  تتس  ابلطابع املتأزم، فاإلصالح مل يتمكن من التعلي  ال تزال
 .قاعة الدرس

إن ملف التعلي  يقع يف صلب املشروع اجملتمعي الذي 
واملواطنة  لصناعة املواطن واالشرتاكيةيطمح لتحقيقه حزب التقدم 

املتشبعني بقي  املدرسة املغربية القائمة على الفكر الدميقراطي، 
 .يث وتكافؤ الفرصاملساواة والتنوير والتحد

 

 السيد رئيس احلكومة،

سنة  92نستحضر يف هذا املوس  الدراسي مرور أكثر من       
على تبين امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، وصدور العديد من 
التقارير والدراسات التقييمية واخلطاب امللكي. إن هذا الزخ  

منا اليوم هو عليالكبري من الواثئق يؤكد أن العنوان األبرز لواقع ت
الكبري بني اجملهود املايل الذي تتحمله الدولة واألسر، وضعف 
مردوديته الداخلية واخلارجية، وعدم قدرته على مسايرة التحوالت 
 اهليكلية اليت تعرفها بالدان، تعلي  ينتج ضعف الرأكمسال البشري
وعدم مالءمته حلاجيات املشروع التنموي، ارتفاع اهلدر املدرسي 

 399:  3196أسالك التعلي  الثالث بتكلفة بلغت يف سنة يف 
مليار دره ، مغادرة الفتيات املدرسة مبكرا أكثر من الذكور 

، ضعف 3197ألف عن الدراسة يف سنة  379انقطاع أكثر من 
البنيات والتجهيزات املدرسية، االكتظاظ واألقسام املشرتكة، 

لتالميذ جتماعية لدى ااملدرسة العمومية املغربية حتول الفوارق اال
إىل فوارق مدرسية، ضعف احلكامة املؤسساتية، مركزة القرار داخل 
املنظومة. ابلتايل إن حتقيق النموذج التنموي الذي دعا له جاللة 
امللك، لن يتأتى إال من خالل إصالح املدرسة العمومية املغربية، 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر شكرا السيد       
 .بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم،

ارك أوال بغيت نبارك بعدا للطلبة املغاربة وللتالميذ املغاربة، مب      
ومسعود. كنتمناو حنا كفاعلني سياسيني هنا نعم  املغاربة كله  

 .ينجحو، التالميذ كله  ينجحو ماشي غري هاذو
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 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

أظن قلتها مرارا حتت هاذ القبة احملرتمة وأمامك ، حنا يف       
حاجة اليوم إىل تعاقد اجتماعي، عقد اجتماعي، والنموذج 
التنموي اجلديد كنعترب أبن هو جزء من التعاقد اللي حمتاجني لو 

دخل يبان يل أبن املحنا كمغاربة اليوم. واملدخل هلاذ التعاقد ك
املناسب هو إصالح وال إنقاذ التعلي ، كنقوهلا وكنوزن كالمي، 

ن إنقاذ التعلي  حىت الناس دايل األغلبية كيعتربو ومعرتفني أبن كاي
مشكل حقيقي يف التعلي ، ما شي تبخيس للتعلي  وال شي حاجة 

راه أرقام هاذو  "TIMIS et PIRS" ال، األرقام تتكل ،
اه لية كتعطينا أبن حنا يف حالة زعما يرثى هلا، زعما ر ترتيبات دو 
 .حالة كارثية

قدمنا حنا كفدرالية اليسار الدميقراطي، نتمناو تكون ال يرثى       
هلا شي هنار، مقرتحات عملية يف هذا اجملال، مقرتحات يف 
 املنهجية السياسية حبال اللي كديرو وكدير حكومتك  يف جمال

"Doing Business"  مثال، كل الوزراء، كون كان عندي
دقايق انخذ وزير بوزير هنااي ونقول كل وزير ميكن  3أكثر من 

يكون عندو معيار يف جمال التعلي  اب  يعرف شنو املسامهة اللي 
ميكن يقدمها يف جمال التعدمي. قدمنا كذلك آليات لإلصالح وال 

جني اليوم الإلنقاذ، وهاذي ونعاود نقوهلا حتت هاذ القبة، حنا حمت
 41مليار!  41مليار دره  سنواي إضافية، أتقول ليا بزاف  41ل

مليار دره  إضافية غري اب  نوصلو للمستوى دايل تونس، تونس 
 99ماشي فنالندا، تونس كتصرف لكل تلميذ الدولة التونسية 

دره . هاذي ابألرقام.  6211ألف دره  سنواي، حنا كنصرفو 
ويل ميزانيات قطاعات أخرى إىل هاذي قدمنا كذلك مقرتحات حت

التعلي ، وخلق مسامهات جديدة لتضامن حقيقي يف جمال التعلي ، 

وهاذ السنة وغنخت  هباذي، حنا عندان ها هي فرصة عندان ديك 
 ...مليار دره  دايل احملروقات نبداو هبا 97

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد رئيس احلكومة فيما       
 .تبقى من الوقت

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

 بسم هللا الرمحن الرحيم،

 شكرا للسيدات والسادة النواب احملرتمني،

 على مناقشته  الغنية واملفيدة وأحياان شوية م...نشري ليها،

صحيح، صحيح احنا نعتز بكون اجلزء األكرب دايل احلكومة  :أوال
مة كومة ال تزال هي املستمرة يف احلكو السابقة وخصوصا رائسة احل

احلالية ونعتز أبداء احلكومة السابقة، وبغيت نقول أبنه اليوم عندها 
، الرتقيعات، اإلجراءات اللي غادي ندير غري اسرتاتيجيمنظور 

شوية سنة سنة، خرجنا من هاد الرتقيع فيما خيص السياسات 
ا قامت به أه  مالعمومية وخصوصا فيما خيص التعلي ، وابلتايل 

احلكومة السابقة أوال وقبل كل شيء صادقت على القانون دايل 
اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي وفق املستجدات 

 ؛3199الدستورية، دستور 

 خرج اجمللس األعلى للرتبية والتكوين؛ :اثنيا

 اجمللس على الرتبية التكوين بتنسيق مع القطاعات املعنية :اثلثا
ضع دااب للرتبية والتكوين، راه هو اللي و  االسرتاتيجيةوضع الرؤية 

السكة، احنا هاديك السكة غادين فيها دااب، عندان رؤية، عندان 
الوضوح، عارفني آ  غادي نديرو، الربامج سنة بعد سنة ولذلك 

مة خذات الرؤية أول حاجة دارت الوزارة ملا جات هاد احلكو 
، ودااب 3141يذ الرؤية من هنا لوضعت الربانمج دايل تنفو 
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خصنا ي غري كنفيقو يف الصباح كنقولو أالربامج اللي كنخرجو ماش
التعلي  األويل أ كذا، الّ، الربانمج موجود كل سنة آ  غادي 
 .خنرجو، وكاين اإلعداد ليه ملدة شهور واحنا كنخرجو هاد الربامج

د اإذن هناك رؤية، هناك رؤية، هناك إجراءات يف إطار ه
الرؤية، إجراءات عميقة إسرتاتيجية فا  جينا، قلنا الربانمج الوطين 
ه لتعمي  وأتطري وتطوير التعلي  األويل هو برانمج سنة بعد سنة، في

هل  داي االلتزاماتشركاء حمددين، كاين شراكات كتوقع معه ، 
ودايل احلكومة طيلة السنوات املقبلة، األهداف طموحة، فلذلك 

و أبن غادي حنققوها يف عام، ما ميكنش ندعيو ما ميكنش ندعي
 4سنني، ولكن من هنا ل 4أبن غادي حنققوها يف عامني وال 

سنني غادي نكونو حّسنا الوضعية دايل التعلي  وغادي جييوا اللي 
بعد مّنا غادي حيسنوه أكثر، هاد الشي اللي غادي نقولو، ونعتز 

 اللي معنا يفأبننا ابقي مستمرين، وأظن أبن مجيع األطراف 
احلكومة ابقي معتزين أبنه.. ونقولو أكثر من هذا، لوال أن احلكومة 
السابقة قامت إبجراءات واضحة للشعب، ملا صوت الشعب 
عليها مرة أخرى، عاود رجعت، وملا حظيت بثقة جاللة امللك، 
وملا حظيت بثقة جاللة امللك، راه ماشي بوحدها عندها الثقة 

قة األكرب هي اللي شكلت األغلبية، وعاد دايل الشعب، ولكن الث
غادي جني، صرب، راه ابقي ما كنجاوبكش، ايلاله غادي 

 ..جناوبك

 :السيد الرئيس

 .واصلوا السيد رئيس احلكومة

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

اثنيا، هللا جيازيك  خبري، راه السؤال احنا كنقولو السؤال 
أه  من اجلواب، خصنا نطرحو األسئلة احلقيقية، فهمتين، كيفا  
انتوما غادي اهتموا اليوم هاد احلكومة وأان اللي عرضت أبن 
القضية اسرتاتيجية، اجمللس األعلى من بعد الرؤية االسرتاتيجية ما 

وداك  ل الرؤية االسرتاتيجية ما عند الربامجعند الربانمج التنزيل داي
الشي واضح وغادين فيه متدرجني، كيفا  تقول سياسة متخبطة، 

والتخبط  االستعجايلفينا هو التخبط، أان بغيت نرجع للربانمج 
احلقيقي، فينا هي عدم الرغبة يف مباشرة اإلصالح؟ فينا هي عدم 
الرغبة يف مباشرة اإلصالح؟ فينا هي عدم الرغبة يف مباشرة 
اإلصالح، وحنن قلنا ها هي الرؤية، ها هي اإلصالحات دايل 
الرؤية وحنن مستعدون للمضي يف هاد اإلصالح دايل الرؤية، 

ية، حنن اليوم نقدم إجاابت واضحة عملفهمتين، وأيضا حنن اليوم، 
ما تقولو  يل املال بوحدو ما يكفيش، ال، ألن بعض الربملانيني 
قالوا داك الشي كنفقو ما كافيش، داك الشي عال  قلنا احنا 

يف سنة واحدة، وهذا جهد كبري ابلنسبة  %2دعمناها قفزان دران 
ود أخرى هلبالدان وابلنسبة للحكومة، واحنا مستعدين للقيام جب
 اباللتزامات يف دع  هاد القطاع دايل الرتبية والتكوين اب  نوفّيو

دايلنا وفق رؤية واضحة، ووفق برامج واضحة أيضا، ومسرية 
 .واضحة إبذن هللا

عاد نرجع هلاذ القضية دايل أسرة التعلي ، أان متفق على 
أن أسرة التعلي  تستحق كل تقدير، وأان متفق مع بعض اإلخوان 

طرحوا بعض اإلشكاالت احلالية واللي هي حنا كّناقشوها  اللي
شبه يوميا، وكنحاولو نلقاو هلا احللول. ألن أان نقول ليك ، ألن 

عام، ما ميكنش  92سنني،  91املشاكل اللي جات كتكركب، 
تطلب مين أان يف عام عامني حنلها، ضروري واحد الشوية دايل 

القانوين، املدخل الوقت اب  نلقاو ليها املدخل؛ املدخل 
التنظيمي، املايل، إىل آخره... وحنلوها، حنن مستعدون. فلذلك 
من هنار اللي جينا، راه حلينا عدد من املشاكل، كان أوهلا قضية 
املمرضني، وغاديني يف حل مشاكل أخرى وحنا مستعدين.. 
وبعضها داخل يف احلوار اإلجتماعي وحنا عندان الرغبة أكيدة 

 .طار احلوار اإلجتماعي أو حنلوها مباشرةاب  حنلوها يف إ
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ومن هنا، كنحيي اجلهود اللي كتقوم به مؤسسة حممد       
السادس لألعمال اإلجتماعية، اللي هي خاصة أبسرة التعلي ، 
ألن كتقوم بواحد العمل عايل،.. اليوم من حيث اخلدمات اللي  

ل ايكتقدمها ألسرة التعلي  من أجود اخلدمات وأعلى اخلدمات د
مجعيات األعمال اإلجتماعية، على مستوى التغطية الصحية 
التكميلية، على مستوى اإلصطياف، على مستوى منح اإلمتياز 

منحة دايل اإلمتياز اللي   211اللي كتعطي لألبناء دايهل . دااب 
كتعطى سنواي، وعنده  اخلطة اب  يرفعوا عدد السنوات املقبلة 

 د من اخلدمات األخرى اإلجتماعيةألبناء أسرة التعلي ، وأيضا عد
اللي كتقدمها. وهذا تقدمي هاذ اخلدمات اإلجتماعية هو جزء من 
العناية اإلجتماعية هباذ.. وابملناسبة ما نساو  أبن احلكومة  

من كتلة األجور دايل الرتبية والتكوين هلذه  %3كتقدم سنواي 
الدع   ناملؤسسة، فهو اإلسهام األكرب دايل احلكومة، فهذا جزء م

أسرة الرتبية والتكوين اجتماعيا. وبطبيعة احلال إيال ابن لينا أبن 
 .هناك شي حاجة أخرى نقدو نديروها ما نكرهو  نديروها غدا

مليون دره ، طيب عاد غادي جني  911عاد غادي جني ل      
هلاد القضية دايل التعاقد، التعاقد الذي يؤدي إىل اهلشاشة، وهللا 
جيازيك  خبري ما تبقاو  تعاودو األمور، ألن بعض األمور كتقال 

ملاين هنا وكيبقى اإلعالميني، ألن كيثيقو يف الربملانيني، وتيقولو الرب 
وا إىل آخره.. أوال أريد أن أؤكد يف اجملالس قاهلا، وكيبداو يدير 

اإلدارية دايل األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، صودق يف 
مجيعها، غري فهاذ األواخر، على النظام األساسي ألطر 
األكادمييات، وسوى هاذ الوضعية هنائيا، يف نظام الرتقية، يف نظام 

 تهى. ونقولشي، معىن ذلك صايف انال شي داك الدخول، كل
لك  راه مجيع املؤسسات العمومية يف املغرب عنده  نظام التعاقد،  

شي هاذ املؤسسات العمومية   كله  إذن كله  اهلشاشة؟ كل
كلها؟ راه كله . ومبا أن القطاع الوحيد اللي عندان فيه مؤسسات 
عمومية مباشرة هي دايل التعلي ، فبدينا به، ولكن يف الالمتركز راه 

بل غادي منشيوان هلاذ الشي، وهكذا غادي العامل كلو. يف املستق
ولكن هنار تكون عندان مؤسسات عمومية، إما يف الصحة وال يف 
اجملاالت األخرى، غادي منشيو هلا، ولكن هو ليس هشاشة، 
نفس الشروط دايل الدخول، نفس الشروط دايل الرتقية، ما كاين 

ذ األنظمة م مع هاحىت شي فرق بينه  وبني املوظف اآلخر. واليو 
األساسية اليت صودق عليها، أصبحت القضية سويت وأصبحت 
قانونية، واضحة، إىل آخره... وأان متفق معك السيد النائب أنه 
خصنا الثقة وإعادة بناء الثقة، ولكن من الثقة هو يكون اخلطاب 

ة. دايلنا للمواطنني كيبعث على الثقة، كريفع اآلمال، كريفع اإلجيابي
نا فا  جينا لقينا مشكل، خصنا حنلو املشكل. صحيح ألن ح

خصنا نديرو أحسن من هاذ الشي، كان من املمكن نديرو 
أحسن، صحيح فهاذ القضية دايل التعاقد، ولكن لقينا الطريق 
اللي لقينا بعد النقا  هو هاذ اإلجازة املهنية، اللي غادي متكننا 

ي التكوين، غادمكونني يف مهن الرتبية و  اب  يكون عندان انس
يكون عندان إجازة يف الكيمياء والفيزايء والرتبية، إجازة يف العلوم 
ة اإلجتماعية ويف اجلغرافيا والتاريخ والرتبية، إجازة يف اللغة العربي

والرتبية، يف اللغة الفرنسية والرتبية يف نفس الوقت، وهذا غادي 
دي يدوزو اميكننا اب  نرفعو اجلودة يف املستقبل، عاد من بعد غ

املباراة اب  يدخلوا ملهن املؤسسات وال اكمسيتها دايل مهن الرتبية 
داك  ،اسرتاتيجيوالتكوين اب  إن شاء هللا إخل...، ولكن هذا 

الشي عال  هاذ امللفات العميقة دائما خاصها رؤية إسرتاتيجية، 
ما ميكنش تعاجل بطريقة سريعة. ولكن أان كنظن أبن هاذ التعاقد 

 أحسن من واحد الوقت فا  كنا كنوظفو الناس مباشرة اللي دران
وكيدخلو للقس ، من عاطلني، من الشارع إىل القس ، احلمد هلل 

، عندان إىل آخره، triage  اليوم عندان مباراة، كنديرو واحد
وابلتايل احلكومات اللي دارت هداك اإلدخال املباشر مها اللي 

لى شي هاذ اكمسو، ألن عدارو مشكلة ابلنسبة لقضية التعلي ، ما
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األقل هاذ املتعاقدين راه عنده  حظ معني من التكوين قبل، 
 .وحظ معني من التكوين مستمر أيضا

أريد أن أقول أبن هناك دع  تربوي لتقليص اهلدر املدرسي،       
هاذ الدع  الرتبوي مستمر، احلمد هلل فهاذ السنتني األخريتني 

تقريبا نتيجة وجود هاذ  %44استطاع تقليص اهلدر املدرسي ب
الربامج دايل الدع  الرتبوي على مستوى املؤسسة وخصوصا 

تفادو ، واللي هاذ السنة اساالمتحاانتبرانمج الدع  الرتبوي قبل 
ألف تلميذ، وابستمرار هاذ الربامج دايل الدع   211منو 

املدرسي إن شاء هللا غادي نقلصو اهلدر املدرسي وغادي نقلصو 
ر يف السنوات املقبلة. مع ذلك عندان برامج وعندان حىت التكرا

 .فهاذ اجملال اسرتاتيجيمنظور يف متوسط املدى ومنظور 

وأريد أن أقول أخريا، أبن حنا سنواصل شوف سنواصل       
اإلصالح، ألن عندان رؤية وعندان برانمج، وعندان وضوح وغادي 

نواصل الوفاء ، سإن شاء هللا غادي منشيو فيه بكل فعالية إبذن هللا
د، ، غادي نوفيو هبا، والدليل عليه أن اليوم األرقام كتشهابلتزاماتنا

ألف راه كيجمعها غري الف ، قاليك  22ألف،  22فا  قلنا 
ألف عال  كنهضرو، من  22، راه 2111السنة املاضية كانت 

نساء ورجال التعلي ، التعاقد راه هو تعاقد راه هو كل.. مجيع 
 مومية فيها التعاقد، مجيعها؛املؤسسات الع

