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محضريبلجلسةيبلسادسةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ: األربعاء 15 ربيع األول 1441ه )13 نونبر 2019(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: خمس ساعات وخمسة عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة مساء والدقيقة الخامسة عشر.

جد 0يبرعما0: جلسة عمومية مخصصة لتقديم تدخالت الفرق 
للسنة   70.19 املالية  قانون  مناقشة مشروع  في  النيابية  واملجموعة 

املالية 2020.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين.

افتتحت الجلسة،

بلس دي زيريبالقتصادي بملال ةي إصالحيبإلدبلة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

في دراسة مشروع قانون  اليوم  ابتداء من  النواب  يشرع مجلس 
املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020، سنستمع في بداية الجلسة إلى 
تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية حول مشروع قانون املالية، 
وبعد ذلك سننتقل إلى االستماع إلى تدخالت الفرق واملجموعة النيابية 

في إطار املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية.

وقبل الشروع في جدول األعمال، أود باسمكم جميعا أن أعبر عن 
اعتزازي وتقديري لكافة مكونات املجلس، للسيدات والسادة أعضاء 
الحكومة، على الجهود املبذولة وعلى األجواء اإليجابية املفعمة بروح 
ومناقشة  دراسة  في  الدائمة  اللجن  مناقشات  التي طبعت  الوطنية، 
مشروع القانون املالي للسنة املالية 2020، ومما ميز هذه املناقشات 
التي عاشتها كافة اللجن الدائمة، حضور متميز ونقاش هادف، معزز 
بمنظور جديد يقوم على البرامج، وكذلك يقوم على ثقافة النتائج، إن 
من شأن ذلك بدون شك، أن يزيد من ترسيخ مفهوم املراقبة البرملانية، 

ويعطي ألعمالنا املزيد من النجاعة واملردودية.

كما أود باسمكم جميعا، أنا أشكر السيد رئيس لجنة املالية والتنمية 
الدائمة،  اللجن  رؤساء  والسادة  والسيدة  وأعضائها،  االقتصادية، 
وكافة أعضاء  نيابية،  املجلس من مكتب وفرق ومجموعة  ومكونات 
املجلس، الذين وفروا الظروف املناسبة لتمر هذه اللحظة الدستورية 

املتميزة في عملنا النيابي، في ظروف إيجابية.

والسادة  والسيدات  الحكومة  رئيس  للسيد  بالشكر  أتقدم  كما 
أعضاء الحكومة، وأخص بالذكر السيد وزير الدولة املكلف بحقوق 

اإلنسان والعالقات مع البرملان، وبطبيعة الحال، أخص بالذكر كذلك 
السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، معبرا ومؤكدا باسمكم 
جميعا، عن رغبة املجلس في املزيد من تقوية التعاون بين املؤسستين 
القيادة  تحت  العليا،  الوطن  ملصالح  خدمة  والتنفيذية،  التشريعية 

الحكيمة لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس.

مقررة  للسيدة  الكلمة  أعطي  النواب،  والسادة  السيدات  واآلن، 
لجنة املالية والتنمية االقتصادية، السيدة النائبة حكيمة بل قساوي.

بلنائبةيبلس دةيحك مةيبليقسا ي،يمقرلةيبللجنة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس دي زيريبالقتصادي بملال ةي إصالحيبإلدبلةيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

أتشرف اليوم بأن أعرض أمام أنظار مجلسنا املوقر، نص التقرير 
الذي أعدته لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، بعد 
انتهائها من دراسة مشروع قانون املالية رقم 70.19 برسم السنة املالية 
2020، وذلك بعد إحالته على مجلس النواب، طبقا ألحكام الفصل 
75 من الدستور، ومقتضيات املادة 48 من القانون التنظيمي لقانون 

املالية.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مشروع قانون املالية املشار إليه أعاله، 
يأتي في سياق دولي غير مستقر والذي تجسده التوترات التجارية بين 
لألسواق  املقلقة  األمريكية، واالضطرابات  املتحدة  والواليات  الصين 
الرئي�سي  التجاري  الشريك  األورو،  ملنطقة  بالنسبة  الدولية  املالية 

للمغرب.

على  يستند   ،2020 لسنة  املالية  قانون  مجموع  فإن  وللتذكير، 
التي  امللك،  جاللة  خطابات  في  الواردة  السامية  امللكية  التوجيهات 
ألقاها بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة امللك والشعب، على التوالي 
في 29 يوليوز و20 غشت 2019، وكذا افتتاح الدورة األولى من السنة 
التشريعية الرابعة، من الوالية التشريعية العاشرة في 11 أكتوبر 2019.

يأتي مشروع القانون املذكور في سياق وطني دقيق، يضعنا نحن، 
نواب األمة، أغلبية ومعارضة، أمام مسؤوليتنا للدفاع عن املصالح العليا 
لوطننا، وإيجاد الحلول الكفيلة واآلليات الالزمة للتفاعل اإليجابي مع 
مطالب املواطنين، املشروعة والعادلة، واالنكباب على تنزيل التوجيهات 
امللكية من أجل توطيد الديمقراطية والسعي إلى التنمية املستدامة، 
مساره،  تعترض  التي  الصعوبات  كل  وتدليل  حديث،  مغرب  لبناء 
مستحضرين إشارات جاللة امللك، بأن آثار هذا التقدم وهذه املنجزات، 
لم تشمل بما يكفي جميع فئات املجتمع املغربي، خاصة في مجال توفير 



6765 الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( 

الخدمات اإلجتماعية، والحد من الفوارق املجالية واالجتماعية، وتعزيز 
الطبقة الوسطى.

وإن مناسبة مناقشة مشروع قانون املالية 2020، تعطينا كمشرعين 
فرصة الوقوف على املسار التنموي للمملكة، والوقوف على الحاجيات 
ومن  اإلجتماعية  الفوارق  من  بالحد  واملطالبة  للمواطنين،  املتزايدة 

التفاوتات املجالية.

بلس دبتي بلسادة،

ال يخفى على أحد أن مشروع قانون املالية املوضوع بين أيدينا، 
يأتي في سياق يتطلب مزيدا من الحذر واليقظة بشأن قضيتنا الوطنية 
األولى، حيث مازالت املكائد تحاك ضد بالدنا، وال زالت بعض الجهات 

تعاكس حق بالدنا في استكمال وحدتنا الترابية.

بلس دبتي بلسادة،

سأحاول بأن أبسط عليكم ما جاء به مشروع قانون املالية برسم 
السنة املالية 2020، من تدابير وإجراءات لرفع التحديات املطروحة، 

إن سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

إن الحكومة، وفي مبادرتها عند تقديم مشروع قانون املالية املذكور، 
في شخص السيد محمد بنشعبون، وزير االقتصاد واملالية وإصالح 
امللكية  التوجيهات  املشروع،  لهذا  مرجعي  كإطار  اتخذت  اإلدارة، 
السامية الواردة في خطب جاللة امللك األخيرة، كما استندت كذلك 
على االلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2017-2021. وهكذا 
فقد تم تحديد ثالث أولويات: أولها، دعم مواصلة دعم السياسات 
آليات  وإرساء  واملجالية  اإلجتماعية  الفوارق  وتقليص  اإلجتماعية 
الحماية اإلجتماعية. ثم تعزيز الثقة وإعطاء دينامية جديدة لالستثمار، 
كما ارتكز مشروع القانون املذكور على الفرضيات واملعطيات املرقمة 

اآلتية:

توقع محصول زراعي من الحبوب يقدر ب 70 مليون قنطار، مقابل 
نفس التقدير لسنة 2019، ومتوسط سعر غاز البوطان في 350 دوالر 
أمريكي للطن، مقابل 560 دوالر أمريكي لسنة 2019، وتحقيق معدل 
النمو بنسبة 3.7 %، مقابل %3.2 لسنة 2019، ومعدل عجز..، وهنا 
باقي األرقام لن أقدمها لضيق الوقت وستجدونها إن شاء هللا في التقرير.

بلس دبتي بلسادة،

العامة  املناقشة  وخالل  اللجنة  اشتغلت  لقد  معلوم،  هو  وكما 
ملشروع قانون املالية لسنة 2020 والتي انطلقت بتاريخ 21 أكتوبر 2019 
وفقا للمنهجية التي تقتضيها املادة 213 من النظام الداخلي ملجلس 
النواب، كما تم ألول مرة في اشتغال لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
تطبيق مقتضيات املادة 212 من النظام الداخلي ملجلس النواب، وذلك 
لتمكين أعضاء اللجنة بالوثائق واملعطيات والبيانات لتعزيز وتعميق 

املناقشة البرملانية املتعلقة بمشروع قانون املالية.

وفي هذا اإلطار، طلب مختلف الفرق واملجموعة النيابية، أغلبية 
الضريبية،  املداخيل  الوثائق والبيانات همت  العديد من  ومعارضة، 
الحسابات الخصوصية، االلتزامات املالية للدولة خارج مشروع قانون 
املالية، وثائق إضافية عن الدين بمفهومه الواسع، مدونة الجمارك، 
صندوق  حول  معلومات  قطاع،  كل  حسب  الجبائية  اإلعفاءات 
الضرائب  بمردودية  املرتبطة  اإلحصاءات  الجهات،  بين  التضامن 
للسنوات ما بين 2016 و2019، أيضا إحصائيات حول مبلغ استرجاع 
الضريبة على أساس قروض السكن للسنوات األربع األخيرة، جدول 
اإلعفاءات  انعكاسات  حول  تقرير  األجور،  منظومة  حول  تفصيلي 
الضريبية على الشركات، توزيع مداخيل الضريبة على القيمة املضافة 
حسب األسعار، وكذلك مداخيل الضريبة على الدخل حسب قيمة 
املساهمات وعدد املساهمين، وكذا اإلطار القانوني املتعلق بالحسابات 

الخصوصية للخزينة.

بلس دبتي بلسادة،

لقد استهلت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية بتطبيق املادة 
93 من النظام الداخلي وذلك بإعطاء الكلمة باألسبقية للسادة رؤساء 
املجموعة  رئيسة  السيدة  إلى  باإلضافة  ومعارضة،  أغلبية  الفرق، 
جميعا  استحضروا  والذين  النواب،  مجلس  داخل  املمثلة  النيابية 
تسارع األحداث والتطورات على الصعيد الدولي، وما تشهده الظرفية 
الدولية من توترات جيوسياسية وجيو استراتيجية وصراعات تجارية، 
وانعكاسات ذلك على االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى احتمال تعميق 
عجز امليزان التجاري للمغرب، والتأثير السلبي على احتياط بالدنا من 

العملة الصعبة.

إلى جانب ذلك، وبعد التنديد باستهداف العلم الوطني، ورفض 
هذا السلوك الذي يمس بشعور املغاربة والثوابت الوطنية، فقد تناول 
السياق  النيابية،  واملجموعة  الفرق  النواب رؤساء  والسادة  السيدة 
ودقة   ،2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  فيه  يندرج  الذي  الوطني 
املرحلة التاريخية التي تعيشها بالدنا، حيث تمت اإلشارة إلى إن مشروع 
قانون املالية يأتي في ظل منعطف جديد لقضية وحدتنا الترابية، بعد 
الطرف  واستفزازات  األممي،  املفوض  واستقالة  جنيف2،  مخرجات 
دبلوماسية،  يقظة  إلى  باإلضافة  املغرب،  يتطلب من  ما  وهو  اآلخر، 
حضورا عسكريا يتما�سى والتحديات املتسارعة في امليدان، كما عبروا 
على ضرورة االنكباب على قضايا املواطنين ومشاكلهم، انسجاما مع 
املسؤولية،  بروح  التحلي  إلى  والداعية  السامية  امللكية  التوجيهات 
والعمل الجاد، واالبتعاد عن الخالفات، والتنافس غير اإليجابي، خدمة 
بها  التي يعج  التحديات ملواجهة اإلكراهات  املواطنين، ورفع  ملصالح 
املحيط اإلقليمي والدولي، والذي يتأثر بها املغرب سلبا وإيجابا، مشددين 
على ضرورة إعادة الثقة للفعل والعمل السياسيين هما على حد سواء 
مدنيا،  وأحزابا سياسية ومجتمعا  دولة وحكومة  الجميع،  مسؤولية 
العملية  في  الثقة  باسترداد  رهين  الجديد  التنموي  النموذج  فإنجاح 
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السياسية، وتعزيز املناخ السيا�سي الحر وترسيخ الخيار الديمقراطي 
وتوفير شروط التنمية.

وارتباطا بمسألة الثقة كدعامة أساسية في أي خيار أو نهج تسلكه 
املناقشة  في  وجدوا  النيابية  واملجموعة  الفرق  رؤساء  فإن  البالد، 
تدبير  مسألة  لتقييم  مناسبة  ظرفية  املالية،  قانون  ملشروع  العامة 
رؤساء  الثقة، حيث سجل  بمسألة  وربطه  األخير  الحكومي  التعديل 
فرق األغلبية بأن تعديل الحكومة، جاء تلبية لتوجيهات ملكية سامية، 
تخص تقليص عدد أعضائها بدمج مجموعة من القطاعات فيما بينها، 
وحذف البعض اآلخر ودعمها بكفاءات وطنية وشبابية، هدفها ضمان 
النجاعة والفعالية والحكامة واندماج مختلف السياسات القطاعية، 
لتقوم بتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي في أحسن الظروف، تجاوبا 
مع انتظارات املواطنين. وذهب بعض رؤساء فرق املعارضة إلى اعتبار 
التعديل الحكومي جاء نظرا لظروف فشل الحكومة في تنزيل عدد من 
البرامج وعجزها عن تحقيق األهداف املسطرة في برنامجها، مبرزين أن 

هذه الحكومة ال تعكس الكفاءات املنشودة.

هذا وقد انتقل السيدات والسادة النواب األعضاء، سواء املنتسبين 
للجنة املالية والتنمية االقتصادية أو الحاضرين بصفة مالحظ، إلى 
اإلحاطة بأولويات مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 2020، وبما 
تعتزم الحكومة القيام به في اتجاه مواصلة اإلصالحات الكبرى، وكانت 

لهم قراءات مختلفة ملا حمله من مضامين وعناوين.

ولقد كانت للسيدات والسادة النواب مالحظات أولية على مشروع 
قانون املالية، مختلفة ومتباينة سواء من حيث الفرضيات التي بني 
عليها، أو من حيث سماته العامة. فمن حين فرضياته، وإذا كان تيار من 
السيدات والسادة النواب يرى أن الحكم على مدى واقعيتها، يستوجب 
التميز بين النسب املتوقعة والنسب املستهدفة، رفعا ألي لبس أو حكم 
غير مؤسس وذلك دفاعا عن املقاربة الحكومية، فإن من السيدات 
ملا كان  املتشابهة،  املؤشرات  أن هناك من  يرى  النواب من  والسادة 
عليه السياق خالل سنوات 2017 و2018 و 2019، مما يوضح بجالء 
أن النسب املتوقعة فيما يخص النمو والعجز والتضخم، ال يمكن أن 
تتحقق وأن نسبة النمو التي يتوقع أنها مشروع قانون املالية لسنة 
2020 لن تمكن املغرب من رفع التحديات الراهنة وأخذ مكانه ضمن 

الدول الصاعدة.

بلس دبتي بلسادة،

إن تقييم السيدات والسادة النواب ملضامين مشروع قانون املالية، 
ثمن  نال حيزا زمنيا كبيرا من تدخالتهم، حيث  بعدها االجتماعي  في 
عدد منهم بما جاء به مشروع قانون املالية من تدابير تصب في اتجاه 
التنمية اإلجتماعية، من خالل حفاظ الحكومة على التزاماتها الواردة 
النموذج االقتصادي، والنهوض  البرنامج الحكومي، وذلك بتطوير  في 
بالتشغيل والتنمية املستدامة، وعلى الرغم من هذا االرتياح من لدن 

بعض املتدخلين، فإن جانب آخر أشار إلى أن هناك خلل يعرفه الشأن 
اإلجتماعي، وال أدل على ذلك ارتفاع عدد منسوب اإلحتياجات وتنامي 

االحتقان والتذمر اإلجتماعي.

وفي سياق ذلك، سجل السيدات والسادة النواب أن قطاع الصحة 
املالي  املجهود  نجاعة  عن  بامللموس  تعبر  ال  بالخصوص،  والتعليم 
والبشري املوجه لهما سنويا، باإلضافة إلى التوزيع الغير املتكافئ للعاملين 
في هذين القطاعين على املستوى الترابي، فضال عن الخصاص املسجل 
السيدات  وانتقل  املجهزة،  الصحية  التحتية  البنيات  مستوى  على 
والسادة النواب إلى الوقوف على إشكالية التشغيل باعتبارها مسألة 
أفقية تستمد مرجعيتها من الدستور ومن التوجيهات امللكية السامية، 
إلى  التدخالت  كل  أجمعت  املغربي  اإلنسان  لكرامة  وصونا  وضمانا 
%8، ذلك  إلى ما دون  بدل مزيد من الجهود لخفض نسبة البطالة 
عبر تشجيع االستثمارات العمومية وتخفيض الضرائب، وعبر تحقيق 
شروط ومقومات إنجاح مختلف البرامج ذات الصلة داعين بالتعجيل 

بإخراج القانون املتعلق باالقتصاد اإلجتماعي والتضامني.

وبخصوص تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية رحب السيدات 
والسادة النواب بالتدابير الحكومية ذات العالقة، كما أكد جانب آخر 
املالية  االعتمادات  في تخصيص  الحمائي  الطابع  اتخاد  يتم  أن  على 
للقطاعات اإلجتماعية والقطع مع الطابع اإلحساني والخيري وضبط 
آليات تنفيذ قانون املالية في هذا الشأن بمزيد من الحكامة والترشيد 

واالستهداف.

السيدات  اهتمامات  من  مهما  جانبا  القروي  العالم  واستوقف 
والسادة النواب، مطالبين في ذلك بضرورة ترشيد استعماالت املياه 
وتوفير املاء الشروب وجعل التطهير السائل من األولويات تماشيا مع 
تطلعات املغرب في إشعاع البعد البيئي، انسجاما مع املعايير الدولية 
وتشجيع استعمال الطاقات املتجددة خاصة الشمسية منها الستقطاب 
واملناطق  بالقرى  االستقرار  على  الساكنة  سيحفز  مما  االستثمارات، 

الجبلية؛

بلس دبتي بلسادة،

لقد نال جانب تعزيز الثقة ودعم االستثمار واملقاولة جانبا مهما 
من تدخالت السيدات والسادة النواب، حيث كانت مناسبة نظام في 
إثارة اإلشكاليات التي تعيق االستثمار ومناخ املال واألعمال، وأبانت عن 
حرص نواب األمة في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة عن ضرورة توفير 
في ظل سياق وطني ودولي دقيق  املقاوالت وتأهيلها  تنافسية  ظروف 
آليات  تجديد  الجميع  على  يفرض  الذي  ال�سيء  التقلبات،  ومتسارع 
الصغرى  املقاوالت  بتشجيع  املتدخلون  وطالب  واملواكبة،  التدخل 
وارتباطا  البنكية،  القروض  حجم  ورفع  التمويل  بتوفير  واملتوسطة 
بذلك حّمل جانب من املتدخلين الحكومة مسؤولية واقع شبه االحتكار 
الذي يميز القطاع البنكي انطالقا من كونها ممثلة باملجلس اإلداري 
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لبنك املغرب ودعا جانب آخر اللي إنشاء بنك عمومي خاص باملقاوالت 
املتوسطة والصغرى سيرا على نهج عدد من البلدان، واالستفادة من 
تجارب الدول الصاعدة في هذا الصدد مطالبين باعتماد إجراءات أكثر 
جرأة لضمان الولوج للتمويل والتفكير في آليات جديدة في هذا الصدد؛

وفيما يتعلق بالشأن االقتصادي، فقط اختلفت قراءة السيدات 
والسادة النواب في هذا الصدد، حيث اعتبر جانب منهم أن اإلبقاء على 
تدابير ماكرو اقتصادية متحكم فيها، وال سيما عجز امليزانية ونسبة 
التضخم أمر مقبول غير أن البعض اآلخر اعتبر أن الطرح الحكومي ذا 
الصلة ال يمكن أن يساهم في تحقيق نسب نمو منتجة للثروة وخلق 
فرص الشغل أو الضامنة الرتقاء بالدنا إلى مصاف الدول الصاعدة، 

داعين إلى مزيد من املرونة في التعاطي مع هذين املؤشرين.

واستحضر جانب كبير من السيدات والسادة النواب املادة 9 من 
معطيات،  من  حملته  وما   2020 سنة  برسم  املالية  قانون  مشروع 
اعتبروها معاكسة ملا تسعى إليه الحكومة من تعزيز للثقة في املؤسسات، 
وارتباطا بذلك أوضحوا أن دور القضاء يكمن في حماية الحقوق وضمان 
الحريات عبر تطبيق القانون وأن شرعية األحكام تستنبط من تنفيذها، 
وأضاف أن عدم االلتزام بتنفيذ األحكام القضائية يعد ضربا للدستور 
ومسا بمبدأ فصل السلط، ومنه فقدان الثقة في مؤسسة القضاء، مما 

ال يخدم االستثمار والرهان عليه.

وباملناسبة طالب بعض السيدات والسادة النواب بسحب املادة 
9 من مشروع قانون املالية لسنة 2020، ذلك أن مكانها الصحيح هو 
مدونة تحصيل الديون العمومية؛ ومن جانب آخر ثمن املتدخلون ما 
تعتزم الحكومة اعتماده من آليات لالرتقاء بأداء ومردودية االقتصاد 
الوطني في مجملها، ووقفوا عند ما تقترحه من إحداث حساب مرصد 
ألمور خصوصية تحت اسم صندوق دعم تمويل املبادرة املقاوالتية 

برصد 6 ماليين درهم على مدى ثالث سنوات؛

بلس دبتي بلسادة،

التعبير عنه من  تم  وما  إثارته من مالحظات  تمت  ما  مع  تفاعال 
مواقف بشأن شتى مضامين مشروع هذا القانون أثناء املناقشة العامة 
لذات املشروع، أوضح السيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة أن مشروع القانون قيد الدرس جاء استجابة للتحديات 
والرهانات التي تواجهها بالدنا على مستوى تقليص الفوارق اإلجتماعية 
ودينامية  الثقة  واستعادة  للشباب،  الشغل  فرص  وتوفير  واملجالية 
االستثمار، والتي ما فتئ جاللة امللك، حفظه هللا، أن يؤكد عليها في 
خطبه األخيرة، وأوضح أن االنخراط والتعبئة والوعي الجماعي سيمكننا 
من تقوية التماسك واللحمة الوطنية التي طاملا ميزت بالدنا عبر التاريخ 
في مواجهة املتربصين باستقرار بلدنا وحدته الترابية؛ وأبرز أن الحكومة 
في هيكلتها الجديدة بكافة أعضائها بانتماء حزب أو بدونه، ما هي إال 
استمرارا للحكومة التي حازت على ثقة مؤسسة البرملان املوقرة في سنة 

2017 على أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي، وبالتالي 
فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة في إطار ما التزمت به في 
برنامجها، وانتقل إلى القول بأن مشروع قانون املالية ال يخضع ملنطق 
التوازنات ضرورية من أجل ضمان  املالية وإن كانت هذه  التوازنات 

استدامة تمويل مختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية.

وفق  األولويات  ترتيب  بإعادة  قامت  الحكومة  أن  على  مؤكدا 
دعم  بتكثيف  وذلك  األخيرة،  خطبه  في  السامية  امللكية  للتوجيهات 
اهتمام  وإيالء  والصحة  التعليم  رأسها  وعلى  اإلجتماعية  القطاعات 
خاص لتقليص الفوارق، إضافة إلى إعادة الثقة للمواطنين بشكل عام 
واملستثمرين واملقاوالت بشكل خاص من أجل الرفع من مستوى النمو 
للمقاولة  الدعم  تقديم  إلى  باإلضافة  للشباب،  الشغل  وخلق فرص 
الضريبي  الضغط  تخفيف  عبر  واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة 
وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص الشغل وبلوغ مستويات 
أعلى للنمو، وبخصوص ما جاء من تساؤالت حول املادة التاسعة من 
مشروع القانون املالي لسنة 2020، أكد السيد الوزير على أن الحكومة 
ال تنوي من خالل اقتراح هذه املادة ال خرق الدستور وال إفراغ األحكام 
القضائية من محتواها ألن الهدف هو توطيد ثقة املواطن في مؤسسات 
بالده وليس العكس مشيرا إلى أن الجميع حريصون أشد الحرص على 
احترام األحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه األحكام حتى نثبت 
ثقة املواطن في قضاء بالده، وفي نفس الوقت الحفاظ على استمرارية 

املرافق العمومية في أداء خدمتها؛

أكد  املالية  قانون  عليها مشروع  بني  التي  الفرضيات  وبخصوص 
السيد الوزير بأن هذا املشروع يستند على فرضية وواقعية تأخذ بعين 
االعتبار السياق الدولي والوطني الذي ميز فترة إعداد هذا املشروع، 

وكذا املعطيات املوضوعية لالقتصاد الوطني؛

بلس دبتي بلسادة،

لقد حاولت من خالل هذه املقدمة أن ألخص لحضراتكم املجهودات 
التي كرستها لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب لدراسة 
2020 والتي تجدون  70.19 برسم السنة املالية  مشروع قانون رقم 
أبوابا خصصت للمناقشة العامة وجواب السيد وزير االقتصاد واملالية 
املذكور  القانون  ملواد مشروع  التفصيلية  واملناقشة  اإلدارة  وإصالح 
وجواب الحكومة، ثم مقترحات التعديالت املقدمة ونتائج التصويت 

عليها وعلى الجزء األول من ذات املشروع؛

بالشكر  للتوجه  الفرصة  بأن أغتنم  لي  املناسبة، اسمحوا  وبهذه 
للسيد عبد هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن تدبيره وتسييره ألعمال 
اللجنة، وإلى جانبه األطر اإلدارية بلجنة املالية والتنمية االقتصادية 
بمجلس النواب، والتي عملت جاهدة من أجل تسهيل عمل السيدات 
والسادة النواب األعضاء املنتسبين والغير املنتسبين للجنة وتمكينهم 
من القيام بعملهم في أحسن الظروف؛ وال يفوتني باملناسبة التوجه 
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بالشكر للسيد محمد بنشعبون وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
وإلى جانبه أطر وزارته من مديريات وأقسام ومصالح على ما بذلوه من 
أنها عززت  والبيانات، والتي ال شك  الدراسات والوثائق  لتوفير  جهد 
مناقشة واستفسارات السيدات والسادة النواب؛ كما أتوجه بالشكر 
لكافة السيدات والسادة النواب معارضة وأغلبية على ما أبانوا عنه 
من جدية في النقاش املسؤول خالل كافة أطوار مناقشة مشروع قانون 

املالية برسم سنة 2020.

وتتويجا ألشغال اللجنة فقد خاصة هذه األخيرة يوم الجمعة 8 نونبر 
2019 لتلقي مقترحات التعديالت، حيث توصلت اللجنة بما مجموعه 
271 تعديل، 67 تعديل لفريق األغلبية فريق العدالة والتنمية، فريق 
تعديل   83 االشتراكي،  الفريق  الحركي،  الفريق  الدستوري،  التجمع 
للوحدة  االستقاللي  للفريق  تعديل   65 واملعاصرة،  األصالة  لفريق 
والتعادلية و26 تعديل للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية و25 
تعديل للنائبين السيدين عمر بالفريج ومصطفى شناوي عن الحزب 

االشتراكي املوحد.

وفي اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 12 نونبر وصبيحة يوم األربعاء 
13 نونبر 2019 تم البت في مختلف التعديالت املقترحة والتصويت 
على الجزء األول من مشروع قانون 70.19 برسم السنة املالية 2020 
وستجدون السيدات والسادة النواب نتائج كل ذلك في جدول ضمن 
االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  صادقت  وقد  هذا  التقرير،  هذا 
بمجلس النواب على مواد الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 

70.19 برسم السنة املالية 2020 كما عدلته اللجنة بالنتيجة التالية:

املوافقون: 24؛

املعارضون: 13؛

املمتنعون: ال أحد؛

شكرا.

بلس ديبلرئيس:

والتنمية االقتصادية،  املالية  النائبة مقررة لجنة  للسيدة  شكرا 
بإعطاء  العامة  املناقشة  إلى  اآلن  ننتقل  النواب،  والسادة  السيدات 
الكلمة للسيد الرئيس مصطفى اإلبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية.