اثنيا منحة التكوين املهين، فا  دخلناه هو دع  للتكوين       
لو، بطبيعة ، اب  نرفعو اجلودة داياالسرتاتيجياملهين على املستوى 

احلال مع إجراءات أخرى متعددة، غري هاذ العام األول رغ  أنه 
 99ل جاء مباغت، هاذ املنحة دايل التكوين املهين، تعطات

ألف. ولكن حنا   99ألف مكون أو متكون يف التكوين املهين، 
ألف شخص يف السنوات املقبلة إبذن  71كنهدفو نرفعوها حىت ل

 .هللا

سنوات،  4ألف غري فهاذ  93دع  األرامل اللي رفعناه ل      
ألف أرملة، هو يف احلقيقة هو  23ألف، وصلنا ل 93تزادت ب

كن بقاو يف املدرسة دايهل ، اب  ميدع  لليتامى، ألبنائه  اب  ي
لألمهات دايهل  يدعموه ، هو يف احلقيقة دع  ألولئك األطفال 
اب  يواصلوا الدراسة دايهل ، هو أيضا مقاومة ومكافحة لتقليص 

 .اهلدر املدرسي

تعمي  التعلي  األول اللي طلقناه اآلن، هذا برامج حنا ما        
على  ، وكنعطيو اإلجنازاتكنهضرو  ابلشفوي، كنهضرو ابألرقام

العرض يف سنة واحدة، والعام اجلاي إن شاء هللا جني مرة أخرى 
سنوات نعطيك  النتائج دايل  4ونعطيك  إجنازات إضافية، وبعد 

اإلجنازات األوىل، وحنن متفائلون أهنا ستكون إجيابية. وخاصنا 
نساعدو بالدان عن طريق تشجيع هؤالء الذين يشتغلون يف كل 

، يف القرى ويف املدن كيناضلو رغ  صعوبة الظروف، مكان
والكلمة الطيبة اب  كنساعدوه ، أوال وقبل كل شيء. الرسول 

 ."صلى هللا عليه وسل ، يقول : "الكلمة الطيبة صدقة

 التأخر دايهلا كان تالديبلوماوأخريا، أان أعرتف أبن 
 مشكال قائما، ولكن السنة حتل هاذ املشكل، وّدار أقصى شيء

ملتدربني ابلنسبة للمتخرجني ا تالديبلوماهو شهر لتسلي  مجيع 
املتخرجني من التكوين املهين هاذ السنة، ضروري ألن خاص 
التأكد، الشهادة إيال بقينا كنديروه  بسهولة كتوقع أخطاء، 
خاص التأكد من أكمسو األشخاص، من أكمسو دايهل  شهر ليس 

فورا،  اح ميكن أن تسل شيئا كثريا. ولكن ابملناسبة شهادة النج
شهادة النجاح خاص الدبلوم وشهادة النجاح تسل  فورا للمتخرج 

 .من التكوين املهين

مرة أخرى أشكر مجيع السيدات والسادة النواب، وبغيت 
نقول املواطنات املواطنني أبن حنا على العهد وغادي منشيو يف 

هللا اإلصالحات، وغادي نزيدو وغادي نزيدو جهدان إن شاء 
ملصلحة املواطنات املواطنني، مجيعا سواء كانو يف القطاع العام أو  
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كيقراو يف القطاع العمومي أو كيقراو يف القطاع اخلصوصي، حنا 
بغينا هاذ التعلي  نرفعوه عاليا إن شاء هللا، والتعلي  هو مفتاح 
 التنمية يف احلاضر ويف املستقبل ابلنسبة لبالدان، والسالم عليك 

 .هللا وبركاتهورمحة 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن إىل احملور الثاين       
 4املتعلق مبوضوع الوضعية االقتصادية واملالية والذي يتضمن 

أسئلة يف إطار وحدة املوضوع. الكلمة للسيد النائب موالي هشام 
ك  لاملهاجري ابس  فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي السؤال، 

 .الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد موالي هشام املهاجري

 السيد رئيس احلكومة،

نسائلك  اليوم عن الوضعية االقتصادية يف سنة ممكن نقولو       
عنها استثنائية، استثنائية ال من انحية األحداث اللي عرفتها 
 بالدان، واستثنائية كذلك يف طريقة وإعداد قانون املالية للسنة
املوالية. قانون املالية هو اللي كنعتربوه الوثيقة األساسية اللي  
كتدخل هبا احلكومة يف االقتصاد الوطين، يعين من خالل 
االستثمارات العمومية، أو من خالل اإلعفاءات والتحفيزات اللي  
كتعطى األسر وكتعطى للمقاولة املغربية. كيف كتعرفو السيد 

و جمموعة من املواد القانون رئيس احلكومة، هاذ السنة دخل
التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، وأمهها الربجمة امليزانياتية لثالث 

وكذلك أبن احلكومة ملزمة  39، 31، 99سنوات، يعين سنة 
ر أبهنا جتيب للربملان وللمواطن املغريب تقاري 3199يف بداية سنة 

وبرامج جناعة األداء أبهداف واضحة ومؤشرات رقمية توضح 
  وهذا هو اللي-مدى بلوغ هذه األهداف. يف ظل هاذ الوضعية 

  .كنسميوه التنزيل احلقيقي ملبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة

يف ظل هاذ الوضعية السيد الرئيس، أراو تيين إساكت 
تبني إمك نتيفاوت السيد رئيس احلكومة، هان لوقت هتر ، 

 غو درار، والهتر  ال غي البادية، ال غي املدينة، هتر  ال غو 
زغار، هتر  دار إد بوالفلوس، وال دار املسكني، إغري أكتبني إمك 

 .نتيفاوت سبايناغت إريب، وشكرا

 :السيد الرئيس

انتهى الوقت، ابس  الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية،       
 .الكلمة للسيد النائب احلافظ

 :النائب السيد حممد احلافظ

 احملرتم،السيد رئيس احلكومة 

أدت السياسة احلكومية يف اجملالني االقتصادي واملايل إىل       
ته احلد من تسريع وترية منو تطور االقتصاد الوطين والرفع من تنافسي

وضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي اخلام ومستوى خلق فرص 
الشغل وارتفاع معدل البطالة، واتساع الفوارق االجتماعية 

 الية وضعف اخلدمات االجتماعية. وابلتايل فشلوالتفاواتت اجمل
اللحاق بركب الدول الصاعدة كما كان منتظرا، يف الوقت الذي 
التزمت فيه احلكومة يف برانجمها بتوطيد أسس منو اقتصادي يروم 

منو  اقتصادية يف برانجمها بتوطيد أسس-حتقيق املؤشرات املاكرو
 %392دي باقتصاد يروم يف الرفع من معدل منو اقتصا

، ونسبة تضخ  %4وختفيض عجز امليزانية يف حدود  %292و
، ونسبة البطالة يف %61، واملديونية يف أقل من %3يف أقل من 

. فهل وقفت احلكومة على األسباب احلقيقية اليت %292حدود 
أدت إىل هذه الوضعية؟ وهل لدى احلكومة خيار اقتصادي ومايل 

فيذ ي مدى التزمت احلكومة بتنبديل لتجاوز هذه الوضعية؟ إىل أ
ما تعهدت به يف برانجمها فيما خيص تدبري السياسات العمومية 

 املتعلقة ابجملالني االقتصادي واملايل؟
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابس  فرق وجمموعات األغلبية، الكلمة       
 .للسيد النائب عبد العزيز كسكوس، لك  الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد عبد العزيز كسكوس

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

وعدت احلكومة يف براجمها مبواصلة تطوير االقتصاد املغريب       
والنهوض ابلتشغيل والتنمية املستدامة، وسطرت لذلك جمموعة 
من الربامج واإلجراءات والتدابري لكي حتقق بالدان نسب منو عالية 
تضمن هلا اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وترفع من تنافسية 

 .االقتصاد الوطين

لذا نسائلك  السيد رئيس احلكومة، عن الوضعية االقتصادية       
واملالية احلالية للمغرب وآفاقها، وما هي اإلجراءات والتدابري 
العملية اهلادفة لتحفيز االقتصاد ودع  النمو واالستثمار 

 من الفرص الواعدة لالقتصاد الوطين؟ واالستفادة

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، لك  الكلمة السيد رئيس احلكومة      

 :رئيس احلكومة سعد الدين العثماين، السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 أيتما دي إستما،

 أزول فالون،

أنيكما كل إيتينيت آ أول إيهرشن، ماين يال غوان آرداوتينيت       
غي كان، أتني لوقت تعدل، أوهو، أوهو، أواك هتر ، أورهتش 

 .لوقت، كا أتكا لوقت

أشكر السيدات والسادة النواب احملرتمني، على التفضل       
بطرح هذا السؤال امله  املرتبط ابلوضع االقتصادي لبالدان. وال 

 عليك  أن حتسني هاذ الوضعية االقتصادية واملالية يوجد يفخيفى 
صمي  االهتمام اليومي للحكومة، وخصوصا أهنا عملت منذ 

لف تنصيبها على بلورة رؤية للتدبري املايل واالقتصادي مبشاركة خمت
 :الفاعلني، وهاذ الرؤية كرتتكز على األسس التالية ابخلصوص

متنوع ومستدام، من خالل دع  أسس منو اقتصادي  :أوال -   
 دع  االستثمار، ودع  املقاولة، ودع  تنافسية االقتصاد الوطين؛

تثمني مسامهات العنصر البشري يف خلق الثروة عرب  :اثنيا -   
 االستجابة للمطالب االجتماعية؛

االندماج يف االقتصاد العاملي مع تدبري أمثل للصدمات  :اثلثا -   
 اخلارجية؛

 مان فعالية املالية العمومية بتسريع تنفيذ مقتضياتض :رابعا-   
 القانون التنظيمي للمالية؛

 تعبئة املوارد املالية الضرورية مع احلفاظ على التوازانت :خامسا-   
 .اقتصادية-املاكرو

وأريد أن أؤكد للسيدات والسادة النواب احملرتم، ومن ورائك        
  من السياق الدويل الذي للمواطنني واملواطنات، أنه على الرغ

يتس  بعدد من التحدايت، وعدد من اإلشكاالت املرتبطة 
بتصاعد التوترات التجارية، إىل حد أن الكثري اليوم يف الغرب 
يتحدثون عن احلرب التجارية، حرب جتارية عاملية، وأيضا على 
الرغ  من وجود ارتفاع مضطرد يف أسعار النفط على وجه 

از الطبيعي أيضا، فإن حتليل املؤشرات اخلصوص، وأسعار الغ
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الظرفية االقتصادية على املستوى الوطين تربز تطورا إجيابيا منذ 
 .للوضعية االقتصادية واملالية بشكل عام 3197مطلع سنة 

ولذلك أريد أن أؤكد مرة أخرى ونقول، ابركت من السوداوية       
أان  كاينة مشاكلوابركا من نقولو أمور غري دقيقة. ميكن نقولو  

معاك ، ولكن ما كاينش أزمة، ميكن نقولو خصنا أمور حنسنوها، 
أان معاك ، ولكن ماشي معناه أن القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية دايل بالدان ترتاجع، شكون قال ترتاجع؟ ما كاينش 
تراجع، ميكن نقولو الفقر موجود، ولكن ليس هناك زايدة يف الفقر 

، واإلحصائية "HCP" يات حىت دايلعلى حسب اإلحصائ
، وعلى حسب 3193دايل السكان والسكىن دايل 

الدولية نفسها، ما كاينش الزايدة، ابقي موجود العكس  املؤشرات
ب ونقصت اهلشاشة  % 21ب مع عقد من الزمن نقص الفقر 

 .وفق اإلحصائيات دايل املندوبية السامية للتخطيط 21%

أريد أن أعرض أمامك  هاد اآلفاق دايل الوضعية اإلقتصادية       
 :التاليةواملالية لبالدان يف احملاور 

  فيما خيص نسبة النمو :أوال

سنة  % 399حقق اإلقتصاد الوطين نسبة منو بلغت 
. هي نسبة غري مسبوقة 3196سنة  % 999، مقابل 3197

، غري مسبوقة، فا  دخلنا جات 3112تقريبا  3117منذ 
عدد من املؤشرات   3197ألول مرة يف  3112األزمة العاملية يف 

كرتتفع بطريقة إجيابية، خصنا نقارنو نديرو املقارانت مع 
ت، بدأ التطور تدرجييا شوية بشوية، كما يتوقع أن يصل السنوا

وأحياان ميكن أن  %3و 4نسبة النمو يف السنوات املقبلة ما بني 
وفقا آلخر التوقعات املنجزة من طرف املؤسسات  %3تزيد على 

الوطنية واملؤسسات الدولية. ويعزى هذا التحسن إىل أداء القطاع 
ية تعا  األنشطة الغري الفالحالفالحي من جهة ولكن أيضا إىل ان

بعد أن   3192سنة  %4اليت يرتقب أن تتجاوز نسبة منوها 
 ؛3112منذ األزمة املالية لسنة  %4-3كانت ترتاوح بني 

 اإلنتاجيةابلنسبة لديناميكية القطاعات  :اثنيا

لقد عملت احلكومة على مواصلة تفعيل خمتلف  
القطاعية ودع  اإلستثمار من أجل تنويع النسيج  االسرتاتيجيات

اإلقتصادي الوطين كخيار أساسي للرفع من الصادرات والتقليص 
من العجز التجاري، وهكذا فإن مواصلة تنزيل إسرتاتيجية "املغرب 
األخضر"، وبفضل وفرة التساقطات املطرية وانتظامها وتوزيعها 

لقطاع القيمة املضافة ل اجليد يف الزمان واملكان، مّكن من حتسني
. ولكن أيضا فيما 3197سنة  %94الفالحي لتستقر يف حدود 

سنة  % 392خيص األنشطة غري الفالحية بلغت قيمتها املضافة 
مستفيدة من حتسن األنشطة الصناعية، وكذا قطاع  3197

اخلدمات خاصة القطاع السياحي، ومن املتوقع أن تستمر هذه 
 3192القطاعات اإلنتاجية سنة  الديناميكية اليت تعرفها

. فمثال فيما 3199والتوقعات أيضا أن تستمر يف التحسن سنة 
عن  ةاالستخراجيخيص األنشطة الثانوية، أابن قطاع الصناعات 

متاشيا مع ارتفاع حج  إنتاج الفوسفاط  3192توجه إجيايب سنة 
، ومن 3192عند هناية اخلمس أشهر األوىل سنة  %6بنسبة 
 % 2،2يز قطاع الطاقة الكهرابئية بتحسن اإلنتاج بنسبة جانبه مت

بنفس الفرتة، وسجل القطاع الصناعي تطورا إجيابيا كما يدل على 
برس  الربع األول سنة  % 493ذلك ارتفاع قيمته املضافة بنسبة 

، ومن جهتها عرفت القيمة املضافة لقطاع البناء واألشغال 3192
 خالل نفس الفرتة؛ %193العمومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 

  فيما خيص قطاع اخلدمات

حافظت مؤشرات السياحة على أدائها اجليد عند هناية 
ابلنسبة لعدد السياح  %9، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3192سنة 

لعدد ليايل املبيت، كما تواصل مؤشرات قطاع  %7الوافدين، و
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شاط ن النقل ديناميكيتها اإلجيابية حركة النقل اجلوي للمسافرين،
على التوايل خالل  %3و %9192املوانئ ارتفع على التوايل 

نفس الفرتة. قطاع اإلتصاالت، سجلت أيضا قيمته املضافة ارتفاع 
 .% 392بنسبة 

على العموم توقعات النمو هذه السنة على حسب وزارة       
، على حسب صندوق النقد 3112يف  %496االقتصاد واملالية 

أن يكون صندوق النقد الدويل هو اللي  ، ونتمىن%499الدويل 
الرق  أدق، وذلك نتيجة القيمة املضافة دايل القطاع  عندو

الفالحي، وأيضا تطور القيمة املضافة للقطاعات غري الفالحية 
إمجاال، وعلى العموم نسب النمو املسجلة يف بالدان  %4.3ب

دت عوإن كنا نتمىن أن تكون أكرب ابملناسبة األستاذ اللي قال و 
بكذا وعدت بكذا، احنا نوفيو ابلوعود دايلنا ولكن قلنا هاد 

، هادي سنة من 3139الشي غادي نتطورو له لتدرجييا يف أفق 
سنوات إن شاء هللا غادي نوصلو له، وعلى العموم نسب النمو  2

املسجلة وإن كانت ال ترقى إىل تطلعاتنا مجيعا فإهنا تبقى جيدة 
وكذلك ابلنظر إىل أتثري الظرفية  ابملقارنة مع دول املنطقة،

االقتصادية الصعبة لدى الشركاء االقتصاديني على قطاعات 
الصناعة واخلدمات اليت مل ترقى بعد إىل نسب النمو املسجلة قبل 

 .3112اندالع األزمة املالية لسنة 

 انتعاش الطلب الداخلي: اثلثا

ال خيفى أن الطلب الداخلي وحتسينه عندو أتثري مباشر 
على نسبة النمو، ومن هنا عملت احلكومة على تسريع بلورة 
جمموعة من اإلصالحات، مهت حتفيز االستثمار، ومهت دع  
القدرة الشرائية لألسر، وهكذا فإن تطور الطلب قد عرف حتسنا 

، ومن املتوقع أن يستمر يف نفس %4.3، بلغ 3197سنة 
 .3192سنة  %4.2املنحى ليصل 

ص اصلت احلكومة سياستها اإلرادية فيما خيوابلنسبة لالستثمار و 
مليار دره   992االستثمار العمومي، يتوقع أن يصل أن يبلغ 

مليار دره ، إذن   921، 3197، وقد كان سنة 3192سنة 
 كل سنة كنضيفو، فباإلضافة إىل االستثمار يف البنيات التحتية،
ودع  املقاوالت من خالل الرفع من التحويالت والرفع من 

يالت الصناديق االستثمارية عمدت احلكومة إىل وضع جمموعة متو 
من التحفيزات الضريبية لدع  املقاوالت، وإنشاء املشاريع اخلاصة 

 .ابملقاولني الذاتيني واملقاوالت الصغرى

فإن املؤشرات املتوفرة برس  النصف األول  ،وعلى العموم
لعمومي امن السنة اجلارية تشري إىل انتعا  االستثمار بشقيه 

واخلاص، والذي ستظهر نتائجه خالل النصف الثاين من السنة 
د املؤشرات كتدل فعال على  3اجلارية، مما يدل على ذلك، هناك 

أن االستثمار تزاد فهاد السنة وأن اسرتجعنا املبادرة فهاد اجملال، 
األول ارتفاع حج  واردات مواد التجهيز، الواردات من التجهيز 

والتجهيز يعين االستثمار  %91تقريبا  %9…9والت ارتفعت 
يعين الشركات كتجيب اآلالت اليت تصنع خارج وتصنع اب  طور 
االستثمار دايهلا، وهذا مؤشر، ولكن أيضا هناك ارتفاع القروض 

، %2.3البنكية املوجهة للتجهيز ابلنسبة املقاوالت اخلاصة بنسبة 
قاوالت نسبة املوهذا مؤشر على ارتفاع االهتمام ابالستثمار ابل

اخلاصة وكنتمناو جتديد هاد الديناميكية ألهنا والت كتعطينا واحد 
األفق إجيايب يف املستقبل، وزادت القروض املوجهة للتجهيز 

يف مت  مايو احلايل،  %46ابلنسبة املقاوالت العمومية بنسبة 
 .وهذا كلها مؤشرات إجيابية على انتعا  االستثمار الداخلي

 ستهالكفيما خيص اال

فقد ساعد توايل السنوات الفالحية اإلجيابية وجمهودات 
احلكومة على احلفاظ على القدرة الشرائية لألسر، حيث يستفيد 
استهالك األسر من التطور املتحك  فيه ألسعار االستهالك 

إىل جانب حتسن مداخيل  3192عند هناية ماي  3.3%
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، 3197/3192حية األسر، ارتباطا ابآلاثر اإلجيابية للسنة الفال
إضافة إىل ارتفاع حتويالت املغاربة ابخلارج وقروض االستهالك 

ألف منصب  933وحتسن سوق الشغل الذي مكن من خلق 
، وهذا ارتفاع 3112شغل مؤدى عنه خالل الربع األول لسنة 

، ومن هنا فإن احلكومة تتوجه ابستمرار 3197ابملقارنة مع سنة 
ائية للمواطنني من خالل عدد سيل إىل احلفاظ على القدرة الشر 

اإلستمرار يف دع  امليزانية املرصودة لصندوق  من اإلجراءات منها
 3192مليار دره  برس  سنة  94املقاصة واللي وصالت دااب 

  فيما خيص التشغيل: رابعا

أريد أن أطمئن السيدات والسادة النواب إىل أنه سنة 
ري هناك حتسن كبفيما خيص إنشاء مناصب الشغل، كان  3192

  3196ابملقارنة مع السنة املاضية، ذلك أنه أنتما كتعرفوا أبنه سنة 
كان هناك   3192ألف منصب شغل، سنة  47كان هناك فقد 

 26كان إحداث   3197ألف منصب شغل، سنة  32إحداث 
ازداد عدد  3192ألف منصب شغل، ويف هذه السنة سنة 

ن هنا ول حىت ملايو، وممناصب الشغل احملدثة غري فهاد الشق األ
فقد سجلت املندوبية السامية للتخطيط اخنفاض يف معدل البطالة 

 3197ورغ  أنه طفيف ولكنه دال يف النصف األول من سنة 
وهذا   91.2وال  91.7بدل  1.3ب  3192ابملقارنة مع 

كيعطينا واحد األفق اإلجيايب لتطور إحداث مناصب الشغل يف 
 .3192بالدان سنة 

أن أذكر هنا أبن احلكومة صادقت على وأريد 
لنهوض احلكومية من أجل ا االسرتاتيجيةالوطنية أو  االسرتاتيجية

ابلتشغيل اللي كمسيناها ممكن وهي مع شركاء متعددين، مع 
اجلماعات الرتابية مع القطاع اخلاص مع وشركاء آخرين واللي 

فق ألهنا أانطلق التنفيذ دايهلا يف هاد السنة إن شاء هللا كتعطينا 
إسرتاتيجية وغادي تكون فيها عدد من اإلجيابيات، ولكن من 
اآلن ميكن أن أقول أبن عدد الربامج سجالت تطورات إجيابية 

فمثال بطبيعة احلال دخلنا يف قانون املالية احلايل على عدد من 
اإلجراءات لدع  التشغيل ولدع  املقاوالت خاصة املقاوالت 

اإلجراءات بدات كتعطي األكل دايهلا  املتوسطة والصغرية، وهاد
فارتفع عدد املسجلني اجلدد يف نظام التشغيل الذايت ارتفع من 

ومن  3197ألف سنة  29إىل الضعف يعين  3196سنة  43
، وهذا يف حد ذاهتا إحداث ملناصب 3192املنتظر أن يرتفع سنة 

الشغل يف إطار التشغيل الذايت وأيضا ارتفع عدد املستفيدين من 
مقاولة مستفيدة يف هاد السنة،  9611برانمج التحفيز ليصل إىل 

وكنا دخلنا عدد من اإلجراءات اإلجيابية ابلنسبة لدع  الشغل 
وراه أعلن  3192ودع  املقاولة املتوسطة والصغرية يف قانون املالية 

 .عنها يف حينها

  ابلنسبة للمبادالت التجارية :خامسا

هذا املبادالت التجارية وتنافسية املنتجيات الوطنية، 
ميكن أن أقول أبن هناك ديناميكية إجيابية للنمو اإلقتصادي 
الوطين أثر على التطور اإلجيايب الذي تعرفه التجارة اخلارجية منذ 

 %91ومن هنا هناك تطور إجيايب للصادرات ب  3197مطلع 
أن الصادرات  فقط، وهذا مه   %7.3وتطور الواردات ب 

كتطور من حيث النسبة أحسن من الواردات صحيح هذا التطور 
ما كافيش، ولكن هو منحى إجيايب يف تطور فيما خيص امليزان 
التجاري وينتظر أن تظل توقعات التجارة اخلارجية أن تسري إجيابيا 
خالل السنة اجلارية، خالل السنة اجلارية سجل معدل تغطية 

 % 22.3نقطة ليبلغ  1.2سن مبا قدره الصادرات للواردات حت
ويرتبط هذا التطور ابرتفاع الصادرات  3192عند هناية يونيو 

بوترية أسرع من ارتفاع الواردات، ويعود هذا الفضل إىل ماذا؟ يعود 
هذا الفضل إىل الطابع امله  الذي حققته الصادرات دايل 

سنة  %99ب  ارتفعتالسيارات وفق أداء جيد هلذا القطاع اليت 
ابلنسبة  %96، ويظل ارتفاع صادرات الفوسفاط ب 3197

للواردات، فيفسر تطورها على اخلصوص ابرتفاع واردات مواد 
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وارتفاع واردات املواد الطاقية ب  % 91التجهيز كما قلنا ب 
 نتيجة ارتفاع األمثنة الدولية دايل املواد الطاقية دايل % 92

و يف امليزان التجاري وه البرتول ودايل الغاز، وهذا إذن حتسن
حتسن مه  وسيؤثر على مستقبل التجارة اخلارجية ومتوقع بالدان 
فهاذ التجارة اخلارجية. وتعمل احلكومة على مواكبة سياسة 
 ،اإلنفتاح التجاري جبملة من التدابري أمهها عدد من التدابري
يه لالتدابري اختذت يف قانون املالية، قانون املالية انتما تصادقون ع

إذن أنتما عارفني هاذ التدابري بال ما نقوهل  ايك؟.. غانقوهل  على 
 : األقل بعض التدابري نقول بعضها

  أوال، منح صفة مصدر ملختلف الفاعلني املتدخلني يف
نة  سلسلة تصنيع املنتوج املوجه للتصدير، ما كتبقا  مثال شركة معي

ات وإمنا  اإلمتياز كتصنع السيارات هي اللي كتستافد من هاديك 
كل شركة تدخل بقطع غيار صغري أو كبري أو متوسط إىل آخره... 
حىت هي عندها صفة مصدر وعندها اإلمتياز دايل هاذ املصدر، 
 وهذا دع  للمقاوالت الصغرى واملتوسطة وهذا إجراء مه  جدا؛

  عندان هذاك التدبري اللي دران والتدبري الناجح واللي هو
تصاد الوطين يف حالة جيدة، هو هداك اإلنتقال عالمة على أن اإلق

إىل نظام صرف مرن للدره ، والذي كان البعض خيوفنا به، وكون 
تصنتنا هلاديك التخويفات كاع ما نديرو هداك التحول، لكن 
ذلك التحول هو الذي أدى إىل أن درانه ومل تقع ال هزات وال 

و وقع هلا، تو اشنمشاكل، وكان كيخوفوان ابلدولة الفالنية اللي دار 
وتبني فيما بعد أن احلمد هلل سعر الصرف بقى كيما هو، املؤشرات 
اإلقتصادية بقات إجيابية، دليل على أن اقتصاد وطننا اقتصاد قوي 
وينبين على أسس صحيحة. وهاذ اإلنتقال إىل نظام الصرف املرن 
للدره ، بقدر ما هو امتحان ابلنسبة لإلقتصاد الوطين اللي بني 

ى أنه مبين على أسس صحيحة، أظن أيضا كيفتح اجملال اب  عل
اإلقتصاد دايلنا يكون أكثر قدرة على أن اب  يصمد أمام أي 
هزات يف اإلقتصاد العاملي، وحنا قلنا راه كلشي كيدق انقوس 

اخلطر خايفني الناس من توقع واحد احلرب جتارية، حرب جتارية 
ادر ول الكربى البو ماشي حرب ابألسلحة حرب جتارية بني الد

دايهلا حنا كنتمناو ما توقعش ألن كلشي غيتضر منها نسبيا، 
ولكن دااب حنا كنحاولو نقويو اإلقتصاد دايلنا اب  واخا توقع 
هزات يف اإلقتصاد العاملي ميكن هو يصمد بواحد اجلزء كبري. هذا 
امتحان اللي دوزانه دليل على أن كل النظرة السوداوية اليت تشع 

صاد الوطين غري صحيحة، أن هناك مقومات صحيحة يف االقت
اإلقتصاد الوطين عندان مشاكل صحيح، شنو هاذ االقتصاد اللي 
ما عندو  مشاكل؟ عندان نقص صحيح كاين ولكن بال ما 
نبالغو فهاذ املشاكل وفهاذ النقص إىل حد أننا نضرو، عال ؟ 

لثقة، األن اإلقتصاد جزء منه كبري مبين على اجلانب النفسي، 
األمل، الشجاعة، اجلرأة يف اإلستثمار، اللي عندو فلوس  
كيخرجه  إيل وىل التخويف اللي عندو شي فلوس كيخبيه  يف 
جيبو ألن هناك.. هو اجلانب النفسي عندو دور كبري يف 

 .اإلقتصاد

فأان أريد األعضاء دايل املؤسسة التشريعية احملرتمني ألن       
الكلمات دايهل  واملنظمات الدولية  مسموعني والصحافة كتاخذ 

كتاخذ الكلمة دايهل  حىت مها يكونوا يسامهوا معنا فهاذ 
الديناميكية ألهن  غادي يضخوا واحد اجلرعة دايل األمل إضافية 
اجتماعيا واقتصاداي، وهو أمل مربر صحيح ماشي مبين على 
أسس مغلوطة إمنا مبين على أسس واقعية ومعطيات موضوعية، 

ملدى املتوسط يتوقع أن تستمر هذه الديناميكية اإلجيابية وعلى ا
للصادرات ألن كنا كنهضرو على الصادرات صادرات السلع 
وصادرات اخلدمات وخاصة املبيعات صناعة السيارات ومنتظر 

حنققو إن شاء هللا، حنققو ال فيما خيص  3192فهاذ السنة 
و يف ، حنققاإلستثمارات اخلارجية مثل السنة املاضية أو أكثر

صادرات السيارات مثل السنة املاضية أو أكثر وخصوصا مع 
 دخول صانع جديد للسيارات أنتما عارفينو يف القنيطرة اللي هو
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"Peugeot Citroën" واللي اآلن اي هللا غادي يبدا 
اإلستثمارات الكربى ما كتدار  بني عشية وضحاها، كيكون 

سنتني  كيخصوا،  التوظيفا، كيكون البناء، كيكون اإلعداد دايهل
اي هللا عاد يبدى التصدير، ودااب غادي حنصدوا النتائج دايل واحد 
العمل اللي الدار، هداك العمل كيدار العمل وكتجي النتائج يف 
األخري، ما كيدار  العمل يف شهر والشهر الثاين تقويل فيه 
النتيجة، ال غري واحد الشوية، غري واحد شوية وغيتكون النتائج 
إن شاء هللا، وستأيت هذه النتائج، إذن متوقع أن تزيد مبيعات 
صناعة السيارات، ومتوقع أن تزيد الديناميكية دايل زايدة مبيعات 
الفوسفاط ومشتقاته، فضال عن حتسني إرادة السياحة إبذن هللا، 
ويتوقع أيضا أن يتحسن اإلنتاج الوطين من املواد الغذائية، ألن 

ناعة الغذائية حىت هي كتزاد تطوير، عندان احنا اآلن طوران الص
اإلنتاج الفالحي زاد على احلاجيات يف عدد من املنتوجات 
الفالحية، انتقلنا للمستوى الثاين تثمني هذا اإلنتاج الفالحي وهو 
الصناعة الغذائية اللي اآلن بدات كتطور، مما سيمكن من خفض 

يضا سجيل أالواردات خاصة من احلبوب. من جهة أخرى يتوقع ت
اليت  بفضل السياسة الطاقية اسرتاتيجيااخنفاض واردات الطاقة 

تنهجها بالدان واللي كتبين على األساس على زايدة نسبة الطاقات 
ىل ذلك الطاقي لبالدان، إ واالستهالكاملتجددة يف الرصيد الطاقي 

فرغ  النتائج املهمة اليت حيققها اإلقتصاد الوطين على مستوى 
خلارجية تبقى احلكومة حريصة على تقيي  املخاطر اجليو التجارة ا

سياسية يف املنطقة هبدف احلد من انعكاساهتا على بالدان عينا 
على املشاكل اللي ميكن تطرا، الزايدة يف أسعار النفط املتوقعة، 
الزايدة يف األسعار دايل الغاز غري املتوقعة، تباطئ نسبة النمو 

وا ان ن تكون، فهي بعض اخلرباء تيقولالعاملي أو يف املنطقة ممك
نسبة النمو العاملية السنة املقبلة غادي تنقص، هذا سيؤثر علينا 
ولكن احنا كنحاولوا عينا عليها واب  نتحسبوا ونديروا إجراءات 
ذات بعد متوسط وطويل املدى، اب  ميكن خنففوا الضغط دايهلا 

يف املنطقة،  سيعلى بالدان، حريصة على تقيي  املخاطر اجليو سيا
هبدف احلد من انعكاساهتا، كتباطؤ النمو املتوقع يف منطقة اليورو 
وارتفاع أسعار النفط الذي قد يؤدي إىل تدهور القدرة التنافسية 

عموما ولبالدان على وجه اخلصوص وأيضا السياسة  لالقتصاد
الطاقية اليت تنهجها بالدان وهي ترتكز على الطاقات املتجددة 

يلة فعالة حلماية اإلقتصاد الوطين من تقلبات أسعار تعترب وس
الطاقة املواد الطاقية على الصعيد الدويل ولكن هذه واحد 

 ائجهاما كتجيبش النتائج دايهلا فورا، إمنا أتيت بنت االسرتاتيجية
على املدى املتوسط إن شاء هللا، واحنا راه كنشوفو هاد 

لك، كريعاها جاللة امل  دايل الطاقة املتجددة اللي االسرتاتيجية
واللي هي طموحة ابلنسبة لبالدان، واللي كيتميز هبا بالدان واللي 

تقريبا من الطاقة الكهرابئية دايلنا كتنتج من  % 47اليوم حنا 
   %33إىل  3131الطاقات املتجددة هندف إىل أن نصل سنة 

الربامج على األرض تتقدم تتقدم وتتحرك، وسنصل إىل هذه   ِ
ذن هللا وستساه  يف ختفيف الضغط دايل التقلبات األهداف إب

 .الدولية على اقتصادان الوطين

 املالية العمومية ورهان التوازنعلى مستوى  :سادسا

على مستوى املالية العامة، يتس  تدبري امليزانية العمومية 
حيث يالحظ صعوبة يف خفض النفقات صحيح، مع  ابالستقرار

، صعوبة الرفع من املداخيل اجلبائية، % 31نسبة مرتفعة لألجور 
من الناتج الداخلي اخلام سنة  % 32هذه األخرية انتقلت من 

، وقد عرف تنفيذ امليزانية 3192فقط سنة  % 31إىل  3112
لي من الناتج احمل %4.6تسجيل عجز بنسبة  3197العامة سنة 
، يف حني ارتفع إمجايل %2.7املداخيل بنسبة  ارتفعتاإلمجايل، 

، %4.3ويتوقع أن يبلغ متوسط العجز  %3.7النفقات بنسبة 
وهو عجز يعين إجيايب  3192من الناتج احمللي اإلمجايل يف سنة 

وتطور إجيايب لنسبة العجز، ألن نسبة العجز راه جينا منني جينا، 
 493و % 4إيال وصلنا ل %3، %4، % 5 إىل %6.2من 
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مبعىن ورثنا يف إطار احلكومة  %7راه مزاين، واحد الوقت كنا  %
السابقة ورثنا واحد العجز ضخ ، واب  خنففو هذاك العجز راه 
نقطة وحدة راه جهد كبري. واحلمد هلل اليوم وصلنا لواحد نسبة 

 .الوطين لالقتصادالعجز يعين حمرتمة، حمرتمة ابلنسبة 

يما يتعلق أبداء املالية العمومية برس  الفصل األول من وف      
، أفرزت وضعية نفقات ومداخيل اخلزينة عند هناية ماي 3192
مليار دره ، ويفسر هذا  39عن عجز يف امليزانية انهز  3192

، %496التطور على اخلصوص ابرتفاع النفقات العادية بنسبة 
ة يف هذا التطور . ومن أجل مواصل%2ونفقات اإلستثمار بنسبة 

اإلجيايب الذي تعرفه املالية العمومية، عملت احلكومة على تنزيل 
القانون التنظيمي لقانون املالية وترشيد النفقات، الشيء الذي 
مكن من خفض اختالل التوازن يف امليزانية، ومع ذلك ال يزال 
تدبري املالية العمومية يف حاجة إىل املزيد من الفعالية خاصة فيما 
يتعلق ابستهداف النفقات اإلجتماعية، ترتيب أولوايت 
اإلستثمارات املتوسطة األجل، وتسريع اإلصالح الضرييب 

 وإصالح اإلدارة العمومية ككل؛

  متويل اإلقتصاد :سابعا

يواصل اإلقتصاد الوطين حاجته للتمويل نظرا ألن  
من الناتج الداخلي اخلام يف حني  % 3299الوطين بلغ  االدخار

، يعين جمهود 3117سنة  %43ن جمهود اإلستثمار بلغ أ
معىن ذلك واحد الشوية واحد  االدخاراإلستثمار كيزيد أكثر من 