بلعدبلةي فريقي لئيسي بإلبربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
 بلتنم ة:

س دناي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
محمدي علىيآلهي صحبه،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

بلس دبتيبلنائباتي بلسادةيبلنوببيبرفاضل،

آلهي محمدي علىي س دناي علىي بلحمديهللي بلصالةي بلسالمي
 صحبه،

يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم الفريق العدالة والتنمية ملناقشة 
مشروع قانون املالية 2020، في هذا اليوم من هذا الشهر املبارك الذي 
النبوي  املولد  صادف ثالث مناسبات عزيزة على قلوبنا؛ وهي ذكرى 
الشريف وذكرى املسيرة الخضراء والثالثة ستحين بعد أيام قليلة وهي 
عيد االستقالل املجيد؛ وبهذه املناسبة نبارك في فريق العدالة والتنمية 
ألمير املؤمنين، صاحب الجاللة، محمد السادس، وللشعب املغربي، هذه 
املناسبة املباركة وندعو العلي القدير أن يعم األمن واالستقرار والسالم 
والتقدم  بالرقي  بالدنا  يمتع  وأن  بأسره  والعالم  املسلمين  بالد  كافة 
واالزدهار ويحفظها من كل املحن والفتن، كما نحمد هللا ونشكره على 
أمطار الخير والبركات التي عمت جل ربوع اململكة خالل هذا الشهر، 
ونسأله هللا سبحانه وتعالى املزيد من فضله ونعمه، إنه على ذلك قدير.

لتربع  20 سنة  يأتي مشروع قانون املالية لهذه السنة وقد مرت 
أسالفه  عرش  على  حفظه هللا،  السادس،  محمد  الجاللة،  صاحب 
سياسيا  تطورا  املغرب  خاللهما  عرف  الزمن  من  عقدان  امليامين، 
بوأت  التي  واملؤشرات  األرقام  تعكسه  نوعيا  واجتماعيا  واقتصاديا 
املغرب مكانة متقدمة خالل السنوات األخيرة، نناقش مشروع قانون 
املالية لهذه السنة ونحن على بعد سنتين من انتهاء الوالية التشريعية 
والوالية الحكومية، مؤكدين على التزامنا في العدالة والتنمية باملساندة 
الراشدة واملبصرة والناصحة للحكومة كتعبير عن موقف مسؤول مبني 
على رفع التحديات ملواجهة اإلكراهات التي يعج بها محيطنا اإلقليمي 
والدولي، وغايتنا أن نكون عند حسن ظن املواطنين واملواطنات املغاربة 

بالتجاوب مع انشغاالتهم واالستجابة لحاجياتهم األساسية؛

أمام حكومة   2020 املقبلة  للسنة  املالية  قانون  نناقش مشروع 
بهيكلية أو هيكلة جديدة، جاءت تلبية لتوجيهات ملكية رشيدة، وتلبية 
ملطالب مجتمعية ملحة، عرفت تقليصا كبيرا في عدد أعضائها، حيث 
كان الهدف األساس هو ضمان النجاعة الضرورية والفعالية والحكامة، 
لتحقيق تنسيق أفضل والتقائية أحسن واندماج مختلف السياسات 
القطاعية، ولتقوم هذه الحكومة بتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي 

في أحسن الظروف والتجاوب أكثر مع انتظارات املواطنين؛

إن مناسبة مناقشة هذا املشروع يشكل فرصة سنوية مهمة لتقييم 
املنجزات من سياسات وبرامج ومشاريع عمومية وجرد حصيلة سنة 
بامليزانية  للترخيص لكم  الدؤوب واملستمر، وأيضا  العمل  كاملة من 
للسنة القادمة في جميع املجاالت االقتصادية واالجتماعية والرياضية 
والثقافية، وذلك حتى يتم ربط ما تم تحقيقه من إنجازات من قبل 
الحكومة بما تم برمجته في هذا املشروع من آليات وإجراءات واعتمادات 
قانونية ومالية للوفاء بالتزاماتها املتضمنة في البرنامج الحكومي، وحتى 
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يشكل تتمة متناغمة ومكملة ملا تم إنجازه في السنوات الثالث السابقة، 
وهو معتبر ومشرف واستشرافا لتنفيذ ما تم تسطيره ملا تبقى من الوالية 
واالقتصادي  اإلجتماعي  املجال  في  خاصة  املهمة  املكتسبات  لتعزيز 
وهذه الحصيلة وهذا الترخيص نتحمل مسؤوليته وسندافع عنه ولم 
نتملص، وذلك تعزيزا ملناخ الثقة روح الثقة والتفاؤل التفاؤل بحاضر 
أفضل، وبغد أفضل ألبنائنا وبناتنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا وكهولنا 
حاضر وغد ملؤه الثقة واليقين في قدرة شعبنا وبالدنا على تجاوز جميع 
حين  من  نواجهها  التي  والخارجية  الداخلية  والتحديات  اإلكراهات 
آلخر حتى نكون في مسار الشعوب املتقدمة، ولن يكون ذلك إال بتوطيد 
الثقة واملكتسبات لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح ثقة 
املواطنين في ما بينهم وفي املؤسسات الوطنية التي تجمعهم واإليمان 
في مستقبل أفضل، كما جاء في خطاب صاحب الجاللة في 29 يوليوز 

2019؛

فإعادة الثقة في الفعل السيا�سي وفي الفاعل السيا�سي والرفع من 
شأنهما مسؤولية الجميع دولة وأحزابا ومجتمعا، فال يمكن أن يكتب 
النجاح ألي نموذج تنموي إال باستعادة الثقة في العملية السياسية 
وتوفير  الديمقراطي  االختيار  وترسيخ  الحر  السيا�سي  املناخ  وبتعزيز 

شروط التنمية العادلة؛

فتوطيد الثقة ثقة املواطن في املؤسسة امللكية أوال، وفي املؤسسات 
الوطنية  األحزاب  رأسها  وعلى  الوساطة  ومؤسسات  وبرملانا  حكومة 
املنبثقة من رحم الشعب التي تعبر بصدق عن آماله وتطلعاته وتحفظ 
حقوقه وكرامته، وهي التي كانت وال تزال سببا مباشرا في االستقرار 
واألمن الذي ينعم بهما بلدنا في تعزيز االختيار الديمقراطي الذي راكم 
املغرب فيه تجربة معتبرة بما لها وما عليها، ونواصل بناء اليوم بناءه 
هاته  من  ننتهي  أن  يجب  الذي  الديمقراطي  االنتقال  إطار  في  اليوم 
املرحلة بدون تردد أو تراجع أو نكوص للمرور إلى املمارسة الحقيقية 
للديمقراطية في بالدنا، وهنا أفتح قوسا حول الشعار الذي يؤمن به 
أحد اإلخوان جا لهاد املنصة وقال لك« أينكم من شعار محاربة الفساد 
واالستبداد« وأنا أسأله« أينكم من محاربة الفساد واالستبداد« هل 
هذه مسؤولية العدالة والتنمية لوحدها؟ ولكننا نحن نذكركم بأننا 
الفاتورة، وحزب  فيها  أدى  الكل  فترة عصيبة  في ماض قريب  عشنا 
في  للديمقراطية  مدمرا  مشروعا  يواجه  أن  اختار  والتنمية  العدالة 
البالد، ولوال ألطاف هللا، وتجاوب صاحب الجاللة، في خطاب 9 مارس 
ومطالب الشعب في 20 فبراير، لكان اليوم املغرب يعيش وضعا آخر، 
والنتيجة دستور 2011 وانتخابات تشريعية وجماعية 2011 و2015 
و2016 اعتبرت استفتاءات شعبية حقيقية على االختيار الديمقراطي 
الحرام  املال  وتسخير  املعلومة  للمنابر  اإلعالمي  القصف  من  بالرغم 
على  والسطو  للسيطرة  املخدومة  واملسيرات  اإلدارة  أعوان  وبعض 
الشعب  ولكن  والتنفيذية،  والترابية  التشريعية  املنتخبة  املؤسسات 
املغربي بفطنته وذكائه وثقته في مؤسساته كان له رأي آخر وبوأ من 

الفاسدين  إرادة  على  ضدا  والكفاءة  والنزاهة  املصداقية  فيهم  ملس 
واملفسدين، االختيار الديمقراطي ثابت دستوري وهو مسؤولية الجميع 
في واقع وسياق إقليمي ودولي متقلب يدعو إلى اليقظة والحذر والقطع مع 
التجارب القريبة والبعيدة التي تزعزع ثقة املواطن في العمل وفي الفاعل 
السيا�سي ونستخلص الدروس حتى ال نستنسخ أخطاء املا�سي القريب، 
السياسية  األصعدة  كل  على  بالدنا  تطور  تعوق  التي  األخطاء  هاته 
واالقتصادية واالجتماعية هذه الثقة واإليمان باالختيار الديمقراطي هو 
أس وأساس التنمية، لذا فترصيد املكتسبات الديمقراطية لبلدنا ورفع 
الوطنية  األحزاب  الجميع مسؤولية  الثقة مسؤولية  منسوب  وتعزيز 
الجادة وليس تلك التي تنشط وتترعرع في أحضان الفساد واالستبداد 
ومعارض الذهب في أفواه مورديها والتي تتصدع وتغفو ألول اختبار 
لها عندما تترك ملصيرها بدول سند وال معين، مسؤولية األحزاب التي 
الداخلية وباالمتالك قراراتها  الديمقراطية من ديمقراطيتها  تستنبط 
التقريرية  أجهزتها  انتخاب  في  واستقالليتها  مواقفها  عن  والدفاع 
واإلعالم  املجتمع  مسؤولية  إمالءات  وال  تعليمات  بدون  والتنفيذية 
املسؤول الحر النزيه ومسؤولية املواطن الذي يختار من يمثله ويحاسبه 
بتجديد الثقة أو نزعها منه، والتغيير الختيار أفضل بدون تضليل أو 
يبخس  ومن  واملسؤول  الجاد  السيا�سي  العمل  يبخس  من  إن  إكراه 
الفاعل السيا�سي الذي يتمتع باملصداقية والنزاهة والكفاءة، هو من 
يهدد االختيار الديمقراطي لبالدنا، هو من يهدد االستقرار وهو من يسعى 
إلى إشعال الفتن واالرتقاء بتضخيم بعض الثغرات أو االفتراء وخلق 
اإلشاعات لتصفية االختالفات وحسابات ضيقة، ولكن لشعب املغربي 
من الفطنة ولبلدنا من املناعة ما يمكن من تفويت الفرصة على من 

يريد الكيد لهذا الوطن.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

نناقش مشروع قانون املالية ونحن أمام تحدي الكبيرين لصياغة 
نموذج تنموي جديد، بعد عجز النموذج الحالي على تلبية الحاجيات 
املتزايدة لفئة واسعة من املواطنين، نموذج تنموي سيساهم في الحد 
من الفوارق االجتماعية ومن التفاوتات املجالية، فعلى جميع الفاعلين 
العمل سويا لتجاوز االختالالت الهيكلية التي عانت وتعاني منها بالدنا 
بداية بتوطيد الثقة التي تحدثنا عنها أعاله، وثانيا بالعمل على إنجاح 
هذا التحدي الوطني الذي يشترك فيه الجميع أغلبية ومعارضة أحزابا 
الثقافي  البناء  القادر على إعادة  ومجتمعا مدنيا، فالنموذج التنموي 
واالجتماعي واالقتصادي وحتما السيا�سي سيدفع ببالدنا لتبوء مكانة 
معتبرة بين األمم، وهنا البد من الوقوف مليا أمام خالصات عدد من 
التقارير الدولية وأساسا الوطنية ملعرفة تلك االختالالت، فكيف يعقل 
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بدور  التواصل اإلجتماعي  بأن تقوم شبكات  يقبل كل فاعل منا  أن 
الوساطة والتعبئة للمواطنين لحشد االحتجاجات وتنظيم املقاطعات، 
في حين ال يتم اللجوء إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة من 
أحزاب ونقابات وحتى الجمعيات للدفاع عن كرامة املواطنين والنهوض 
بمعيشه اليومي، لذلك البد من قراءة تلك التقارير بتأن واألخذ بكل 
ما هو موضوع ومعقول منها كالذي جاء في تقرير املجلس االقتصادي 
واالجتماعي وتقارير أخرى لسنة 2018 وسنوات أخرى الذي طالب تلك 
الهيئات التقليدية الوسيطة لتجاوز سياق اإلجتماعي العام إلى إعادة 
النظر في بنياتها ومناهجها وآليات عملها، وكذلك قنواتها التواصلية، 
مالءمة خطابها مع حاجيات وتطلعات املواطنين الذين باتو أكثر ارتباطا 
بعالم األنترنيت، ويطالبون بإعمال الشفافية واملحاسبة واملشاركة في 
تدبير الشأن العام مع إيالء أهمية خاصة للشباب، ومادام األمر كذلك، 
وبما أن الظروف ال تسمح باإلنتظارية، وجب على الجميع أن يتفرغ 
إلى  يرتكن  ال  وأن  واملواطنين،  الوطن  لخدمة قضايا  كل من موقعه 
أجندات انتخابية ضيقة ونحن على مسافة سنتين من أقرب استحقاق 
انتخابي وإلى ذلك الحين فعلى كل من يتحمل املسؤولية حاليا ولديه 
أفكار وحلول فحري به أخالقيا وسياسيا العمل واإلنجاز ووضع أفكاره 
ومبادراته اليوم على املحك، محك التنفيذ ال توزيع الوعود وتقديم 

البرامج ل 2021 و2026 وغيرها.

إن املغرب يعرف تحوالت عميقة ال تخفى على أحد وجب توظيفها 
إيجابا بالنهوض بأوضاع املواطنين، مع أخذ العبرة بما يجري ويدور في 
بأوروبا  الدولي  أو  األوسط  والشرق  إفريقيا  اإلقليمي بشمال  املحيط 
سيكون  باملتغيرات،  واملليء  املتقلب  السياق  هذا  الالتينية،  وأمريكا 
له ال محالة تغيير إيجابي على التجربة الديمقراطية املغربية التي يقر 
العديد من املهتمين بخصوصيتها وتفردها، رغم تعرضها لهزات عنيفة 
فإنها مازالت تقاوم بشدة موجات الردة والنكوص التي يحن لها البعض؛ 
وهنا البد من اإلشادة بالتجربة التونسية حيث أكد التونسيون وقبلهم 
املغاربة على أن الشعوب العربية بمقدورها االختيار دون ضغط أو توجيه 
أو تدخل من أحد هذا مع الدعاء لبقية األشقاء بأن يبعد هللا عنهم شرور 
الحروب والفتن، حتى نتمكن من بناء تكتل مغاربي ديمقراطي متكامل 

وقوي يساهم في تنمية ورفاهية شعوبنا.

العدالة  فريق  في  نؤكد  فإننا  الترابية،  وحدتنا  ملف  وبخصوص 
والتنمية أن املبادرة املغربية املتعلقة بالحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية 
تبقى الحل األمثل الذي يحظى بالدعم املتزايد للمنتظم الدولي، وهو ما 
عكسته قرارات مجلس األمن املنوهة بالجهود املغربية املتسمة بالجدية 
واملصداقية، وآخرها القرار األممي 24-94، ويرجع الفضل في رجاحة 
الجاللة،  صاحب  حنكة  إلى  تعالى  هللا  بعد  املغربي  املوقف  وصالبة 
وحيوية الدبلوماسية املغربية التي أصابت أعداء وحدتنا الترابية في 
مقتل بعدد من عواصم العالم حيث كان الحضور املغربي يفعل فاعال 
لحسم عدد من النزاالت الدبلوماسية بسحب االعتراف بالكيان الوهمي 

تارة والتضييق على ممثليه في عدد من امللتقيات تارة أخرى، حيث بلغ 
عدد الدول التي ال تعترف بالكيان الوهمي حاليا أزيد من 163 دولة؛ وما 
دامت املناسبة شرط البد من التذكير في هذا املقام بوضعية املدينتين 
السليبتين سبتة ومليلية وكل الجزر الجعفرية حتى ال تسقط يوما في 
سلة النسيان في أفق استعادة سيادة املغرب على كافة الثغور املحتلة، 
ونغتنم هذه املناسبة للتنويه بأفراد قواتنا املسلحة وكل املرابطين على 
الثغور ملا يقومون به من أدوار إنسانية نبيلة خارج البالد وداخلها، وفي 
الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية كما نحيي وندعم جهود رجال 
ونساء األمن الوطني والدرك امللكي ومختلف األجهزة األمنية والقوات 
املساعدة والوقاية املدنية التي تسهر بتفان ويقظة دون ملل أو كلل على 

أمن الوطن واستقرار وسالمة املواطنين.

كما نجدد مطلبنا بعناية ألسرة املقاومة واملقاومة وجيش التحرير ملا 
قدمته من خدمات جليلة الستقالل الوطن، سائلين هللا العلي القدير 
حياتهم  وهبوا  ممن  الوطن  شهداء  كل  الواسعة  برحمته  يتغمد  أن 
وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدة وأمن ورفعة الوطن وعزة وكرامة 
املواطنين، وباملناسبة نكرر استنكارنا للفعل املشين الذي قام به بعض 
املحتجين بالشوارع الفرنسية باإلقدام على إحراق العالم الوطني الذي 
يشكل رمزا للكرامة والسيادة واألصالة والشموخ، وفي جانب آخر البد 
من تجديد االعتزاز باإلجماع الوطني الرسمي والشعبي حول القضية 
دولته  إقامة  في  الدائمة  الفلسطيني  الشعب  وحقوق  الفلسطينية 
وعاصمتها القدس وندين االعتداءات املتكررة للكيان الصهيوني على 
قطاع غزة والضفة الغربية واغتيال قادة املقاومة والتدنيس لجهود 
االحتالل واملستوطنين للمقدسات ولحارة املغاربة، ونعتز أشد االعتزاز 
بمواقف صاحب الجاللة، محمد السادس، حفظه هللا، باعتباره رئيسا 
للجنة القدس ولألحرار بعدد من دول العالم، حيث كان لهم بعد هللا 
تعالى الفضل في وأد أحالم الكيان الصهيوني الغاصب في طمس الحقائق 
والسعي األعمى للتوقيع على صفقة القرن املشؤومة التي لن يكتب لها 

النجاح رغم هرولة املطبعين.

ومن هذا املنبر نكرر رفضنا وتنديدنا بكل تطبيع من قبيل ما وقع 
والقطاع  للمنظمين  املسؤولية  األخير ونحمل  بأرفود  التمور  بمعرض 
املناضل وإحمال  الو�سي على هذا االحتراق، ونتمنى أن تجد قضية 
طريقها إلى الحل في أقرب اآلجال، ونحيي إلى جانب كل الفضالء واملواطنين 
في ترفعهم من أجل القضية الفلسطينية املناهضة للتطبيع، وندعو 
االحتياطات  كافة  اتخاذ  املدنية  والرسمية  الوطنية  الفعاليات  كافة 
مع  للتطبيع  واملعزولة  الشاذة  املمارسات  بعض  على  الطريق  لقطع 
الكيان الصهيوني بتنظيم زيارات ملؤسساته بعناوين ومبررات واهية 
أو بالسماح لبعض مجرمي الحرب بزيارة بلدنا بدعوات مشبوهة، وإذ 
ننوه بمجموعة من املبادرات التي قام بها البرملان املغربي بغرفتيه لدعم 
القضية الفلسطينية نجدد الدعوة للمصادقة الجماعية على مقترح 

القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في أقرب اآلجال.
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بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

عند  للوقوف  مناسبة  يشكل  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  إن 
بعض املحطات اإلجتماعية واملجتمعية التي شكلت مجاال لسجاالت 
ومناقشات أثارت الرأي العام بشكل مستفز حينا ومؤلم أحيانا أخرى، 
وبداية ال بد من التنويه بالقرار امللكي السامي بالعفو عن الصحفية 
هاجر الريسوني ومن ومعها، حيث عرفت قضيتها عددا من الخروقات 
املسطرية التي انتهكت أو انتهكت عددا من األخالقيات املهنية، خاصة 
ما ارتبط منها بخرق مبدأ املحافظة على السر املنهي الذي يؤتمن عليه 
ل هذا القرار امللكي الحكيم 

ّ
األطباء ومحاضر املتقاضين، وبذلك شك

سبيال لقطع الطريق في وجده بعض من أراد استغالل وضعية إنسانية 
وهوية  الفردية  بالحريات  مرتبط  كبير  مجتمعي  نقاش  إلثارة  خاصة 

املجتمع املغربي.

وإذا كان من مهام املؤسسات الدستورية النظر في بعض القضايا 
بداية  الدستور  بنص  ملزمة  فإنها  بشأنها،  آرائها  وتقديم  املجتمعية 
بالحرص على احترام املرجعيات الوطنية، وفي هذا الصدد فإن ما يتعلق 
باإلجهاض فإن التحكيم امللكي عقب ما اشتغلت عليه اللجنة امللكية 
املكونة من املجلس األعلى العلمي ومن وزارة العدل ومن األمانة العامة 
قد خلصت إلى أربع حاالت يمكن أن يرخص فيها اإلجهاض، السؤال، 
ماذا يريد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن يجتهد في هذا؟ ونحن 
لدينا تحكيم ملكي، أما ما يتعلق بالعالقات الرضائية بين الجنسين 
والشذوذ الجن�سي، فنذكر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن يعتبر بما 
أجمع عليه املغاربة في هذا اإلطار، دون أن يتعارض ذلك مع ترافعه 

املؤسساتي من أجل ممارسة حقوق؛

وما دمنا في هذا املقام نتمنى استمرار هذا النفس اإليجابي واملبادرات 
الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات حراك الريف وزاكورة وجرادة 
مؤكدين على أهمية الحرص على توفير شروط املحاكمة العادلة لكل 
الصحافة  حرية  تحصين  تعزيز  على  والعمل  القضاء  أمام  املتابعين 
املسؤولة وضمان حرية التعبير حتى نفوت على أعداء وحدتنا الوطنية 
املرفوضة  كيل  من  والفو�سى  الشقاق  بذور  لبت  الفرصة  والترابية 
األكاذيب واالفتراءات لتلطيخ صورة املغرب في العالم وال يفوتنا الترحم 
على ضحايا الفيضانات بتارودانت والرشيدية خالل صيف هذه السنة، 
وندين بشدة ما تقوم به شبكات الهجرة غير الشرعية والتي أودت هذه 

السنة بأرواح العشرات من شبابنا رحمة هللا عليهم؛

نتائج  تحقيق  بعد   2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  نناقش 
تشريعية مهمة طيلة السنة املنقضية بحيث تم تعزيز الترسانة القانونية 
والحقوقية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  مختلف  في  للمملكة 
القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية والقانون  ومنها 

التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية، وتمت املصادقة 
على قوانين مهيكلة مهمة من شأنها تقوية االقتصاد الوطني واملقاولة 
الوطنية وتشجيع املبادرة الحرة، وقد أكسبت املغرب نقاطا مهمة في 

مناخ األعمال؛

وما دمنا في هذا املقام ندعو الحكومة إلى مزيد من التفاعل اإليجابي 
مع املبادرات التشريعية البرملانية، فحصيلة مجلس النواب ملقترحات 
القوانين املصادق عليها على يتجاوز 10 منذ بداية هذه الوالية، إذ ال 
مبدأين  على  قائمة  والبرملان  الحكومة  بين  العالقة  بأن  نذكر  أن  بد 
والسادة  السيدات  كافة  ندعو  لذلك  والتعاون،  التوازن  دستوريين 
الوزراء إلى التفاعل الجاد واإليجابي مع مقترحات القوانين ومع مختلف 
مبادرات نواب األمة في املسائلة والتقييم والعمل على الحضور الدائم 
لجلسات األسئلة الشفوية والتجاوب مع طلبات عقد اللجان النيابية 
الدائمة ملناقشة مواضيع طارئة ومهمة تنويرا لنواب األمة ومن خالله 

الرأي العام.

يأتي مشروع املالية لهذه السنة بعد الدعوة امللكية السامية إلى 
اإلسراع بتطبيق الجهوية املتقدمة وتفعيل النموذج التنموي، حيث 
اعتبر صاحب الجاللة، »أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية املتقدمة 
وامليثاق الالتمركز اإلداري من أنجع اآلليات التي ستمكن من الرفع من 
االستثمار الترابي املنتج ومن الدفع بالعدالة املجالية، إال أننا نالحظ رغم 
الجهود املبذولة والنصوص القانونية املعتمدة أن العديد من امللفات ما 
تزال تعالج باإلدارات املركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء 
وتدخل في إنجاز املشاريع وأحيانا التخلي عنها« خطاب جاللة امللك ل 20 
غشت 2019، فالجهوية املطلوبة لخصها جاللة امللك، محمد السادس، 
حفظه هللا، في خطابه بمناسبة ذكرى املسيرة الخضراء بقوله: »فاملغرب 
الذي نريده يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على 
قدم املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع الكبرى الذي ينبغي 
أن تعود بالخير على كل الجهات والتنمية الجهوية، يجب أن ترتكز على 
التعاون والتكامل بين الجهات وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى 
لألنشطة االقتصادية حسب مؤهالتها وخصوصياتها، كما ينبغي العمل 
على تنزيل السياسات القطاعية على املستوى الجهوي.« خطاب جاللة 
امللك 6 نونبر 2019، فتنزيل ورش الجهوية املتقدمة يعتبر تحوال كبيرا في 
البناء الديمقراطي لبالدنا وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز 
الالمركزية الترابية، بما يضمن التوزيع املجالي العادل للثروات والجهود 

االستثمارية.

وعليه، فإن رصد الحكومة ملشروع قانون املالية لهذه السنة 2020، 
إيجابي  �سيء  املنشودة،  املتقدمة  الجهوية  لتفعيل  درهم  مليار   9.6
السيد الوزير ومشجع ولكنه غير كاف لوحده، لذلك نطالب من هذا 
املنبر بضرورة القيام بعدد من التدابير املستعجلة إلنجاح هذا الورش 
اإلصالحي الوطني الكبير ومن ذلك استكمال الترسانة القانونية الواجبة 

للتفعيل من خالل:
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املراسيم  في  عليها  املنصوص  الدالئل  جميع  بإصدار  اإلسراع   -
املتعلقة في مواكبة الجماعات الترابية؛

إدارات  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بإصدار  اإلسراع   -
الجماعات الترابية؛

الجبايات  بإصالح  املتعلقة  القوانين  مشاريع  بإخراج  اإلسراع   -
املحلية؛

- اإلسراع بإصدار املرسوم املتعلق باللجنة اإلدارية املنصوص عليها 
لتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي؛

- وإصدر قرار وزير الداخلية املنصوص عليه في املرسوم بتحديد 
معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، ومأسسة التشاور 

والتتبع والتنسيق وضمان التنسيق والتنزيل األمثل للجهوية املتقدمة.

كما يجب تأهيل اإلدارة الترابية ملواكبة تنزيل وتطوير هاد الجهوية 
بإحدى  كبير  يأتي مسؤول  أن  ما معنى  الوزير  السيد  املتقدمة، ألنه 
الجهات ويمتنع عن تطبيق حكم قضائي نهائي بتجريد بعض املنتخبين 
من صفتهم االنتدابية، وقد وضعت عليكم سؤاال في اللجنة السيد الوزير 
تصوروا لو أن املحكمة الدستورية أصدرت قرارا بتجريدي من صفتي 
االنتدابية، هل كنتم تقبلون أن أخاطبكم اليوم في هاته املنصة أو أن 
يسمح لي بالدخول مع هذا الباب؟ فكيف ملنتخبين آخرين يحضرون في 
مؤسسات دستورية يحضرون رغم صدور قرارات قضائية نهائية، بل 
يحرض هذا املسؤول الساكنة بتقديم أرقام غير مضبوطة، 1700 مليار 
ولم يذكر ال درهما وال سنتيما وال يذكر الجماعات املعنية بهاته امليزانية، 
املعارضة  دور  ويتقمص  التافهة  باملسائل  القضائية  األحكام  وينعت 
وهو املفروض فيه الحياد، لذا وجب أن يمتثل الجميع للقانون إدارة 
ومنتخبين كل في مجال اختصاصه في جو من التعاون والتكامل خدمة 
للوطن وللمواطن باإلضافة إلى وضع امليزانيات الضرورية وجب تأهيل 

املوارد البشرية املوضوعة رهن إشارة الجهات وخاصة املسؤولية؛

أما ما يتعلق بمحاربة الفوارق املجالية فنثمن ما تقوم به الحكومة 
نثمن  كما  املجالية  الفوارق  ملحاربة  الطموح  البرنامج  تفعيل  من 
املجهودات التي تقوم بها الحكومة في تفعيل برنامج التنمية الجهوية 
من خالل صيانة عقود البرنامج بين مجالس الجهات والدولة في الفترة 
2019-2021 من أجل إنجاز املشاريع ذات األولوية في البرنامج برنامج 
والحكامة  للفعالية  درهم ضمانا  مليار   109 بقيمة  الجهوية  التنمية 
الجيدة، وفي هذا الصدد نشيد بحرص الحكومة على وضع مختلف 
القطاعات الوزارية للمخططات املديرية املتعلقة بنقل االختصاصات 

املركزية للجهات.

فيما يتعلق بالبعد االجتماعي في قانون املالية 2020 نغتنم فرصة 
الواردة  التزاماتها  أهم  على  حافظت  الحكومة  بأن  للتذكير  املناقشة 
املالية  قانون  أولويات مشروع  كان من  الحكومي ولذلك  البرنامج  في 
2020 املعروض على أنظار مجلسنا املوقر مواصلة دعم السياسات 

آليات  وإرساء  واملجالية  االجتماعية  الفوارق  لتقليص  االجتماعية 
املقاولة  الحماية االجتماعي إلعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم 
من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل ومواصلة اإلصالحات 

الكبرى.