 %496خصو التمويل، مما نتج عنه عجز يف التمويل وصل  4%
يف هناية  %3من الناتج الداخلي اخلام ومن املرتقب أن يصل إىل 

ل االقتصاد اجة متوي. هذه النسبة تبني ارتفاع وترية ح3192سنة 
يف السنوات القادمة مما حيت  ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتجاوز 
هذه اإلشكالية، يف هذا اإلطار يرتقب أن ينخفض معدل مديونية 

 %6392، و3192سنة  % 6396اخلزينة العامة ليصل إىل 
ببلوغ  3197الذي عرفه سنة  االرتفاعبعد  3199سنة 

من الناتج الداخلي  %215سيصل فاملكون الداخلي  6299%
، امله  معدل مديونية اخلزينة العامة % 3992اخلام لينخفض إىل 

ومن جهتها  .ستنخفض شيئا فشيئا تدرجييا سنة بعد سنة إبذن هللا
حافظت القروض البنكية على تطورها اإلجيايب، وكما قلنا منذ 

وهذا مؤشر إجيايب على  %94قليل قروض التجهيز زادت ب
اإلستثمار واخذ الوترية دايلو االستثمار الداخلي، قروض عودة 

 % 2مل تزد إال ب االستهالكبينما قروض  %94التجهيز 
 .%493وقروض العقار ب 

وابلنظر إىل هذه التطورات وتوقعات معدل منو األنشطة       
الغري الفالحية، وكذا توقعات النظام البنكي فوترية منو متويل 

 3192سنة  %3إىل  % 392تها من االقتصاد متت مراجع
. يف هذا السياق ميكن 3199سنة  % 392وستستقر يف حدود 

القول إن اعتماد تدابري لتبسيط مسطرة احلصول على التمويل 
خاصة للمقاوالت، من شأنه تعزيز ثقة خمتلف الفاعلني 

 .%2االقتصاديني وسيمكن من حتقيق منو اقتصادي قد يتجاوز 

املغرب لإلستثمارات اخلارجية وهذا مؤشر مه  تبقى جاذبية       
جدا، املغرب عندو واحد اجلاذبية غري مسبوقة يف املنطقة كلها 
لإلستثمارات اخلارجية، فهو يف ارتفاع متواصل خالل العشرية 
األخرية رغ  الظرفية اإلقتصادية اجلهوية الصعبة، ارتفع تدفق 

، 3197ار دره  سنة ملي 43اإلستثمارات األجنبية املباشرة ليبلغ 
، 3192ومن املتوقع أن حيافظ على نفس املستوى أو يزيد سنة 

، ويعد املغرب 3199وحيافظ على نفس املستوى أو يزيد سنة 
البلد اإلفريقي أو واحد من البلدان اإلفريقية الثالثة األوائل األكثر 
جاذبية لإلستثمارات األجنبية، وهذا شيء جيب أن يفخر به 

 خر به املغاربة. بعض اإلصالحات ذات األولويةاملغرب ويف
 أوسكار غي كاد. 

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

31 

 :السيد الرئيس

نستمعو للسيد رئيس احلكومة، نستمعو للسيد رئيس       
 .احلكومة

 : السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

اليت تعتزم احلكومة إجنازها، هناك عدد من اإلجراءات ..      
 :ستستمر احلكومة يف مباشرهتاومن اإلصالحات اليت 

  أوال، فهاذ إن شاء هللا يف القريب، يعين، يف الشهور
هذا دران ليه عامني، تنزيل التصور اخلاص  3192/3199املقبلة 

ي اللي هو واحد إصالح جوهر  لالستثمارإبصالح املراكز اجلهوية 
 فيما خيص تفعيل اإلستثمار وحتفيزه؛

  ر؛، ايك السيد الوزيلالستثماراعتماد امليثاق اجلديد 
  مواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة املضافة

ملقاوالت القطاع اخلاص واإلجراءات اجلريئة، الشجاعة اليت قامت 
داملليار دره  إىل  2هبا احلكومة فهاذ السنة، واللي تقريبا ردت 

املقاوالت اخلاصة، والباقي جيي يف القريب وغادي نواصلو هاذ 
، وهو ضخ هذه األموال يف القطاع 3199-3192ود سنة اجله

اخلاص اب  يتخلصوا الناس، اللي خصه  يتخلصوا، ألن 
املقاوالت الكربى متوسطة كتخلص املقاولة أخرى متوسطة 

 وصغرى؛
 مواصلة التنزيل اجلهوي ملخطط التسريع الصناعي؛ 
  إطار  التنموية الكربى املختلفة، يف االسرتاتيجيةمواكبة

 فيما بينها؛ االنسجامحكامة دايل 
  سنوات للمقاوالت الصناعية  2إقرار إعفاء ضرييب ملدة

احلديثة النشأة، هذا دخلناه يف القانون التنظيمي يف قانون املالية 
املقاوالت اجلديدة ماشي القدمية اجلديدة  3192األخري، فهاذ 

ت متوسطة، هاذ املقاوالت عندها إعفاء وغالبا تكون مقاوال
 سنوات؛ 2ضرييب ملدة 

 مواصلة دع  التنمية الصناعية واالستثمارات؛ 
  الشروع يف تعمي  التغطية الصحية للمهن احلرة واألجراء

 املستقلني، وهو على الطاولة، إن شاء هللا؛
  إطالق التشاور إلعداد اإلصالح الشمويل ملنظومة

 التقاعد؛
 تنفيذ الربانمج السنوي الثاين للحد من اإلستمرار يف 

 3197الفوارق اجملالية، برجمة السنة األوىل، احلمد هلل تنجز، سنة 
الربانمج الثاين ينجز، وحنا غادي نطلقو التشاور على  3192

 الربانمج الثالث؛
  مواصلة محاية املستهلكني من خالل إعداد القانون

ك وتطبيقه، لق حبماية املستهلاملتعلق، السيد الوزير، القانون املتع
 وإطالق محلة تواصلية فهاذ اجملال، خصنا جنيبو هاذ القانون؛

  ين اإلستمرار يف تنفيذ الرؤية اإلسرتاتيجية للرتبية والتكو
اللي هضران عليها، ألن جودة الرتبية والتكوين، جودة التعلي  
األساسي، جودة التعلي  اجلامعي، جودة التكوين املهين غادي 

ضخ، يعين، كفاءات يف اإلقتصاد الوطين وغادي يساه  يف الرفع ي
 دايلو؛

 تنزيل املخطط الوطين للتشغيل، وقد حتدثت عنه؛ 
 مواصلة السياسة التحفيزية اجلبائية والتحويالت اليت جيب 

أن يت  تقييمها من انحية األثر على القدرة الشرائية لألسر، ولكن 
 .إلنتاجيةدون إغفال أثرها على النمو وعلى ا

يف األخري، السيدات والسادة النواب احملرتمني، حنن يف       
احلكومة عندان كل األمل، إن شاء هللا، وعندان كل اإلرادة مع 
األمل، أننا سنواصل هذه اإلصالحات وسننفذها، إن شاء هللا. 
اللي أتخران فيه شويه راه غادي نفذوه، اللي بديناه غادي نكملوه، 

 مالحظات أخرى نطورو هبا، حنا مستعدين نتصنتو إيال اعطيتوان
هلا وندخلوها. ولكن عندان اإلرادة وعندان األمل يف أن املستقبل 
القريب، إن شاء هللا، سيكون إجيابيا ابلنسبة لنمو اإلقتصاد 
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الوطين، ابلنسبة للمالية العمومية، ابلنسبة لتطور هاذ اإلقتصاد 
ملواطنني، على املواطنات وا الوطين، وابلنسبة لتأثريه ابخلصوص

 .والسالم عليك  ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة، منر اآلن إىل ابب التعقيبات       
إبعطاء الكلمة للسيد الرئيس إدريس األزمي اإلدريسي، إبس  

 .فريق العدالة والتنمية

لعدالة ا النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي، رئيس فريق
 :والتنمية

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 .رسول هللا

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد الرئيس، هاد املوضوع برجمناه ألنه يف احلقيقة بغينا       
نعاونوا بالدان على واحد املفارقة وهي يعين واحد املعادلة عندها 
حل شنو هي هاد املفارقة؟ البالد دايلنا تتمتع مبؤشرات إجيابية 
على املستوى اإلقتصادي وذكرتوا واحد اجملموعة دايل املؤشرات، 

وز املعدل دايل النمو اللي هو تنتمناوه يتجا السيد رئيس احلكومة،
وألول مرة املؤسسات املكلفة ابملؤشرات تتناغ ،  % 4.9ديك 

، الصناعة دايل % 2العائدات دايل األسفار السياحة زائد 
، الصادرات دايل الصناعة دايل الطائرات % 99السيارات زائد 

ت ئداها هي اجلداول طالعني )مديكوليني( العا % 34.9زائد 
، املالية العجز املتحك  فيه ابلرغ  %2دايل السياحة قلت زائد 

من الصعوابت وهذا طبيعي، الضريبة على القيمة املضافة 
وهذا تيطرح  %4واالستهالك دايل األسر سنة بعد سنة زائد 

السؤال دايل الطبقة الوسطى، هناك من يشكك اليوم أبنه 
  يكون هل من املعقول ابالتضخ  وأبنه القدرة الشرائية ترتاجع، 

، %4االستهالك النهائي دايل األسر تيتزاد سنة بعد سنة زائد 
، الضريبة على %7الضريبة على القيمة املضافة هاد السنة تتزاد 

القيمة املضافة هي املؤشر دايل االستهالك، وابلتايل اللي خصنا 
طى سهنتموا به ه  الفئات اهلشة والفئات الضعيفة، أما الطبقة الو 

الطبقة الوسطى بالدان تتوفر على طبقة وسطى، ينبغي أن هنت  
هبا، هذا مه  ألنه هي األساس دايل االستقرار ودايل االبتكار 
ودايل النمو دايل التطور، ولكن خصنا نديروا ونقيسوا، ما ميكنش 
هاد املؤشرات ماشية فهاد اإلجتاه واحنا تنتكلموا على اإلشكالية 

تراجع، صحيح هاد  %91.2ى، البطالة دايل الطبقة الوسط
النسبة كبرية وأان غادي جني هاد املؤشرات كلها ماشية يف اإلجتاه 
اإلجيايب، معناه أن بالدان تتحظى ابلثقة، معىن أنه كاين اإلستثمار  
كاين النمو، كاين احلركية خصنا ندعموها، التقارير اللي صدرات  

رير دايل اجمللس ها التق  OCDE كلها ها البنك الدويل، ها
اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي وبنك املغرب، اخلطب دايل 
جاللة امللك، حول النموذج التنموي حول اإلهتمام ابلرأكمسال 
الالمادي وهذا هو اللي غادي جني له شنو وقع فهاد السنوات؟ 
هاد املؤشرات ما هيا  جات هي نتيجة دايل واحد اجملهود 

تية كلية، االستثمار يف البنيات التحمستمر يف اإلصالحات اهلي
االستثمار على املستوى دايل املناخ دايل األعمال، اإلستثمار يف 
الثقة، هاد الشي كل شي وصل هلاد النتائج اللي هي اليوم وهي 
واعدة شنو هو املشكل اللي عندان؟ أن هاد الفرص الكل جيمع 

سائرة  هي على أن ما خصنا  نبقاوا فهاد الفخ دايل الدول اللي
يف طريق النمو خصنا ندوزوا للدول الصاعدة، الكل تيقول عندان 

دايل اإلشكاليات: عندان اإلشكال دايل التنافسية، عندان  3
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اإلشكال دايل االنسجام دايل السياسات القطاعية ويف البلورة 
ويف التنفيذ، وعندان اإلشكال الكبري يف الرأكمسال الالمادي هو 

الرأكمسال املادي املغرب مشى فيه، كاين  اللي غادي جني له،
البنيات التحتية كاين االستثمار كاين الرأكمسال الثابت يتزايد إىل 

كاين الرأكمسال   4آخره، اشنو هو هذا الرأكمسال الالمادي؟ فيه 
 .البشري، الصحة، التعلي ، الثقافة

السيد رئيس احلكومة، تنهنؤك  وتندعموك  أن هاد القطاعات       
يء د اليوم وخصها تزيد تستافد ألنه التعلي  هو أصله كل شتستفي

يلخص العملية كلها هاد املؤشرات، التعلي  درتيوا فيه جمهودات 
ينبغي أن نواصل، القانون اإلطار خصو خيرج وخصنا نديروا التعلي  
دايل اجلودة اللي تيحرتم الثوابت دايل البالد، وهذا أساسي، 

ره، هذا الرأكمسال البشري أساسي، النظام دايل الصحة وإىل آخ
الرأكمسال الثاين هو الرأكمسال املؤسسايت، اشنو هو املؤسسايت؟ 

كون ي الرأكمسال املؤسسايت وهو أن كل مؤسسة تقوم ابلدور دايهلا
عندان الثقة يف املؤسسات، ندعمو املؤسسات دايلنا، راه كاين 

اد ه واحد احلملة من التبخيس غري مقبولة، هاد البالد هادي،
البالد، هاد البالد قائمة، ألنه فيها ملكية اثبتة، بشرعية اترخيية، 
بشرعية دينية، بشرعية دايل العمل، ودايل اإلجناز. وفيها كذلك 
حكومة، إيال ضعفنا احلكومة دايلنا سنضعف حنن، إذا ضعفنا 
الربملان دايلنا سنضعف حنن، وابلتايل نقولو، وا  بغينا برملان وال 

ش؟ وا  بغينا احلكومة وال بغينا ؟ هاد القضية الثقة ما بغيناه
أساسية يف املؤسسات، وهي اللي تتدع  اإلقتصاد وهذا هو 
الصوت الذي ينبغي أن جنتمع عليه مجيعا ابلرغ  من االختالفات 
اليت قد تكون بيننا يف أمور، املؤسسات هي املؤسسات، واملغرب 

 اترخيه، عوابت عربمستمر ابملؤسسات واستطع يتجاوز مجيع الص
ومل نقرأ اتريخ املغرب جتاوزه ألنه كان دائما عندو العماد الذي 
يلتف حوله، ابلرغ  من االختالفات، هادي، هذه هي الرأكمسال 

 املؤسسايت؛

الرأكمسال اإلجتماعي وهو كذلك مه ، اشنو هو الرأكمسال 
اإلجتماعي وهو اللحمة الوطنية اليت جتمعنا، هو السل  

وتنهنأك  على طول النفس دايلك  يف احلوار اإلجتماعي 
اإلجتماعي، ألنه النقاابت عندها دور مه ، كان دائما عرب 
التاريخ عندها دور مه ، وسيبقى له دور مه  ولكن النقاابت 
املسؤولة، النقاابت اللي هي تتقوم ابلدور دايهلا يف اإلقتصاد دايل 

ى ل الثقة علالبالد، ويف الدع  دايلو، لذلك هاد القضية داي
املستوى اجملتمعي وهذا الرأكمسال اجملتمعي أساسي جدا وينبغي أن 
نشتغل عليه، وأن نرسخه ألنه يف النهاية نضيع فرص للتنمية، إن 

 مل، حنن، نق  بدوران يف هذا، إذن هادو ثالثة؛

الرأكمسال البشري، الرأكمسال املؤسسايت، الرأكمسال اإلجتماعي، وهو 
ربة، املغاربة منني تيخدموا، منني تيعاونوا مه  وكثري عند املغا

بعضياهت ، منني تيتعاونو، منني تيتطاوعوا، خيرج منه  العجب، 
وهذا الرأكمسال اإلجتماعي اللي هي البنك الدويل تتهضر لنا عليه 
وتيهضر لنا عليه اجمللس االقتصادي واالجتماعي، هذا مكسب 

ذا ابلنسبة ي دااب هعند الوطن، ينبغي أن ندعمه ونثابر عليه. غنج
 للعام، هاد الشي كلو خصنا نشتغلوا عليه؛

على املستوى اخلاص، كاين واحد اجملموعة دايل اإلجراءات، 
، أمام 3196 يونيو السيد رئيس احلكومة خصها تكون. يف

جاللة امللك، تقدم خمطط دايل اإلصالح دايل اإلستثمار، 
 2-2منها  دايل األمور أساسية، تدارت 91رجعت ليه، فيه 

خصها تدار يف القريب العاجل، تدارت أمور أساسية، الوكالة 
دايل اإلستثمار، املديرية العامة، املديرية العامة هاد القضية اللي 

دايل الشركات الصناعية اجلديدة، اب   %1تكلمتوا عليها دايل 
تنقول خصنا نثيقو، ألنه اإلجناز أصبح مشكل خصنا نوضو 

للشركات الصناعية  %1ابلال بالغات، نشرحوه ابلبالغات و 
دايل األمور أساسية،  2اجلديدة اللي بغات ختدم، ولكن بقاو 

 امليثاق دايل االستثمار،
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 السيد رئيس احلكومة،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،

امليثاق دايل االستثمار مل يعد يقبل االنتظار، فيه نظرة واضحة 
ي، لقطاعي، اجلدع اجلهو تتكلموا على اجلدع املشرتك، اجلدع ا

أراه  لنا بثالثة، هاد اجلدوع هادو وهاد اجلدعان هادو نشوفوه  
شنو فيه ، خصه  جييوا، خصو جيي امليثاق دايل اإلستثمار، 
القضية دايل املنطقة حرة يف كل جهة، هذا هدف واضح ينبغي 

 .أن نقوم به، منطقة حرة يف كل جهة، هذه أمام جاللة امللك

 دايل املصدرين الصناعة الكربى من غري املناطق قضيةال-الثالثة 
 LA ZONE دايل LE STATUT احلرة تنعطيوه 

FRANCHEهادي حىت هي خاصها خترج؛ ، 

تكلمتيو على املصدرين غري املباشر كانت  السيد رئيس احلكومة،
يف قانون املالية، ما زال ما خرجش املرسوم دايهلا، أعرف أنه فيه 

 إجراءات كبرية خصها خترج؛صعوبة وأعرف هذه 

كذلك مهمة وهنا الدور دايل اجلهات، راه اجلهة،   وهي-اخلامسة
دار واحد القفزة نوعية يف اجملال دايل  3199راه الدستور دايل 

اجلهوية، اجلهة خصنا نعرتفو راه الدستور هو الدستور، اجلهة هي 
ك لالقطب دايل التنمية اإلقتصادية، هادي خصنا نعرتفو هبا، لذ

ملي.. كاين من بني توفري دع  متنوع لفائدة اجلهات األقل حظا، 
لتحفيز اإلستثمار الصناعي، هادي من بني األمور اخلمسة، 
اخلمس حمفزات الرئيسية اليت تقدمت أمام جاللة امللك، يف يونيو 