فدعم السياسات االجتماعية السيد الوزير، السيد الوزير مرحبا 
أبى  إال من   2020 ميزانية  في  الحكومة واضح  برنامج  في  بك، واضح 
ذلك وهذا فيه تبخيس 91 مليار السيد الوزير التعليم والصحة �سيء 
غير مسبوق 72 مليار بقطاع التعليم 16 ألف منصب منها 15 ألف 
خصصتم   2025 الصحة  مخطط  تفعيل  الصحة،  لألكاديميات، 
وهو  شغل،  منصب  آالف   4 وأحدثتم  الصحة،  لقطاع  مليار   18.6
مجهود معتبر هذا يمثل، السيد الوزير، السيدان الوزيران، 7.27% 
من امليزانية العامة دون احتساب الدين نأكد لكم السيد الوزير منذ 
االستقالل إلى يومنا هذا ما عمر املغرب عرف هاد النسبة، هاد ال�سي 
املغاربة خصهم يعرفوه، وعيب اللي غادي يجي وبقا يبخس بأنه راه 
هاد ال�سي قليل وخاص مجهود أكثر نعم ولكن املجهود اآلن اللي مبذول 
اللي هو 7.27 نقولو 1967 كانت %7 وبقات هاديك السنوات حتى جينا 
الثمانينات والت ما يخصص للصحة 2.3 في سنوات التقويم الهيكلي، 
عندنا  الصحة  %5 والت  ل  كترتفع شيئا فشيئا حتى وصلنا  وبدات 
واحد العقدة سميتها 5 % بالنسبة للميزانية العامة، خالل هاد الثالث 
سنوات درتو 15 مليار ثم 16.3 ثم 18.6 مليار بدون الحديث عن الرميد 
وبدون الحديث عن برامج أخرى، فهذا مجهود مقدر و4 آالف مجهود 
مقدر من املناصب، ولكن غير كافي السيد الوزير الحساب الخصو�سي 
اللي دار بالنسبة لنفقات الصحة في النفقات العامة للدولة هو كيشكل 
54 مليار ديال الدرهم لداك الساعة، ملي كانت 2015 الحكومة كت 
كتعطي 12 مليار، أما النفقات كلها 54 مما يمثل حوالي6 % من الناتج 
الخام، وبالتالي على الحكومة أنها تبذل مجهود أكبر وتزيد كل مرة نقطة 
في الناتج الخام حتى نوصلوا للمعايير اللي كدير املنظمة العاملية الدولية 
اللي كتقول %10 كاين واحد مجموعة من البرامج اللي فيها نتائج بالرغم 
من أننا كنسمعوا دائما التبخيس، نعطي على سبيل املثال تخفيض 
نسب الوفيات لدى النساء الحوامل، كنا 228 السيد الوزير97 ولينا 
227 السيدان الوزيران عفوا، ولينا 227 بعد 5 سنوات، 2010 ولينا 
112، اليوم راحنا 72 وفاة امرأة لكل 100 ألف والدة حية، موت واحدة 
واحد  كاين  باللي  كنشوفوا  ولكن  عظيم،  �سيء  واحدة  امرأة  فقط، 
املجهود واللي حدثتوا في البرنامج الحكومي هو 33، ولهذا خاص يدار 
واحد الدراسة باش نشوفوا فين وصل هداك، ولكن السيد الوزير مازال 
كنشوفوا بعض الحاالت التي ملا تعمم في وسائل التواصل االجتماعي 
كنقولوا أودي راه هو هداك، بحال هاد �سي اللي وقع في فاس واللي 
وقع في صفرو فهداك �سي يندى له الجبين، فخاص الوزارة الوصية 
تتدخل لتفادي مثل تلك الحاالت ويجب أنسنة الوالدة راه فيه مشكل 
فنحن  السكر،  مشكل،  فيه  السل  مرض  الوالدة،  ديال  املصالح  في 
نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم اإليجابي مع الضريبة على السكر 
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بطريقة تصاعدية وكذلك الضريبة على السيجارة اإللكترونية، فهناك 
مجهود معتبر ال يسع الوقت لتعديله أو تعداده؛

على  اللقاحات  على  جبتوهم  اللي  السنة  هاد  اإلعفاءات  أيضا 
القيمة املضافة، هذا �سيء إيجابي، ولكن الحلم ديالنا السيد الوزير 
هو أنكم واحد النهار تقولوا لنا راه احنا حيدنا ديك TVA على األدوية، 
راه الدول العربية كلها كيديروا %0 وفرنسا كدير %2 واحنا كنديروا 
 64% ل  واصلين  راحنا  الصحية  التغطية  باللي  عارفين  وراكم   7%
وراه الناس كيأديوا %50 من النفقات فايال خففنا عليهم هاد�سي �سي 
حاجة؛ بالنسبة للتغطية الصحية الشاملة املغرب قطع واحد الشوط 
كبير والراميد خصصتوا لو مليار و700 باملقارنة مع السنة املاضية مليار 
و300 فهذا مجهود مشكور، ولكن كاين واحد املشكلة السيد الوزير 
راحنا وصلنا ل 14 مليون و500 ديال املستفيدين من الراميد، السبب 
خاصنا نفعلوا التغطية الصحية للمستقلين واملهن الحرة، الكثير من 
هاد الناس اللي في هاد 14 مليون يستفيدون بدون وجه حق، وإيال فتحنا 
لهم هاد املجال ديال التغطية الصحية للمهن الحرة واملستقلين ف3 
ديال الفئات مزيان اللي درتوها، ولكن السيد الوزير راه ما بقاش الوقت 
لهاد الحكومة، راه عندكم 350 ألف في الصناعة التقليدية، عندكم 
مليون و300 عند التجار، عندكم 2 ماليين عند الفالحين، ما السبب 
أن هاد القطاعات لحد اآلن، جيتوا لعندنا وجبتوا لنا 2 متاع القوانين 
وقلتوا لنا سرعوا سرعوا صوتنا لكم عليهم، 98.15 و99.15 خرجوا 4 
ديال املراسيم ومازال القطاعات كتفرج ما بغياش تعيط للناس وتقول 
لهم أودي تفاوضوا معهم شوف شحال خصهم يديروا فهاد ال�سي غير 

معقول، تكون السيد وزير العالقات، ال على التغطية الصحية؛

نحييكم  الفساد،  محاربة  أينكم من  قالك  اللي  األخ  يتعلق  فيما 
السيد الوزير على القرار املشترك اللي خذيتوه أنتما والسيد وزير الشغل 
على حل هاذيك التعاضدية، زعما نقول ليكم Bravo، ولكن نسائل 
10 سنين هاذي والحكومة والوزراء ديال املالية وديال الشغل يتناوبون 
على تقارير رسمية اللي فيها الفساد، منها التقرير ديال املفتشية ديال 
املالية، ومنها التقرير متاع هذيك املؤسسة ديال التأمينات، وكيتفرجو 
في التقرير وما بغينش يفعلو هذيك املادة اللي تستوجب إيال يتحل يتحل 
ويعاودو االنتخابات ونديرو أجهزة أخرى مسيرة، فتحية لكم ويتحمل 

اآلخر املسؤولية؛

في ما يتعلق بتقليص الفوارق، 18 مليار لتقليص الفوارق �سيء كبير 
والبرنامج امللكي لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالعالم القروي 
دكرتها  اللقاحات  من  اإلعفاءات  أيضا  خصصتو،  اللي  داملليار   7.4
املطاعم املدرسية والداخليات مليار و47 مليون ديال الدرهم استفاد 
منو مليون و700 ديال التالميذ، واش هاذ ال�سي ما نقولوش؟ والشعب 
ما خاصوش يعرف باللي هاذ ال�سي يخصص لهاذ التالميذ؟ البرنامج ديال 
تيسير، البرنامج ديال مليون محفظة، 4.300 داملليون املبادرة امللكية 
متاع مليون محفظة، شكون اللي كانت كتمول، هاذي مبالغ كبيرة اللي 

الفقيرة باش هاذوك األطفال ديال القرى يمشيو  كتم�سي، والطبقة 
يقراو مايديروش الهدر املدر�سي، هذا مجهود معتبر كل سنة كيتدار فيه 
مجهود، ملاذا التبخيس؟ عالش ما نعترفوش باللي بالدنا تخطو خطوات 
جبارة، صحيح بأنها غير كافية، ولكن كاين مجهود، إيال غادي نقولو كله 
أسود، كلو أسود فهذا الخطاب العدمي خاصو ما يبقاش ألن هاذي 
بالدنا، وراه احنا خايفين آ اإلخوان؟ راه احنا خايفين السادة النواب 
والسيدات النائبات معارضة ومساندة، واش كنعرفو أشنو هاذ ال�سي 
اللي داير بنا وال ما كنعرفوهش؟ نحن لسنا بمنأى عن هذا، يجب أن 
نظهر ما يجب أن يظهر، ومن حقكم تقولو الثغرات والنقص اللي كاين؛

الحوار اإلجتماعي 6 داملليار زائد 5.3 داملليار، حتى ملا نتحدث عن 
التحكم وهاذوك الفرضيات اللي درتوهم ديال نسبة النمو والنسبة 
ديال العجز والتحكم في التضخم، هذاك التحكم في التضخم راه دعم 
للقدرة الشرائية للمواطن؛ البطالة 8,1 والتقرير اللي خرج 9,4 مقارنة 
مع الفصل السابق، يعني ماكانش واحد الفرق كبير، ولكن كاين واحد 
التطور في ما يتعلق بالبطالة، تخصيص 198 مليار ديال الدرهم من 
االستثمارات، هاذ 198 تتساءلنا السيد الوزير شحال كتخلق لينا ديال 
فرص الشغل؟ راه االستثمار فيها مشكل راكم كتديرو مجهود، درتو 
5 داملليار مقارنة مع السنة املاضية زيادة، ولكن بالنسبة لخلق فرص 
الشغل ونسبة النمو هاذي خاصكم تديرو فيها مجهود، ما خصصتم 
من املناصب املالية �سيء معتبر 28,28: 1676 منها، 5 آالف للداخلية، 

والباقي للتعليم والصحة، وهذا �سيء يعني يسجل بإيجابية للحكومة.

وال يفوتنا السيد الوزير في هذا املقام، احنا قلنا هاليك في اللجنة 
ونكرر، يجب االلتفاتة للمتقاعد، الحوار االجتماعي أعطيتو للموظفين، 
كذلك بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن بالنسبة للمتقاعدين راه ملي 
كياخذ هذاك التقاعد ديالو هو عندو هاذ ما كيحركش في الوقت اللي 

كنلقاو بأن املعيشة راه تعرف بعض الغالء؛

والتي  الفوارق  لتقليص  اإلجتماعي  الدعم  برنامج  بشأن  أما 
خصص لها 14 املليار هذاك بالنسبة ل18 مليار الفوارق اإلجتماعية، 
وتخصيص 14,6 للمقاصة، هذا راه دعم للقدرة الشرائية؛ وأطرح واحد 
السؤال السيدات، السادة الوزراء السادة الوزراء والسادة النواب، من 
له املصلحة يقول باللي راها الحكومة غادي تزيد عليكم في البوطة، 
شكون؟ واش معقول شنو حنا باغيين لهاد البالد؟ باغينها تشعل، ملي 
ما كيكونش الصح نكذبو، نفبركو، نقولو راه البوطة غادي تزيد، ها 
هي 14 مليار اللي غادي دار الش غادي دار، غدير البوطة وغدير السكر 
وغادي الدار ديال الدقيق املدعم، السيد الوزير وزير الداخلية خاصو 
يجيب لنا السجل االجتماعي قانون ديال السجل االجتماعي صادقت 
عليه الحكومة في يناير 2019 خاصو يجي للبرملان باش نصادقو عليه 
اللي  ونعرفو شكون  ديالها  االنتقائية  ونعرفو  البرامج  هادوك  ونعرفو 

غادي يستافد وشكون اللي ما كيستافدش.

وجب   2020 لسنة  واالقتصادية  املالية  باملؤشرات  يتعلق  فيما 
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التذكير بتحسين ترتيب املغرب، هداك املؤشر ديال دوين بيزنيس، وكان 
املغرب في 2010 كيحتل املرتبة 128 انتقلنا اليوم إلى مرتبة 53، وهللا 
أودي السيد الوزير كنقول لكم bravo، في أقل من 10 ديال السنوات 
من 128 ل 53 وغير خالل هاد السنة املاضية 7 ديال املراتب، وكان 
يمكن يكون أحسن، كاين بعض املسائل اللي خصها مازال تدقق، وهذا 
هو ملي كدير البرنامج الحكومي وكدير واحد الهدف وكتوصلو، كيقولك 
ال إوا داك ال�سي عادي، كيفاش عادي؟ هادي حكومة وجابت التزامات 
واآلن تحققها، ما نعترفوش؟ وهذا طبعا نتيجة للسنوات األخيرة بفضل 

اعتماد بلدنا مجموعة من التدابير واإلصالحات؛

كاين واحد اإلجراء جبتو هاد السنة هو مهم جدا، صندوق ديال 
6 داملليار اللي هو 2 داملليار كل سنة واللي غادي تساهم فيه الدولة 
وتساهم فيه األبناك، �سيء جيد، ولكن السيد الوزير درتوه 3 ديال 
السنوات بمعنى غيتلزمو الحكومة اللي موراكم، وهي ما�سي مضطرة أنها 
تلتزم، يمكن تلتزم، ويمكن ما تلتزمش، احنا عوالين على هاد الصندوق 
باش نديرو املقاولة الذاتية وباش نساعدو الشباب اللي عندهم ابتكار 
واللي عندهم مقاولة، واللي عندو أفكار، باش يمكن خلق فرص الشغل 
الدرهم، دير  15 مليار ديال  الوزير حققت  السيد  األبناك  للشباب، 
مليار، أطالبكم السيد الوزير أن هاد الصندوق ديرو فيه غير عامين 
ما ديروش فيه 3 سنين، باش تبقى غير هاد الحكومة اللي مسؤولة 
عليه، تجي حكومة أخرى نشوفو معها �سي صندوق آخر، ولكن هادي 
ديرو لنا عامين 3 املليار، ولكن األبناك خصنا باش نحيدو عليها هاديك 
الصورة اللي عند املواطنين، ألنها جايا غير باش تربح، وجالسا في واحد 
la zone de confort وانت تجيب لها الربح عاد باش تبقى ذاكر معاك، 
خاصها دير يديها حتى هي، منين كنقولو الوضع ال يحتمل ال يحتمل، 
السيد الوزير خاصهم يفكرو هاد األبناك باش حتى هما يساهمو في خلق 
هاد املقاوالت، ولهذا خاص األبناك على األقل دير 2 داملليار والدولة دير 
املليار وبالتالي يمكن لكم في سنتين ديرو هاد الصندوق يمكن يعطي 

النتائج.

الوقت يداهم السيد الوزير، ولكن بغيت باش نتحدث على بعض 
ديال  مليار   198 العمومي  االستثمار  تقوية  مواصلة  منها  اإلجراءات، 
الدرهم، وكذلك إعطاء العملية للتسوية التلقائية للممتلكات املوجودة 
بالخارج، غير هادوك الفلوس السيد الوزير اللي بغا يصرح بهم اللي 
عندو الفلوس ما دايرهوم ال في بنكة وما كيصرحش، هادو ال عالقة 
لهم بالغسيل ديال األموال، حنا بغينا األموال اللي كتكون نظيفة وهاد 
الناس هادو إيال جابوا األموال متاعهم غادي يخلصو واحد النسبة، 
ديال  اآللة  في  وتدخل  مشروعة  األموال  ديك  غتولي  الساعة  وديك 
اإلقتصاد باش يستافد منها الوطن، ثم اإلسراع بإرساء آليات اإلدماج 

البنكي ضمن املنظومة التنموية؛

بغيت السيد الوزير فيما يتعلق باملادة 9، هاد املادة 9 خلقت واحد 
واإلدارات  املحلية  الجماعات  أن  أساس  على  املجتمع  داخل  الجدل 

العمومية ال تنفذ األحكام القضائية، بعض الناس دفعوا عن صواب 
فصل  يجب  بأنه  يحترم  أن  يجب  القضاء  بأن  دستورية  بدفوعات 
السلط، طبعا تيقول لك أودي انتما مشرعين اش دخلكم في القضاء 
ديالنا والحكومة حتى هي ما محقاش كان صدر قضاء خصكم تنفذو، 
ولكن الدستور يا إما ناخذوه كامل يا إما نخليوه كامل، ملي كنقول فصل 
السلط كنقولو التكامل ديالها تنقولوا التعاون ديالها، وكنقلوا التوازن 
واش هاد املصطلحات زعما املشرع الدستوري دارهم غير هكاك عبثا؟ 
واش الدستور ما هضرش على استمرارية املرفق العام؟ تكلم عليها، 
إذن اآلن نحن في واحد املعادلة صعبة من جهة كاين املتقاضين اللي 
تعرضوا لإلعتداء املادي واللي ما دارلهومش نزع امللكية واللي حكمت 
واملؤسسات  العمومية  اإلدارات  وضد  الجماعات  ضد  املحاكم  لهم 
العمومية، وعندنا واحد التقابل صعيب ما بين املصلحة الخاصة ديال 
هاد الناس املتقاضين وما بين املصلحة العامة اللي هو املرفق العمومي، 
كيفاش يمكن نسويوا هاد املسألة هذه؟ و احد جا قالك أسيدي هللا 
يخليك طبق األحكام، لإلشارة األحكام التي طبقت لحد اليوم املبالغ 
ديالها 10 داملليار ديال الدرهم، في أفق 34 مليار ديال الدرهم هذا راه 
كايهدد امليزانية ديال الدولة وهديك 10 داملليار دابا �سي وحدين راه 
كيدافعوا عليها، وكيتقاضاوا 2 داملليار ديال الدرهم من أصل ديك 10 
ديال املليار، ولهذا ما غاديش يجيو ويفهمنا ويقول لنا- أودي ال أنت 
مشرع- ما عندكش الحق تدخل في األحكام القضائية، هاداك ال�سي 
خصنا كل �سي نفصلوه املتقا�سي ورئيس الجماعة والوالي وال العامل وال 
�سي واحد اللي في اإلدارة اللي كيكون اإلعتداء املادي ومادارتش املسطرة 
ديال نزع امللكية والدفاع عن الجماعات املحلية واإلدارات العمومية، 
في أغلب األحيان الجماعة كتخسر القضايا ديالها، طبيعي هاد ال�سي، 
هادو كيدافعوا على املال العام وكيدافعوا على املصلحة العامة، يا إما 
هاد الناس اللي كيدافعوا ما�سي أكفاء يا إما متواطئين، غير مقبول اللي 
رفع �سي دعوة على �سي جماعة كيربحها، كاينة املسؤولية ديال رئيس 
الجماعة وكاينة املسؤولية ديال رئيس اإلدارة، ملي نجيوا للقضاء فصل 
السلط على راسنا وعينينا، ما ندخلش معك أسيدي مزيان بغيتيني 
نحتارم األحكام اللي صدرتها؟ فسرلي، نفس البقعة األرضية في الشمال 
دارت فيها جامعة 4 ديال األحكام واحد ب 1200 درهم وواحد ب 8000 
درهم إيوا سير فهم، هادي كلها سلطة تقديرية عند القا�سي؟ القضاة 
لنا، بغاوا نحتارموا القضاء ديالهم واألحكام ديالهم يكونوا  يسمحوا 
موضوعيين، ولكن ما غاديش نخليولهم هاد السلطة التقديرية املطلقة، 
وبالتالي دار تعديل تم التوافق عليه، وباملناسبة نبغي نشكر جميع الفرق 
البرملانية واملجموعة البرملانية، فيها واحد يمنع اإلعتداء املادي بدون أن 
يكون املسطرة لنزع امللكية، وكان التزام ديال وزارة املالية باش هاد ال�سي 
يتسجل في املحضر، أنه إيال ما كانش في املسطرة ديال نزع امللكية ما 
يتخلصش، ولهذا املسؤولين اللي كيديروا املشاريع بال ما يصفيوا العقار 
يتحملوا مسؤوليتهم، ما يبقاوش يورطو اإلدارات العمومية والجماعات 
الترابية، ملي كنتكلموا على 10 داملليار خالل ثالث سنوات، 540 مليون 
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 TVA السنة املاضية و560 تقريبا مليون خالل هاد السنة مشات من
ديال الجماعات املحلية، ديال األجور ديال املوظفين ديال الجماعات 
املحلية، الجماعات ما لقاتش باش تخلص املوظفين، املسألة الثانية 
هادي في املادة، املسألة الثانية أنه تم تخصيص االستفاء ديال هاد 
األحكام وهاد املقادير املالية من امليزانية ديال الجماعة املعنية وديال 
الوزارة املعنية، ما يمشيش لبنك املغرب باش يدي الفلوس تاع الدولة، 
جماعة ترابية ما عندهاش باش تخلص وهو كيجي وكياخد من تما كياخذ 
حتى TVA متاع جماعات آخرين، كيعاقب حتى الجماعات اآلخرين، فين 
املنطق فهاد هاد ال�سي هذا، هذه الفقرة األولى؛ الفقرة الثانية 90 يوم 
إيال كانت االعتمادات موجودة يطبق الحكم ويصرف لهداك اللي تحكم 
له ويدي فلوسو؛ الفقرة الثالثة إيال ما كانوش موجودين االعتمادات 
عندو 4 ديال السنوات باش يبرمج هداك املسؤول عن الجماعة وال 
على اإلدارة العمومية باش يخلص هداك الحكم القضائي وجوبا، وهنا 
وزارة الداخلية ويجب أن يسجل في املحضر أن الجماعة إيال ما قداتش 
تخلص لنا وممكن الجماعة تكون بسيطة ويجيوا يخرجوا لها املاليير 
و4 سنين يعيى هداك الرئيس ما يبذل في مجهود وما يقدرش يخلص، 
تخلص وزارة الداخلية، هذا التزام ديال املسؤولية ديال وزارة الداخلية 
باألمس باش صوتنا على هاد ال�سي؛ وفي األخير، هاد الضمانات ال يمكن 
الحجز على أمالك الدولة والجماعات الترابية، إذن اإلخوان هذه هي 

عالش توافقت اللجنة؛

أهم التعديالت اللي جات خالل هاد قانون املالية، بهاد املناسبة 
نبغي نشكر السيد وزير املالية على التجاوب ديالو، تقريبا كان واحد 
املشروع، كما  أو جزئيا على مواد  كليا  الذي قبل سواءا  تعديل   63
تغليب  منطق  يعكس  مما  للمعارضة،  تعديالت  بعدة  الوزارة  قبلت 
املصلحة، مصلحة املواطن بتقوية قدرته الشرائية وتحصين مكتسباته 
من الخدمات اإلجتماعية، كما كان لها األثر في دعم مقاوالت املواطن 
والدفع بقدرتها التنافسية، واحد التعديل ديال تخفيض السعر من 40 
إلى 2.5 % لبعض املواد التي تدخل في الصناعة الغذائية، فهذا نظرا 
لالنعكاس ديالو السلبي على املقاولة الصغيرة املغربية، فلم يتم قبوله 
واستجاب الوزير بأن الفرق فرق األغلبية ارتأت أنه ما خصوش يكون، 
العمومية  اإلنارة  ديال   LED ديال  املصابيح  لهاذوك  بالنسبة  كذلك 
فهذاك كان غادي يكلف الجماعات املحلية حوالي %30 ديال امليزانية 

ديالها، وبالتالي استجاب الوزير لرفض فرق األغلبية لهذا التعديل.

نظرا  السكر،  على  الضريبة  أن  على  الوزير  السيد  مشكور 
النعكاساتها الصحية، الضريبة على السكر نظرا النعكاسها على الصحة 
العامة، السيد الوزير وعدتينا العام اللي داز باملواد مشتقات الحليب 
املحلى الياغورت إلى آخره والبيسكوي راه احنا غادي نتلقاو مع ذوك 
الحكومة  حاضرين،  وتكونو  درا�سي  اليوم  واحد  نديرو  باش  الناس، 
تكون حاضرة، وكذلك املعنيين باألمر والبرملان، ويجب أن ننحو نحو 
املقتضيات اللي مشات فيها الدول املتقدمة في هذا املجال؛ نشكركم 

اإللكترونية  السيجارة  على  الضريبة  قبول  على  أيضا  الوزير  السيد 
فهذا أيضا يدخل في إطار الصحة العمومية، أيضا تشجيع املقاوالت 
على منح الفرص لحاملي شهادات البكالوريا والبكالوريا املهنية للقيام 
بتداريب بإعفاء التعويض الشهري اإلجمالي في حدود 6 آالف درهم، 
إعفاء الصناع التقليديين ومقدمي الخدمات الذي يساوي أو يقل رقم 
أعمالهم السنوي 5 آالف درهم، كما قبلت الحكومة تعديالت ضريبية 

لحماية املنتوج الوطني واملقاولة والتعاونيات؛

بالتمور أشكركم السيد الوزير أنكم قبلتم التعديل  فيما يتعلق 
أن يستثنى املنتوج الوطني من هذا التدبير، فيما يتعلق بالرسوم اللي 
كانت غادي تزاد على جميع التمور، والحفاظ على سعر %7 بالنسبة 
للسيارات االقتصادية، راه السيارات االقتصادية حتى حاجة ما تزادت 
وكذلك خدمات  في صنعها  الداخلة  واملواد  املنتجات  وال  هي  ال  فيها 
تركيب سيارة اقتصادية؛ توسيع نطاق تطبيق التدبير املتعلق بالتسوية 
الطوعية الجبائية الخاضعة للضريبة لتشمل املوجودات واملوضعة، 
اللي مزيان فهاذ ال�سي اللي جبتوه السيد الوزير أنه الناس غادي تم�سي 
ديكالري هذاك ال�سي اللي عندها، وهذاك %5 وال 10 وال ذاك ال�سي 
اللي غادي تاخذو غادي يم�سي للمجال اإلجتماعي فيما يتعلق بصندوق 
التماسك اإلجتماعي، فعلى األقل إيال الناس عرفو باللي هذاك ال�سي 
راه غادي يم�سي للعمل اإلجتماعي هاذي أول حسنة غادي يقومو بها، 
بأنهم راهم غادي يساهمو في هاذوك البرامج بحال الراميد بحال تيسير 
وبحال مليون محفظة واألرامل وكذلك اإلعاقة؛ بالنسبة للتجار املادة 
145 اللي كانت واحد املجال ديال البوليميك ديال العام اللي داز، في 
هاذ السنة ما كاينش املحاسبة بالنسبة للتجار الصغار، وتم الرفع وما 
كانش ذيك déclaration اللي كتكون إليكترونيك وتم الرفع من مليون 
إلى 2 ديال املليون ديال الدرهم عاد باش كتبدى هذاك بالنسبة للتجار 
الخاضعين للنظام الجزافي تماشيا مع تطور املهن التجارية واستجابة 
ملطالب القطاعات الواسعة، إذن هاذ املشكل متاع املادة 145 ما بقاش 

مطروح أبدا؛

النواب  والسادة  السيدات  الوزراء،  السادة  نؤكد؛  الختام  في 
املحترمين، السيد الرئيس، على أن نجاح أي نموذج تنموي نحن مقبلون 
لبناء املستقبل  للمواطن، كلبنة أساسية  بإعادة االعتبار  عليه رهين 
باإلنصات إلى مطالبه واالستجابة لحاجياته الدستورية والحيوية من 
تعليم وتطبيب وتشغيل وسكن الئق وإعطائها األولوية الوطنية الالزمة، 
وما مناقشة مشاريع القوانين املالية إال محطة سنوية تختزل مناقشة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للسياسات  العامة  التوجهات 
والبيئية املوجهة لخدمة املواطن، وحتى تكون اإلدارة واملؤسسات في 
خدمة املواطن بالرفع من جودة خدماتها وفعالياتها، وألن هاد املشروع 
والهشة  الفقيرة  بالطبقة  واالهتمام  اإلجتماعي  التوجه  ليكرس  أتى 
فإننا  االستثمار،  وتشجيع  املتوسطة  الطبقة  ولتوسيع  ومساعدتها 
» قلي باإليجاب   2020 لسنة  املالية  القانون  سنصوت على مشروع 



عدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( الجريدة الرسمية للبرملان6776  

إلىيعالمي بعملوبيفسي7ىيهللايعملكمي لسولهي بملؤمنوني ست7د ني
العظيم.  تعملون« صدق هللا  كنتمي بماي ف نبؤكمي بلغ بي بلشهادةي

شكرا لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن باسم فريق األصالة واملعاصرة 
للسيد الرئيس محمد أبدرار. السيدات والسادة النواب، شيئا ما من 
االنضباط لنستمع إلى جميع املتدخالت واملتدخلين، السادة النواب من 

فضلكم الجلوس، السيد الرئيس لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديمحمديأبدلبليلئيسيفريقيبرصالةي بملعاصرة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهللي بلصالةي بلسالميعلىي
لسو0يهللاي علىيآلهي مني باله،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

لي الشرف أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020، بداية ال يمكننا 
إال التعبير عن تثميننا ملا جاء في الخطاب امللكي بمناسبة تخليد ذكرى 
املسيرة الخضراء، ملا فيه من عمق في النظر والتفكير وبعد استراتيجي في 
تناول القضايا الداخلية والخارجية، سواء في إطار الدفاع عن الوحدة 
الوطنية والترابية أو املبادرة للنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
واملجالية، أو في سياق بناء عالقات الجوار والتفاعل البناء مع مختلف 

التحديات املطروحة على املستوى اإلفريقي والعربي والدولي.

بها  تقوم  التي  باملجهودات  التنويه  ضرورة  إلى  اإلشارة  وتجدر 
انعكس  ما  وهو  الخارجية  السياسة  مجال  في  املغربية  الدبلوماسية 
إيجابا على ملف قضية وحدتنا الترابية، وهو ما يستدعي منا جميعا 
التكتل وراء صاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، في الدفاع عن املصالح 
الوطنية، إذ عبر جاللته في خطابه املوجه للشعب املغربي يوم 6 نونبر 
2019 بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء املظفرة على ضرورة تعبئة 
كل القوى الوطنية دفاعا عن شرعية موقفنا اتجاه أقاليمنا الجنوبية 
العزيزة؛ كما أننا واعون في فريق األصالة واملعاصرة بالتحديات واملخاطر 
التي يجب أن نأخذها مأخذ الجد، وأال نسقطها من حساباتنا السياسية 

حكومة وبرملانا وأحزابا سن سياسية ونقابات ومجتمع مدني.

كما ال يفوتنا التعبير الصادق عن االمتنان العميق لجاللة امللك، 
أمن  على  الدائم  وحرصه  املغربي  الشعب  وطموح  هموم  حمله  على 
واستقرار اململكة، وعلى يقظته املستمرة في السهر على احترام الدستور 
وحسن سير املؤسسات الدستورية وعلى صيانة االختيار الديمقراطي 

وحقوقه وحريات املواطنين واملواطنات والجماعات؛

نّبه  أن  هللا،  نصره  السادس،  محمد  امللك،  لجاللة  سبق  وقد 
الحكومة الحالية انطالقا من نظرته االستراتيجية وحسه االستشرافي 
إلى عيوبها وعجزها البنيوي عن بلوغ األهداف املسطرة في برنامجها 
األهداف  تحقيق  في  امللموسة  املساهمة  فباألحرى  الحكومي، 
االستراتيجية للمملكة، وخاصة تحقيق العدالة اإلجتماعية واملجالية 

والتنمية البشرية؛

كما يسعدني باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس النواب املوقر 
أن أعرض على أنظاركم تقييمنا ملشروع قانون املالية رقم 70.19، في 
قرب  مستحضرا  عليه  للمصادقة  املخصصة  العامة  الجلسة  هذه 
انتهاء هذه الوالية التشريعية من حيث عمر تنفيذ البرنامج الحكومي، 
والسياق الدولي والجهوي والوطني البالغ التعقيد واملتعدد الرهانات 
السياسات  مخرجات  رفض  إلى  العام  الشعبي  والنزوع  والتحديات، 
الحكومية الحالية واالحتجاج عليها، بل وامليل إلى فقدان الثقة في آليات 
نستغل  فنحن  واليوم  التقليدية،  صيغها  في  التمثيلية  الديمقراطية 
هذه املناسبة الدستورية للجهر بموقفنا من موقع املعارضة وبدافع ما 
يجمعنا مع املواطنات واملواطنين من التزام سيا�سي وأخالقي، خاصة وأن 
الجميع يتساءل عن عالقة مشروع قانون املالية لهذه السنة بالحكومة، 

فهل الحكومة املعدلة أم السابقة هي التي سهرت على تهييئ املشروع؟

بلس ديبلرئيس،

على الرغم من كوننا ال نحّبذ التطرق إلى بعض القضايا املحرجة 
انتظام  إطار  في  الواجب  االنضباط  بقواعد  االلتزام  بعدم  الخاصة 
هذه  مثل  في  وفرقها  التشريعية  املؤسسة  مكونات  بين  العالقات 
 أننا نجد أنفسنا مضطرين كفريق للتنبيه من مخاطر 

ّ
املناسبات، إال

وعواقب االنزالق نحو تصفية حسابات سياسوية مصلحية ضيقة، 
وانطالقا من التزامات كفريق نود اإلعالن للجميع أننا تعرضنا ملجموعة 
من الضربات من جهات متعددة، إما بخلفية االستقواء أو الركوب على 
تواجدنا السيا�سي، أدائنا كفريق أو افتعال خصومات مجانية من أجل 
والسابق  املحموم  التسابق  بهدف  وذلك  السياسية،  هيئتنا  إضعاف 

ألوانه نحو محطة االستحقاقات القادمة.

وإذا كنا نتفهم على التوجه إلى مثل هذه املمارسات والتصرفات 
محكوم بعلة ضعف قدرة مكونات البعض على العمل واإلنجاز واألجرأة 
على أرض الواقع، فإننا غير مبالين ملثل هذا السلوك، ومقتنعين بذكاء 
املغاربة وبأن صناديق االقتراع هي الفلسفة في نهاية املطاف، يبدو أن 
البعض ال يريد أو يتعامى عن التقاط اإلشارات، اإلشارات اإليجابية 
من حزب األصالة واملعاصرة، وردا على بعض الظالل، نقول إن بعض 
األحزاب التي تأسست خارج سياق التطور التاريخي للمجتمع، خارج 
سياق التطور التاريخي للمجتمع املغربي، والتي تمت الهندسة لتواجدها 
اإلرهاب،  الئحة  في  بالدخول  تعمل  دولية  حركات  داخل  بالدنا  في 
إلى  تسعى سوى  وال  يسعى  ال  اليوم،  الحكومي  التدبير  في  واملتحكمة 
عرقلة مسار التطور الذي يعرفه املغرب، وإيقاف سيرورة االنتقال إلى 



6777 الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( 

الديمقراطية والتراجع بسياساته الحالية والنكوص في جميع املجاالت 
الدين،  في  اإلتجار  طريق  عن  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
والتالعب بالقيم والقواعد األخالقية، وتحريف املمارسات والسلوكات، 

ودفع الناس إلى غياهب الغلو والتطرف.

إن الفساد واملفسدين هم الذين يسعون إلى استنساخ التجارب 
الفاشلة من الخارج، والتي ال تمت بصلة إلى الشعب املغربي من قبيل 
التزمت وممارسة التقية في سلوكها وممارساتها داخل إطارات املجتمع 
املدني وأجهزة الدولة، مثل هذه األحزاب لألسف وبنية تغولها والسيطرة 
على كل مؤسسات الدولة تعمل على تأجيج األوضاع، والرفع من منسوب 
االحتقان اإلجتماعي، وتحريض اإلطارات وإفساد العالقات واألخالق 
والسلوكات، ودعم الفساد بكل أنواعه من الفساد الجن�سي إلى الفساد 
السيا�سي واالقتصادي واملالي عبر اإلستفادة القصوى من كل أشكال 
الريع الذي يتمتع به قادة األحزاب املعلومة، وهو ما كشف للمغاربة 
قناع التقوى والتعفف بمد اليد على أموال املال العام من خالل مواقع 
املسؤولية التي يحتلها قياديو تلك األحزاب، لذلك فاملطلوب هو الكف 
عن تصريف اإلمالءات والتعليمات الخارجية املتطرفة لتوجيه البالد إلى 
آفاق مجهولة وعواقب غير محمودة العواقب، وإن عدتم عدنا، والكل، 
السيد الرئيس، في الوقت الذي تعتبر الحكومة ملزمة بالتزام السلوك 
النموذجي وبإعطاء املثال واالنخراط في عمليات القطع مع هدر وتبذير 
املال العام، وتقليص النفقات غير الضرورية لم يتمكن رئيس الحكومة 
من تنفيذ شعار محاربة الفساد، والقطع مع سياسة الريع املالي، الذي 
خصص لعدد كبير من الشخصيات من بينهم رؤساء الحكومات ووزراء 
سابقون وكبار املسؤولين وآخرون من هارمي الرياضة والفن، وذلك 
باملحاربة على بند التحمالت املشتركة في مشروع قانون املالية، والكل 
على علم بخلفيات عدم الكشف عن قوائم املستفيدين من ريع املالية 
العمومية سنويا بدعوى عدم التشهير، علما بأن هذا اإلجراء ال يدخل 
دافعي  املواطنين  بجيوب  واملس  الدولة  بمالية  العبث  باب  في  سوى 
الضرائب، الذين يقتطع شهريا من أجورهم لصالح صناديق التقاعد 
والتغطية الصحية، إضافة إلى توزيع أرا�سي الدولة باملجان أو بسعر 
واستغالل  القانون  على  بالتحايل  الكبرى  املدن  في  الفالحية  األرض 
إلى  الصناعية  للمناطق  املخصصة  الهكتارات  مئات  وتحويل  ثغراته 
مناطق للتجزئات السكنية في غياب أية محاسبة، ناهيك عن الصناديق 
السوداء للحكومة التي يفوق عددها 60 حسابا واإلبقاء على صندوق 
الزكاة في مشروع قانون املالية الجديد رغم أنه غير مفعل، وارتفاع 
نفقات الصناديق السوداء إلى 9002 مليار سنتيم، هذا دون الحديث 
التعويضات  من  استفادوا  الذين  واملوظفين  املسؤولين  بعض  عن 
الخيالية للمغادرة الطوعية وعادوا مع وزراء هذه الحكومة إلى تحمل 

املسؤولية عن طريق عقود لإلستفادة من ريع املال العام؛

املشاريع  مختلف  في  آثره  وبروز  الفساد  حجم  تنامي  ظل  وفي 
والبرامج العمومية املنجزة، ال املواطنون وال الفاعلون االقتصاديون 

واالجتماعيون والسياسيون رأوا في الواقع أثرا لالستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد، التي تهلل للحكومة بإنجازها؛ ومما يتم تداوله في نطاق 
واسع ويعاب على الحكومة في هذا الباب هو اللجوء إلى إنشاء شركات 
بأسماء ومقربين من وزراء ورؤساء ومدراء كبار لالستفادة من الصفقات، 
وارتفاع منسوب الرشوة على مستويات عليا، وهو ما يجعل املتورطين 
في منأى عن كل محاسبة، ويحدث هذا في الوقت الذي تهلل الحكومة 
بمحاربة الفساد بأشكال وصيغ انتقائية خاضعة ملنطق الوالء والزبونية 
والقرابة واملحسوبية، وتضع ذلك ضمن إنجازاتها في محاربة املفسدين؛ 
إلى غير ذلك،  الرمال  النقل والصيد ومقالع  املأذونيات،  نجد رخص 
تضيع على خزينة الدولة مليارات الدراهم، إضافة إلى التهريب الضريبي 
وغياب الشفافية في الصفقات العمومية وملفات الفساد، فاملواطن 
البسيط هو من يؤدي الثمن في مختلف املجاالت خاصة في الخدمات 
الضرورية، كالصحة والتعليم والشغل، وهو ما يجعل منسوب الثقة 
ويهدد  متزايد،  ارتفاع  في  العام  الشأن  تدبير  وفي  السيا�سي  العمل  في 
املحطات السياسية واالنتخابية القادمة بتقهقر نسبة املشاركة خاصة 
مع وقوف الجميع على حقيقة التشبث بعدم حالة تقارير املجلس األعلى 

للحسابات على محاكم جرائم األموال وتركها على الرفوف؛

وقد كان على الحكومة في مشروع قانون املالية الحالي، بدل العمل 
على تشجيع التهريب املالي خارج أرض الوطن عبر الخروج بقرار العفو 
الضريبي، والسماح بعودة األموال املهربة على غرار عملية العفو األولى 
تهريب  في  السبب  ما  تتساءل  أن  بنكيران،  حكومة  مع   2014 خالل 
تلك األموال؟ وأن تجيب على التساؤل الكبير، ملاذا لم يثق املغاربة في 
حكومتهم؟ هذا هو السؤال الجوهري الكبير، تعلمون أن العديد من 
الدول الغربية عرفت أزمات مالية واقتصادية حادة خالل العشرية 
األخيرة، إال أنها أبدعت في معالجتها واستطاعت الخروج منها، لكننا في 
املغرب الحمد هلل لم نعرف من تلك األزمات أو على األقل بتلك الحدة، 
ومع ذلك لم تستطع حكومتنا إبداع سياسات جريئة وناجعة للخروج 
الراية  في بالدنا، فحكوماتنا رفعت  التي أصبحت مستقرة  من األزمة 
البيضاء واستسلمت أمام معضلة النمو االقتصادي وبطالة الشباب 
بمن فيهم حاملي الشهادات، وأيضا أمام املديونية الخارجية والداخلية 

والفقر والفساد والريع.

واملعاصرة  األصالة  فريق  في  ارتأينا  التفاصيل  في  الخوض  وقبل 
بمجلس النواب، أن نعبر لكم عن إرادة الشعب املغربي في ميزانيات 
تعكس طموحات العشرية الثالثة للعهد الجديد، ووضع قطار العدالة 
اإلجتماعية واملجالية فوق سكته الصحيحة، وهو ال ينتظر منكم الجري 
وراء ميزانية تقنية بدون هوية سياسية، هاجسها األول واألخير البحث 
عن التوازن املالي ولو على حساب التوازن اإلجتماعي، وكأن الحكومة 
املغربية تلميذ نجيب للبنك الدولي، ونعبر لكم على أن مشروع القانون 
املالي هذا مشروع عاد جدا وخالي من اإلبداع على غرار قوانين السنوات 
أيساير  ولن  املرحلة  تحديات  مستوى  دون  فهو  وبالتالي  املاضية، 
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التوجهات امللكية الجديدة الرامية إلى الدخول في مرحلة جديدة عنوانها 
األكبر صياغة نموذج تنموي جديد، أقول صياغة نموذج تنموي جديد 
تحتل فيه التنمية والعدالة اإلجتماعية واملجالية الصدارة، كما نعبر 
لكم عن امتعاضنا من األداء الحكومي بشكل عام خاصة وأن هناك بروز 
واضح ألزمة حكامة وحكومة عند تفعيل مقتضيات الدستور في مختلف 
التطبيق  وفي  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت 
املسؤولية  ربط  ملبدأ  واملمنهج  امللموس  والتفعيل  للقانون  العادل 
باملحاسبة والتصدي الحازم ملظاهر الريع والفساد وتبخيس القاعدة 
القانونية عموما، فكيف يمكننا أن نصدق خطاب التفاؤل لدى السيد 
وزير االقتصاد واملالية؟ وهو لم يرفق مشروع قانون املالية ال بمشروع 
قانون اإلطار لإلصالح الجبائي الذي به كل املناظرات الوطنية للجبايات 
املنتج  لالستثمار  محفزة  لالستثمار  جديدة  مدونة  بمشروع  حتى  وال 

للثروة والشغل؛

في مشروع  العمومي  االستثمار  بأهمية حجم  التبجح  إن خطاب 
قانون املالية هذا ليس له مصداقية، لسبب بسيط وهو أن مردودية 
بفوائد  للتصدي  فقط  تكفي  بحيث  محدودة،  االستثماري  املجهود 
الديون العمومية، وما أكبرها وبالتالي ليس هناك تنمية وطنية وإنما 
هناك تنمية ثروة املؤسسات املقرضة وهذه مفارقة كبرى لحكومتنا، 
فاملشروع يعكس تصورا غير دستوري الوظيفة الحكومية بحيث جعل 
منها شبه مؤسسة بنكية ومالية هاجسها البحث عن املوارد بأي ثمن 
وليس مؤسسة سياسية تدبر شؤون التنفيذية لألمة املغربية وتعالج 
قضايا البطالة والصحة والتعليم والسكن ومحاربة الرشوة والفساد 

والريع؛

الحرية  تضمنه  الراسخ  السيا�سي  واالستقرار  الحقيقي  األمن  إن 
والعيش الكريم واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية واملجالية 
وتحصين الطبقة الوسطى، ألنها عماد كل استقرار وكل استمرار، وهو 
ما لم يستوعبه مع األسف مهندسو مشروع قانون املالية هذا الذي 
يقتل األمل واالطمئنان الذي زرعه دستور 2011 في نفوس املواطنين 
واملستثمرين؛ ولهذه األسباب تهرب الحكومة إلى أسلوب عدم التجاوب 
التشريعية،  املؤسسة  داخل  املعارضة  وانتقادات  مالحظات  مع 
الوطنية  املؤسسات  وتوصيات  اقتراحات  مع  التفاعل  ورفض  بل 
للتقييم واملراقبة، املتعلقة باختالالت عدم اإللتقائية وعدم النجاعة 

االقتصادية واالجتماعية للسياسات العمومية.

ونحن في فريق األصالة واملعاصرة، ال نستغرب من حكومتكم هاد 
السلوك السيا�سي الخارج عن جادة الصواب، فيما يتعلق بتدبير الشأن 
العام، ال نستغرب، خاصة وأن الحكومة عودت املغاربة على اتخاذ 
ال  تنفيذ  نسب  وتحقيق  غير مطمئنة،  وإجراءات  وقرارات  اختيارات 
تستجيب النتظارات الشعب املغربي، كما هو الحال في تنفيذ قوانين 
املالية للسنوات املاضية، فسياستكم دون مستوى خلق جيل جديد 
من من اإلصالحات املرتكزة على التفعيل وفق قيم الديمقراطية، وال 

تمتلك تصورا، بل وليست لها القدرة على خلق الطفرة الحقيقية التي 
ينتظرها الجميع، دون الحديث عن تفويت فرص وإمكانات التوزيع 
العادل للثروة بين كل الفئات والشرائح اإلجتماعية، والعجز عن إقامة 
دعائم قارة ملنظومة الضمان اإلجتماعي، واألكثر من هذا، هو أن تدبيركم 
للقطاعات الحكومية غير مطمئن، بل واملقلق فيما يخص اإلختالالت 
الفظيعة املسجلة في مجاالت تدبير االعتمادات وآليات الحكامة، في شقي 
املسائلة والشفافية، وتقييم نظام املراقبة الداخلية ونظام املعلومات، 
وقنوات التواصل، وتدبير الطلبيات العمومية، وهو ما يؤثر سلبا على 
العمومية، ويحول دون  واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  أداء هذه 

توجهها إلى اعتماد سياسات مراعية لشرط العدالة اإلجتماعية.

لذلك نغتنم هذه املناسبة، لنسجل من موقعنا كمعارضة بناءة، 
أن مشروع قانون املالية السنوي لسنة 2020 ال يرقى إلى التطلعات 
املنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق اإلجتماعية واملجالية، لم 
يقدم الوصفة الالزمة للرفع من نسبة النمو، لم يقدم للمغاربة رؤية 
مستقبلية واضحة فيما يخص الدين العمومي. مشروع يعيد إنتاج 
نفس املشاكل اإلجتماعية واالقتصادية، مشروع ال يتما�سى مع خطاب 
مشروع  الحالية،  التشريعية  الدورة  افتتاح  أثناء  الجاللة،  صاحب 
جاء بمادة في األول جاء بمادة غريبة، املادة 9 تخرق مبدأ دستوري 
بمسها بهيبة القضاء وحقوق املتقاضين، وتزيد من إضعاف منسوب 
الثقة، وتقحم الفاعلين في نقاش ضبابي، وهو ما من شأنه، لو أنه تم، 
بدفع املستثمرين إلى العدول عن مشاريعهم، وهنا أفتح قوس ألعرج 
على ما حدث أمس أو صباح اليوم بلجنة املالية، قدم فريق األصالة 
القضاء،  املادة، يرفض املس بسلطة  واملعاصرة تعديل يرفض هذه 
كما   9 املادة  برفض  موقف صريح  املواطنين،  بحقوق  املس  يرفض 
جاء في صياغته السابقة، تفاعلت الحكومة، وتم االتفاق على تعديل 
املادة، وهو ما تجاوب معه فريق األصالة املعاصرة، تعديل يوازي حفظ 
الحقوق واحترام القضاء، ملسة من فريق األصالة واملعاصرة كفريق 
معارض، يمثل صوت الشعب، أرجو أن تلتقطه الحكومة وأن يلتقطه 
جميع الشركاء، مشروع، في شقه اإلجتماعي، عبارة عن إعالن نوايا، 
ألن املقتضيات واملضامين واإلجراءات التي يتضمنها واملتعلقة أساسا 
بالسياسة اإلجتماعية، ال تجيب عن املطالب املتنامية، واملعبر عنها في 

مختلف الجهات واألقاليم ومختلف الشرائح املجتمعية.

بلس ديبلرئيس،

رهان املغاربة على التعديل الحكومي كان يتمثل في مناهضة الفساد 
وتوفير الخدمات اإلجتماعية، عبر تعاقد مكونات األغلبية على تحقيق 
دمقرطة املؤسسات وإعمال الحقوق على أرض الواقع، لكن التعديل 
الذي وقع، بالشكل الذي تم إخراجه، وبنوعية اختيار الوزراء، وطبيعة 
تجميع القطاعات الحكومية، يطرح السؤال عريضا حول قدرة تعاطي 
تحسين  بمطلب  املرتبطة  االحتجاجات  واقع  معا  املعدلة  الحكومة 
ظروف العيش، إذا لم يتم التعديل الحكومي إال بصعوبة كبيرة وبعد 68 
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يوم من صدور األمر امللكي، وال زال تطعيم اإلدارة بالكفاءات ينتظر ذلك 
الذي لن يأتي، صحيح أنه تم تقليص عدد أعضاء الحكومة من 39 إلى 
23 وزير، وهذا �سيء إيجابي نثمنه كمعارضة بناءة، لكن البد أن نسجل 
أن التعديل تم بعشوائية كبيرة، إلى درجة إسقاط وزارتين حيويتين من 
تشكيلة الحكومة، وجعلها في وضعية معاناة من عدم االستقرار، وما 
لذلك من تأثير سلبي على تنفيذ البرنامج الحكومي، والسقوط في مطب 
للبرملان، وما يشكله ذلك من  التعديل  بتقديم حيثيات  القيام  عدم 
خرق لنطاق الثقة الذي يجمعه باملؤسسة التشريعية، إضافة إلى ضم 
الحكومة لعدد غير مسبوق من التكنوقراط، بالرغم من أنها مشكلة من 

تحالف عدد كبير من األحزاب.

إن اإلفراط في عدد الوزراء التكنوقراط يعتبر مسا بروح الدستور، 
وضربا لالختيار الديمقراطي ألنه ال ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، 
خاصة وأنه ال يستحضر معطى تجميع قطاعات حكومية في النسخة 
مستوى  على  مهمة  ارتباكات  أحدث  ما  وهو  الحكومة،  لهذه  الثانية 
إشكال عالقة  يطرح  وهنا  إرضاءات حزبية ضيقة،  بفعل  اإلدارات، 
اإلخفاقات االقتصادية واالجتماعية بذوي الكفاءات املتميزة، املتغنى 
بها من طرف الحكومة، أفلم يكن التكنوقراط جزء من مكونات اتخاذ 
ألم  للوزراء؟  القرارات واالختيارات تحت مسؤولية سياسية مباشرة 
يكن هذا كافيا ملن أجل إيقاف هذه الحملة الحكومية التي تقدمهم 
للرأي العام، على أساس أنهم ذو كفاءات متميزة في مجاالت التسيير 
اإلداري والقانوني واالقتصادي واملالي واإلعالمي؟ ألم يكشف الواقع 
وللحاجيات  اإلجتماعي  للوضع  مالئمة  تكن  لم  التي  اختياراتهم  زيف 
االقتصادية للبلد؟ ألم يثبتوا للجميع أنهم ببساطة على خصومة أو 
تنافر مع العمل السيا�سي؟ فهل بمثل هذه األطر السياسية واإلدارية 
يمكن تدبير الشأن العام للمغاربة؟ فعن أي كفاءات متميزة تتحدث 
الحكومة؟ إننا في فريق األصالة واملعاصرة لنأسف على املنهجية التي 
اعتمدت في هذا التعديل، منهجية لم تحترم ذكاء املغاربة، وألنكم لم 

توضحوا املعايير التي اعتمدتموها في اختياراتكم.

بلس ديبلرئيس،

في إطار عفا هللا عما سلف وتجاوز ممارسات املا�سي والبحث عن 
سبل تجاوز أزمة الثقة، لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات التسوية 
الطوعية للدخول املهنية والفالحية، على مستوى إيداع األموال األبناك 
في اآلجال وبالنسب املحددة في مشروع قانون املالية هذا، فتكافؤ الفرص 
يلزم املغاربة بتحمل تبعات االلتزامات، لكن يمنحهم الحق في التمتع 
بالحقوق على قاعدة العدالة في توزيع وإعادة توزيع الثروة، بل ويفرض 
عليكم أال تكيلوا بمكاييل متعددة في مجال اتخاذ القرارات االقتصادية 
واملالية، ودائما سنطرح نفس السؤال، ملاذا هذه اإلجراءات؟ الجواب، 
الثقة املفقودة من املواطن على هذه الحكومة، ليست هناك ثقة على 

األساس.

 ،2020 سنة  املالي  القانون  مشروع  تضمن  الذي  الوقت  ففي 

الصناعية  خاصة  الشركات  بعض  همت  وإعفاءات  تخفيضات 
القيمة  على  الضريبة  أسعار  في  بزيادات  الحكومة  تقدم  والرياضية 
املضافة وزيادة في أسعار املنتوجات، من قبيل السيارات االقتصادية 
والتمور وزيت النخيل واللحوم واألسماك املستوردة التي من سيتحمل 
ما يحيل على  البسيط، وهو  املواطن  الحال  املالية؟ بطبيعة  تبعاتها 
ما  الذي  النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  السابق كفريق  موقفنا 
فتئنا نعّبر عنه على امتداد واليتين تشريعيتين؛ فمشروع قانون املالية 
هذا مثله في ذلك مثل باقي مشاريع القوانين املالية السابقة، محكوم 
بتصور تقني محض من جهة وسخي مع بعض الفئات من جهة أخرى، 

وهو بعيد كل البعد عن أية رؤية سياسية ناظمة؛

إن تصريحكم بأن هذا مشروع قانون مالي انتقالي يفيد القطع مع 
وعود البرنامج الحكومي، وبذلك فهو فاقد ألية هوية سياسية أو مسحة 
اجتماعية، وال يتعدى سقف مضمونه أن يعبر بشكل أو يعبر بشكل 
رئي�سي عن الرغبة في تطويق األزمة املالية ومحاولة السيطرة على عجز 
امليزانية، وهو ما يعني أنكم في حالة شرود فيما يخص بعد النظر وإرساء 
معالم نموذج تنموي جديد في ارتباط وثيق برهانات املطلب اإلجتماعي 
واملجالي، فال أنتم قادرون على تجاوز اإلطار املاكرو اقتصادي بما يعانيه 
من عجز مزدوج سواء على مستوى امليزان التجاري أو ميزان األداءات، 
وال على تجاوز توجه توجهكم نحو اقتصاد املديونية، وال على تجاوز 
معضلة ضعف االستثمار الخاص، وال على تفادي التضارب القائم بين 
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين القوانين القطاعية 

السابقة وال على تفادي ضعف املنافسة الشريفة؛

وقد يكون من السهل انحدار املغرب إلى رتبة استثمار بأفق سلبي، 
نظرا ألن الناتج الداخلي للفرد باملغرب يسجل أضعف نسبة بين جميع 
يتجاوزان  باملغرب  التوأمان  والعجزان  املغرب،  مع  املصنفة  الدول 
عجوزات باقي الدول، والدين الخارجي مقارنة بالدين الداخلي الخام 
يبلغ باملغرب حوالي %14 مقابل %7 فقط كمعدل للدول التي لها نفس 
التنقيط، واملغرب أقل تنمية وحكامة من البلدان املصنفة ضمن نفس 

الفئة.

على  الضريبة  تهم  إجراءات   7 يتضمن  املالي  القانون  فمشروع 
الشركات، وهي متطلبات فرضها االتحاد األوروبي، ومنظمة التعاون 
القواعد  مع  ينسجم  لكي  املغرب  على   OCDE االقتصادية  والتنمية 
الجبائية الدولية والقواعد املعتمدة من طرف منظمة التعاون السالفة 
الذكر؛ الكثير من اإلجراءات الضريبية ال يسعني املجال لذكرها، على 
كل حال املقاوالت املصدرة التي سيتم إنشائها مستقبال لن تستفيد من 
اإلعفاء من الضريبة على الشركات ملدة 5 سنوات، عنوان عريض، هناك 
إجراءات أخرى؛ العديد من امللزمين املعنويين الذين كانوا يخضعون 

للضريبة على الشركات ب %17.5 سابقا، غادي تردوها ل 20%..

إن مشروع قانون املالية همه الوحيد هو تدبير التوازنات املالية 
والحرص على انسجام النظام الجبائي الوطني مع القواعد والضوابط 

التي تفرضها الشراكة مع االتحاد األوروبي.



عدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( الجريدة الرسمية للبرملان6787  

إن امليزانية العمومية تعاني من ضائقة كبيرة، والدليل القاطع على 
ذلك هو أن هذه الحكومة، كسابقتها بعد فشلها في تمرير حجز ممتلكات 
الدولة قصد تنفيذ األحكام القضائية، ها هي تجدد الفكرة مرة أخرى 
من خالل هذا املشروع، وهو ما نعتبره في فريق األصالة املعاصرة إجراء 

غير دستوري وغير ديمقراطي.