، يف املخطط دايل اإلصالح. إذن هادي أمور أهداف 3196
ا يف أقرب وقت، وكلها واضحة ينبغي السهر عليها وإخراجه

عال  تنقوهلا أان اب  حنملوا مرة أخرى ألن عندان الثقة يف 
املؤسسات دايلنا، عندان الثقة يف احلكومة دايلنا، عندان الثقة يف 
الربملان دايلنا، هاد األمور خاصها خترج، خاصها خترج ألن ماشي 

شرات ؤ احنا ابغينها خترج، بغينها خترج ألنه تنتكلموا على هاد امل

، خاصنا نقزوا، خاصنا واحد نغيزة %3يف  %4ما غنبقاو  يف 
يف هاد القضية وإال فغادي نبقاوا يف فخ ما يسمى فخ الدول 

، هادي أمور عملية ينبغي أن نقوم 3-4-3النامية اللي تتبقى 
 .هبا

ويف النهاية غادي جني غنقول واحد املسألة السيد 
الدان، أن ي مجيعا أن نثق يف بالرئيس، غري هاد املسألة اليوم ينبغ

نثق يف مؤسساهتا، أن نشتغل وأن نعيش ألنه األمل فهاد البالد  
كبري، وهاد املستثمرين اللي تينتاظروا ماذا ينتظرون، هاد البالد ما 
عمران ليها أي شيء دائما تتجاوز مطباهتا وتتجاوز مشاكلها، أقرأ 

 ة وقع شيالتاريخ دايل املغرب، ماشي تشوفوا واحد اللحظ
حاجة، التاريخ دايل املغرب يف اجتاه أنه دائما يتجاوز إشكالياته 

 .ويزيد القدام، والسالم عليك 

 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد النائب هشام املهاجري إبس  فريق األصالة 
 .واملعاصرة

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 الوزراء،السادة 

 السيدات والسادة النواب الربملانيني احملرتمني،

احنا يف فريق األصالة واملعاصرة املفروض كنتواجدوا يف 
املعارضة وممكن نديروا مقارانت ما بني العرض اللي تقدم به السيد 

يوليوز، مقارنة مع دايل املندوبية السامية  99وزير املالية يف يوم 
كذلك بعض التقارير الظرفية اللي  يوليوز و  91للتخطيط يوم 

كيصدرها بنك املغرب، ولكن نعفيك  من السجال يف األرقام 
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وسنعتمد أرقام احلكومة يف النقا ، وبغينا نقارنوها مع الربانمج 
 .احلكومي

تكلمتو أ السيد رئيس احلكومة على معدل النمو، احنا 
لبرتول ااحلمد هلل يف سنة فالحية ممتازة ابعرتاف اجلميع، أسعار 

 992دوالر، مازال ما وصلنا ال ل  71ابقي يف حدود املعقول 
، وهاد السنة، آه واستقرار سعر الدوالر وكنهنأوا 931ال 

احلكومة، وكنهنؤوا السيد وزير املالية والسيد وايل بنك املغرب على 
النجاح يف العملية دايل حترير سعر الصرف، سعر الدوالر مستقر 

، حىت 4.6-4.3وكنتكلموا هاد العام على دره ، يعين  9.2يف 
سنة  2.2، وأنت  دايرين هدف دايل 4.9واحد مهضر على 

، 4.6، كنظن حبال هاد السنة راه احلمد هلل، ودرتوا 3139
سنة  6تكلمتوا على عجز امليزانية ، السيد وزير املالية يف شهر 

 6مليار دايل الدره ، شهر  31كيتكل  على انقص   3192
 31مليار دايل الدره ، يعين التزايد دايل  93، 3197سنة 
 61، أان كنعطي األرقام دايلك ، املديونية درتو هدف دايل %
% ،HCP  29كتكل  على املديونية العامة بصفة عامة على 
، فيما خيص اإلستثمارات األجنبية لن أجادلك السيد رئيس %

الية، تراجع ملاحلكومة سأكتفي بقراءة ما جاء يف تقرير السيد وزير ا
هذه  % 44صايف اإلستثمارات األجنبية املباشرة ابملغرب بنسبة 

الوثيقة دايل احلكومة ماشي داييل أان، ابلنسبة للتضخ  درتو 
، والتضخ  الغذائي % 3.3، اليوم كتعرتفو ب% 3هدف دايل 

، % 3.2اللي كيه  املواطن ابلدرجة األوىل، كنتكلموا على 
ال يهمه هاذ  احلكومة املواطن العاديبيناتنا أ السيد رئيس 

اقتصادية ابلدرجة األوىل، البطالة كتكلمو على -املؤشرات املاكرو
، أان غنقوليك البطالة، راه اللي ما عندو واحد يف الدار 9192
. املغاربة ما ابقيش كاع 3، اللي ما عندو معطل عندو 3عندو 

سعار ن أتعطيوه  نسبة البطالة، كلشي عارفها. كيه  املواط
 91راه زاكية يف  21، ال 71البرتول، حىت هي ما كتهمو ال 

دراه ، ولينا كنطلبو من هللا غري ال تزيدو عليها. أما الفقر اللي  
كتكلمو عليه، أان كيبان ليا الفقر نسيب حىت ابلنسبة للحكومة، 
يف نفس الوقت، كنسمعو وزيرة يف احلكومة كتقول لك اللي  

هار راه خرج من دائرة الفقر، يف نفس دره  يف الن 31كيصور 
الوقت، احلكومة كتعطي صفقة دايل تغذية السجناء هللا يطلق 

دره  لشخص يف النهار. يعين مواطن  96و 94سراحه  مابني 
دره ، ما كيخلص ماء، ما   96يف احلبس كتوكلو احلكومة ب

كيخلص ضوء، ما كيخلص تيليفون، ما كيتنقل، ما كيدير حىت 
 31جهة أخرى يف احلكومة كتقول لك كيصور شي حاجة. و 

 .دره  يف النهار راه خرج من دائرة الفقر

وهلذا السيد رئيس احلكومة، ابغي هنضر معاك  يف أرقام       
اللي كته  املواطن ابلدرجة األوىل، وأرقام احلكومة؛ تراجع الضريبة 

مليار دره ، رغ  اجملهودات وكنعرتف،  492على الشركات مببلغ 
ية، اللي دارهتا إدارة الضرائب فهاذ السنة، عرب املعلومات الستثنائيةا

عرب بزاف دايل اجملهودات، "البق ما يزهق"، كنا كنتظرو عرب 
 التحفيزات اللي جبنا يف قانون املالية، ولكن تراجعت الضريبة على

، كنا كنتظرو ّديرو واحد % 99مليار دره ،  492الشركات ب
، والغريب يف األمر أشنو  %99درتو . ولكن % 31وال  92

كنلقاو؟ الضريبة غري املباشرة اللي كيخلصها املواطن من جيبو 
دره . ما خصها ال دكتوراه يف اإلقتصاد،  مليار 492زادت ب 

ما خصها والو، حبساب مول احلانوت، الضريبة غري املباشرة 
تزاد،   chiffre d'affairesتزادت، يعين رق  املعامالت تزاد، 

الشركة ما رحباتش، عرفيت احلقيقة دايهلا السيد رئيس احلكومة 
 les اشنو هي؟ هي الناس خدامة ابخلطية اب  ختلص

charges fixes   ،دايهلا. يعين خالصة القول الشركة املغربية
املقاولة املغربية ما مراتحا ، واملستهلك ما مراتحش، وبزاف دايل 

رجل رتفق ما مراتحش، و القطاعات، هضريت على التعلي  راه امل
التعلي  ما مراتحش، مشييت للصحة نفس املشكل، زعما هاذ 
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احلكومة نسبة الراحة.. حىت أنتما السيد رئيس احلكومة، حىت 
الرأي دايلك  كيتغري من الفوق لتحت، ديك النهار كديرو سؤال 
على تقاعد الوزراء والربملانيني، قلتو كالم الفوق، هاذ الكراسى 

 .يغريو منظور دايل اإلنسان شويةاحلمرين ك

رق  آخر، وهو مه  بزاف السيد رئيس احلكومة، وانتبه ليا       
 3197ما بني  3،2هللا جيازيك  خبري، تراجع مبيعات اإلكمسنت ب

. أان راه ما كنهدر  على شركة اإلكمسنت والشركات 3192و
العقارية الكربى، اللي قال السي بنكريان هاديك قادة بشغلها، 
ولكن كنهضر على قطاع البناء، املاليني دايل املغاربة؛ البناية، 

 les الكباصة، النجارة، املتعلمني، يعين ماليني
drogueries..   تقريبا  3192ل 3193تراجع القطاع من

 2مليون طن، اليوم كنديرو  792، كنا كنديرو %31أكثر من 
الشقق  عمليون طن. السيد وزير املالية، كيهضر رمبا على تراج

اإلقتصادية، انتما كتعرفو السيد رئيس احلكومة، عالقة املغريب مع 
دايل املغاربة، الطبقة  %21، 71السكن، أان كنأكد ليك أبن 

من حياهتا يف  % 32، 31الفقرية والطبقة املتوسطة، كتدوز 
التقشف ويف متارة، ويف اخلبز وأاتي والشعرية اب  يدرك الدار. 

ا قول لك بغيت ندير قرب لوليدات، وراه منمّلي كتهضر معاه كي
حنا كلشي هاذ الشي عشناه، أان راه ما كنجيبش شي حاجة اللي 
زايدة على برا. كيفا  كتعاملو هاذ املواطن السيد رئيس احلكومة؟ 

 7سنني وال  6جمموعة دايل الضرائب والرسوم بطريقة غريبة، 
ضية وال ر سنني واملواطن كيتقشف اب  يشري هذيك البقعة األ

عام دايل الكريدي هاذ الشي كلنا   31، 92يدير التسبيق، و
كنعرفوه. هاذيك البقعة اللي كيشريها هذاك املواطن إيال جينا 

 La ، هاla TNP نتحاسبو مع هذاك اللي ابعها ليه، ها
taxe de morcellementها ، la taxe  ...دايل هادي

املواطن  منها ضرائب. ملي كيدوز داك %41وال  31واحد 
يف البالن،  "TVA" ميشي يبغي يصاوب البالن، نفس املشكل

جمموعة من الرسوم، كيمشي للرخصة، الضريبة دايل البناء، 
"TVA" مجيع مواد البناء درتو فيه  الضرائب والرسوم شبه ،

ضريبية. وا  كظنو أبنك  غتحاربو الريع مّلي درتو الضريبة على 
، "carrière" راه هداك مول الرملة؟ الرملة دايل سيدي ريب،

راه كيخلص هذيك الضريبة وكيزيدها على املواطن. أشنو ّدا هاذ 
الشي، ما كيوصل هداك املواطن يكتسب هذيك الدار.. أان ما 

  % 41و 31واليين كنظن ما بني  عنديش شي رق  حقيقي
سنني دايل التقشف  7كتمشي يف الرسوم والضرائب، يعين واحد 

غريب كتسامهو فيه أنتما كحكومة، وهذاك املواطن دايل املواطن امل
املغريب إيال نفسنا عليه راه غادي يويّل مستهلك وغادي ينفع 
الشركات راه الناس ما بقاتش تدير االدخار السيد رئيس احلكومة، 
راه مازال مواتنا كانوا كيديرو شوية دايل الذهب وشوية دايل هذا  

ياالت اليوم راه ما كيديرو كيقول لك لدواير الزمان، أما حىت ع
 .حىت شي حاجة ذاك الشي اب  كيبقاو حىت كيتاّلو

رق  آخر السيد رئيس احلكومة، الفالحا وهذا اعرتاف دايلو       
السيد وزير الفالحة أبنه القيمة املضافة الفالحية ما تزيداتش دايل 

فرنك السيد  991الفالح البسيط، فراسك اليوم راه فرينة دايرة 
فرنك!  931س احلكومة يف بين مالل! فراسك الشعري داير رئي

درهو ونص واملازوط داير  3فرينة وصلت يف التسعينات كتباع ب
ثالثة دراه  وعشرين فرنك، اليوم املازوط بعشرة دراه  راه دخلنا 
املكننة السيد رئيس احلكومة يف راسك  واّل ال؟ راه ما بقينا  

ازوط، وكنحصدو ابملازوط، تنحرثو ابجلوج راه كنحرثو ابمل
والكوكوت كتخدم ابملازوط، الفالح.. راه هاذو اللي كيحرثو 
الفالحة اخلريفية وهللا ما كيديو غري األجر، وهللا وضربو احلساب 
ال خدمو، كيديو األجر مع هللا تبارك وتعاىل فهاذوك الطيور.. 

ف لفرينة جبتوها لينا العام اللي فات شرينا )الرويزة( دايل الع
دراه  وفرحان! اليوم كيبيعها الفالح  3بعتوها للمواطن ب 

 ...فرنك 31والتعاونيات هزو يديه  بدره  و
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 :السيد الرئيس

 ابس  فريق التجمع الدستوري، الكلمة ،السيد النائب شكرا      
 .ن حريفاللسيد النائب عبد الرمح

 :ن حريفاالنائب السيد عبد الرمح

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يل كامل الشرف أن أتناول الكلمة يف هذه اجللسة إبس  
فريق التجمع الدستوري يف إطار التعقيب على العرض القي  الذي 
قدمه على مسامعنا السيد رئيس احلكومة مشكورا، خبصوص 
اجلواب عن سؤال الوضعية اإلقتصادية واملالية احلالية للمغرب 

 .واالستثماروآفاقها ودع  النمو 

دع  إىل العرض امل االستماعاجللسة بعدما مت أتيت هذه 
ابألرقام واملعطيات الذي قدمه وزير اإلقتصاد واملالية أمام جلنيت 
املالية مبجلسي الربملان، وأتيت كذلك بعد نشر العديد من التقارير 
الصادرة عن املؤسسات الركمسية كاجمللس األعلى للحساابت، 

يط خطيط، ومؤسسة الوسوبنك املغرب، واملندوبية السامية للت
وغريها. وبعيدا عن النظرة التشاؤمية، وقريبا من لغة الواقع 
والصراحة والصدق، فإننا أمام أوضاع اقتصادية ومالية وإجتماعية 
تتس  ابلصعوبة وحمفوفة ابملخاطر، رغ  موس  زراعي ومائي جد 

 .إجيايب وحميط دويل يعرف حتسنا حمفوفا ببعض املخاطر

 

 احلكومة،السيد رئيس 

وقبل البحث عن مصادر لتعبئة سد اخلصاص والعجز       
ملواصلة متويل الربامج اإلصالحية واملشاريع اجلارية على أرض 
الواقع، وأمام خيارات حمدودة وقد تكون مؤملة كالضغط اجلبائي 

 :واملديونية. فإننا نثري انتباهك  إىل أولويتني اثنني

راع يف اعتماد منوذج تنموي جديد األولوية األوىل هي اإلس      
وفق ما نص عليه اخلطاب امللكي السامي، منذ سنوات، منوذج 
يفتح آفاقا وخيارات جديدة تعليمية تربوية وصناعية واقتصادية 

 جتماعيواالوإجتماعية، ويوفر مصدر جديد للتمويل اإلقتصادي 
بناء على استثمارات منتجة ومستدامة، وفرص شغل للشباب 

ني وعدالة إجتماعية وجمالية حتافظ على التماسك واخلرج
 اإلجتماعي والتضامين بني مجيع املغاربة وبني جهات اململكة؛

ومبوازاة مع هذه األولوية املستعجلة، هناك أولوية اثنية 
على إجراء مراجعات وضبط وعمليات  االنكبابتتلخص يف 

لوضعية لجراحية يف بيتنا الداخلي، وأعين بذلك احلالة الراهنة 
التنظيمية إلدارات الدولة والنموذج التدبريي للمالية العمومية، 
إنفاقا واستثمارا واستهالكا، والن عين بذلك قانونيتها ومساطرها. 
بل نؤكد على أمهية جدوى ومردودية وفعالية تدبري املال العام 

ما  ، ونسوق على سبيل املثالواالقتصاديةونتائجه اإلجتماعية 
القطاع العام أو ما يصطلح عليه ابحملفظة العامة، من  يلي: وضعية

مؤسسات ومقاوالت عامة من حيث عددها وأنواعها وكيفية 
إحداثها وتدبريها. أال ترون معي أن العدد احلايل الذي يتجاوز 

وحدة، مع ما يتطلبه من إمكانيات وموارد مالية وبشرية  731
عدد إحداث هذا ال ولوجستيكية ال تتحمله املالية العمومية؟ إن

غالبا ما يت  يف غياب مقاربة مندجمة ورؤية منسجمة ومشولية 
جملموعة القطاع العام، وال تت  بناء على تفكري عميق ودراسة 

على اهليكلة التنظيمية  اإلحداث جدوى حتدد مدى أتثري هذا
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للدولة، مما يؤدي إىل التداخل بني خمتلف أجهزة الدولة وهدر 
 .اإلمكانيات

 يد رئيس احلكومة،الس

ابإلضافة إىل أن أوضاع كثرية من وحدات احلقيقة العمومية       
تعاين من اهلشاشة واملديونية املرتفعة، ومهددة ابملخاطر املختلفة، 
وتعيش عالة على اخلزينة العامة، وتسجل ابستمرار انجتا صافيا 

مة اسالبا بصفة بنيوية ومزمنة، هل فعال حيتاج تدبري املرافق الع
للدولة إىل حظرية للسيارات والناقالت املتنوعة يتجاوز عددها 

ألف عربة مبا فيها سيارة الدفع الرابعية، مع ما يتطلب هذا  921
األسطول من صيانة وسياق وحمروقات حارقة للمال العام. هل 
تتحمل ماليتنا العمومية وواقعنا اإلجتماعي وجود نصوص من 

من  ن الدولة احملظوظني اإلستفادةعهد احلماية تتيح لبعض أعوا
تعويضات ومنافع خيالية حبك  املوقع وبفضل هذه النصوص 
املقدسة اليت وضعت لفائدة أعوان احلماية يف منطقة ويف زمن ال 
عالقة له مبغرب اليوم، وال حبج  مداخيله؟ أليس من اإلنصاف 

سة ر والعدالة تطهري منظومتنا القانونية من مثل هذه النصوص واملما
اليت تتعارض مع مبادئ احلكامة اجليدة ومبدأ تكافؤ الفرص 

 الوظيفي والتماسك اإلجتماعي؟ واالنسجام

 السيد رئيس احلكومة،

أمثلة كثرية هلدر املال العام، ومناذج سلوكية خمزية للثقة يف       
مؤسساتنا وإداراتنا مل تعد خافية ومل يعد الرأي العام وال الشارع 

ة ريتها وانتشارها، حنن أمام واقع حيتمل علينا مباشر حيتمل استمرا
إصالحات يف العمق ويف أقرب وقت وإن اقتضى التدخل اجلراحي 
تضامنا لتعزيز مستوى الثقة يف أجهزتنا اإلدارية، ويف سياستنا 
وساساتنا هبدف حتقيق الرضى العام والتماسك اإلجتماعي 

ن له لثاين قد ال تكو والتنمية املستدامة. حقيقة إن هذا اخليار ا
مسامهة كبرية يف متويل اخلزينة، ولكنه يقدم إشارة قوية جبدية 

اجلماعي فيها، وستكون له آاثر نفسية  واالخنراطاإلصالحات 
وإجتماعية إجيابية لتنزيل النموذج التنموي على أرض سليمة وبيئة 

وفيه جتاوب واعتبار لتقارير والدراسات اليت تقدمها  حمصنة..
ابنتظام املؤسسات الدستورية الوطنية كاجمللس األعلى للحساابت 

 .ومؤسسة الوسيط وحقوق اإلنسان، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة رفيعة املنصوري       
 .ادليةإبس  الفريق اإلستقاليل للوحدة والتع

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تفاعال مع اجلواب دايلك  السيد رئيس احلكومة، البد من      
كأول ما جاء يف اجلواب دايلك  وهو السوداوية.  نتفاعل أنين

أحيطك  علما السيد الرئيس، أبننا عندما نناقش وضعية مالية 
للبالد، فإننا ال نتكل  بسوداوية، وحىت إيال ابغينا  واقتصادية

نتكلمو بسوداوية ال حيق لنا ألننا نناقش استنادا على معطيات 
 ن اليوم نعكس فقط ما نعيشه يفوأرقام وواقع معا . مبعىن حن

الواقع واألرقام اللي تفضل هبا السيد وزير اإلقتصاد واملالية، أثناء 
العرض دايلو، واألرقام ايل تفضلت  هبا السيد الرئيس، وكذلك 

واملؤسسات األخرى... طبعا  "HCP" املؤسسات اللي منها
الكثري من هاد األرقام اللي تفضلت  هبا السيد الرئيس هي تتكسر 
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بواحد البساطة وبواحد السالسة على الصخرة دايل الواقع، هاد 
الواقع اللي كيقررو فيه الشركاء دايلك  أوال قبل الفاعلني احملليني 

 .والدوليني بوجود أزمة مالية واقتصادية خانقة

إذن أن كل هاذ املؤشرات والنسب كتبقى بدون قيمة إن مل       
تنعكس آاثرها بصفة إجيابية وبصفة مباشرة على املواطن وعلى 
مستوى معيشيه اليومي، واحلقيقة كذلك هو أننا اليوم نعيش يف 

 غريبة، حبيث أن احلكومة كتعرف ةاالنتظاريحكومتك  حالة من 
هنا هلا، الشي اللي خالها أوعدم التجانس داي االرتباكطبعا واحد 

ة تعاطا يف بعض امللفات مبا فيه  املقاطعة وبعض احلراكات الشعبي
بواحد الطريقة اللي هي ماشي وفق واحد الرؤية إسرتاتيجية 

 إىل االحنناءواضحة، واختارت اي إما اهلروب إىل األمام، أو ال 
 ةالعاصفة، يف حني كان األجدر هبا أن تكون هلا شجاعة سياسي

 .وأن تتدخل حلل هذه املعضالت بطريقة حكيمة وعاقلة

كومية احل االلتزاماتإذن كذلك وبصرف النظر عن كثري من       
اليت وردت يف التصريح احلكومي، واليت كشفت الواقع امللموس 

 مراراستأهنا جمرد أرقام طموحة بل حاملة أحياان، خاصة يف ظل 
ى إلقتصادية واملالية تبقالتصدع احلكومي، فإن مظاهر األزمة ا

عديدة وعلى رأسها تباطؤ نسبة النمو اليت هي أصال ضعيفة، 
واليت سجلت تراجعا يف الربع األول من هذه السنة مسجلة 

السنة املاضية، نسبة النمو تبقى رهينة  %492مقابل  493%
للتقلبات املناخية، خاصة يف ظل ضعف تنافسية اإلقتصاد الوطين، 

لتصديرية وهزالة حمتواه التكنولوجي، وهو ما وهشاشة قدرته ا
يلخصه جبالء عدم قدرة اإلقتصاد الوطين على إحداث عدد كاف 

 .من مناصب الشغل وتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية

 السيد رئيس احلكومة،

إن الرتكيز على عرض عدد من األرقام خاصة ابلتوازانت       
اقتصادية، وحماولة تصويرها كفتوحات اقتصادية غري -املاكرو

مسبوقة واليت أضحت هاجسا حكوميا مفرمال لتطور اإلقتصاد 
الوطين ال خيفي يف احلقيقة عدد من املؤشرات الدالة على تفاق  

تقاليل داخل الفريق اإلس األزمة اإلقتصادية ببالدان، واليت ميكننا
للوحدة والتعادلية وكمعارضة استقاللية وطنية أن جنملها يف 

 :التاليةاحملددات 

تدهور جاذبية اإلقتصاد الوطين، حيث سجل  استمرار: أوال
من  %4499النصف األول من هذه السنة املالية تراجع بنسبة 

حج  اإلستثمارات اخلارجية املباشرة، مقارنة فقط ابلنسبة للسنة 
مليار دايل الدره ، وهو ما يؤكد فشل  3997املاضية مبجموع 

إلقتصاد ااحلكومة يف حتسني مناخ اإلستثمار وتعزيز الثقة يف 
الوطين، ودليلنا على ذلك هو العرض الذي قدمه السيد الوزير. 
فالثقة ال تعين ما قامت به احلكومة من إجراءات موازانتية صرفة 
لضمان اللجوء السلس للقروض الدولية، بقدر ما تعين ثقة 

 اإلستثمار اخلارجي املباشر ببالدان والذي يتناقص ابستمرار؛

عدل يف مردودية اإلستثمار، حيث ارتفع امل اخلطري الرتاجع اثنيا:
 %2، يف حني كان 2الوطين لتحقيق نقطة واحدة من النمو إىل 

 ؛%4بينما يف عدد من الدول هي فقط 

احنصار استغالل املناطق الصناعية يف كل جهات اململكة اثلثا: 
ابستثناء حمور، فباستثناء، السيد رئيس احلكومة أان أخاطبك.. ما  

، راان تنهضر دائما راه خصك تصنت يل السيد الرئيسكتصنتليش 
ألن كنقول كالم مه  جدا.. هاذ النقطة السيد رئيس احلكومة، 
وهو أن املناطق الصناعية اللي احنصرت ابستثناء القطب دايل 

قنيطرة خلقتو مناطق صناعية ميتة،  -طنجة  -الدار البيضاء 
ت عفاك ف يل الوقوأعطيك مثال املنطقة الصناعية للحسيمة.. وقّ 

 ..السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 ..نستمعو للسيدة النائبة، نستمعو وحنرتمو مجيع اآلراء      
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 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

طبعا قلنا أبن هناك مناطق صناعية ميتة ونعطيك مثال ..      
دايل  ""l'agropole دايل املنطقة الصناعية دايل احلسيمة

وجدة، إذن وهاذ الشي اللي كيعكس لألسف  -مكناس  -بركان 
مقاولة مغربية يف كل سنة، وهاذ  2111تسجيل إفالس واحد 

اإلفالس راه راجع ابألساس ألجال األداء، واحلكومة تتحمل فيه 
املسؤولية املباشرة، ألن كيف يعقل أن هناك مقاوالت كتجلس 

اين كحىت لسنتني عاد كتخلص؟ راه السيد رئيس احلكومة،  
 مقاوالت اللي مشاو للحبس جراء أتخر أجل األداء؛

استمرار ارتفاع نسبة البطالة وقدرة النمو اإلقتصادي على : رابعا
 21امتصاصها، حيث يف الوقت الذي حيقق فيه اإلقتصاد الوطين 

ألف منصب شغل يكون معه عدد الطلبات مقابل أكثر من 
الساكنة  ألف وهو ما يشكل عجزا كبريا يف امتصاص 311

مليون، وأان عندي مليون مواطن، وأان  34النشيطة واليت تبلغ 
دايل املندوبية السامية للتخطيط   "l'HCP" عندي تقرير دايل

كيقول أبن البطالة مرتبطة يف صفوف الشباب احلاملني الشهادات 
مبعىن  %3792، هذا الرق  أال خييف احلكومة؟ %3792العليا 

منه ،  %71ارتفاع نسبة اإلنتحار راه أن الشباب دايلنا ايئس، 
نع  نع  السيد الرئيس نع ، هناك ارتفاع يف نسبة اإلنتحار يف 

يفكرون يف %40- %70 صفوف الشباب، وأكثر من هذا
 .اهلجرة

طبعا غنتكل  أبن هاذ العام هي سنة فالحية ابمتياز، واحلمد       
ومة كهلل األمطار. لكن السيد رئيس احلكومة، اشنو عملت احل

يف حتديد هامش الربح ابلنسبة للفالحني الصغار وخاصة اللي  
كيفلحو يف اجلبال؟ راه قلتها مّلي كنتكلموعلى هامش الربح، 
غنتكلمو على التكلفة دايل اإلنتاج والسعر اللي حدداتو احلكومة 
لبيع هاذ املنتوج؟ خاصة وحنا يف حرب جتارية ابألسواق األخرى، 

عقل أبن الفالح الفقري أو الفالح هاذ هامش الربح كيف ي
املتوسط أو اللي كيفلح يف اجلبال يتكبد هو دائما تيعاين اخلسارة  
كانت سنة فالحية كيعاين من اخلسارة، وإيال كان اجلفاف كيعاين 
 من اخلسارة. عرفيت اب  كيتقام عليه الزرع؟ تيتقام عليه تيوصل يف

مبعىن أننا دره .  971دره  وهو كيبيعو  411اجلبل حىت ل
نسائلك  اليوم السيد رئيس احلكومة، اشنو مها اإلجراءات املواكبة 
اللي درتو هلاذ الفالحا كدع  وكتحديد هامش دايل الربح 

 .والثمن؟

طبعا غادي نتكل  على استمرار ضعف القدرة التصديرية،       
حيث ابستثناء ارتفاع الصادرات يف قطاع السيارات، طبعا حنا 

السيارات الصادرات دايهلا مها اللي كيتصدر االقتصاد  عندان قطاع
دايلنا دايل البالد، لكن إيال استثنينا هاذ القطاع البد من أننا 
نتكلمو خاصة يف غياب جناعة اإلجراءات احلكومية لتعزيز 
ه تنافسية املنتوج، ال بد أننا نتكلمو أنه كيبقى الفوسفاط ومشتقات

صاد نية والشي اللي كيجعل اإلقتمرتبعا على سلة الصادرات الوط
دايلنا هو اقتصاد خام، الشيء اللي كيأكد لألسف تراجع حج  

 .عائدات الضريبة على الشركات

 السيد رئيس احلكومة،

إن حتقيق التنمية املستدامة كل ال يتجزأ، لذلك فإن حتقيق       
هذا اهلدف ينطلق أساسا يف بناء الثقة يف دولة املؤسسات والقانون 
واحلرايت والكرامة وحقوق اإلنسان، وربط املسؤولية ابحملاسبة، ثقة 
تكشف جل الدراسات اإلجتماعية أن منسوهبا يتناقص لدى فئة 
الشباب وهو أمر جلل، لذا فإن أي جمهود اقتصادي أو مايل 
 يستلزم مواكبته إبجراء لتعزيز الثقة وحماربة اليأس، وببساطة حنن

مل قي وإجناز فعلي، حنن حباجة للعيف حاجة حلكومة إنصات حقي
 .اجلماعي لصناعة األمل
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 السيد رئيس احلكومة،

يف الوقت اللي كيجمع فيه مجيع الفاعلني أن احنصار منوذج       
ل أبن مجيع يقو  L'OCDE لتنموي، اليوم كاين تقرير داي

السياسات العمومية بلغت مداها، بغينا نساءلو اليوم احلكومة، 
 اإلستنتاجات اللي اخذاهتا من هاذ التقرير دايلاشنو هي 

L'OCDE ؟ من جهة؛ من جهة اثنية ماذا أعدت من أجل
وضع قطائع مع هذه السياسات اليت بلغت مداها، وكذلك 
السؤال الكبري الذي يسائل احلكومة اليوم ويسائلنا مجيعا، هو 
أشنو تتسىن احلكومة أبهنا ما فتحاتش حوار وطين من أجل إعداد 

 .منوذج تنموي؟

أما فيما خيص اجلهات السيد رئيس احلكومة، نسائلك  اليوم       
عن صندوق التضامن بني اجلهات، حبيث أنه كان تعديل القانون 
يف قانون املالية أننا نقسمو املداخيل دايل اجلهات اللي كتمنحها 
الدولة للجهات وتوضعوها يف صندوق التضامن بني اجلهات. فإذا 

جأ أن هاذ الصندوق مل يفعل بعد والتقرير والعرض اللي بنا نفا
ملالية ا االعتماداتقدمه السيد وزير اإلقتصاد واملالية، قال أبن 

شي عال  ما فلناهش. وراه ال دايل الدولة غري موجودة اآلن داك
هذا ال ميكن أن يقبله العقل واملنطق، أبن حكومة كتحيد 

ما ا تعلمها وأهنا تشركها، علاعتمادات مالية دايل اجلهة بدون أهن
أبن اجلهات كانت برجمات داك الفلوس اللي كانت متوقعة اللي 
غادي تدخلها، وجتي اليوم وتقول أبن الدولة مازال ما وجداتش 

 .فلوسها، والسالم عليك  ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبس  الفريق احلركي الكلمة للسيد       
 .حلسن آيت ايشو، تفضل السيد النائبالنائب 

 :النائب السيد حلسن آيت ايشو

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

اليوم تّناقشو موضوع مه  دايل الوضعية اإلقتصادية واملالية       
للبلد دايلنا يف ظل واحد اجملموعة دايل املؤشرات واملعطيات 

 الرتفاعاية املرتقبة، وخاصة املاثلة، لعل أبرزها اآلفاق اإلقتصاد
املرتقب ألسعار النفط اليت ستؤثر على التضخ  نتيجة تقلبات 

 .األسواق املالية

 السيد رئيس احلكومة،

ين ال زالت الوط لالقتصادإن رصد املعطيات احلالية واملتوقعة       
 يف تقديرينا رهينة لنموذج اقتصادي تقليدي انتهت صالحيته، ومل
نلمس بعد اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة إلنتاج منوذج 

 .نصره هللا ،تنموي جديد كما حث على ذلك جاللة امللك

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

ل ذج تنموي بشكإننا ننتظر مبادرة حكومية لصياغة منو       
تشاركي، نسائل من خالله خياراتنا اإلقتصادية ونستله  جتارب 
أخرى انجحة تشبهنا من حيث اإلمكانيات والثروات، وجتد 
أجوبة حقيقية لألسئلة اليت نطرحها ويطرحها معنا املواطن املغريب، 
وتتعلق أساسا مبا يلي: حنا على أبواب مشروع قانون املالية لسنة 

ا نعرفو وا  احلكومة غتكون على موعد مع إخراج ، بغين3199
منوذج تنموي جديد؟ السؤال الثاين، هل سيظل متويل اإلقتصاد 

ة، املغريب مرهتنا للضرائب؟ وهل ستستمر هذه الضرائب بنفس البني
حيث جمموعة من القطاعات معفاة على الرغ  من حمدودية قيمتها 

ؤدي؟ لبسيط هو الذي ياإلجتماعية املضافة، يف حني أن املواطن ا
أال تعتربون أنه من اجملدي حذف العديد من الصناديق واحلساابت 
اخلصوصية غري اجملدية وضخها يف ميزانية الدولة؟ ما هو دور 
احلكومة لتوطيد دور اجلهات واجلماعات والغرف من خالل 

كيف جنعل من  تفعيل قوانينها وتكريس البعد اجلهوي يف امليزانية؟
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لبعد وتوطيد ا اقتصادا منتجا للثروة وفرص الشغلاقتصادان 
 اإلجتماعي؟

 السيد رئيس احلكومة،

 االسرتاتيجياتإن بالدان متكنت من سن العديد من       
 اإلقالعالقطاعية، ويف صدارهتا "خمطط املغرب األخضر"، "

، خمطط الصيد "AZUR" زرقالصناعي"، "املخطط األ
" الرقمي"، برانمج "مقاوليت البحري "أليوتيس"، "خمطط املغرب

وغريها... غري أن استقراءان ألاثر خمتلف تلك الربامج على اجلانب 
اإلجتماعي للمواطن، جيعلنا نقول أبهنا حمدودة األثر، وال سيما 
يف حماربة الفقر الذي يسجل نسبا مقلقة، وعلى حماربة البطالة، 

الية اليت ال وإنعا  التشغيل، وتزايد التفاواتت اإلجتماعية واجمل
زالت مستفحلة بشكل كبري. نقدر ابلطبع اجملهودات اليت تقوم 
هبا احلكومة يف هذا الصدد، ولكننا نؤكد ابملقابل على ضرورة 
الربط بني اإلجراء والنتيجة، ألن كرامة املواطن يف هناية املطاف 

 .هي أكمسى ما تتوخاها أية سياسة عمومية

 السيد رئيس احلكومة،

أن بالدان قامت مبجموعة من اإلصالحات، ولكن  أكيد      
هذه اإلصالحات حتتاج يف نظران إىل التقيي  والتقومي كذلك، كما 
ا حنتاج اليوم إىل األجرأة الفعلية واستثمار اخليارات املنتجة وتطويره

وذلك بغية خلق ظروف عيش كرمية لكل املغاربة، وهذا هو هدفنا 
 .مع املواطنني، والسالم عليك وواجبنا اليت تعاقدان من أجله 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، إبس  الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد       
 .النائب سعيد ابعزيز

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

ه أبنه تعهدتو فيبداية أنطلق من الربانمج احلكومي واللي       
تتطلعون من خالله إىل حتقيق نسب عالية لضمان اإلحلاق بركب 

 .البلدان الصاعدة ورفع تنافسية اإلقتصاد الوطين

 السيد رئيس احلكومة،

على  اقتصادية-جيتو بواحد اجملموعة من املؤشرات املاكرو      
، منها نسبة النمو اإلقتصادي، 3139أساس أهنا غادي حتقق يف 

، مديونية اخلزينة أقل من %4منها عجز امليزانية يف حدود 
، نسبة البطالة يف حدود %3، نسبة التضخ  أقل من 61%
، هاذ املؤشرات اليوم عندان أرقام واقعية اللي فيها تناغ   292%

كما قيل، وفيها توافق دايل جمموعة من املؤسسات على أهنا تسري 
 .املؤشرات ببطء، وأنه من الصعب أن نصل إىل هذه

 فاليوم إيال مشينا على التصريح دايلك  دايل البطالة اخنفضت      
، غادي نبقاو 292، يعين أنه ما غاديش نوصلو لديك 193ب 

، وابلتايل فهذا خلل. أيضا ابلنسبة لكالمك  أنه 999يف حدود 
سنواي، يعين ما  %3و 4غادي يكون النمو اإلقتصادي ما بني 

. فالسيد رئيس 292أو ديك  392غاديش نوصلو لديك 
احلكومة، التطور إيال كان إجيايب ينبغي أن تتكل  به لغة األرقام 
وهذا هو األساس، واليوم نقولو مشكل أو ال أزمة ففي كلتا 
احلالتني أننا ما مراتحينش، واقتصادان ومالية بالدان ما مراتحا ، 

، حنا ةكمسيوها أزمة وال كمسيوها مشكل، وابلتايل فخص حلول عملي
مزاين أننا نقولو وختتمو السيد رئيس احلكومة، أبننا لدينا أمل 
مزاين، ولكن هاذ األمل ينبغي أن حيول إىل ممارسة عملية يلمسوا 

 فيها املغاربة حتسن اقتصاد بالدان

. 
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 السيد رئيس احلكومة،

النموذج التنموي اليوم أابن حمدوديته، وأيضا جمموعة من       
ن أكلها السيد رئيس احلكومة، ابلتايل فاحنا اآل املقارابت مل تعط

مّلي جنيو نلقاو احلكومة كتبين ميزانيتها للسنوات املقبلة على 
توسيع الوعاء الضرييب، هذا اشنو كيعين؟ كيعين ضرب القدرة 
الشرائية دايل املواطنني، كيعين الزايدة يف التفقري دايل املواطنات 

ومة، للي خصنا السيد رئيس احلكاملغاربة يف الوقت ا واملواطنني
  واليوم الرتسانة القانونية فيدك ، وأنت  السلطة التنفيذية، اليوم انت

اللي خاصك  تتاجهوا حنو وقف هاد اهلدر وهاد النزيف دايل 
املال العام هو اللي خصو يتضخ، ماشي هو توسيع الوعاء 

ادي غالضرييب، اليوم خصنا التضريب دايل الثروة، وابلشكل اللي 
تكون توزع بتوزيع عادل على املواطنات واملواطنني، اليوم خصنا 
حناربوا الريع مبختلف أشكاله وجنيبوا دوك األموال مليزانية الدولة، 
بدل أن نقول أن عندان تراجع يف مداخيل ميزانية قانون املالية ب 

9.4%. 