إدراج  إلى  الرامية  األوروبي  االتحاد  لتهديدات  املغرب  أخيرا رضخ 
املغرب ضمن الئحة البلدان الجبائية »الجنان الجبائية الدولية، وقر 
بموجب القانون املالي 2020، إخضاع املقاوالت املقيمة باملناطق الحرة 
إلى الضريبة على الشركات، بسعر %15 بدل %8.5، في تصرف غريب، 

وكل هذا استجابة لالتحاد األوروبي.

واالجتماعية  السياسية  للروح  يفتقد  املالية  قانون  مشروع  إن 
الجديدة التي انطلقت مع العشرية الثالثة العتالء جاللة امللك، محمد 

السادس، حفظه هللا.

إن املشروع تؤطره منهجية محاسباتية ورؤية مالية تتوخى احتواء 
األزمة املالية، ولدينا الكثير من األمثلة، نوجز بعضها:

البحث عن املوارد املالية ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، 
وخير مثال في ذلك هو اإلجراءات الجمركية والضريبية التي أحدثتموها 
في هاد املشروع، وتفضيل املقاربة اإلبرائية أو املساهمة اإلبرائية على 
مقاربة احترام القانون وتطبيقيه؛ التمكن ملخرجات وتوصيات املناظرة 
أمواج  على  الركوب  مقابل  في  الحكومية،  للجبايات  الثالثة  الوطنية 
مطالب املهنيين واالستفادة السياسية من معاناتهم؛ إضافة إلى أن هذا 
املشروع يطمح إلى تعزيز ثقة املواطنين وامللزمين في اإلدارة عن طريق 
تقوية  هو  املطلوب  لكن  استثنائية،  كإجراءات   ، الطوعية  التسوية 
الضريبية؛  العدالة  وتحقيق  الضريبية  املساطر  وتبسيط  الشفافية 
كذلك هذا املشروع يتمادى في تأجيل األوراش الكبرى إلصالح صندوق 

املقاصة وصندوق التقاعد والجهوية املتقدمة.

نقطة أخرى، تخصيص 198 مليار درهم لإلستثمار العمومي، لكن 
رغم أهمية هذا املبلغ فإنه، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، يتضح أنه 
يبقى بعيدا عن مواصلة دينامية اإلصالح وكذلك مردوديته من حيث 
فرص الشغل تبقى محدودة جدا؛ املشروع يكرس سياسة التخلص 

وتفويت ممتلكات الدولة بهدف التحكم في عجز امليزانية.

السيد الرئيس، إضافة إلى أمور أخرى، السيد الرئيس، لقد اخترنا في 
فريق األصالة املعاصرة بمجلس النواب أن نضعكم في صورة أن األرقام 
الكبيرة والشعارات الفضفاضة واملشاريع املبرمجة املدبجة بالخطابات 
املسيلة للعاب تحول دون أن تقرأوا موضوعيا الواقع املزري والظروف 
املعيشية الصعبة واندحار القدرة الشرائية لعموم املغاربة، ونخبركم 
بأن الوضعية في غاية الخطورة من حيث ضعف السياسات الحكومية 
في مجال التشغيل واالنتشار املخيف للعطالة داخل املجتمع، حيث ال 

زالت نسبة البطالة في تزايد مخيف أكثر من %10؛

النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  تقدم  الرئيس،  السيد 
خالل مناقشته لهذا املشروع 83 تعديل، همت أغلبية مواد مشروع 
الفريق  مقترحات  لبعض  الحكومة  قبول  من  الرغم  وعلى  القانون، 
على غير عادتها، فإن األمل كان يحدونا لقبول نسبة أكبر والتراجع عن 
تخدم  الفريق ال  في  اعتبرناها  التي  والتدابير  اإلجراءات  مجموعة من 
مصلحة املواطن، وترتهن أكثر إلى إمالءات خارجية وتوخت التعديالت 

الذي اقترحناها ما يلي:

- دعم الجماعات الترابية من أجل تحسين النجاعة الطاقية في 
اإلنارة العمومية؛

- اإلعفاء الكلي من الرسوم الجمركية بالنسبة للمغاربة املقيمين 
بالخارج فيما يخص استيراد السيارات السياحية؛

- رفض الزيادة في تعريفة الرسوم الجمركية التي أحدثتموها من 25 
ل30، التعديل ديالنا كان خفض ديك %5 ؛

- جبنا ليكم تطوير أنشطة الشركات الدولية التي تمتهن اإلشهار في 
اإلنترنيت، ما يسمى بgafa ؛

- الحفاظ على تنافسية املقاوالت املصدرة باإلبقاء على استفادتها 
من اإلعفاء الكلي ملدة 5 خمس سنوات ورفضتوها؛

- تعزيز تنافسية وإنتاج املقاوالت في املجال السياحي بعدم إخضاعها 
للزيادة الجديدة برسم الضريبة على الشركات، وقلنا لكم ها فين تجيبوا 

الفلوس؛

- إدراج املقاوالت استيراد وتوزيع املحروقات وشركات اإلتصاالت 
ضمن السعر الخاص للضريبة على الشركات املحددة في %37 بمعنى 
%6 ها فين تجيبوها من أجل دعم موارد الخزينة لكنكم  قلنا لكم 

رفضتم كما العادة؛

كذلك اقترحنا عليكم تخفيض سعر الضريبة على الدخل حسب 
الفئات من أجل الرفع من القدرة الشرائية لألجراء وتشجيع املقاوالت 

على تشغيل األطر، نفس الجواب؛

- اإلبقاء على اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة 
للتمور، على كل حال، استجبتم لهاد التعديل؛

- إعفاء األدوية الخاصة بمرض التصلب اللويحي، إن صح التعبير، 
هل هذا هو املصطلح الصحيح؛

- االحتفاظ وعدم املساس بالحد األدنى للسكن اإلجتماعي في حدود 
50 متر؛

- عدم الزيادة في سعر الضريبة على السيارات االقتصادية وإبقائه 
في حدود %7؛

إلى غير ذلك من التعديالت الهامة التي تستجيب لهموم املواطنين 
وتستجيب ملتطلبات االقتصاد الوطني، لكن كما عودتنا الحكومة دائما 
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الرفض والرفض إيزاء تعديالت املعارضة؛ على كل حال وجراء هذه 
األوضاع، نقول تبقى الحكومة هي املسؤولة األولى عن هذه األوضاع 
للنهوض  املالئم  املناخ  توفير  في  جاد  بشكل  إسهامها  لعدم  املزرية 

باالقتصاد الوطني.

إن دراسة مشروع القانون بعمق وتأني، تفيد التخلي عما هو وارد في 
البرنامج الحكومي، ولو أنه فاقد للهوية السياسية واألبعاد االجتماعية 
منذ البدأ، وللخوض أكثر في كل ما هو تقني واقتصادي أعطي الكلمة 
للسيد النائب املحترم ال�سي هشام املهاجري أقول قولي هذا وأستغفر 

هللا لي ولكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

الثاني دائما باسم فريق األصالة  شكرا السيد الرئيس، املتدخل 
واملعاصرة السيد الرئيس هشام املهاجري.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دي زيريبالقتصادي بملال ةي تحديثيبإلدبلة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

في الحقيقة كنت باغي ندير املداخلة تقنية واقتصادية فيما يخص 
في  األخيرة  السامية  التوجيهات  مع  كذلك  وانسجام  املالية،  قانون 
الخطاب ديال الدخول البرملاني من أجل االبتعاد عن الخطاب السيا�سي 
التجاوبات السياسية فارغة، ولكن لألسف كنشوف بأن ممثل الحزب 
البرملان  في  عليهم  ينوب  باش  األولى  املرتبة  املغاربة  بوأه  اللي  األغلبي 
واعطاتو 85 دقيقة، وعطاوها لو املغاربة باش يجي تكلم على مشاكل 
املغاربة، خصص نصف الوقت لألحزاب السياسية اللي في املعارضة بما 
داخل  األحزاب  بعض  حتى  ولألسف  واملعاصرة  األصالة  حزب  فيهم 
األغلبية، ضروري غادي نعتذر للمغاربة وغادي ناخد واحد 5 دقايق 
باش نجاوب على هاد الكالم، 5 دقايق، والوقت غادي نخصصو نتكلم 
على مشاكل املغاربة، كنت كنتمنى نسمع مشاكل ديال التعليم، مشاكل 
ديال الصحة ومشاكل انتما نواب برملانيين، الحكومة عندها الوقت 
باش تجاوب، عندها حتى هي قد داك ال�سي د الوقت اللي عند البرملان 
كامل وتجي تكلم لينا على األرامل وتكلم واحنا كنواب برملانيين نبينو 
النواقص ديال الحكومة، احنا اإلخوان راح احنا معتزين بحزب األصالة 
واملعاصرة وبجميع املؤسسين ديال حزب األصالة واملعاصرة، وواضحين 
للمغاربة، واليوم كنسمعو منكم بأنه كتقولو هداك كالمكم ألن ترفعات 
علينا ما عرفت �سي ساحرة كانت، حنا دابا راسنا عريانين قدام املغاربة، 
كنختلفو أمام الصحافة، الكاميرات شاعلة أن تيار داخل الحزب تيار 
الشرعية، التيار املستقبل، ما نطفيوش الكاميرات ملي كيسالي األمين 

تيار  شرعية  تيارات  ديالنا  التيارت  سمعو  ديالو،  الخطاب  العام 
املستقبل، أما منين كنتو مختلفين، كان عندكم تيار االستوزار، وتيار 
األمين العام السابق، تيار االستوزار يعني تيار املناصب، تيار التعويضات، 
تيار الدواوين، تيار االمتيازات، احنا ما مدابزين على والو، ما عندناش 
عالش ندابزو، وتيار عدم االستوزار الناس اللي ما استفداتش، ولكن 
انتما كطفيو الكاميرا غير كيدوز الخطاب ديال الزعيم وديال الشيخ 
وديال املريد كطفى الكاميرا، والحمد هلل نسولو شكون اللي م�سى تدخل 
وتطلق  الاليفات  علينا  وتحبسو  استثنائي  التقاعد  واحد  حتى وصل 
البرملان وداز القانون اإلطار وجات واحد املعجزة وزارية حتى هي، اللي 
حتى هي الحكومة براسها، سيدنا تكلم هنا، يومين من بعد كنشوفو 
الصواريخ بين أملانيا وسال، املعجزات الوزارية ما املعجزات، باش تخرج 
لنا حكومة الكفاءات، وملي مازال عندكم فينا هاد الرأي، عالش قبلتو 
التحالف معنا في طنجة، ما قادرينش تقولوها، ألن فيه 2 مناصب ديال 
نائب الرئيس، 15 ألف درهم لكل نائب رئيس، وسيارة وهللا يخلف على 
ال�سي عبد اإلله بنكيران، آخر مرسوم صدر هي التعويضات الضخمة 
النواب  السادة  وديال  الرؤساء  السادة  وديال  العمداء  السادة  ديال 
ديالهم أنا في الحقيقة دائما أنا كنقول كنعرف البرنامج الحكومي والسنة 
اللي فات قلت البرنامج الحكومي تعد من 6 أيام ل 6 أحزاب ل 6 برامج 
ما عرفت آش غادي نعارض، كنقول راكم حكومة تصريف األعمال، 
اليوم 6 أحزاب والت5، 39 وزير، والت 23، وجايين حاضرين غير 2، 21 
هللا أعلم فين هما، وكنتكلمو على حكومة الكفاءات، أنا كنختلف ما 
صحابي ربما إيال كان هاد ال�سي اللي كنشوف غير جيبو لنا التقنوقراط، 
باش الوزير يقولو نسبة النمو، هللا يجيب الشتا اللهم التكنوقراط خليو 
املغاربة يسيرو هاد الفترة اللي بقات، ولكن أنا غنتعامل معكم حكومة 
تصريف األعمال، وغادي ناقش السيد وزير املالية ما�سي في التزامات 
الحكومية في البرنامج الحكومي غير الوهم اللي اعطيتو املغاربة، نسبة 
النمو ديال %5 وغادي نبسطها باش يفهموما املغاربة، نسبة النمو ديال 
%4.5 يعني كنتكلمو على واحد 150، 160 ألف، 140 ألف منصب 
شغل، دابا النسبة اللي كديرو قل من %3، راه كتخلق غير ألن %1.5 را 
ه ما كتخلق والو، راه ما كاين والو، %1.5 ما كتخلق والو، %1.5 أخرى 
كتخلق 40 ألف، 45 ألف منصب شغل راه كذبتو على املاليين ديال 
املغاربة السيد الوزير، كل منصب شغل راه فيه أسرة فيه باك وفيه أم 
كيتسنى وHCP راه 400 ألف كتدخل سوق الشغل، %53 منها كتشومي، 
راه كذبتو على كثر من داك ال�سي اللي صوت عليكم آ اإلخوان اللي جاو في 
املرتبة األولى، وعوض الحكومة ما تجي تناقش معنا املؤشرات املاكرو 
اقتصادية اللي جات بها في البرنامج الحكومي، نسبة املديونية، نسبة 
 standard العجز، دارو واحد األسبوع ديال عدم اإلعالمية، أسبوع هاد
and poor’s باش يفهمونا أن كنتلكم مع املغاربة، هذا غير واحد املؤشر 
باش السيد رئيس الحكومة والسيد وزير املالية يمشيو يتسلفو على برا، 
 les راه مافيه والو، ألن جدنا وزيراملالية بنكي باش يطيح لو شوية في
intérêts باش يم�سي يتسلف وحتى هاد املؤشر ملي توليتو الحكومة، كنا 
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في أفق مستقر، بفضلكم هبطناه أفق سلبي، عاودتو طلعتونا ألفق 
مستقر، يعني 3 سنوات النتيجة 0 1-+1 التميذ ديال 7 سنين كيعرف 
بأنا كتساوي 0، واحد املؤشر أخور »Doing Business« راه طلعنا ل 
املراسيم  ديال  مجموعة  »Doing Business«هو  ديال  املؤشر   ،53
مجموعة ديال القوانين مجموعة ديال املساطر، جا السيد وزير العدل 
دخل للجنة املالية عفاكم ما تأجلوش ليا القانون ندوزو هاد العشية 
غادي نطلعوا في الترتيب، هاد »Doing Business«إيال طلعنا فيه بداو 
االستثمارات بدات املشاريع درتو �سي حاجة للمواطن، ربما من دابا 
دوك  كاع  نساو  باش  ولكن  ال�سي،  هاد  على  نتكلمو  عام   15 واحد 
 standard and االلتزامات الحكومية ونجيو نتكلمو على دوين بيزنيس و
الحكومة  رئيس  والسيد  فعال  والحكومة  مؤشر،  ما�سي  هذا   poor›s
والحكومة كلها بمجرد إخراج مرسوم وال قانون كيبان لها تحل املشكل، 
رئيس  السيد  املنصة،  هاد  في  تقال  اللي  ال�سي  داك  معاكم  غنم�سي 
الحكومة قاليك الالتمركز اإلداري 30 عام وهو واقف، درنا، خرجنا 
خرج  اإلداري،  الالتمركز  املغاربة  شافو  املرسوم،  خرجنا  القانون، 
مرسوم في الجريدة الرسمية، تكوين لجنة وعرفتي املغاربة راه كيسمعو 
تكوين اللجنة وال ما عارفينها، فين وصالت، وزير الداخلية بوحدو اللي 
عندو الالتمركز اإلداري اللي كاين في املغرب كامل هو اللي سيفت لكم 
الطابلوات، باقي الوزراء ما شفنا والو، الجهوية املتقدمة خرجتو القانون 
تعطلتو في املراسيم، فصلتو املراسيم، اعطيتو شوية د الفلوس وتلقيتو 
لها من جهة برنامج تقليص الفوارق املجالية، راه احنا فعلنا الجهوية 
املتقدمة، ولكن راه ما كاينش تفعيل، إعداد التراب، ها سيدنا فكركم 
عاوتاني، راه هو اللي دار الخطاب، وقاليكم سوس والخريطة د املغرب 
راه تبدالت، هاد ال�سي راه كنت خصكم ديروه انتما، راه إعداد التراب 
صدرتوش  ما  مازال  راه  املتقدمة  للجهوية  األسا�سي  املبدأ  هو  اللي 
املرسوم، ما قدرتوش، ما عندكومش توجه، ما عارفينش آش خاصو 
يدار في البالد، فاقد ال�سيء ال يعطيه، ما قدرتوش خليتو الجهات انتما 
اللي غادي تعطيو التوجهات السياسية الكبرى، هللا يخلف على جاللة 
امللك، في األخير نبهكم، راه املغرب تبدل، تفعيل صندوق التضامن بين 
الجهات، من االلتزامات الحكومية راه ما فعلتوهش، مليار ونصف ديال 
الدرهم باقي محطوطة، السيد وزير املالية كيعرف هاد ال�سي، صندوق 
التأهيل االجتماعي ما فعلش، ويهتم بالسكن والطرق والصحة والتعليم 
واملواصالت، ما قدرتوش تفعلوه ألن ما قدرتوش تحركوا بيناتكم عاود 
ثاني داك امللف ديال صندوق تنمية العالم القروي بين وزير الفالحة 
التنظيمية  القوانين  ونخرقوا  الدستور  نخرقوا  الحكومة،  ورئيس 
الفوارق  تقليص  برنامج  هاد  السياسية،  لألحزاب  الخاطر  ونديروا 
املجالية دستوريا نفس اإلختصاصات ديالو هي اللي كاينة في برنامج 
رئيس  السيد  هو  فيه  بالصرف  واآلمر  اإلجتماعي  التأهيل  صندوق 
اللي  اللي كيتلقاوا املشاكل،  الوالة  الوالة، السادة  الحكومة والسادة 
كيمشيوا يحتجوا عليهم الناس، ما كيجيوش عند رئيس الحكومة، يا ما 
كايمشيوا عند الوالة والعماالت وال كيجيوا عندنا احنا للبرملان فعندنا 

الدستور والقانون ما قدرتوش تفرجعوا عاود ثاني يجبدوا لكم داك 
صندوق بنكيران فالن وهذا بحال داك ال�سي اللي فات، املراكز الجهوية 
خرجو  القانون  خرجو  العافية  فينا  اشعلتو  ال�سيء  نفس  لإلستثمار 
القانون فمازال ما شفنا والو ياهلل سمعنا التعيين ديال �سي ثالثة ديال 
املدراء يعني غادي يتفعل هاد�سي في الوالية الجاية إن شاء هللا، قانون 
األرا�سي الساللية خرج في الجريدة الرسمية كيتسناوا الناس مازال ما 
شافوا والو يعني الحكومة بالنسبة لها غير تخرج القانون القانون اإلطار 
تدخلوا  األحزاب،  اختلفوا  العربية،  الفرنسوية،  مدابزين  واحنا  عام 
الناس، الليفات خدامين، جبتو قانون املالية فيه صندوق واحد السيد 
الوزير، راه إصالح التعليم راه أي إصالح خصو الفلوس إيال غنخرجوا 
القانون اإلطار وما تفعلش الصندوق املنصوص عليه في املادة 47 ديال 
املغاربة  واش  عليهم،  كتكذبوا  للمغاربة  غاتقول  اش  اإلطار  القانون 
غايمشيوا يقراوا القانون واش القسم عندي في الجبل غادي يصاوبو ليا 
القانون راه خاصني الفلوس، ولكن ملي كتبغيوا تخرجوا �سي مرسوم 
مكسيري دغيا على داك ديال الساعة ديك النوبة جمعكم السيد رئيس 
الحكومة اجتماع عادي، الجمعة اجتماع استثنائي، السبت خرج في 
الجريدة الرسمية نهار األحذد طبق على املغاربة املناصب اللي كتبغيوا 
ديال  النقيض  هو  حتى  اللي  واملرسومو  كتعطوها  السرعة  تعطيوها 
النقيض مرصود بتسقيف أسعار املحروقات اللي طالب به الشعب 
املغربي والبرملان بأغلبيته وحكوميته كل�سي كل�سي طالب به ما خرجش 
عالش؟ هداك فيه 34 مليون مغربي ديال الساعة هداك فيه 34 مليون 
مغربي واحد 5دالشركات 5 دالشركات أقوى من 34 مليون مغربي وما 
قدرتوش تخرجوا املرسوم هادي هي الحقيقة سيفطت ملجلس املنافسة 
سيفطت ل، على مجلس املنافسة كيحكمنا، مجلس املنافسة يقول 
الرأي ديالو والتزام ديالكم مع البرملان كان خصو يتنفذ وكذلك اللي 
كتنفد بسرعة هي الزيادة الضريبية اللي كيجيبها السيد وزير املالية نهار 
31 ما كتجلسش نهار السيد الوزير وذكرتك راه ما عندكش حكومة 
سياسية اللي تساندك السيد الوزير، راه أي حاجة جبتيها هاد العام راه 
تتحمل مسؤوليتها راسك، العام اللي فات راه وقع املشكل ديال التجار 
للتلفزة راه ما مشاتش املعارضة راه مشات  راه مامشاتش املعارضة 
األغلبية فينكم راه ما صوتناش، أنا جالس في اللجنة وتنقول ياكما فعال 
كاينين التماسيح والعفاريت اللي كان كيقول عليهم ال�سي بنكيران شكون 
اللي صوت، املادة 20 واملادة 145 جبتيها أنت كحكومة، صوتت عليها 
األغلبية، تقدمنا بها في التعديالت، ترفضات، دازو دابا راه أي حاجة 
تحملتيها وفيها املواطن وهللا تيخليوك بوحدك، أنا عارفك حشمان ما في 
كتافك والو جبتي هاد قانون املالية ق�سي الغرض راه ما عندك ما دير، 
االستثناءات  نعطي  وغادي  املقاييس  بجميع  استثنائي  املالية  قانون 
ديالو، أنا بعدا غير هاد 3 سنين اللي كنت في البرملان اإلستثناء ولكن 
الوزير، راه ما �سي  باينة فيه األثر دالبنكة، هادي راه دولة، السيد 
بانكة، هذه راه دولة وغادي نم�سي معك ، املادة 45 اللي جبتو السيد 
وزير املالية املادة 45 هذا مادة جديدة الحكومة كتخرج للمغاربة كتقول 
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لهم غادي ندير لكم قدا وقدا ديال املاليير في االستثمار وكيدر لراسها 
الهالة وغاندير غاندير، وفي نفس الوقت كتلوح واحد املادة 45 أودي 
غير اسمحو ليا ايال دما دبرتش راه غادي نقص واحد %15، وخاص 
يكون عندك جرأة سياسية ويجي السيد رئيس الحكومة كيدار ال�سي 
راه ما  راه فشلت،  أنا  أودي  الوقت ويقول  بنكيران واحد  اإلله  عبد 
غنقدرش ندير هاد االستثمارات، وخرج مرسوم وق�سي الغرض لراسك، 
الش بغيتي البرملان يصادق لك على مخالفات البرنامج ديالك، واحد 
الفكرة جديدة التدبير الفعال ملمتلكات الدولة، غادي خصهم يفهموها 
املغاربة، دابا الحكومة قدامنا حنا ما بقاتش تجبد داك امللف املديونية، 
أنا راه ما بغيتش نجبد لك امللف داملديونية وامللفات داك ال�سي راه 
الحكومة شفت حتى عيات هادوك   ،en chômage املغاربة  عارفينو 
النسبة  واحد  وكتعطيوهم  كتسلفهم  كانت  اللي  العمومية  األموال 
بسيطة 2 أو %3 قالت لهم أوّدي أجي ندير معكم واحد القضية، غادي 
نبيع لكم ممتلكات ديالي ونكريها لكم بنسبة أكثر، باش ما يبانش عندي 
أنني أنا تسلفت، يعني غادي نوليو نلعبو بles écriture comptable ما 
بيناتنا احنا، عالش السيد الوزير ما نعرفوش واقعنا؟ عالش غادي 
تمشيوا تدرقوا ورا هاد التدبير الفعال للممتلكات العمومية، نبيعو 5 
ديال السبيطارات ونكريوهم، راه احنا في البالد كانوا قراونا للي باع دارو 
راه ترخف عام واللي شراى دارو تزّير عام، انتم بغيتو تزيرو املغاربة 
سنوات ما قداتكم املديونية بغيتو حتى ديالنا تبيعوه، وا هادي راه 

ما�سي حكومة، هادي راه، زعم ثاقو فيكم املغاربة خلصتو لهم؛

يفهمو شوية  املغاربة  باش  بسيطة  املقارنة  واحد  ندير  باغي  وانا 
عالش كنتكلمو بخصوص ميزانية التسيير عبر السنوات، وما غنزيد �سي 
على الحكومة، انا غنتكلم راه رجعت غير لPC وجبدت هاد ال�سي من 
القوانين املالية السابقة، سنوات سنة 1999 كنا 28.5 مليون مغربي، 
28 مليون، كانت نفقات التسيير ديال الحكومة 63 مليار ديال الدرهم، 
وخدمة الدين العمومي 40 مليار هادي سنة 99 راه أغلبيتكم عشتو 
99 والصحة ديال 99، التعليم ديال 99 واإلقتصاد ديال 99 هاد ال�سي 
عرفتوه، غادي انتقل لرقم مع الحكومة الحالية بعد 20 سنة ل225 
مليار ديال الدرهم، ميزانية التسيير، 225 مليار قريبة ل4مرات، وغير 
واملعدات  النفقات  وفيها  املوظفين  فيها  التسيير  ميزانية  لينا  قولوا 
املختلفة، ما فيها استثمار، ما فيها حتى �سي حاجة، غير تغيرت حياة 
املغاربة في هاد العشرين سنة األخيرة ال في صحتهم، ال خلي ال تعليمهم ال 
في، خلي الطرق، هاديك ميزانية للطرق والبنية التحتية هاديك ميزانية 
اإلستثمار، أنا كنتكلم على ميزانية التسيير، فسروا لنا هذا الرقم اللي 
تضاعف 4 املرات، التعليم مهود، الصحة أنا وهللا ما باقي ندوي عليها، 
ألنه إيال انتوما ما عارفينش أش واقع في إطار الصحة غير سدوا السوارت 
بأن  وكنأكد  املغاربة،  كيعيشوا  اللي  املشاكل  عارفين  كلكم  وسيروا، 
الصحة في 99 و2004 و2005 أحسن من الصحة اليوم، ولكن عالش 
أ السيد الوزير؟ ألنكم جبتو شعار تكذبوا على املغاربة تقول لهم جينا 
نحاربو الفساد، وبأنه نسبة النمو قليلة، وبأن هاديك الفلوس كتسرق 

وبأن، جريتو املغاربة باش ترفعو الضرائب، طلقتو االقتصاد االستهالكي، 
قروض  عبر  اإلستهالكية،  القروض  عبر  داملغاربة  الطبايع  خسرتو 
السكن، باش ترتفع املداخيل ديالكم، وكون غير إرتفعت املداخيل ديال 
الحكومة ووجهتها لإلستثمار، أودي املغاربة عادي يرجع لهم بالنفع، 
ايال خلصوا الضرائب ما يبقاش فيهم الحال، ولكن هزيتوها وجهتوها 
للتسيير، cinq étoiles و لpremier classe واملرسيديسات واملازوط و
les salaires وكل �سي ساكت، كل �سي ساكت، نرجعوا حتى للماندات 
و2004  و2000  التسعينات  لسنوات  السياسيين  املسؤولين  ديال 
تضاعفت، أنا ما غنسكتش على رأ�سي باش كل �سي يسكت، واملغاربة 
اش تبدل لهم، عاله 63 مليار ل 225 مليار، راه 4 املرات رقم ميزانية 
التسيير، أنتم كحكومة جا السيد وزير املالية هنا وشرح للمغاربة هاد 
األرقام أنا راه ما لقيتش، نسبة العجز غادية في التهويدة، نسبة العجز في 
99، %3، هاد العام انت كتكلم على %4.8، ويال دبرتي على ppp وهداك 
التدبير هاد هاداك التدبير البنكي جديد للدولة، ربما تكون ربما نجيو 
نشكروك، إيال كان فعال ناجح، ولكن باش ندوروها بيناتنا ونهزو أمالك 
ص..، يعني 

ّ
الدولة ونكريوها من هنا وما تبانش في الدين وتبان بأنه كتخل

نفقات ومعدات مختلفة أخرى، كنظن غنكونو كنلعبو على املغاربة 
وكنتفالو عليهم، وما خصناش هاذ ال�سي نقبلوه، خص املالية العمومية 
الدين قّدا وقّدا خرجتي بقّدا  للمغاربة، بديتي بنسبة  تكون واضحة 
وقّدا، وخرج أخويا عند املغاربة اللي بغاو يعاود يصوتو لك بصحتك، 
ولكن بقات عامين وتدّورو هاذ ال�سي كامل، وراه الواقع ديال املغاربة ما 
 standard and باملؤشرات وال 

ّ
غاديش يتبّدلش بالقوانين وباألنظمة وال

، الواقع ديال املغاربة راه كيشوفوه كيشوفوه بعينهم، راه 
ّ
poor›s وال

400 ألف ديال chômage عاد راه حشمنا مازل نمشيو للمناطق ديالنا 
السيد الوزير، راه إيال ما لقيتوش هاذ الصندوق اللي جبتيه دبا ديال 
صندوق ديال دعم املقاولة، عرفتي شحال من صندوق عندكم السيد 
 غير دازت البنكة 

ّ
الوزير! عالش هاذ ال�سي ما تجمعوه في بنكة وحدة؟ وال

ديال BNDE شفرو عباد د هللا ومشات، دبا هاذ صندوق غادي يبقى 
وفعال وقلت ليك في التعديل بأنه هذاك الصندوق جبتيه موغيبقى 
مع  تشاركو  تمشيو  باش  تنسيق  عندكم  بأن  بينتوش  ما  الرباط،  في 
الجهات، وهاذ ال�سي نزل لألقاليم خصو ينزل لألقاليم الفقيرة راه عندنا 
الشباب في شيشاوة السيد الوزير راه ما القيش ما يدير، راه حشمنا ما 
زال نجلسو معه،ما عندناش باش نهضرو معه، وما �سي غير أنا جميع 
املناطق النائية كتعاني، املناطق الصناعية ركزتوها في بالصة وحدة 
العدالة املجالية جبتوها كشعار، خّدام ليكم أنتما العدالة املجالية 
ربما كنظن كاع الناس ديال األحزاب مستافدة من جميع مناطق املغرب 
هاذي كاينة، ولكن مناطق من املغرب ما مستفداش، بزاف ديال الوعود 
اإلنتخابية برامج التنمية املندمجة باألقاليم الفقيرة فينا هيا؟ واحد 
امللف آخر كل�سي سكت عليه األشغاملا بغاهش كاع يتذكر، صندوق 
رمتّبع 

ّ
املقاصة ضربتي فيه واحد 4 ربعة ديال املليار هاذ العام، أنا كنذك

الحياة السياسية من بكري نهار زاد ال�سي بنكيران 2 دراهم على املغاربة 
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في املازوط العام نفس العام جا الوزير الناطق بإسم الحكومة لبرنامج 
تلفزي ويرجعو املغاربة لليوتوب قال ليهم 2013 كل أسرة فقيرة غتشد 
ألف درهم، راه املغاربة كيحسبو إيال كان هذاك التزام حكومي راه 7 
سنين كيتسالكم فهذاك ألف درهم ، وفينا هو دبا السجل اإلجتماعي 
بناه كامل ما 

ّ
وفينا هي البرمجة ديالوفي قانون املالية ديال 2020؟ راه قل

كايناش �سي التزام حكومي ال لجهة الرباط ال الباقي الجهات، ما كاينش 
حتى صندوق املقاصة كنتو دايرين فين 17 املليار هاذ العام درتو14! 
إيال عندكم علم الغيب بأن الغاز البوطان غادي يرخاص، غادي نقولو 
ليكم شاّبو، ولكن غادي تعاودو ترفعوه بطريقة أو بأخرى وقولو لينا 
هاذ السجل اإلجتماعي راه 8 سنين وأنتما كذبتو على املغاربة 2020 
ما كاينش، غتجي 2021 غتقولو إيوا هاذي سنة انتخابية وراه غيولي 
يو املغاربة يتسالوكم 

ّ
يسالكم املغاربة 10 سنين السيد الوزير، غيول

10 سنين، وهاذ العام هو فاش كنتي خصك تفّعلو! هاذ العام درتي 4 
ديالamnistie، سابقة في تاريخ املغرب 4 ديالamnistie، بقات غير 5! 
بقات غير �سي جدة وال الواليدة إيال كانت دايرة �سي دارت مع صحابتها 
تقول ليها حتى هي جي إيال بغيتي تجيبي هاذيك الفلوس تعطينا �سي بركة! 
يبتو تجددو أنتما فلوس االقتصاد ديال 50 عام ! وعلى األقل ندخلوه 
وطّبق هاذ السجل االجتماعي راه ما�سي فلوس الحكومة هاذي، إيال كان 
فعال تهرب ضريبي ديال هاذوك الناس راه من اإلستقالل، اليوم بغيتو 
تمشو في إطار هاذ الناس تكون مصالحة ويتقاد اإلقتصاد الغير املهيكل، 
وعلى األقل هاذوك الفلوس راه ضاعو منهم ناس، ضاعو منهم األقاليم 
الفقيرة ضاعت منهم الرشيدية وشيشاوة واملناطق اللي بعيدة اللي كانت 
غادي تنمى بهاذيك الفلوس، على األقل هزو هاذيك amnistie وحولوها 
لصندوق التضامن بين الجهات ولهاذ العائالت الفقيرة، ولكن أنتما ما 
قّدينش على ذوك الناس! تعديل 1 جبتو تنعرف بأنه التوجه ديال هاذ 
حا السيد الوزير، وشرحت 

ّ
الفالحة أنا طلبت فيك حتى عييت على الفال

ليك، ما قبلتيش ليا ولكن التعديل جابوه ديال..، ديال أعالي البحار، 
ديال املاطر أعالي البحار تقبل قبلته األغلبية، هنا تيبان ليا بأنه أنا باقي 
بعيد كنآمن بالشعارات، الفالح البسيط اللي غادي يشري بومبا تزاد 
عليه 7 آالف درهم وذاك مول ليوط وأعالي، قال ليك عالش الدفع 
 راه ذوك املاطر وذوك املعدات كتستعملو 

ّ
ديال السيد وزير املالية ال

في  كيتخدمش  ما  الباطو  ديال  واملوطور  فالحية،  غير  منتوجات  في 
اليوخوت؟ موطور ديال يخت يتعفا من الضريبة والفالح تزاد عليه 7 
آالف درهم! وجاب هللا السيارة اإلقتصادية اقتنعتو بالتعديل ديالنا 
وديال فرق األغلبية، والتمر وكذلك؛ راه املواطن البسيط راها الفلوس 
كاينة السيد الوزير، راه 7 د املليار عندك ديال اإلعفاءات اللي داو 
موالين العقارات، اللي مشات فالسكن اإلجتماعي شوفوها فين مشات، 
شكون اللي صور فيها الفلوس، راه عندك تعبئة العقار العمومي اللي 
م�سى، سيرو قلبو تتقولوا شكون اللي داه، أما هاد البسطاء اللي جيتي 
كتقلب عليهم راهم ما مهربين فلوسهم ال إلسبانيا، راه غادي تدخل لك 
الفلوس درك، راه ما غتلقى فيها �سي واحد، راه هاد الناس غير قاضية 

الغرض، غير عايشة وساكتة.

كنتمنى  وكنت  اإلستماع،  حسن  على  الوزير  السيد  كنشكروهم 
صراحة، بأن هاد املناسبة، وليتو قالل، 23 وزير ما فيها باس، يجيونا 
غير 10، أنا بغيت نتكلم مع وزير التعليم ونتكلم مع وزير الصحة، غنتكلم 
معاك ما غتوصل والو، وهو عارف املشاكل اللي عندو، ولكن ربما جرت 
العادة بأنه هاد البرملان جاء ليساند الحكومة، تقويتو علينا باألغلبية 
بصحتكم، نتمناو املغاربة يسمعو هاد الخطاب ويعرفوا بأنها املمارسة 
�سيء والخطابات واإلنشاء �سي آخر، احنا كنعطيوكم أرقام وكنهضروا 
مع املغاربة بقلبنا، وأكيد غادي نصبرو واحد النهار غادي يتيقو فينا 
وغادي يسمعو التجربة ديالنا، وكنسجل اليوم اعتراف، الحزب، أنا ما 
غاديش نقول املرجعية ديالو وال نقول التاريخ ديالو، حاشا، أي حزب 
كيشتغل فالشرعية وداير القانون ديالو وكيحترم الدستور وكيحترم 
املؤسسات وكيتحترم القانون ، كنعرفو مكون من مكونات املجتمع، 
مكونات  من  مكون  راه  اليوم  واملعاصرة  األصالة  مزيان،  وسمعوني 
غادي  التاريخ  بيناتنا،  والتاريخ  كره،  من  وكره  أبى  من  أبى  املجتمع، 
يبين شكون على صح، ما نكدبوش على روسنا، عشنا مشاكل، كانو 
عندنا أخطاء ولكن كنشروها وكنتعاونو فالنشر ديالها، ولكن فضائح 
بعضين ما كتبانش، ولهذا فأنا ثقتي فاملغاربة بأن، في يوم من األيام، 
غادي عرفوا بأن املشروع املجتمعي اللي تبنى على تقرير الخمسينية، 
وتبنى على هيئة األنصاف واملصالحة، اللي درس 5 سنين ديال الصراع 

السيا�سي اللي كان عاش املغرب، جاء باش يجيب فكرة قبل الجميع، 

واحنا ما ناكرين احد، معترفين بجميع املكونات املجتمع اللي كتخدم 

الشرعية، وكتخدم في إطار الدستور وفي إطار القانون، وسنة 2021 

غادي تعطيكم الحساب، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، اآلن الكلمة بإسم فريق التجمع الدستوري، 

للسيد الرئيس توفيق كميل.

بلنائبيبلس ديتوف قيكم ليلئيسيفريقيبلتجمعيبلدستولي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

بداية السيد الرئيس، فريق التجمع الدستوري واألحزاب املشكلة 

له، تعلن انسجاما وتطبيقا للتوصيات وتوجيهات جاللة امللك والخطاب 

ديال افتتاح الدورة التشريعية، أننا سوف لن ننخرط في الحسابات 

السياسوية الضيقة، وأننا سوف نشتغل في كل ما فيه مصلحة الوطن، 

وسوف نكون إيجابيين، ونبتعد عن كل تبخيس لهذه املؤسس، إذن هذا 

عهد اتخذته األحزاب املشكلة لهذا الفريق، اليوم 47 دقيقة، غادي 

نخصصها ملناقشة القانون املالي، وال �سيء سوى القانون املالي.
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بلس ديبلرئيس،

يسعدني أن أتدخل بإسم من فريق التجمع الدستوري من أجل 
 ،2020 لسنة  املالية  قانون  فريقي حول مشروع  نظر  وجهات  إبداء 
ونحن مدركون أننا نعيش مرحلة تجاوزنا فيها نصف الوالية التشريعية، 
بحيث بدأنا نقترب من نهايتها، مع ما يترتب عن هذا الوضع من ضرورة 
البرنامج الحكومي ضمن قوانين  استحضار قوي إللتزامات وتعهدات 
املالية في أفق تقديم الحكومة لحصيلتها في نهاية الوالية. وإننا واعون في 
فريق التجمع الدستوري، بأن مشروع قانون املالية لسنة 2020 يأتي في 
سياق تطورات، بل تحوالت سريعة متدافعة ومتداخلة وطنيا ودوليا، 
الرشيدة  القيادة  تحت  ويقظة،  وتبصر  بحكمة  ببالدنا  معها  تتعامل 
واالستشرافية لصاحب الجاللة، نصره هللا، بإسناد لحكومة جاللته 
والقوى الحية الوطنية، وإن أهم قضية حققت فيها بالدنا، ال سيما 
خالل العقدين األخيرين بقيادته، مكاسب مهمة وملموسة، هي قضية 

وحدتنا الترابية.

لقد لخص جاللة امللك، في خطاب ذكرى 44 للمسيرة الخضراء 
املظفرة، املوقف الوطني، حينما أكد جاللته على أن املسيرة الخضراء، 
العرش  بين  قوي  تالحم  عن  تعبير  أحسن  وستبقى،  تزال  وال  كانت 
بالدليل قدرة املغاربة، ملكا وشعبا، على رفع  والشعب، وأنها أكدت 
التحديات التي تواجهها األمة، نعم لقد تجاوز عدد الدول التي ال تعترف 
بالكيان الوهمي االنفصالي 163 دولة، كما استطاعت بالدنا أن تقنع 
املجموعة الدولية الفاعلة، وعلى رأسها مجلس األمن، أن هذا النزاع 
مفتعل، ويستحيل حله خارج الحكم الذاتي، وهو املقترح املغربي األوحد 
املطروح على الطاولة، علما أنه مقترح مشهود له بواقعيته ومصداقيته، 
وبالتالي أي نقاش خارج هذا اإلطار، هو نقاش جانبي عقيم، وأن الجهة 
الوحيدة املكفول لها تدبير هذا النزاع املفتعل، هي األمم املتحدة، وأن 
طبيعة الحل املطلوب لن يكون إلى سياسيا وتوافقيا وواقعيا، والبد 
أن أستحضر أن هذه املكاسب الدبلوماسية املهمة، قد نسجها وقواها 
ورسخها دلكم التالحم الوطني الرائع بين العرش والشعب، والتضحيات 
العظيمة لقواتنا املسلحة امللكية، وقوات الدرك امللكي، واألمن الوطن، 
الكبير  التقدير  إليهم  فمنا  الترابية،  والسلطات  املساعدة،  والقوات 

واالحترام العظيم.

إن الهوية املغربية الجامعة تحتضر العرش العلوي املجيد، هي هوية 
غنية متنوعة، متعددة الروافد رمزها العلم الشامخ للمملكة املغربية، 
وهو علم رمز لن تنال منه تصرفات مأجورة لطائشات وطائشين، نعرف 
إنهم مجرد حفنة من الضالين املعزولين واملفصولين عن االنشغاالت 
الحقيقية للمجتمع املغربي وطموحاته، والجاهلين بمقومات التاريخية 
لحضرات األمة املغربية العريقة، الضاربة جذورها في أعماق التاريخ؛ 

إن شرذمة تتغدى من أجندات خارجية بتمويالتها وتوجيهاتها.

إن مسألة حرق العلم الوطني هي قضية خطيرة، وال يمكننا في فريق 
التجمع الدستوري إال أن نشجبها، وندعو إلى إنزال أق�سى العقوبات 

على املتورطين فيها، والضرب بيد من حديد على مرتكبيها؛ إن الحــق 
في التعبير أو االحتجاج ال يكون بإحراق العلم، وإهانة الشعور الوطني، 
إنه أسلوب حقير، بئيس، ومتخلف، وبقدر ما نحن متيقظون إزاء هذه 
التصرفات الطائشة واملعزولة بقدر ما نحن ماضون لتعزيز إصالحات 
بالدنا االقتصادية واالجتماعية وتقوية الثقة في مؤسساتنا وقدراتنا، 
والحرص  الدائمة  اليقظة  مع  واستراتيجياتنا  واالطمئنان ملخططاتنا 
لصاحب  املتبصرة،  القيادة  تحت  مكتسباتنا،  تحصين  في  املتواصل 

الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

لرفع  الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  التي حققتها  النجاحـــات  إن 
التحديات املحدقة بوحدتنا الترابية، تنهل وتتقاطع مع االستراتيجية 
الوطنية واملحيط املتوسطي واملجموعة املغاربية والعربية، كما أنها تنهل 
أيضا من مقاربة تنموية تشاركية متنوعة املجاالت، مثل قضايا بطالة 
الشباب والنهوض بأوضاعهم وقضايا الهجرة ومشاكل املقاولة، وإصالح 

التعليم، ودعم الصحة.

يضـــاف إلى ما سبق، أن املقاربة التنموية الشاملة واملتوازنة الجاري 
دورا  تلعب  للحكومة،  دؤوب  وعمل  ملكي سديد،  بتوجيه  اعتمادها 

أساسيا في إرساء النموذج التنموي املغربي.

وأود هنــا أن أذكر بالتوصيات التي انتهت إليها بعثة صندوق النقد 
الدولي التي أجرت مباحثات مؤخرا في إطار خطة الوقاية والسيولة الذي 

أتاحته املؤسسة املالية الدولية للمملكة املغربية.

إن أهم خالصاتها تتجسد في التوصية باإلصالحات الهيكلية من 
الجهوية  الفوارق  وتقليص  الرشوة  ومحاربة  الحكامة  تحسين  أجل 
ودعم  والنساء  الشباب  تصيب  التي  والبطالة، وخاصة  واالجتماعية 
مع  تتماهى  أنها  نجد  التوصيات،  هذه  في  نـتـمعن  وحينما  التربية؛ 
التشخيص والخطط واملشاريع التي اعتمدها املغرب منذ عدة سنوات 

بتوجيهات من جاللة امللك.

بلس ديبلرئيس،

التنمية  عصر  وبروز  اإليديولوجيات،  نهاية  عصر  في  نعيش  إنــنـــا 
املواطن  صوت  يرتفع  حيث  اإلنسان،  وحقوق  واملواطنة  والحكامة 
دفاعا عن حقوقه وكرامته، مستفيدا من اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها 
في  املشروعة  وآالمه ومطالبه  معاناته  للتعبير عن  الرقمية  التحوالت 

العيش الكريم والعدل االجتماعي واملؤسساتي؛

وفي محيطنا  العربي،  املشرق  في  القوية  االجتماعية  الحركات  إن 
املغاربي، تؤكد من خالل خطاباتها ومطالبها هذا التوجه؛ والحــمد هلل، 
فإن املغرب بتوجيهات حكيمة ومتبصرة من جاللة امللك، كان سباقا في 
الفهم والتكيف مع هذه التحوالت، إذ طور دستور اململكة ليصبح من 
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أرقى الدساتير الديمقراطية على مستوى منطقتنا، والذي شكل أرضية 
لتعميق ضمان ممارسة فعلية للحريات العامة واملواطنة والديمقراطية 
التشاركية مع منظمات املجتمع املدني، إضافة إلى إصالحات مهمة في 
مجال منظومة الحكامة والرقابة من خالل إحداث عدد من مؤسسات 
الحكامة، وهكذا فإن هذا العمل اإلداري اإلستباقي بمبادرة ومتابعة من 
جاللة امللك، إلى جانب اليقظة األمنية الشاملة في بالدنا قد ساهمت 
في ترسيخ االستقرار العام الذي يعد الشرط األول واألسا�سي للنهضة 

التنموية.

بلس ديبلرئيس،

أمامنا تحديات ورهانات كبرى وعلى رأسها الحفاظ على مكاسبنا 
وتماسكنا وضمان ديمومتها وتسريع وتيرة التنمية الشاملة بخطوات 
وبنفس  تنموي جديد  بنموذج  ثانية  مرحلة  إلى  بالدنا  لتنتقل  ثابتة، 
مؤسساتي متجدد وكفاءات وطنية مشهود لها بالفعاليات وااللتزام، 
ويعتبر مشروع القانون املالي الحالي لسنة 2020، خطوة أولى للشروع 
في هذا االنتقال النوعي وإرادي، مشروع تم تقديمه في ظل معطيات 
عام وطني  نوعية، ضمن سياق  لقراءة  تحتاج  ومؤشرات وفرضيات 
وضعف  والتململ  باالضطراب  عامة  بصفة  يتسم  ودولي  ومحيطي 
التحكم في مدخالته أوال وفي مخرجاته بالنتيجة، وفيما يلي بعض من 

هذه املؤشرات:

من  جملة  من   ،2020 لسنة  املالي  القانون  مشروع  بناء  ينطلق 
الفرضيات تتسم بصفة عامة بالتفاؤل الحذر، وال تزكيها كليا املؤشرات 
واألرقام الصادرة عن مؤسسات وطنية أخرى، كبنك املغرب وأرقام 
أو بعض دراسات املجلس االقتصادي  للتخطيط  السامية  املندوبية 

واالجتماعي كالتقرير األخير لسنة 2018، ومن أهم هذه الفرضيات:

- معدل النمو الداخلي الخام املتوقع في 3.7%.

- املحصول الزراعي املتوقع في 70 مليون قنطار من الحبوب.

- سعر البترول 67 دوالر للبرميل.

- صرف الدوالر مقابل 9.5 درهم.

- الطلب الخارجي املوجه للمغرب 3.5 بدون احتساب الفوسفاط 
ومشتقاته.

جيد  فالحي  بموسم  خيرا  ومستبشرون  متفائلون  أيضا  نحن 
وتساقطات مطرية منتظمة، هللا يعطيها لنا على قد النفع بمشيئة هللا 
والحيطة والحذر من أسس حسن التدبير، كما تم تسجيل تراجع طفيف 
في معدل النمو االقتصادي ما بين سنة 2018 و سنة 2019، وذلك 
باالنتقال من %3 إلى %2.9 وذلك بسبب تراجع محاصيل الحبوب، مع 
تسجيل استمرار ارتفاع الناتج الداخلي الغير فالحي بنسبة %3.3 خالل 
السنة الجارية مقابل %2.6 نهاية سنة 2018، كنتيجة لألداء الجيد 
ر أن هناك 

ّ
للسياحة والنقل والصيد البحري والطاقة واملعادن، نتذك

منافسة شرسة في األسواق التجارية بصفة عامة وفي سوق الصادرات 
بصفة خاصة، ووفرة في عرض بعض املنتوجات كالحوامض مما يؤثر 

سلبا على الطلب الخارجي، كما نتمنى أن ال يتأثر سعر صرف الدرهم.

إلى  املرور  حالة  في  واألورو،  الدوالر  للمرجعيتين  العملتين  مقابل 
التدريجي للدرهم حسب ما صرح بذلك  التعويم  الثانية من  املرحلة 
والي بنك املغرب، كما أننا لسنا مرتاحين إلى التراجع الحاصل في وتيرة 
في  نتعّمق  أن  واملفروض  األخيرة  األشهر  في  العالم  مغاربة  تحويالت 
فهم أسباب هذا التراجع، ملا لهذا املصدر من أهمية مالية واقتصادية 
واجتماعية وتضامن أسري بين مغاربة العالم وأسرهم داخل الوطن، 
نفس املالحظة تنطبق على تراجع االستثمارات الخارجية املباشرة، رغم 
إيجابية مؤشر مناخ األعمال وتحسن درجة املغرب في في السلم الدولي 
وهنا  األعمال،  مناخ  لقياس  الدولي  النقد  قبل صندوق  املعتمد من 
 Doing« أريد أن أنوه بالدرجة اللي انتقل لها املغرب من 128 إلى 53 في
Business«، وأريد أن أقول أن هاذ االنتقال هو نتيجة اجتهاد بعض 
أننا كنعرفو أن القطاعات ما غادياش بعدا  الكفاءات املغربية رغم 
الوزير أن جميع  السيد  السرعة، تخيلوا معي  بنفس  القطار  فواحد 
القطاعات خذات نفس السرعة كنا هاذيك 53 كون را احنا اليوم في 

15 وال 14 وملا ال 10.

بقياس  عامليا  املعتمد  الضريبي ومؤشره  الضغط  في موضوع  أما 
حجم الضرائب املباشرة وغير املباشرة املفروضة على األفراد والشركات 
ضمن  تصنف  بلدنا  فإن  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  أن  بقيمة  مقارنة 
البلدان العربية 22 من من بين أعلى الدول العربية في العبء الضريبي 
تليها   20.9% املغرب  ثم   25.9% وموريطانيا   29.2% دجيبوتي  بعد 
الجزائر، لبنان، السودان وآخرها الكويت، هنا السيد الوزير كنبغيو 
نفتحو واحد القوس العبء الضريبي جرت سنويا أثناء مناقشة القانون 
املالي كنجيو كناخذو واحد الفترة كبيرة من املناقشة ديال هاذ العبء 
الضريبي وكيفاش نهبطو منو وكنعرفو بأن احنا ما يمكنش لنا نهبطو 
منو إيال ما توسعش الوعاء الضريبي، وهذا ما تشتغل عليه الحكومة 
مؤخرا، طلب واحد السيد الوزير، اشتغلنا معكم في مدونة الضرائب 
مدونة  لينا  تجيبو  أنكم  نتمنى  الجمارك،  مدونة  في  معكم  واشتغلنا 
الجبايات املحلية، مدونة صعيب القراية لها وصعيب الفهم ديالها، 
تعيا وغادي تزكل،  و..، حتى  تبقى تحفظ  الوزير،  السيد   taxes  30
اليوم املقاوالت الصغرى تعاني من هاذ الضرائب، إيال جينا حسبنا غير 
أقل ما يمكن ناخذو من مقاولة صغرى كمقاهي كاسميتو راه عندهم 
واحد 8 ديال les taxes متابعين، و�سي ما كيخلصش بحال �سي، كل 
واحد كيفاش كيقرا هذاك املفهوم، بغيتوا تالنصيوا املقاولة السيد 
 qui sont السيد الوزير كاين بعض الضرائب اللي كاينين فهاذ املدونة
injustes، وكنعتبروها ظلم في حق املقاولة وكنتكلم بالخصوص على 
la taxe de terrain non bâti، وأنتما كتعرفوا األثر ديالها على املقاولة 
نتمنى بعد التوصيات ديال املناظرة أنكم تجيبوها لنا للنقاش تميزت 
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املالي لسنة  القانون  العامة املوازية واملؤطرة إلعداد مشروع  األجواء 
2020 بتوجيه جاللة امللك، لثالث خطب متتالية تصب في نفس االتجاه 
اإلصالحي والتنموي لبالدنا بعد مرور عشرين سنة كاملة من توليه عرش 

أسالفه املنعمين.

فيه جاللة  أعلن  الذي  املعتاد،  يوليوز   29 ليوم  العرش  خطاب 
امللك، عن نهاية مرحلة والشروع في ولوج مرحلة ثانية، بنفس مؤسساتي 
جديد ووتيرة عمل سريعة وفعالة، وأولويات مرحلية تستدعي كفاءات 
الجديدة،  املرحلة  وتدبيرية، مالئمة ملواكبة  وإدارية  نوعية حكومية، 
التي يؤطرها نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي وتدبيري، تتحقق معه 
الفئات  وإدماج جميع  الفرص  وتكافؤ  واملجالية  االجتماعية  العدالة 
االجتماعية واملهمشة، خصوصا الشباب واملرأة والنشطاء في االقتصاد 

الغير املهيكل.

وفعال تمت إحالة مشروع قانون املالية لسنة 2020 على إيقاع ميالد 
حكومة جديدة بهندسة مغايرة، تتسم بتجميع القطاعات املنسجمة 
لكتابات  وإلغاء  الوزراء  من  محدود  عدد  مسؤولية  تحت  واملتكاملة 

الدولة عكس ما يتوقعه البعض.

للهندسة  الجديد  الترشيدي  التوجه  هذا  أن  فريقنا  في  ونعتقد 
والترشيد  العقلنة  على  تقوم  واضحة  رسالة  يتضمن  الحكومية، 
املنتج  والتفعيل  املحكم  والتدبير  الجيد  للتنفيذ  ضمانا  وااللتقائية، 
ونجاعتها  آثارها  وتتبع  الحكومية،  والقرارات  العمومية  للسياسات 
ومخرجاتها، بتفعيل املحاسبة واملساءلة على جميع مستويات التنظيم 

الحكومي واإلداري مركزيا وترابيا.

كما تميزت األشهر األخيرة بسلسلة من اللقاءات العلمية واالجتماعية 
واالقتصادية تمخضت عنها مخرجات وخالصات جديرة بأخذها بعين 
االعتبار في إغناء مناقشتنا ملشروع القانون املالي وتجويد مقتضياته 

وتدابيره.

نذكر منها على سبيل املثال، أنه انعقد بمدينة مراكش تحت الرعاية 
السامية لصاحب الجاللة، مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة، في دورته 
والتحديات«،  الرهانات  واالستثمار:  »العدالة  موضوع  حول  الثانية 
وكذلك خالل يومي 21 و22 أكتوبر 2019 بحضور مسؤولين حكوميين 
ورؤساء مجالس عليا ورؤساء نيابات عامة وممثلي هيئات ومنظمات 
حقوقية ومهنية وطنية ودولية ومسؤولين قضائيين وإداريين وقضاة 
وبرملانيين وأساتذة جامعيين وجمعويين وإعالميين وسياسيين ونقابيين 

من مختلف دول العالم.

تم تنظيم هذه التظاهرة العلمية العاملية في ظل مناخ اقتصادي 
عالمي يعاني من عدم االستقرار وضعف االستثمار، ولجوء مختلف 
األنظمة االقتصادية إلى سن سياسات حمائية لتعزيز قدراتها التنافسية 
والحفاظ على وتيرة االستثمار لخلق فرص التشغيل ودعم املقاوالت 
وتنشيط الدورة االقتصادية واالنخراط في التنمية املستدامة كقاطرة 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

وقد نـــوه املشاركون بالرسالة امللكية التوجيهية، والتي تم اعتمادها 
بشأن  متقدمة  من مضامين جد  حملته  لــما  للمؤتمر،  عمل  كورقة 

موضوع العدالة وحماية االستثمار.

2019 حول  الحدث إعالن مراكش لسنة  وقد تمخض عن هذا 
أربع  بخصوص  وذلك  والتحديات«،  الرهانات  واالستثمار:  »العدالة 

محاور أو مداخل لتحقيق هذه املعادلة:

بيئة  لتوفير  كمدخل  لألعمال  القانونية  املنظومة  تحديث  2•
لجذب وتشجيع وحماية االستثمار.

دور القضاء في تحسين مناخ االستثمار. 2•

توظيف تكنولوجيا املعلوميات لتدبير منظومة العدالة. 2•

رهانات التكتالت العاملية ودورها في تحقيق التكامل واالندماج  2•
االقتصادي واالجتماعي والقانوني في عالم اليوم.

انعقاد املناظرة الوطنية الثالثة حول اإلصالح الجبائي بداية شهر 
مــاي املنصرم وما تمخضت عنه من خالصات ومخرجات مهمة جدا.