السيد رئيس احلكومة، هاد األمور خص فيه اجلدية 
الريع مبختلف أنواعه، خصنا نكشفو شكون   وخصنا حناربو

 .كيستغل املعادن واملقالع واملناج  دايل هاد البالد

السيد رئيس احلكومة حتدثت  عن انتعا  اإلستثمار 
العمومي واخلاص،ـ والسيد وزير املالية يف األسبوع املنصرم قال أبن 

ن ياإلستثمارات األجنبية املباشرة يف املغرب ، وكا هناك تراجع يف
ي ابألرقام شت املباشر املغربية أيضا وذلك التراجع يف االستثمارا

ة يف خطاب العر  السن ،الوقت ال يسع، ولكن راه جاللة امللك
املاضية حتدث على إصالح املراكز اجلهوية االستثمار، ومازال ما 
عندان  جدولة زمنية هلاد اإلصالح، مع أساس أهنا هي اللي 

سات عمومية بقانون، أهنا ختلق حركة ممكن تكون يف إطار مؤس
اقتصادية قوية توفر الثروة وفرص الشغل فينا هو، وا  هدا هو 
التحفيز اإلقتصادي هو أتخر السنة فأكثر، إذن اليوم خصنا أيضا 

يكون توازن بني اجلهات يف اإلستثمار، ويكون عندان مناطق يف  
 ظوظةحمكل جهات، اليوم املستثمرين تيهربوا من جهة إىل جهة 

 .و ألسباب أنت  تعرفوهنا السيد رئيس احلكومة

أخت  السيد رئيس احلكومة حنن يف الفريق اشرتاكي وإىل  ختاما،
جانبك  ندعمك  من أجل اقتصاد بديل ينبين على الواقعية ويقوم 
على التضامن اإلجتماعي والعدالة الرتابية يف اجملالني اإلقتصادي 

ني مناخ وحتسني القدرة الشرائية وحتسواملايل واجلاذبية التنافسية 
األعمال بتمكني املغرب من ولوج الدائرات اإلقتصادية املرتبة يف 

 .اخلمسني األوائل، وشكر

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبس  اجملموعة النيابية للتقدم 
 .، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصاتواالشرتاكية

 :مة الزهراء برصاتالنائبة السيدة فاط

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 االشرتاكيةو يسعدين أن أتدخل إبس  اجملموعة النيابية للتقدم     
يف هذا احملور املتعلق ابلوضعية اإلقتصادية واملالية لبالدان، وهو ما 
يتيح الفرصة أمامنا إلاثرة االنتباه وتوجيه املالحظات وطرح 
تساؤالت واقرتاح احللول اليت نراها كفيلة إبصالح ما ميكن 

 شرتاكيةواالإصالحه انطالقا طبعا من تراكماتنا يف حزب التقدم 
ما  القتصادي واملايل ، ونعتقد أن املنطلق هنا كيف جمال التحليل ا

كنا ننادي به دائما هو بناء دولة احلق والقانون يف اجملال 
اإلقتصادي وعدم اإلستمرار يف االختفاء وراء احلفاظ على 
التوازانت املاكرو اقتصادية واليت غالبا ما تكون على حساب 
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عقدين الل الالتوازانت اإلجتماعية، فرغ  نسب النمو احملققة خ
األخريين، إال أنه مل تساه  يف احلد من الفوارق اإلجتماعية 

ثالث جهات من بني اجلهات اثين عشر تستأثر  واجملالية، إذ أن
من الثروة الوطنية، مع استمرار ما تعيشه  %61لوحدها حبوايل 

ساكنة اجلهات الفقرية من مظاهر اهلشاشة والفقر والبطالة 
دمات اإلجتماعية، بسبب العزلة وضعف وضعف الولوج إىل اخل

 .احلركية اإلقتصادية والتجارية هبا

وهنا نتساءل معك  السيد الرئيس احلكومة، عن آاثر كل 
السياسات القطاعية والسياسات العمومية على املواطن بصفة 
عامة واملواطن يف املناطق النائية بصفة خاصة؟ وهو ما يفرض 

مستوى  التفكري يف سبل حتسني علينا مجيعا كل من موقعه عميق
عيش املواطنات واملواطنني، وضمان كرامته  وخلق أجواء الثقة 

 والبحث عن آليات حتقيق جناعة اقتصادية يف توافق اتم مع لديه 
العدالة اإلجتماعية والعدالة اجملالية، لتحقيق تنمية منتجة 
ومستدامة، ونعتقد أن بناء اقتصاد وطين متطور يتطلب تفكيك  

واالستثمار املضارابيت  واالحتكاركل مظاهر اقتصاد الريع 
واالمتيازات املخلة مببدأ املنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، واحلرص 

، وترشيد واإلنتاج لالستثمارعلى إقرار نظام ضرييب عادل وحمفز 
وتقوية حضور الدولة إىل جانب  االستثناءاتاإلعفاءات ونظام 

بسياسة التصنيع، مع ضرورة إشراك القطاع اخلاص للدفع قدما 
اجلامعة املغربية ومعاهد البحث يف أفق تشييد صناعة وطنية 
حقيقية قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية خللق املزيد من 

 .فرص الشغل وحتصني سيادة اإلقتصاد الوطين

السيد رئيس احلكومة، ابإلضافة إىل ما قيل صفوة القول 
لى قتصادية حقيقية وانجعة رهني بقدرهتا ععن تنمية ا إن احلديث

حتقيق التنمية اإلجتماعية وتثمني الرأكمسال البشري، وأن يلمس 
هذه التنمية اإلقتصادية كل ذلك املواطن البسيط يف أبعد نقطة 
يف تلك القرية البعيدة من وطننا احلبيب، وأن يلمس آاثر 

كربى يف لاإلقتصادية ا واالسرتاتيجياتاإلستثمارات والربامج 
معيشه اليومي، وهذا هو التوجه الذي جيب أن حيك  سياستك ، 

 .السيد رئيس احلكومة، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، لك  الكلمة السيد رئيس احلكومة 
 .فيما تبقى

 :رئيس احلكومة ،السيد سعد الدين العثماين

 بسم هللا، السالم عليكم ورمحة هللا،

 .الرمحن الرحيمبسم هللا 

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب الربملانني احملرتمني،

أكرر مرة أخرى أن احلديث، كما قالت األخت عن أزمة 
مالية واقتصادية خانقة ابلنسبة املغرب هذا منكر، خارج املعقول 
وخارج املنطق ومل تقل به أي تقرير ال وطين وال دويل، زديت كاع 
خانقة، أان كنقول غري أزمة، وكنقول هل  ال، زدت خانقة..، دااب 

ا ة ما يتخلصو  الربملانيني، مهذا غري معقول، كون كانت خانق
يبقاو  الفلوس يف الدولة، راه ما ميكنش، اكمسحو يل، ال، ال 
اكمسحوا يل دااب، صحيح، صحيح خاص واحد شوية املنطق، شوية 

 املنطق، دير أزمة انت...؛

اثنيا، شوف هللا جيازيك  خبري، ملا حتدث، السيد وزير 
 إلجناز دايل نصفاملالية وجا اللجنة واعطى األرقام، كيعطي ا

السنة، أان كنعطي التوقعات دايل السنة، ميكن واحد الشهر زادت 
شوية النفقات، نقصت شوية النفقات، ولكن كيزيدو شهرين 
آخرين كيعاود كيتوازن، حبال ىل كنعطيو التطور اإلقتصادي 
وابملناسبة ابلنسبة الستثمارات األجنبية، عندان اتفاقيات موقعة 

لقريب، فهاد الشهور قبل هناية السنة، راه وغادي تنفذ يف ا
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اإلستثمار ما كيجيش غري هاكا، واحد النهار واحد املستثمر جا 
مليون يف املغرب حنطها، ال   911وداز هللا يرح  اّبك ندوز واحد 

كيت  داك الشي مبفاوضات، كيجي كيشوف، كيمشيو عندو 
نقا  لالناس، كيجي حىت هو، كيصيفط املبعوثني دايلو، كثمن ا

معاه، كيشوف فني غادي ميشي، كيدرس الوضعية، عاد كيجي 
شي هنار، عاد كنتافقو إتفاق أويل، عاد إىل آخره، عرفيت راه 
عامني، وما كيجيش عاد كيحدد امىت غادي جيي، امىت غادي 
يبدا املعمل دايلو، امىت غادي إىل آخره، واحد كيبغي يبين غري 

بقعة؟ راه لب فني، فينا هي الدار، غري دار تبغي تبنيها خصك تق
قاهلا قالتها السيد وال السيدة إىل آخره، وكيخصك مدة اب  تعاود 

مليون وال  911متشي واللي غادي يدير معمل ابستثمار دايل 
مليون دره ، فلذلك االتفاقيات  311وال  411دره  وال  311

توقعات واضحة،  DES PREVISION موقعة، حنا عندان
، وال ميكن أن تنقص أكثر من %91الشوية  ميكن تنقص واحد

عطينا التوقعت دايل سنة، السيد وزير املالية عطا  هذا، فحنا
شهور، فما كاينش تناقض، واألرقام دايلو راه  6التنفيذ دايل 

عندو وعندي، فلذلك هللا جيازيك  خبري، راه كاين دااب هاد الشي 
نا منشيو ، وشوية املنطق، خصاالحرتافيةفيه شوية داملهنية وشوية 

ابملنطق اب  ما نغلطو  املواطنات واملواطنني. أان متفق مع السيد 
الفالح خصو كل اهتمام، والفالحة مرة كيتضررو بعض السنوات 
على حسب، وكيضررو من جمموعة األمور، ولكن خصنا نعرفو 
 اأبن الدولة قامية بواحد اجلهد كبري يف دع  الفالحة، كيفا  وأنتم

أنفسك ، منذ سنوات، كتقولو "املغرب األخضر" انجح، واليوم 
جتي تقول يل كذا..، ميكن كاين نقص هنا، كاين أمور اللي خصنا 
نزيدوها، نطوروها ما كاين مشكل مرحبا، املالحظات اجلزئية 
مرحبا، ولكن يف ظل حكومتك  انطلق "املغرب األخضر". 

أكثر من تافق معك، و متفقني، التقيي  يت  سنواي، صحيح أان م
هذا، الدع  دايل احلكومة للقطاع الفالحي، والفالحة أكرب من 

دع  أي قطاع آخر، احنا عارفني هاد الشي ومعروف، 
 %911اإلستثمارات الفالحية جبميع أنواعها تدع  أحياان ب 

من اإلستثمارات  %32. الدع  اجململ % 32وأحياان ب 
غى لصغار تدعمها الدولة اللي بالفالحية مبا فيها دايل الفالحة ا

كتدعمو الدولة، واللي بغى يدير  goutte-à-goutte يدير
عدد من التجهيزات راه عندو الدع ، منظ  وواضح. فلذلك هناك 
الدع  دايل الدولة ومستمر، وأيضا عندان مليون هكتار يف املغرب 

عندان التأمني دايل  "L'assurance séchresse" مؤمنة
، إذا وقع اجلفاف كتدخل الدولة، وتدخلت مرارا، اجلفاف فيها

فلذلك ما خصنا  نبخسو اجلهد دايل الدولة، نقولو زيدو زيدو، 
نقولو خصنا نغريو شي مسائل ونطوروها أان معاك ، ولكن أمور 
أان لقيتها قبل احلكومة، ما ميكنش أان جني نقول ال هاد املغرب 

يب هو اللي غادي جي ما فيه والو صفر، غادي نقلب الصفحة، أان
شي اللي ما جابوهش األوليني، حىت واحد ما دار والو، إال ال داك

هاد احلكومة واحلكومة السابقة، ما خصنا  نكذبو على هللا، 
هناك جهود متت، خصها تتطور، هناك إختالالت خصنا 
نعاجلوها، مشاكل خصنا نعاجلوها، ما كاين مشكل، أزمة، ما  

ما خصنا  نكذبو على هللا، ما كاين  كاينا  أزمة يف املغرب،
 حىت شي تقرير دويل اللي كيقوهلا، ابلعكس التقارير الدولية حتيي

أان اللي    L'OCDEاإلقتصاد الوطين، وهي موجودة، 
كنستقبله  كل هنار، وهاديك الندوات والتقارير اللي صدرو، 
 صدرو بتنسيق مع احلكومة، بشراكة ورائسة احلكومة، اخلرباء دايهلا

هي ماشي كتعطي..، هي غري   L'OCDE خدمو معاه ، ألن
، يعين املقارنة مع benchmark كتنظ  اب  يكون عندان

التجارب الدولية، أما التجربة دايلنا، اخلرباء دايلنا اللي كيديروها 
وكنصدرو دراسة، ما فيها  أن املغرب فيه أزمة، فيها أنه خصنا 

ألمور مستوايت ، ثالثة د انطورو كما قال السي ادريس، يف ثالثة 
 :4c اللي عندان فيها النقص
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 Laاإللتقائية دايل السياسات العمومية،  .9
convergence. 

 .La compétition تنافسية اإلقتصاد الوطين .3
 le capitalالرأكمسال الالمادي، البشري،  .4

humain.  

Les 3C  اب  حتفظو بسهولة، ساهلني. هاد الثالثة قاليك
خصنا نطوره  وخصنا نشوفو املداخيل، وإال يف اإلقتصاد الوطين، 
بشهادة هؤالء اخلرباء، إجيايب على العموم. وإيال قاران املؤشرات 

 %91.2دايلنا مع احمليط كلو مبا فيها إسبانيا، ايك حنا عندان 
 % 92.2اسبانيا عنده   ما راضينش هبا، خصنا هنبطوها، راه

دايل البطالة، وأيضا يف فرنسا ويف إيطاليا ويف تونس واجلزائر..، 
الدول، كله  أعلى من معدل البطالة دايل املغرب،  وأيضا يف سائر

يف الوسط املغرب املؤشرات دايلو األحسن يف الوسط دايلنا، بغينا 
خصنا  أكثر، أان متفق معك ، املواطن كينتظر أكث، احنا متفقني

نبدلو جهود، كاين النقص على مستوى بعض املستوايت، أان 
متفق معك . ولكن هللا جيازيك  خبري، ما خصنا  نقولو واحد 

 .األمور اللي ماشي واقعية وماشي صحيحة

 أان خصين نقول اليوم أبن الصادرات ابلنسبة للصادرات،
 لالعامة دايل القطاع غري الفوسفاط يساوي ضعف الصادرات داي

مليار يفوق  71الفوسفاط تقريبا عموما، والصادر دايل السيارات 
 le double صادرات دايل الفوسفاط بكثري الضعف تقريبا

تقريبا، والصادرات على مستوى الطائرات كيزيد سنواي على 
ستوى ، والصادرات على م%34الطائرات ب مستوى صناعة 

لكن سنواي، ك و التكنولوجيات احلديثة كيزيد حىت هو أبقل من ذل
وهكذا أان ما عرفتش ما خصنا ، صحيح أنه أشنو هو اجلديد 
دايل احلكومة؟ آ  نقول ليك  واحد القضية؟ أشنو اجلديد دايل 
احلكومة؟ اشنو دخلنا فهاد الشي؟ دخلنا قلنا خصنا تنركزو على 

أمور ألن هاذ الشي ارتكاز اإلقتصاد الوطين على التساقطات  3

 ن يف احلكومات السابقة، اليوم احنا كنقصوه عناملطرية لقيناه كا
طريق الزايدة يف نسبة الصناعة يف اإلقتصاد الوطين، ألن إيال ما 
زدان  نسبة الصناعة يف اإلقتصاد الوطين ما ميكنش نقلبو هاذ 
التوجه، وهاذ الشي اللي قلنا غادي نعطيوه اهتمام، وهاذ الشي 

ضحاها، يروه بني عشية و اللي كيتأكد سنة بعد سنة، ما ميكنش ند
هاذي ما شي هضرة ماشي واحد األمر اللي كنديروه غري ابهلضرة، 
اللي غري نسد عينني وحنله  صايف تغريت األمور، هاذي األمر 
يت  ابلبناء اجلاد وكنحيي الكفاءات املغربية واألطر، املهندسني، 
األطر، الكفاءة اللي مها كيجريو وكيحاولو يوجدو املخططات 

نزلو للميدان اب  يطورو القطاع الصناعي، وهو اللي كيتطور وكي
تقريبا منذ أربع سنوات نسبة اإلنتاج الصناعي  %93عمليا كان 