انعقاد املناظرة الوطنية حول التجارة والصناعة بمراكش نهاية شهر 
أبريل، والتي كانت مناسبة لصدور مجموعة من التوصيات الوجيهة 
والعملية معبرة عن منظور نسيج اقتصادي وصناعي وتجاري ممثل 

لجميع جهات اململكة.

الشروع في تنزيل مضامين القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بالتربية 
والتكوين والبحث العلمي، كورش إصالحي وطني عميق وواعد ملستقبل 
إصالح منظومتنا التعليمية والتكوينية، إلعداد وتأهيل جيل جديد من 
الكفاءات القادرة على مواكبة التنمية املستدامة ومواجهة التحديات 

املستقبلية.

بلس ديبلرئيس،

مناقشة مشروع  في  بقوة  االجتماعية حاضرة  املسألة  كانت  لقد 
القانون املالي، سواء في لجنة املالية أو في اللجان األخرى، إلى جانب 
الرهانات األخرى التي تواجهنا وتحيط بنا وهي جلية، وفي مقدمة هذه 

التحديات:

- عمق الفوارق والتفاوتات االجتماعية واملجالية؛

- تحدي االستثمار املنتج لفرص الشغل؛

- أوضاع الشباب ومتطلبات األجيال الصاعدة؛

- تعزيز الثقة في املؤسسات الوطنية والترابية وفي اإلدارة العمومية.

إن التصدي ملعالجة هذه األولويات يشكل الشغل الشاغل واملشترك 
باالنكباب  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الفعاليات  ملختلف 
على رفع مستوى التعبئة والجهود، بهدف تسريع وتعميم املسار التنموي 
لجميع  وإدماجية  اندماجية  اجتماعية  ورؤية  جديد  بنفس  لبالدنا، 

الفئات الهشة واملناطق املهمشة واملعزولة.
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نعتقد في فريقنا أن الحكمة والغاية من إعالن صاحب الجاللة، 
لجنة خاصة إلعداد  تشكيل  وعزمه  التنموي  نموذجنا  مراجعة  عن 
النموذج التنموي املطلوب للمرحلة املقبلة، يدخل في صميم معالجة 
هذه املفارقات والتصدي الفعال لالختالالت والفراغات التي تحد من 
جدوى حجم الجهود املالية والبشرية والتنظيمية، املوجهة للقطاعات 

االجتماعية على مدى عشرات السنين.

ودعم  املتقدمة  الجهوية  تسريع  مواصلة  إلى  باإلضافة  هذا 
اختصاصاتها وتوازنها، لتساهم فعليا في الحد من الفوارق واالختالالت 
املجالية، وتوفير مناخ جيد النبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني جهوي، 

واستثمار منتج للثروات الجهوية املادية والالمادية.

إلعادة  أساسية  رافعة  الجماعي  الترابي  والتنظيم  الجهات  تعتبر 
التوازن إلى املجال، وتوطين املشاريع املنتجة لفرص الشغل، والتشغيل 
الذاتي، وتثمين الرأسمال الجهوي والترابي بشكل عادل ومنصف، وتوفير 
املناخ املالئم النطالق جيل جديد من املشاريع واملبادرات، وانبثاق جيل 
جهوي من املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، ببعد محلي 
يراعى في دعمها ومواكبتها إدماج الطاقات الجهوية، خصوصا الشبابية 
منها، من خريجين أو نشطاء في القطاع الغير املهيكل، وذلك تجسيدا 
وبين خصوصيات  الوطني  التنموي  املجهود  بين  امليدانية  لاللتقائية 

وحاجيات كل جهة من جهاتنا.

القيمة،  الوزير  السيد  عروض  اهتمام  بكل  تابعنا  لقد  خامسا: 
ملشروع  املصاحبة  الوثائق  وقرأنا  املباشرة،  والغير  املباشرة  وأجوبته 
املشروع  هذا  أن  إلى  وتوصلنا  ومسؤولية،  عناية  بكل  املالي  القانون 
يتضمن تدابير ومبادرات تتسم بالشجاعة واليقظة، الالزمتين ملواجهة 
التحديات املطروحة، ومنها رهـــــان الثقة، وتشجيع االستثمار، ودعم 
املجهود  في  رئي�سي  بشكل  تساهم  التي  واملتوسطة  الصغرى  املقاولة 
الجبائي ورفع وتيرة النمو االقتصادي، وإيجاد فرص الشغل، وإنتاج 

الثروة لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة اإلنتاجية.

مجموعة من اإلجراءات والتدابير الجديدة تضمنها مشروع القانون 
رقم 70.19 لسنة 2020، لتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب واإلدارة 
الضريبية وإنعاش االستثمار، 4 منها ذات طابع مالي وثالثة ذات طابع 
نوعي، وهي كلها منبثقة عن التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية 
الثالثة حول الجبايات، وهادفة إلى تقوية الثقة بين اإلدارة وامللزمين 
الضريبي، ويتعلق األمر،  إطار اإلمتثال  في  والسير على أسس جديدة 
بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، توسيع نطاق تطبيق 
مناقشة  تنظيم  وإلزامية  السابقة،  الضريبية  االستشارة  طلبات 
شفوية تواجهية بعد عمليات املراقبة الضريبية للشركة قبل اإلشعار 

بالتصحيح.

والتنمية  املالية  الوزير مع أسئلة أعضاء لجنة  السيد  تفاعل  في 
امليزانية  من   30% من  أزيد  املشروع خصص  هذا  أن  االقتصادية، 

العامة للدولة، وأكثر من %45 من املناصب املالية لقطاعي الصحة 
والتعليم، وتم تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق و26 مليار 

درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ال يسعــنا إال أن ننوه بهذه األرقام والنسب املحترمة واملعبرة عن 
الرؤية االجتماعية املؤطرة مليزانية 2020، إضافة إلى الرؤية االقتصادية 
املعبر عنها بالتدابير املوجهة باألساس لدعم االستثمار واملقاولة بجميع 
أصنافها وغيرها من التدابير وااللتزامات واإلعفاءات التي سبق التداول 

في شأنها.

إال أن ما يشغلنا هو االطمئنان على فعالية وجدية تنفيذ وتفعيل 
وترجمة هذه األرقام من منطق الكم الرقمي، إلى منطق الفعل االجتماعي 
وتصريفها إلى مخرجات منتجة آلثارها االجتماعية واالقتصادية وفق 

برمجة زمنية وتوطينية.

لقد علمتنا التجارب، واملمارسة السابقة أن األرقام والنسب تشكل 
نوايا حسنة والتزامات قانونية، تقاس بما يتحقق من قيم مضافة على 
أرض الواقع، بصرفها وتوليد آثارها االجتماعية واالقتصادية والنفسية 

على األفراد وعلى النسيج االجتماعي واالقتصادي املستهدف.

في اعتقادنا أن إعمال مبدأ املحاسبة واملساءلة وتقديم الحساب، 
يلزم جميع املستويات التنفيذية والتفعيلية والتنزيلية لبنود امليزانيات 
العامة، بمواردها وتحمالتها، من اآلمرين بالصرف إلى املأمورين بالتنفيذ 

وفق مسلسل مستوياتهم.

الوثائق الخاصة املوزعة علينا، جداول  في كثير من  لقد الحظنا 
تتضمن مبالغ مالية مهمة بدون برامج ملزمة لصرفها، خصوصا بعض 
الصناديق والحسابات الخصوصية، وإن مناقشتنا املالية ستبقى بدون 
معنى إذا لم تكن األرقام املالية املعتمدة في امليزانية املصادق عليها ال 

تقابلها إنجازات وحقائق وأجوبة ناطقة، كما وكيفا.

ونعتقد بكل تواضع، أن مضامين قوانين التصفية التي تأتينا بأثر 
الحق على تنفيذ امليزانية بشكلها الحالي، تقتصر على املوازنة الرقمية 
مرور  تمر  لذا  األرقام،  وراء  ملا  األخرى  الجوانب  تبرز  وال  والعددية، 
الكرام، وال تثير اهتماما كبيرا عند عرضها للمناقشة، خصوصا صدقية 

التنفيذ.

ومن هنا نود أن نتطرق إلى بعض التعـــــــديالت التي تقدم بها فريق 
التجمع الدستوري، تعديالت منطلقة انطالقا من املناظرة الوطنية 
األخيرة، وانطالقا من االجتماعات اللي دارها الفريق مع عدة جمعيات 
ديال املقاوالت من جميع األصناف ديالها، سوف أبدأ بأول طلب كان 
ديال التجار الصغار، وهو اللي كان سبب ديال الحراك اللي عشناه في 
نهاية سنة 2018، كان واحد الفصل 41 اللي كيحدد le plafond ديال 
رقم املعامالت ديال هاد التجار الصغار في 1 مليون الدرهم، لعلمكم 
ديالو،  التغيير  1985، وما تمش  في سنة  le plafond تحدد  أن هاد 
وحنا كجميع الفرق، قلنا بأن هاد 1 مليون درهم ديال 1985 ما�سي هي 
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1 مليون درهم ديال 2020، وكان من الالزم أننا نقدمو تعديل في هذا 
الباب، وحقا تقدمنا بتعديل اللي استطعنا من خالله أننا نطلعو هديك 
1 مليون درهم ل 2 مليون درهم، وبالنسبة ملقدمي الخدمات اللي كانت 
عندهم 250 ألف درهم، استطعنا نطلعوها ل 1 مليون درهم، وكنظن 

أن هذا عمل ممتاز دارو املجلس في حق هذه الشريحة من التجار.

ثانيا، قراءتنا للمدونة ديال الضرائب، كنشوفو مدونة الضرائب 
قدها قداش، ومافيهاش حتى �سي حاجة للطبقة املتوسطة، قلنا البد 
أننا نقترح �سيء لهذه الطبقة، وأحسن �سيء يمكنا نقترحو هو املسكن 
ديالك  السكن  كتبيع  ملي  بأن  كنعرفوا  الطبقة  هاد  ديال  الرئي�سي 
هاد  نعفيو  األقل  قلنا على  العقارية،  األرباح  الضريبة على  كتخلص 
ديالك  الرئي�سي  املسكن  تبيع  أساس  على  الضريبة،  هاد  من  الناس 
وتشتري مسكن آخر داخل أجل ال يتعدى 6 أشهر، وهذا من اإليجابيات 

اللي تعاملت معاها الحكومة.

أذكر أن املجلس قدم 271 تعديل، والحكومة قبلت 74 تعديل، 
هذه نسبة جد مهمة فالقبول ديال التعديالت، اللي تعامل معها السيد 
الوزير بكل تجرد، مراعاة ملصالح الوطن واملواطنين، تقدمنا بتعديل 
ديال اإلعفاء من la TVA، وهذا كان طلب ديال بعض الجمعيات اللي 
اجتمعنا بها، تقدمنا بالتعديل ديال اإلعفاء من الضريبة على القيمة 
وهذه  اللوحي،  التصلب  ومرض  العقم  مرض  ديال  لألدوية  املضافة 

مسألة جد إيجابية، استجابت معها الحكومة.

اليوم كنعرفوا أن املشكل ديال االستثمار، مشكل االستثمار هو 
انعدام الثقة في االستثمار، ما بقاتش une visibilité عند املستثمر، 
اليوم الناس باغية تستثمر ولكن الوضعية الحالية ال تشجع على ذلك، 
لقينا أن املشكل فين كاين؟ املشكل  الفريق،  بها داخل  دراسة قمنا 
كاين اليوم ف2 د النقط، 2 د الفصول: الفصل األول يتعلق بمدونة 
الضرائب وهو الفصل 29، وهو ما يطلق عليه »من أين لك هذا؟«، 
اليوم املواطن ولى كيخاف أنه يستثمر في شراء بعض اآلليات أو شراء 
بعض العقارات، ومن بعد كتعيط ليه اإلدارة ديال الضرائب كتقول 
لو »من أين لك هذا؟« أجي tu passes à la caisse، وهذا هو التخوف 
اللي وضع املستثمر اليوم كيخاف من االستثمار؛ وكاين املشكل الثاني 
هو الفصل ديال مدونة تحصيل الديون العمومية والحجز لدى الغير، 
من  ديالو  الرفض  تم  األسف  كامل  مع  بتعديل،  بها  تقدمنا  وهادي 
الحكومة، ما�سي الرفض ديالو ولكن طلب املراجعة ديالو على أساس 
أن الحكومة تجيب فيه بتعديل في السنة املقبلة، هادو 2 ديال النقط 
اللي تقدمنا بهم فالتعديل عالش؟ على األقل باش نعطيو واحد اللمسة 
ديال إعادة الثقة في اإلستثمار وهاد اللمسة ملسناها في القانون املالي 
عبرles quatres Amnesty، اليوم ما�سي حنا اللي غنقولو واش هاد 
les quatres Amnesty مزيانين وال ما مزيانينش، اليوم اللي غيقول 
واش هاد les quatres Amnesty مزيانين وال ما مزيانينش هو الشارع، 
هو املقاوم، هو اللي غيحكم واش املسألة إيجابية أو غير إيجابية، هذا 

ال يعني أننا ملي كنقولو بأن املقاول كيتملص من الضرائب ال، نحن ال 
نحمي املتملصين من الضرائب، كاين فرق بين التملص الضريبي وبين 
األخطاء املهنية، اليوم إيال بغينا نرجعو الثقة ونرجعو االستثمار وبغينا 
نخلقوا فرص الشغل وبغينا نخلقو بزاف ديال الحوايج، خصنا نرجعو 
إدارة الضرائب،  بها  إيجابية جات  في االستثمار، وهذا مسألة  الثقة 
صحيح كان عندنا تحفظ على واحد التعديل اللي تم في آخر لحظة في 
هاد الفصل، ولكن الحكومة وعدتنا أنه غادي يتم التدارك ديالو في 
املذكرة التقديم التطبيقية ديال القانون املالي، اللي كتصدرها سنويا 

إدارة الضرائب.

تم   9 الفصل  أن  أذكر  أنا  اللي خلق ضجة،   9 للفصل  بالنسبة 
فيه توافق ديال جميع مكونات املجلس، وكنتفاجا أن بعد التصويت 
ديالو، كاين البعض اللي كيبغي يتملص من هذا، احنا بالعكس، حنا 
كنقولو بكل فخر، أننا ناقشناه ودافعنا على حقوق املواطنين، ومازال 
كندافعو على حقوق املواطن فيه، ولكن لقينا راسنا فواحد املعادلة 
صعبة، معادلة كيفاش غادي نجمعو مابين مصالح الدولة ومصالح 
املواطنين، وأظن أن الصيغة اللي جا بها اليوم، استطعنا أننا نجمعو 
السيد  ديال  االلتزام  سجلنا  املواطن،  ومصلحة  الوطن  مصلحة  بها 
الوزير، نيابة عن الحكومة، أنه غيعملو جميع الجهود باش يخلصو 
هاد الدائنين داخل أجل ال يتعدى 4 سنوات؛ إذن اليوم كايناش الش 
نبداو نتملصو من القرارات اللي خديناها باألمس، جات واحد النقطة 
وحنا قلنا ما غندخلوش ف la polémique، ولكن البد شوية نجاوبوه 
فيها ألن هذا تعديل حنا اللي تقدمنا به كفريق، هو les moteurs ديال 
الصيد البحري، احنا فاش جبنا moteur ديال الصيد البحري، حنا ما 
جبناهش كتعديل، جبناه كتوضيح، ألن القانون كيشير لهاد النقطة، 
وكانت تعامل بها اإلدارة من 2016 حتى لنص ديال 2018، وتم واحد 
التغيير نظرا لسوء الفهم ديالو، كيقولو بأن هاد املحركات كتستعمل ف 
les bateaux de plaisance؛ إذن حنا كنقولو اليوم، حنا ضد نمشيو 
أن  التزمات  الحكومة  بالتعديل،  تقدمنا  اللي  نهار  التوجه هذا،  فهاد 
 ،les moteurs ديال هاد une liste فاملذكرة التقديرية راه غادي تحط
باش يتم حذف هاد النقطة اللي كيتخوفو منها بعض اإلخوان، إذن حنا 
راه ما�سي جينا فهداك التوجه، حنا جينا فالتوجه الصائب ديالو، أنه 

يبقى في إطار محركات les bateaux ديال الصيد البحري.

إذن انسجاما مع املالحظات واالقتراحات التي تقدمنا بها رفقة فرق 
األغلبية، وتفاعال مع املواقف التي عبرت عنها الحكومة، قمنا بصياغة 
مجموعة من التعديالت، التي توخينا من وراءها دعم بعض الفئات 
االجتماعية ودعم استهالك األسر املغربية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
املقاولة  تعديالتنا وخصوصا  في  بقوة  كانت حاضرة  املقاولة  أن  كما 
هذه  تمويل  تسهيل  إطار  في  وذلك  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغرى 

املقاوالت عبر القروض الـمعبأة لفائدتها.

لقد تفضل السيد وزير املالية بتقديم أرقام وبيانات توضح حجم 
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القروض املعبأة للمقاوالت، ونشاط الضمان لتمويل عمليات إحداث 
هذا  في  املعبأة  املبالغ  أن  إال  والصغيرة،  املتوسطة  املقاوالت  وتطوير 
واالجتماعية  االقتصادية  وحاجياتنا  طموحنا  دون  تبقى  املشروع 

والجهوية.

وفي إطار تسهيل تمويل املقاوالت املتوسطة والصغيرة عبر القروض 
املعبأة لفائدتها، ذكر السيد الوزير ووضح مشكورا في عرضه الجواب 
على أسئلة وتساؤالت النائبات والنواب في لجنة املالية، أرقاما وبيانات 
عمليات  لتمويل  الضمان  ونشاط  املعبأة،  القروض  حجم  توضح 
إحداث وتطوير املقاوالت املتوسطة والصغيرة، إال أنها تبقى في مجملها 

متواضعة بالنسبة لحاجياتنا اقتصاديا واجتماعيا وجهويا.

القطاع  إلى  العمومية  الوظيفة  إصالح  قطاع  ضم  من  نتوخى 
االقتصادي واملالي، أن يشكل طفرة نوعية في تحقيق إصالح وتطوير 

اإلدارة العمومية وربط أداءها باألولويات االقتصادية واالجتماعية.

إننا من موقعنا السيا�سي، كفريق مكون من حساسيات متجذرة 
والتي  اإلجتماعية  وانتماءاتنا  املهنية  انتماءاتنا  وبحكم  املجتمع،  في 
نتقاسمها مع زمالئنا في هذه املؤسسة املوقرة، نود أن نتقاسم مع الجميع 
واإلستئناس  العادل  باالستثمار  للنهوض  الناجحة  التجارب  مختلف 
باملمارسات الفضلى في مجال الحفاظ على النسيج اإلجتماعي الوسطي، 
عبر تمكين روافدها من مقومات الصمود واالستمرارية، ومن بين هذه 
الروافد املقاولة املتوسطة والصغرى كرافعة للتنمية وتحقيق العدالة 
العامة،  الخزينة  وتمويل  واإلدماج  الشغل  فرص  وخلق  اإلجتماعية 
نسعى ونلح على استحضار هذا املكون السوسيو اقتصادي في مختلف 

البرامج واملبادرات، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  اآلن  الرئيس،  السيد  شكرا 
والتعادلية، الكلمة للسيد الرئيس نور الدين مضيان.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

بلس دينيبلوزيرين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

عن نفس املالحظة التي سجلها سلفي في املعاصرة، حول ظروف 
مناقشة القانون املالي وخاصة في غياب شبه تام ملكونات الحكومة، 
لألسف أنه ألهمية هذا القانون وما يحمله من حموالت مختلفة على 
عدة مستويات وهو القانون الذي ال يظهر، مستقبل املغرب ملدة سنة، 
يعني كنا نتمنى حتى رئيس الحكومة أن يكون من بين الحضور ألن هاد 

القانون ال يهم فقط وزارة املالية وال قطاعين هو قانون يهم مكونات 
الحكومة برمتها، فلذلك لألسف أنه الحكومة ال تعير أي اهتمام ملثل هذه 
امللفات التي تناقش وخاصة أنه بعد التعديل األخير الحكومة في نسختها 
الثانية والتي بطبيعة الحال يعني تتكون من وجوه جديدة، من كفاءات 
الكفاءات  لتخريج  النواب هو مدرسة  بين قوسين جديدة، فمجلس 
وتكوين الكفاءات فعلى األقل هاد الناس يجيوا يتكونوا في هذه املدرسة 
مدرسة مجلس النواب يعرف كيف يشتغل، فلحد اآلن هناك الكثير من 
الوزراء لم تطأ أقدامهم هذه املؤسسة بعد تعيينهم، إذن فعلى األقل 
يجيوا يتعرفو على املؤسسة يجيوا يتعرفو على املؤسسة التشريعية 
ومجلس النواب وكيفية يعني تسير األمور واملناقشات إذن هذه مالحظة.

بطبيعة الحال، السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة الوزراء 
أن هاد القانون املالي اللي كيشكل املناقشة ديالو يعني لحظة دستورية 
وسياسية بالغة األهمية وهي مناسبة لنعبر في الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية بمجلس النواب عن اعتزازنا الكبير بأهمية األشواط الكبرى 
التي قطعتها بالدنا في كل املجاالت بفضل التالحم التاريخي ألمتنا ملكا 
وشعبا، وهو ما أفرد لوطننا الغالي استقرارا متفردا واستثنائيا في ظل 
سياق إقليمي وعالمي غاية في التعقيد والتوتر، استقرار يشكل في حد ذاته 
فرصة ثمينة لبناء املؤسسات وسمو القانون وترسيخ حقوق اإلنسان، 
الدستورية،  ثوابتنا  املطلق حول  الوطني  باإلجماع  في ذلك  مسلحين 
ويهمنا هنا أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بوحدة صف أمتنا وصمودها في 
دفاعها املستميث عن قضيتنا األولى، قضية وحدتنا الترابية املقدسة، 
التي  الجنوبية  بجهاتنا  األمر  تعلق  سواء  فيها،  هوادة  ال  معركة  وهي 
أضحت تنعم بمقومات التنمية املستدامة، تتوجها املشاركة الفاعلة 
لساكنة الصحراء املغربية سواء في دينامية البناء والتنمية الوطنية أو في 
تدبير الشؤون السياسية والتمثيلية املحلية، وهو ما أصبح محط إشادة 
من املجتمع الدولي والحقوقي أو كذا مدينتي سبتة ومليلية املغربيتين 
املحتلتين والجزر الجعفرية، مؤكدين أن منطق التعايش والتعاون الذي 
يربطنا مع جارتنا اإلسبانية، جارتنا الشمالية اسبانيا تاريخيا وجغرافيا 
ال يمكن أن يكون على حساب االنتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية، 
كما نعبر عن اعتزاز الكبير بالقرار األممي األخير بشأن الصحراء املغربية، 
والذي أكد مرة أخرى على أن مقترح املغرب بتمكين ساكنة الصحراء 
املغربية من حكم ذاتي في إطار السيادة املغربية هو مشروع ذي جدوى 
وذو مصداقية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل واقعيا وعمليا 
ومستداما، وهو ما يمثله املقترح املغربي للحكم الذاتي الذي ندعو إلى 
التسريع بتنزيله، وال يفوتنا هنا إال أن نجدد التقدير واالعتزاز بقواتنا 
املسلحة امللكية الباسلة تحت قيادة جاللة امللك، القائد األعلى للقوات 
املسلحة امللكية، على ما تبذله من تضحيات وطنية استثنائية للدفاع 
عن حوزة الوطن وحماية حدوده، وكما نحيي عاليا رجال األمن والدرك 
امللكي والقوات املسلحة والوقاية املدنية على ما يبذلونه من خدمات 

جليلة لفائدة هذا الوطن.
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والفعل  اإلجرامي  بالعمل  نندد  أن  املناسبة،  بهذه  تفوتنا  ال  كما 
الشنيع الذي أقدمت عليه شرذمة معادية للمملكة املغربية، سمحت 
مؤخرا،  باريس  الفرنسية  بالعاصمة  الوطني  العلم  بتدنيس  لنفسها 
ونعتبره سلوكا مقيتا ومرفوضا وخطا أحمر بالنسبة للمس بهذا الرمز 

الوطني الغالي.

السيد الرئيس، إن صون مقومات اإلنسية املغربية مستمدة من 
جمة  تحديات  اليوم  تواجه  والتي  وحضارتها،  اإلسالمية  أمتنا  تاريخ 
تفرضها خارجيا نتائج العوملة وتأثيرات الثورة التكنولوجية، وداخليا 
الوطنية، وهي  الهوية  نزعات شاذة تحاول جاهدة خلق األزمة حول 
نزعة تواجهها األمة موحدة بالرفض املطلق، مستندة في ذلك على ثقتها 
املطلقة في مؤسسة إمارة املؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ أحد أبرز 

عناصر االستقرار واألمن الروحي للشعب املغربي.

ولذلك ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية، نؤكد أن حزب االستقالل، 
الوطني،  بالشعور  للمس  الهادفة  واملمارسات  األعمال  كل  يدين  وإذ 
تحت  الهدامة  املشاريع  كل  مواجهة  في  سيقف  فإنه  األمة،  وثوابت 
غطاء الحريات الفردية أو حقوق اإلنسان املفترى عليها، والتي تحاول 
الجامعة كما حسمه دستور  التشويش على هويتنا ومنظومة قيمنا 

اململكة.

السيد الرئيس، نناقش مشروع قانون املالية كآخر مشروع تعده 
حول  النقاش  نفتح  أن  وجب  السبب  ولهذا  الحكومة،  هذه  وتنفذه 
سنة  املنتظرة  االستحقاقات  تؤطر  سوف  التي  االنتخابية،  القوانين 
2021 والتي ستشمل االنتخابات الجماعية واملهنية وانتخابات مجلس 
لنا متسعا  يكون  اآلن حتى  املستشارين، وذلك منذ  النواب ومجلس 
من الوقت للنقاش الجاد واملسؤول لتحسين الترسانة القانونية بما 
فيها التقطيع االنتخابي، كل ذلك لضمان عملية انتخابية سليمة وفي 
مقدمتها إقرار هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات، كما سبق وأن 
تقدم الفريق االستقاللي بهذا املقترح خالل الوالية التشريعية السابقة.

بلس ديبلرئيس،

جميعا  نتحمل  نعمة  بالدنا،  به  تنعم  الذي  االستقرار  إن  نعم 
مسؤولية تثمينها وتحويلها إلى فرصة لتعزيز الثقة في تجربتنا الوطنية 
الرائدة باملنطقة، عبر خلق مزيد من الثروة وتحقيق العدالة املجالية 
واالجتماعية في توزيعها، جزء مهم من هذه املسؤولية هي في الواقع 
تقع على عاتق الحكومة باعتبارها تملك السلطة الدستورية الكاملة، 
الشديد،  لألسف  لكن  املطروحة،  لإلشكاالت  ديال  أجوبة  لتقديم 
فإنه أضحى من الواضح للجميع أن الحكومة الحالية التي ولدت والدة 
أرقام  وراء  باالختباء  وتكتفي  النعمة،  هذه  قيمة  تقدر  ال  قيصرية، 
ومؤشرات منتقاة، بل ومضللة أحيانا، سريعا ما تتكسر أمام صخرة 
الواقع املرير، وال تجد لها ارتدادا في املجتمع وال أثرا ملموسا على املعيش 

اليومي للفئات الهشة بصفة خاصة.