وغادي نزيدو  %92يف اإلنتاج الداخلي اخلام، اليوم ويل تقريبا 
، واحنا كنمشيو ليه 3139سنة  %34قلنا غادي نوصلو ل 

، ولكن مزاين نقولو 39ميكن نتعطلو شوية ميكن ما حنققو غري 
مزاين مبارك مسعود راه حقننا شوية اب  احلكومة اللي غادي 
جتي من بعد تلقى اقتصاد وطين يف اهليكلة دايلو أقل اعتمادا على 
التساقطات املطرية، غادي يبقى الفالحة دائما عندها األمهية 
غادي يبقى الفالح دميا مه ، غادي يبقى املداخيل الفالحية 

مة ولكن النسبة دايهلا يف اإلنتاج الداخلي اخلام كله دائما مه
غادي  la valeure absolue غادي ينقص نسبيا، حبيث

يبقى هو النيت، إذن خصنا نعرفو أشنو ما كاينش تصدع حكومي 
هاذو اللي كيهضرو على التصدع احلكومي متنو تصدع حكومي 

يث خنتلفو ح إىل النهاية ولن جتدوه إن شاء هللا، الّ اكمسح ليا ماشي
شي هنار أان وشي وزير يف الرأي يف شي حاجة تقول راه كاين 

 دليل على الغىن واالختالفرمحة  االختالفتصدع حكومي، 
داخل األحزاب السياسية هناك اختالف ولكن  االختالفوالثراء، 

الحرتام دايلنا بطريقة دميقراطية وفق القوانني اب االختالفإيال دربنا 
 .إجيايب كيدفع إىل األمام االختالالتبناتنا فهذاك 
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عاد غادي نرجع كاين واحد القضية هللا جيازيك  خبري، كتبداو 
تروجو كنسمع الربملانيني كيقولو أمور اللي روجوها بعض األقالم 
وبعض الناس كتبو على أية حال السيدة الوزيرة ما قالتش ذاك 

ك، ل ذلالشي حشومة عليك ، السيدة الوزيرة أوعى من أن تقو 
وراه هي كّذبت وانس حاضرين معها كّذبو قالو هاذ الشي ما 
صحيحش ورغ  ذلك الناس ابقي كريرو هاذيك الكذبة، حىت 
أنتما ما نبغيش أان يكذب عليك  شي حد، ال أنتما وال أي 
واحد، خصنا نقولو شكرا جزيال، فهمتين أان رئيس احلكومة وعيين 

ا فيه أنتما ايل مجيع املغاربة، مبجاللة امللك، بثقة الشعب املغريب د
واي هللا، ولكن دخلوا معااي يف الصف شوية ماشي تبقاو 
تزيكزاكيو، شوف أان واحد القضية أان قلت هنا قبيلة قلت 
احلكومة السابقة، حنن نتبىن ما فعلته، وتنقولو هي بدأت واحنا 
سنت  يف اإلصالحات، وإيال كاين شي أخطاء نصلحوها، ماشي 

عندو تسري دايل القطاع ومن بعيد كيقول ليك اّل أان الواحد 
داخل وما داخلش ألّ ما كنتش والّ ما كاينش هاذ الشي راه ماشي 

طيب، ال إال إال  .إجيايب، ماشي إجيايب ما نتهربو  من املسؤولية
 .هللا

 :السيد الرئيس

 .بضع ثوان السيد الرئيس

 :احلكومةرئيس  ،السيد سعد الدين العثماين

بضع ثواين غادي حنيي مجيع اإلخوان، إيه واحد القضية 
أخرى تقالت غري معقولة، تقول أبن ما كاين أسرة مغربية إالّ وفيها 

دايل املليون أسرة ايك؟  7عاطل، وكاين على األقل ما يقرب 
مليون عاطل السيد الوزير أنت اللي عندك اإلحصائيات،  7عندان 

كمسو ما نبقاو  نقولو أمور غري معقول، كاين شي حاجة فهاذ أ
ما نبقا  نقولو هللا جيازيك  خبري أمور غري منطقية، نقولو املعقول 
ونتصرفو فيه وأان نقول ليك  احنا واعيني أبن هناك نقائص، أبن 

هناك مشاكل واحنا حاسني ابلوجع دايل عدد من املغاربة اللي  
 كيعانيو هاذ املشاكل تنحاولو نصلحوها يوميا، وسنستمر يف

 .ولكن ابملعقول وابملنطق إصالحها

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد رئيس احلكومة، ننتقل اآلن إىل اجلزء الثاين 
املتعلق بسؤال لفريق األصالة واملعاصرة حول موضوع سياسة 
احلكومة املرتبطة بتطوير الالتركيز اإلداري، الكلمة للسيد النائب 

 .حممد احلجرية

 :احلجريةالنائب السيد حممد 

 شكرا السيد الرئيس،

سأبتدئ بكالم السيد رئيس احلكومة، قلت  السيد الرئيس 
أن ميثاق الال متركز اإلداري يشكل سندا ال مناص منه لتنزيل 

حكومتك  منكبة على إعداد  ور  اجلهوية املتقدمة، وقلت  أن
تصور جديد إلعداد ما يسمى ابإلدارة الال ممركزة، نسائلك  السيد 
الرئيس، عن سبب أتخرك  الكبري يف إجناز ور  هبذا احلج  و 
هبذه األمهية، خصوصا أن جزء من أقالي  اململكة ومن جهتها 
يعرف خصاصا كبريا على مستوى البنيات التحتية، على مستوى 

لصحة، على مستوى التعلي ، على مستوى الشغل، على قطاع ا
 مستوى السكن؟

 :السيد الرئيس

 .لك  الكلمة السيد رئيس احلكومة

 :احلكومةرئيس  ،السيد سعد الدين العثماين

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة السالم على رسول 
 هللا،
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هاذ السؤال جاوبنا عليه من قبل، ولكن نعيد للجواب 
عليه، وأشكر السيد النائب احملرتم على كونه أاثره مرة أخرى، 
ميكن أن أقول أبن سياسة احلكومة فيما يتعلق بتسريع وتطوير 
الالمتركز اإلداري قطعت فيه أشواطا مهمة، وهذا مشروع وطين 

فقط نقل بعض  هام جدا، وذلك يف إطار تصور شامل ال يه 
والسلط من املركز إىل املصاحل الالممركزة، بل يتعلق  االختصاصات

بتحول هيكلي يف بنية النظام اإلداري ببالدان، من خالل ختويل 
هذه املصاحل صالحيات مهمة وأساسية يف جمال التدبري املايل 
وحتفيز اإلستثمار وإعداد وتنفيذ الربامج القطاعية وتدبري املوارد 

ية، كل ذلك يف مواكبة لور  اجلهوية املتقدمة الذي يعد لبنة البشر 
 .أساسية يف استكمال البناء الدميقراطي لبالدان

وفعال انكبت احلكومة منذ تنصيبها على استكمال 
ة املراسي  التطبيقية للقوانني التنظيمية للجهات واجلماعات الرتابي

اد على إعدوأيضا الستكمال عدد من اإلجراءات، وانكّبت أيضا 
مشروع ميثاق الال متركز اإلداري يف إطار مراقبة تشاركية وتشاورية 
واسعة مهت كافة القطاعات احلكومية املعنية، وذلك تنفيذا 
للتوجيهات امللكية السامية، لصاحب اجلاللة، حممد السادس، 
نصره هللا، الذي ما فتئ يدعو إىل تفعيل الالمتركز اإلداري يف 

سبات، كان آخرها خطابه السامي، مبناسبة افتتاح العديد من املنا
الدورة األوىل من السنة التشريعية احلالية، حيث دعا جاللته، إىل 
استكمال تفعيل اجلهوية املتقدمة وإخراج ميثاق متقدم للالمتركز 

 .اإلداري

وفعال قامت احلكومة إبعداد املسودة األوىل هلذا امليثاق 
من  39تبني لنا أثناء إعداده أن املادة  دايل الالمتركز اإلداري، مث

الدستور يقول أبنه يتداول اجمللس الوزاري يف التوجهات 
لسياسة الدولة، ومن هنا أعدت وثيقة خاصة من  االسرتاتيجية

ة يف جمال لسياسة الدول االسرتاتيجيةقبل احلكومة يف التوجهات 
، وبعد إبذن هللا الالمتركز اإلداري، سيصادق عليه اجمللس الوزاري

ذلك يصادق جملس احلكومي على ميثاق الال متركز اإلداري، 
 .شكرا جزيال

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد رئيس احلكومة، لك  الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

السيد رئيس احلكومة، تتبعت إبمعان جوابك  فيه انتظار 
ر يف التوجهات الكربى، اجتماع اجمللس الوزاري من أجل النظ

ممتاز، ولكن هناك وقائع واضحة على مستوى األرض اللي فيها، 
يعين، جمهود ميكن يدار وكاينة قطاعات وزارية بدات فيه، اللي 
ميكن معروف أنه الوزراء واحلكومة ميكن تدير التخطيط 

الكبري، التوجهات الكبرية ولكن عمليا املصاحل  االسرتاتيجي
رات، هاد املصاحل هاد هي الواجهة األساسية من اخلارجية للوزا

أجل تنفيذ السياسة احلكومية على مجيع املستوايت، هذا هو 
ميكن التعريف، اب  ما ندخلو  يف تعاريف، ولكن نبقاو فهاد 
الباب، معلوم أنه هناك تركيز شديد للقرار على مستوى املركز، 

نون املسؤولني يعلى مستوى الرابط، حبيث أنه ممثلوك  أنت  من يع
على املستوى اجلهوي واإلداري، ايوا على األقل ثقوا فهادو، اب  
تكون الثقة اللي كنقلبو عليها فهاد البالد كاملني واللي كل شي  
 كيسول عليها على األقل املسؤولني اجلهويني واملديرين واملنتدبني،
فا  كتعينوا مبسطرة واعطيه الصالحيات على األقل فيما هو 

د اآلن، ماشي تننتظروا مىت يكون؟ وابلتايل هاد العملية موجو 
هادي هي اللي كتخلي هاد املسؤول جهوي أو اإلقليمي يف متاس 
مباشر مع املنتخبني على مستوى احمللي واجلهوي واإلقليمي 
واملواطنني اب  ميكن يعاجلوا اإلشكاالت، مثال جملس مجاعي 

ن عليه من أجل، ممعني يتخد قرار أو ملتمس أو طلب ويصادق 
أجل طريق أو املاء أو املدرسة أو الكهرابء أو إىل غري ذلك، ولكن 
هاد املراسلة اب  كتخرج من اجلماعة وتوصل للوزارة على املستوى 
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ّتربمج  حمللي، املركزي، اب احمللي، على املصلحة، على املستوى ا
سنني  3سنني  4املسار دايهلا اب  توصل تنفد، كتاخد  ذواتخ

سنني، حىت ديك احلاجة للي كانت طريق مهرسة وااّل فيها  2
حفر قليلة، هاديك احلفر كتويل كتويل ديك الطريق غري قابلة 
لالستعمال، وابلتايل هناك هدر للزمن، يف املاء كيت  الطلب على 

ز هو كنقول أنه الالمتركاملستوى احمللي من طرف ال، يعين، هنا  
الزمة لاّلمركزية، هاد اجلملة هادي هي األساس، ما ميكنش هنائيا 
أبدا تيوجدو املنتخبني على املستوى احمللي وال اجلماعة الرتابية 
بشكل عام على املستوى احمللي أمام مسؤولني ما عندهومش هنائيا 

ستوى احمللي ملاأبدا القرار، مبعىن أن املسامهة يف صناعة القرار على 
 .ضرورة، أكثر من ذلك ذوعلى مستوى التنفي

السيد الرئيس، هناك مندوبيات ومديرايت يعين الوضع 
دايهلا، يعين، كيحّش ، لألسف، ال يشرف هنائيا أبدا قطاعات 
حكومية عندما نزورها على مستوى املركز كنجد البناية بواحد 

 فيها ابسالشكل ولكن فا  كتمشي للجهات واألقالي ، ما 
نفكرو يف جتميع إدارتنا يف مستوى يليق على األقل بتنفيذ هاد 
السياسات العمومية، أيضا واللي هو خطري هو أنه كنحسو 
وكنعيشو هاد الشي، هو أنه هناك واحد النوع من السلطوية 
اإلدارية على مستوى املركزيف عالقتها مع األقالي  ومع اجلهات، 

ليمي وال املسؤول اجلهوي ما  حبيث أن هداك املسؤول اإلق
كيمكنش هنائيا أبدا ايخذ مبادرات ويتصل مثال ابلكاتب العام 
أو ابملدير أو ابلوزير، فباألحرى الوزير من أجل معاجلة موضوع 
ومنه  من أييت إىل الرابط، وميكن يبقى حىت الليل وما يقدر  
يشوف املسؤول اب  ميكن يعاجل قضااي على املستوى احمللي، 

لك، الطلب دايلنا واضح السيد رئيس احلكومة، هو أنه املركز لذ
خصو يطلق بزّاف أو يبدا يطلق شوية بعدا، يف انتظار أنه يطلق 

اب  ميكن هاد الربامج وهاد التصورات الكبرية  بزّاف دايل األمور،
 اللي كتدار ابخلرباء دايلنا على املستوى املركزي توصل املغاربة على

ها ي وعلى املستوى احمللي اب  ميكن يعاجلو فياملستوى اإلقليم
اإلشكاالت اللي متعلقة ابملعيش اليومي للمواطنني يف الصحة 

 le va et والتعلي  والبنيات األساسية وما نتظرو  ديك
vient   واحد املراسلة كدوز سنوات وسنوات اب  ميكن نقرو

حمللي ا فيها علما أبن اإلرادة دايل ممثلي املواطنني على املستوى
وال اجلهوي أقرهتا وابلتايل خاص أشكال جديدة من اإلبداع يف 
الشق املتعلق بكيفية هاد التنزيل ابلسرعة الالزمة على األقل يف 
القطاعات اللي ما طارحا  مشكل وما غتكلفنا ، وكيفا  
أديرو اب  تعاجلو هاد املوضوع دايل إعادة االنتشار دايل املوظفني 

وح وكيفا  ميكن خربة الكفاءات على اللي هو موضوع مطر 
املستوى املركزي متشي اجلهات وكيفا  هاد املنطق دايل التعاقد 
اللي تكلمتو به السيد الرئيس ميكن حىت هو يفتح الباب 
اجلماعات الرتابية وال القطاعات املصاحل اخلارجية الوزارات على 

  اب املستوى املركزي ميكن يعطي قيمة مضافة الوضع ألنه صعيب
حترك واحد اجملموعة من األطر من الرابط للألقالي  واجلهات اللي 
هي يف حاجة ماسة هلا وابلتايل أنت  أمام يعين مسؤولية اترخيية 
اب  ميكن هاد الور  دايل اجلهوية اللي جات فكل التصرحيات 

وال دايلك  يف التصريح احلكومي وال دايل  ،لدى صاحب اجلاللة
ال يف الكلمة اليت قدمها وزير املالية، هاد التوصيات العديدة و 

الور  راه مفرمل بسبب عدم إخراج هاد الور  الكبري دايل 
 .الالمتكز اللي هو املخرج من أجل حتقيق التنمية املستدامة

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، السيد رئيس احلكومة بدون شك 
 .لك  رغبة يف تقدمي بعض التوضيحات

 :الدين العثماين، رئيس احلكومةالسيد سعد 

كنشكر السيد النائب احملرتم على تدخله أان بغيت نقول 
غري أبن هاد الور  دايل الالمتركز اإلداري يعطينا اهتمام كبري، 
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وبغيت نقول أبن من بني من العوائق إشكاالت اللي وقعت لينا 
هو أنه كنديرو إصالحات خصنا كلها نديروها متوازية وابلتايل 
خاصها كلها تنسج ، كلها عندها عالقة ابلالمتركز اإلداري، اكمسع 
السيد النائب أوال امليثاق اجلديد لالستثمار حىت تصاوابت الصيغة 
األوىل فا  بدينا الالمتركز اإلداري ولينا رجعنا اللور ألن خاص 
 ،حىت هو ايخد بعني االعتبار، مث فا  بدينا أبمر من جاللة امللك

ديد عندان الالمتركز اإلداري وامليثاق اجل وية لالستثماراملراكز اجله
لالستثمار واملراكز اجلهوية لالستثمار فا  جينا حىت هي لقيناها 
متداخلة فاحنا كل نسخة سابقة كلها كتعاود تعاود اب  يكون 

دايل املشاريع ألن كلها مشاريع متداخلة  4انسجام بني هاد 
احل املركزية ية فيها العالقات مع املصوكلها فيها الالمتركز فيها اجلهو 

وابلتايل إيال غادي خنرجو هاد الور  كل غادي خيرج مرة واحدة 
ما ميكنش يت  واحد واآلخرين كيشوفو، حىت يف اإلصالح غري يف 
 اإلصالح النظري غري يف مثال املراسي  اللي غادي خترج وال غريها، 

يكون  اب  وابلتايل احنا غادي إن شاء هللا غادي حنرصو
هاد الشي سريع ومتناغ  أيضا، ولكن بغيت أنكد أبنه يف 
القطاعات اللي ممكن نديرو فيها هاد الشي راه كاين جهد قبيلة 
شرت إىل أنه ابلنسبة ألكادمييات الرتبية والتكوين يف هاد السنة 

 .لتفويت مزيد من االختصاصات هلا هادي هناك جهود

 

 

 

 

 

 

ية فيه تدبري املوارد البشر  مزيد من االختصاصات كل ما
تقريبا غيتفوت هلا ما إبمكانياهتا املالية وأيضا أمور أخرى ألن 
هادي عندان أكادمييات مؤسسات عمومية هاد الشي ممكن يدار 
ابلنسبة اآلوخرين صعوابت قانونية ألن هاد الشي غادي أيثر إيال 

متركز الداألمور امليثاق اجلديد لالستثمار وميثاق ال 4خرجنا هاد 
نغريو ترسانة من القوانني ومن   املراكز اجلهوية لالستثمار خاصنا

املراسي  مبعىن واحد ور  تشريعي كبري اللي غادي ندخلو فيه 
وهذا إن شاء هللا قبل هناية السنة إبذن هللا غادي انطلقو فيه 
وغادي جنحو فيه إبذن هللا، نع  أكيسربح ريب أيكما حىت كيي 

أيستوى شوية ياله أيعاون ريب، والسالم عليك  إخيصا أوال نيك 
 .ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

 92شكرا، أهنينا جدول األعمال املتعلق ابجللسة الشهرية نتوقف 
دقيقة قبل أن منر إىل اجللسة التشريعية األوىل وأطلب من السيدات 

 .والسادة النواب أال يغادرو اجمللس

 