بل إننا اليوم، أمام تجربة حكومية تخلت بالكامل عن دورها في 
االنتخابات  لسباق  وانبرت  األوجه،  املتعددة  الخانقة  األزمة  مواجهة 
املقبلة بدل اإلعداد الجيد لها، مهدرة بذلك زمنيا زمنا سياسيا وتنمويا 
ثمينا ومتجاهلة كل التوجيهات امللكية املستمرة الرامية إلى إعادة تجويه 
الحكومة نحو األولويات الحقيقية، بل أن جاللة امللك، دعا صراحة 
خالل ترأسه الفتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى تجاوز الصراعات 
لم  الشديد  لألسف  أمر  وهو  والطاقات،  الوقت  وتضييع  الفارغة 
يتحقق، بحيث استمرت الحكومة في هدر الزمن السيا�سي وإضعاف 
العمل السيا�سي، عبر تضييع العهود التي رفعتها بمناسبة انتخابها أو 
بمناسبة تنصيبها من طرف البرملان، فأضحى البرنامج الحكومي متجاوزا 
انتخابية  لحمالت  وعود جديدة  إلى  وتحولت شعاراته  وهامشيا،  بل 
سابقة ألوانها، لتتأجل معه آمال فئات عريضة من الشعب املغربي، 
الذي صوت لكثافة لهذه الحكومة، فهل الزالت هذه الحكومة تعكس 
نتائج صناديق االقتراع؟ هذا السؤال، طبعا ال، فقد توالت اإلعفاءات 
على  األقل  وعلى  األغلبية  عقد  وانفرت  مسبوق،  غير  بشكل  امللكية 
مستوى العمق وال على الشكل، وأضحى التحالف شتاتا بل أضحينا 
أمام حكومات داخل الحكومة الواحدة، وراعت األولويات بل تاهت، 
وهو ما جعل جاللة امللك، في مناسبات عديد يدعو الحكومة التخاذ 
السياسات  من  جديد  جيل  تبني  وإلى  استعجالية،  وإجراءات  تدابير 
العمومية، بل تبني نموذج تنموي جديد، لكن دون تحرك حكومي، حيث 
مضت سنتين دون أن تفتح الحكومة حوارا وطنيا موسعا ملناقشة هذا 
املوضوع، طبعا ال وقد أضحى حزب التكنوقراط اآلن القوة السياسية 
األولى داخل الحكومة، بعد أن غادر عشرات الوزراء بحثا عن النجاعة 
خفضت  بعدما  لكن  امللك،  جاللة  ناشدها  التي  واإلبداع  والكفاءة 
الحرب غير املسبوقة بين وزراء الحكومة في نسخته السابقة ووزرائها 
املنتدبين وعدد من كتاب الدولة الذين يظلوا ألشهر طويلة بدون مهام 

تذكر اللهم حضور أشغال املجالس الحكومية؛

أضحينا اليوم أمام super وزراء بأربع وخمس قطاعات حكومية، 
واملصالح  األقسام  ومئات  املديريات  وعشرات  عامين  كتاب  بأربع 
واملقرات والبرامج إلى آخره، بل إنه من املضحك واملبكي في أن واحد أن 
ظل قطاع حكومي بكامله بدون تكليف قبل أن يتدارك رئيس الحكومة 
ويلحقه كذلك بsuper وزير آخر في آخر لحظة، بما فيهم الحكامة بما 
فيهم اإلتصال بما فيهم مجموعة ديال القطاعات، طبعا لم تعد هذه 
الحكومة تعكس يعني نتائج صناديق اإلقتراع بعد أن أعلنت فشلها أمام 
لوبيات الفساد واقتصاد الريع ذلك الشعار الرنان الذي منح ثقة ماليين 
الناخبين، حيث بالرغم من اإلصالحات الدستورية الكبيرة، فإن املغرب 
ال زال يحتل املرتبة 73 عامليا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة 
الشفافية العاملية، والتي أكدت أن الفساد يعتبر التحدي الرئيس في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يستمر تضارب املصالح 

في الهيمنة على مفاصل االقتصاد؛
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طبعا لم تعد الحكومة تسوي ما أفرزته، يعني، تعكس ما أفرزته 
صناديق االقتراع، ألن كثيرا من امللفات التي كانت شعارات انتخابية تم 
تأجيلها أو تجاهلها، أين الحكومة إذن من ملف إصالح التقاعد؟ الذي 
ال زال يقبع تحت تهديد عجز بنيوي يهدد بالقضاء على تقاعد مئات 
اآلالف من املتقاعدين في أفق 2026 كما تقول تقارير الحكومة نفسها 
تكلفة  العمومي  الذي أدى فيه املوظف  الجزئي  بالرغم من اإلصالح 
كبيرة جدا، أين الحكومة من إصالح اإلدارة التي ال زالت تقبع تحت وطأة 
الجديدة  الهيكلة  بعد  الوزير  السيد  فأتمنى  والبيروقراطية؟  الرشوة 
وإضافة هذا القطاع إلى وزارة املالية واالقتصاد أن نرى قريبا بعض 
اإلصالحات أو على األقل بعض اإلشارات إلصالح اإلدارة وترشيدها؟ أين 
الحكومة من ملف تحقيق اإلصالح الضريبي؟ أين الحكومة من ملف 
تنزيل الجهوية املتقدمة؟ أين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية 
املستدامة التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية؟ الكل يتبنى 
اآلن لألسف تنمية العالم القروي، لكن على أرض الواقع هناك برامج 
مشتتة ال تتقاطع أبدا، إذن فالضحية األولى هو تنمية العالم القروي 
ببرامج هنا وهناك، فال زالت هناك البادية تعاني من خصاص ال في 

الصحة وال في التعليم وال في الطرق، وال في املاء؛

وهناك  كثيرة  برامج  هناك  أن  استمعنا  كما  أنه  باملقابل،  ولكن 
استثمارات عظمى، لكن ال وجود ألثر هذه االستثمارات لهذه املبالغ التي 
تقدر باملاليير من الدراهم على أرض الواقع، رغم عدد، يعني، رغم هاد 
املاليير التي تقدر باملاليير لألسف ملي كنم�سي للبادية وال األثر ديالها على 
املجتمع وعلى التخفيف وعلى التشغيل ال وجود لها، مما يؤشر بشكل 
واضح أن هناك سوء التدبير وسوء استعمال تلك املبالغ، يعني، في املكان 
املناسب املحدد لها، أين الحكومة التي من ملف إعادة الثروة؟ الحال 
توزيع الثروة بعد أن سقطت في فخ تركيز مزيد من االستثمار العمومي 
في ثالث جهات، ثالثة الجهات فقط من 12 الجهات التي تنعم بطبيعة 
الحال باملشاريع الكبرى والتي بطبيعة الحال تؤكد جميع املؤشرات بأن 
هي التي املستفيدة من االستثمار العمومي؟ أين الحكومة كذلك من 

ملف املشاركة السياسية الواسعة ألبناء الجالية املغربية؟

بلس ديبلرئيس،

إن مناقشة مشروع قانون املالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، 
ينتظر خاللها عموم الشعب املغربي أن تحمل إجراءات وحلوال ناجعة 
ومبدعة ملشاكلهم، ونناقشه كنواب لألمة ونحن محملون بعدد من 
القضايا والهموم واملطالب اإلجتماعية الحارقة، وكم يكون أملنا دائما 
كبير كل سنة أن شيئا ما سيتغير وأن بعض األمل سيتسرب بين سطور 
هذه املشروع، لكن الواقع صادم والرهان على 4 يعني 4 مشاريع من 
التي  التنموية  النهضة  عمر حكومتكم لم يحمل ما يمكنه أن يحقق 
نطمح إليها، والتي تتزايد الحاجة إليها بفعل ضغط الطلب االجتماعي، 
لذا ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية كمعارضة وألن الوضع االقتصادي 
واالجتماعي والحقوقي ببالدنا مقلق، وألننا نفضل االنتصار دائما للوطن 

وعدم لعب دور النعامة في مواجهة األزمات، وأمام االرتباك الحكومي 
وغياب الرؤية واضحة، فإننا نقول لكم أن هذا املشروع سيكرس أزمة 
الثقة في حكومتكم، وأن مشروع قانون املالية قيد الدرس اليوم، واألخير 
عمليا في عمر حكومتكم سيكرس األزمة وسيرهن مرة أخرى مستقبل 
األجيال القادمة لسنة أخرى، بل إنه في تقديرنا انتكاسة وعمل يغيب 
عنه اإلبداع في صناعة الحلول الجذرية، وبلغة أوضح فقدتم بوصلة 
األولويات، وضعت شعاراتكم االجتماعية أمام هاجس التوازنات املاكرو 
اقتصادية بالرغم من التوجيهات امللكية املستمرة التي ما تنفك توجهكم 

نحو القضايا االجتماعية.

أسقطتم رهان تحقيق العدالة الضريبية بمزيد من اإلنهاك الضريبي 
والفساد  الريع  اقتصاد  أمام  انهزمتم  واملتوسطة؛  الفقيرة  للطبقات 
الذي وعدتم املغاربة أنكم ستحققون بمحاربته نقطتين نمو إضافية، 
فإذا بكم لم تتمكنوا من تجاوز عتبة %3، لألسف التي تقل عن معدل 
متوسط النمو بإفريقيا والذي يتجاوز %4.3، بل إنكم لجأتم إلى سياسة 
عفا هللا عما سلف مرة أخرى، وما سيمثل ذلك من تشجيع على مزيد 
من نهب املال العام إلى الخارج، بمعنى بلغة املغاربة هي شرعنة للنهب 
وللسرقة بصيغة يعني قانونية، والتطاول على املال العام دون رقيب 
أو حسيب؛ فقدتم ثقة الشباب الذي دغدغتم مشاعرهم بشعاراتكم 
الجوفاء، وفضل كثير منهم لألسف ركوب قوارب املوت، ولألسف اآلن 
ظاهرة يعني الهجرة السرية يعني بدأت تتنامى بشكل املخيف، ومن 
السبل  بهم  الوسائل، بعد أن ضاقت  الشواطئ وعبر  خالل مختلف 
يعني بفضل ارتفاع نسبة البطالة، بل وأكثر من ذلك ما نأسف له حتى 
هجرة األدمغة، هجرة املهندسين، هجرة األطر، هجرة األطباء كلهم، 
أنهم يعني ضاقت بهم السبل وبدأوا يفضلون الوجهة األخرى للبحث 
عن العمل الذي يحفظ لهم على األقل جزء من كرامتهم، إذن فكذلك 
من طبيعة الحال خاصة أنه القانون املالي يعني في الوقت اللي جات 
به الحكومة بتأطير يعني 200 ألف منصب شغل في 4 سنوات، لكن في 
الوقت الذي ال يمكن معدل النمو املسجل إال من خلق 60 ألف يعني 
منصب شغل صافي سنويا في أحسن األحوال، فتحول لألسف برنامج 
حكومي من برنامج ممكن إلى برنامج مستحيل؛ فقدتم ثقة املستثمرين 
والرأسمال الوطني، ففقدت األبناك 17 مليار درهم بفعل سياستكم 
املالية والضريبية املرتبكة، وهو ما أضر وسيضر باالقتصاد الوطني، 
الرأسمال فعال أن هناك السيد الوزير 189 وال شحال من مليار درهم 
لالستثمار العمومي في مختلف، ولكن االستثمار هناك إفالس لعدد كبير 
من الشركات التي تعد بآالف سنويا، إذن فأين نتائج هذه االستثمارات؟ 
إذن فالبد من وضع النقط على الحروف ووضع هذا السؤال، ملاذا 
هو  واإلقليمي  الدولي  املناخ  وأن  االستثمارات  جلب  في  يعني  نفشل 
مساعد لجذب هذه االستثمارات، ولكنها ال تختار الوجهة املغربية ربما 
للبيروقراطية ولتعقيد املساطر يعني جلب االستثمارات، إذن يجب أن 

نفكر في هذا بكل موضوعية.
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إذن كذلك، السيد الرئيس املحترم، فقدت الحكومة كذلك ثقة 
املقاولة املغربية وخاصة الصغيرة واملتوسطة، فعال القانون املالي جا بما 
يسمى بإقرار أو باعتماد صندوق لدعم املقاولة الصغيرة، لكن البد من 
إجراءات مواكبة عملية لتفعيل وصيانة واحترام يعني هاد الصندوق 
من أجل الوصول إلى الشباب وامتصاص جزء من البطالة املسجلة 
في هذا املجال؛ كذلك السيد الوزير الحكومة أخلفت العهد مع ذوي 
داملليون مواطن،   3 اآلن  يفوق عددهم  الذين  الخاصة  االحتياجات 
وأفقدت حكومتكم ألي سياسة عمومية لهذه الفئة لوال التحرك الذي 
املالي  املشروع  في  املاضية  السنة  املختلفة  بمكوناته  البرملان  به  قام 
يعني  لوال  قليلة،  بمناصب  إال  بجديد  يعني  يأتي  لم  الحال،  بطبيعة 

التدخالت التي قمنا بها أغلبية ومعارضة؛

طبعا أخلفتم العهد مع املدرسة العمومية، املدرسة تعاني السيد 
الوزير رغم اإلجراءات ورغم القوانين ورغم يعني األوراش الكبرى ال 
زال التعليم يعاني، ألن هناك بطبيعة الحال جميع البرامج املعتمدة هي 
إما برامج مستوردة لم تكن هي برامج مغربية، مغربية %100، فلذلك 
التعليم ال زال يعاني من االكتظاظ، الزال يعاني من الهشاشة، الزال 
يعاني يعني من انعدام األقسام، الزال اآلن أمام يعني تسريع برنامج ديال 
تجديد املدارس املفككة، الناس مازال كيقراو في القياطن في الخيام إلى 
يومنا، هذا إذا لألسف أن هناك فشل، ونتمنى للقانون اإلطار بطبيعة 
الحال أن يساهم في عالج ما يمكن عالجه في أقرب وقت ممكن في هذا 

املجال؛

لألسف كذلك الحكومة خصصت 50 مليار درهم يعني للتسيير، 50 
مليار السيد الرئيس الحكومة، نحسبوها كيلومترات من الكودرون في 
العالم القروي، نحسبوها يعني نحسبوها مدارس، نحسبوها أطباء، 
نحسبوها مهندسين، ولكن لألسف كل هاد 50 مليار درهم كنفقات 
القتناء املعدات، واحنا عارفين النفقات ديال التسيير وغالبها تسير في 
اقتناء السيارات والحفالت واالستقباالت وغير ذلك من، إذن يجب أن 
نرشد اليوم الحكومة خصها ترشد اإلمكانيات املتاحة لها من أجل بعث 
رسائل إلى اآلخرين، والحكومة كترصد 50 مليار يعني هذا مبلغ كبير جدا 

ال يمكن قبوله؛

لألسف  العلمي  البحث  العلمي،  البحث  بالنسبة  كذلك  ضيعتم 
مازال يعني مازال لحد اآلن ما بغيناش نعطيو البحث العلمي يعني القيمة 
الحقيقية ديالو بامليزانية ببعض الدريهمات التي نخصصها لهذا البحث، 
في حين أن جميع الدول وجميع الشعوب تطورت بتطور البحث العلمي 
والبحث العلمي ال يمكن أن يتطور إال بالعناية الالزمة والعناية الالزمة 

تبدأ بتخصيص املبالغ وامليزانية املحترمة لتطويره وتأهيله؛

كذلك ضيعتم كذلك رهان تحقيق النهضة الثقافية بدليل تهميش 
القطاع الثقافة، قطاع ديال املهرجانات ديال املعارض، ال ليس هذا هو 
املبتغى، بل إنكم تضحكون ببرامجكم يعني على البرملان وعلى املواطنين 
جيبتو واحد اإلجراء ما يسمى بتخصيص 20 مليون سنتيم لتحسيس 7 

داملليون طفل بأهمية القراءة، اشنو غادي دير لنا 20 مليون سنتيم ل 
7 داملاليين من األطفال لتشجيعهم على القراءة؟ واش غادي يشريو بها 
املسكة؟ وال آش غادي يشريو ديال 7 داملاليين درهم؟ إذن هذا عبث، 
إذن على كل هذه امليزانية نعتبرها نحن ال ترقى إلى مستوى طموحات 
وانتظارات الشعب املغربي؛ ومن منطلق انتصارنا الدائم للوطن، نعبر 
عن ارتياحنا الكبير للعفو امللكي السامي عن عدد معتقلي حراك الريف 
وجرادة وعن الصحفية هاجر الريسوني، آملين أن يشمل العفو باقي 
املعتقلين وندعو الحكومة إلى العمل الجاد من أجل مصالحة تنموية 
مع جميع املناطق املهمشة، وخاصة مع منطقة الريف وكل املناطق التي 
تعاني من الهشاشة والتهميش، »إنييعلميهللايفييقلواكميخي7بييوتكمي

خي7ب« صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

االستقاللي  الفريق  باسم  الثاني  املتدخل  الرئيس،  للسيد  شكرا 
للوحدة والتعادلية، السيد النائب لحسن حداد.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

السيد الوزير، جاء هاذ املشروع، مشروع قانون املالية في نظرنا 
األصل  طبق  نسخة  واإلستباقية،  الجرأة  تنقصه  محافظا  محتشما 
املشاريع املالية السابقة، ال ينخرط في الدينامية الحالية، وال يتجاوب 
مع الظرفية الحالية، املغرب واملغاربة في واد، وقانون املالية في واد 
آخر، جاللة امللك، ينادي بالقطيعة مع املا�سي، ومشروع قانون املالية 
يكرس لالستمرارية الرتيبة، املغاربة يريدون إجراءات جريئة وقطائع 
واضحة، ومشروع قانون املالية يعطي اإلنطباع وكأن األمور بخير وال 
تنقصنا إال بعض الرتوشات هنا وهناك، من وضعو هذا املشروع وكأنهم 
يقولون للمغاربة، اذهب أنت وربك فقاتال إن ها هنا قاعدون، الحكومة 
تقول بأن هذا املشروع له نفحة اجتماعية صرفة، نعم هذا صحيح، 
ولكن هذا ما ميز قوانين املالية ألكثر من 15 سنة، الطبيعة اإلجتماعية 
يجب أن ندقق فيها، قطاع التعليم والصحة تحتاج بالفعل إلى موارد، 
ولكن هذا جزء قليل من اإلشكالية، التعليم والصحة حكامة، وجودة 
خدمات، وحسن تدبير وتتبع دائم الغرس، مؤشر النجاح ليس عدد 
واملستعملين  والتالميذ  اآلباء  ر�سى  مدى  ولكن  أنفقناها  التي  املاليير 
الوطني  املستوى  على  املتعلمين  إنجاز  ومدى  الصحية،  للخدمات 
والدولي، وكذلك قابلية التشغيل حين يلج شبابنا سوق الشغل؛ أضف 
إلى هذا السيد الوزير التغطية الصحية اإلجبارية، الرميد تيطلب 12، 
فيه 12 املليون اللي مسجلين اآلن، ياك الفقراء واللي هما في الهشاشة 
فقط 5 داملليون، واش هذا سوء تدبير؟ واش هذا غياب حكامة؟ واش 
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إحساس لدى الطبقة الوسطى بالخوف من املستقبل؟ الرميد السيد 
الوزير يحتاج إلى 5 مليار درهم، واآلن نخصص له في امليزانية املقترحة 
إال مليار و700 مليون الدرهم، التحويالت املشروطة للفقراء في إطار 
تيسير يتم تعميمها، ولكن دون معطيات دقيقة، دون سجل اجتماعي 
طال انتظاره، و2 داملليار الدرهم غير كافية للمساعدة في الفقر، وهي 
مشروطة فقط بالتمدرس وليس بالفحوصات الطبية والتكوين، وال 
تدبرها النساء كما يحصل في دول أخرى، ما�سي هكذا غادي نقضيو 

على الفقر السيد الوزير؛

من جهة أخرى تقول الحكومة بأن »Doing Business« كيتحسن 
األعمال  مناخ  أن  مزيان  وحتما،  واحد  يتحسن  املغاربة  حال  إذن 
يتحسن، ولكن هذا تيعني بأن املحيط صار مالئما، بأنه تمت إزالة بعض 
العوائق، ولكن هذا ال يعفينا عن العمل، العراقيل تزول ولكن العمل 
عاد خاصو يبدا، خاصنا نحسنو الحكامة ونوصلو للشفافية في الولوج 
للمعلومة، ونقضيو على الريع وعلى الرشوة ونستثمرو في القطاعات 
 »Doing Business« املنتجة واملشتغلة، ثالث مؤشرات على مستوى
مازالين متأخرين السيد الوزير، الولوج إلى التمويل، الرتبة 119، حل 
املقاوالت الرتبة 73، املرونة في التشغيل الرتبة 80، هنا فين خاصنا 
أبناك  نشتغلو، كيفاش نوصلو للتمويل السيد الوزير في ظل وجود 
محافظة واحترازية ال تهتم إال بقروض اإلستهالك والسكن، وتعتمد على 
الضمانات الشخصية الخارجة على املشاريع، هناك قروض موجهة 
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ولكن القروض للمشاريع الناجحة التي 
هي على السكة الصحيحة ما�سي القروض ديال تتمول املقاوالت والخلق 
ديالها واملواكبة ديالها، كنا ننتظر من مشروع قانون املالية ما�سي فقط 
إعالن 6 ماليير على مدة 3 سنوات، ولكن كيفية مواكبة هذا اإلعالن 
بإجراءات لتنويع العرض التمويلي عبر آلية التمويل الجماعي والسلف 
بين النظراء واملستثمرون الرعاة وسوق الصكوك والسندات الخضراء 
وغيرها، هذا ما كان ينتظره صاحب الجاللة، فاش قال بأن على األبناك 
أن تلعب دورها في تمويل اإلقتصاد وتمويل املقاولة الصغيرة، إغالق 
املقاولة ال زال مكلفا، وسوق الشغل منغلق وتحكمه ضوابط عتيقة 
أكلها عليها الدهر وشرب، واألعمال، السيد الوزير، هو مناخ وكذلك 
حكامة، واملغرب ال زال متأخرا على مستوى مؤشرات سيادة القانون 
وغياب  واملحاسبة  املواطن  وضمان صوت  الحكومي  العمل  ونجاعة 
الدولي، وال  للبنك  الحكامة  قياس  آلية  الرشوة، وذلك على مستوى 
زال يعتبر محتشما فيما يخص الحرية اإلقتصادية على مستوى مؤشر 
Heritage Foundation من املغاربة %52 يظنون أنه بدون رشوة ال 
يمكنك القيام بأي عمل حسب دراسة قام بها afro baromètre سنة 
2018، املغرب يحتل الرتبة 136 من بين 179 دولة فيما يخص حرية 
الصحافة حسب صحافيون بال حدود، هذه كلها مؤشرات أساسية 

ملناخ األعمال، مناخ األعمال جزء ال يتجزأ، السيد الوزير؛

من جهة أخرى كنا ننتظر من مشروع املالية، من مشروع قانون 

املالية أن يتينا بقطيعة واضحة مع املا�سي ال فيما يخص النموذج 
التنموي املنشود وال فيما يخص تعزيز الثقة وال دعم الطبقة الوسطى 
بكل  لآلمال  مخيبا  جاء  ولكنه  والتشغيل،  القطاعية  والسياسات 
موضوعية وتجرد؛ حتى إجراء ما تيعطينا فكرة على مساهمة املالية 
العمومية في بلورة النموذج التنموي اللي تنطمحو له جميعا، واش 
غادي نبقاو معتمدين على الرأسمال القار كأساس للتنمية؟ واش هناك 
إجراءات لدعم اإلنتاجية؟ اإلنتاجية ديال املغرب تتطور فقط نقطة 
وحدة كل سنة، واش كاين إجراءات لدعم انفتاح السوق سوق الشغل 
والرفع من اإلندماج املرأة والشباب؟ %46 فقط من املغاربة يشتغلون 
وينتجون، %23 فقط من النساء في املغرب هما اللي يشتغلن وينتجن، 

خصنا نوصلو ل%55 إيال بغينا أن التشغيل يساهم في النمو؛

الحكومة تتقول بأن باغية تعزز الثقة، ولكن ال نرى أي رغبة في 
التدشين للقطيعة مع املا�سي، إعالن الغير الحائز la td اللي خلقات 
وال  األبناك،  من  فلوسهم  يسحبوا  أنهم  وجعلتهم  الناس  عند  خوف 
إجراء، واخا نديرو مقاربة إبرائية ديال %5 إيال ما غيرناش طريقة تعامل 
اإلدارة مع الودائع في البنوك، ما غاديش، غتبقى دار لقمان على حالها؛ 
الجبائي،  االستقرار  بغاو  الوزير،  السيد  اإلستقرار  بغاو  املستثمرين 
ما�سي الضرائب اللي كتغيير كل سنة من 8.75 إلى %15 ومن 17.5 إلى 
%20 ومن 31 إلى 28، كل عام كنغيرو راه املستثمرين بغاو اإلستقرار 
الجبائي، ما�سي هكذا السيد الوزير غادي نتكسبو ثقة املستثمر، تدبير 
اإلستثمار العمومي يطرح أكثر من عالمة استفهام السيد الوزير، ال 
يمكن إنكار املجهودات اللي تعملت في ميدان الفالحة وعصرنة اإلنتاج 
وتطوير السالسل ورفع القدرة التصديرية للمنتوج املغربي في املخطط 
األخضر، ولكن علينا كذلك أن ننظر إلى مردودية اإلستثمار العمومي في 
قطاع الفالحة، استثمار 10 داملليار ديال الدرهم السنة بمردودية ديال 
12 مليار ديال الدرهم من الصادرات، هادي مردودية متدنية مقارنة مع 
ما يمكن أن تجلبه السياحة وما يمكن أن تجلبه كذلك الصناعة من 

عملة صعبة ورأسمال ودينامية اقتصادية؛

إذا أضفنا إلى هذا، تعثر اإلنتاجية في الفالحة وعدم استدامة النشاط 
السالسل  لبعض  املعقلن  الغير  واإلنتاج  املناطق،  بعض  في  فالحي 
الخاصة  الثانية  الدعامة  وتعثر  الكبار،  للفالحين  املفرط  والدعم 
الفالحية  السياسة  لتقييم  بأنه آن األوان  التضامنية، نرى  بالفالحة 

لتعزيز املكتسبات، والتي كانت كبيرة وتدارك األخطاء والنواقص؛

مناصب  لخلق  الصناعة  على  االعتماد  يمكن  ال  الوزير،  السيد 
واستعمال  اآللي  اإلنتاج  إلى  التحول  خضم  في  خصوصا  الشغل، 
الربطات، هداك الرقم اللي تتقول به الحكومة ديال 400 ألف منصب 
بأنه  تتقول لك  السامية  املندوبية  الصناعة رقم خيالي،  شغل ديال 
تخلقات في 2018 فقط 7 آالف منصب شغل ما بين الصناعة والصناعة 
التقليدية، -2016 10 آالف و2017 10- آالف، ماعرفناش ملي جات 
400 ألف منصب شغل، ولكن الصناعة مهمة واإلستثمار في الصناعة 
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مهمة ألن عندها قيمة تصديرية مضافة عالية وعندها تأثير إيجابي 
على دينامة اإلقتصاد محليا، وخصنا نستمروا فيها وندعمو الصناعة، 
هي  الخدمات،  هي  السياحة،  هي  للشغل  الخالقة  القطاعات  ولكن 

التكنولوجيا، هي صناعة الثقافة، هي الرياضة واإلقتصاد اإلجتماعي؛

مشروع قانون املالية لم يأت بإجراءات مهمة في هذا الباب باستثناء 
الرياضة، السياحة خزان للشغل والثروة واإلستهالك، ولكن اإلجراءات 
جاء دون اإلنتظار، رؤية 2020 تتقول تتنادي بأن خصنا نخصصوا 1.5 
مليار درهم سنويا لدعم اإلستثمار كمنح اإلستثمار، 1.3 مليار درهم 
لدعم تسويق الوجهة املغربية، 200 مليون درهم سنويا لدعم السياحة 
القروية وسياحة املدن العتيقة وال إجراء واحد في هذا الباب، فقط 30 
مليون درهم يتيمة لدعم السياحة القروية، وهذه غير كافية لدعم حتى 

بإقليم من األقاليم.

الفريق االستقاللي السيد الوزير أتى ب 65 تعديل، أغلبها تصب 
ودعم  عامة،  واملواطنين  الوسطى  للطبقة  الشرائية  القدرة  دعم  في 
تشغيل الشباب وإعادة توزيع الثروة، مع األسف الحكومة لم تقبل 
منها إال 11، نتمنى أنه في الجلسة العامة غدا ستقبلون الباقي إن شاء 
هللا، نحن ال نقول السيد الوزير بأن ال نقول كل هذا من باب الحسابات 
السياسوية أو املزايدة الشعبوية، بل من حرصنا كمعارضة استقاللية 
مسؤولة على ممارسة دورنا الدستوري واملتمثل في التعبير عن قضايا 
الشعب واملواطنين بكل تجرد وموضوعية همنا الوحيد هو ازدهار وطننا 
محمد  امللك  الجاللة،  لصاحب  الرشيدة،  القيادة  تحت  واستقراره، 

السادس، نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديبلرئيس:

النائبة غيثة  الكلمة للسيدة  إلى الفريق الحركي بإعطاء  نمر اآلن 
حاتمي.

بلنائبةيبلس دةيغ ثةيحاتمي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مون،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

لي الشرف أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
قانون املالية 2020، هذا املشروع الذي يشكل انتظارا سنويا لتقييم 
حصيلة السياسات العمومية في مختلف أبعادها وقياس أثرها املباشر 
أو غير املباشر على املواطنين، وكذا الوقوف على مدى قدرة الحكومة 
على صياغة مشروع مالي متفاعل مع سياقه الوطني والدولي مستجيب 
ملرجعياته مجيب عن اإلنتظارات والتطلعات الواسعة لفئات عديدة 

من الشعب املغربي.

بلس ديبلرئيس،

بطبيعة الحال سنحاول مقاربة هذا املشروع انطالقا من مرجعيات 
الحركة الشعبية الوفية لتوابث األمة وملبادئها املؤمنة بامللكية وتجدرها 
الداعية على الدوام إلى الوحدة الوطنية وتماسك األمة واستقرارها، 
نابع من مدرسة سياسية وطنية  مرجعية مؤطرة بفكر حركي أصيل 
تستهويها  يوما عن مواقفها وال  ما حادت  بأن  التاريخ  أصيلة، يشهد 
لهذا  مخلصة  وستظل  كانت  حركة  املواقع،  تغيير  أجل  من  املواقع 
الوطن مدافعة عليه، منصتة لنبض الشعب املغربي في املدن والبوادي 

والسهول والجبال والصحراء وفي كل شبر من مغربنا العزيز.

بلس ديبلرئيس،

املا�سي  األسبوع  خالل  معلوم  هو  كما  املغربي  الشعب  احتفل 
بالذكرى 44 النطالق املسيرة الخضراء، هذه الذكرى التي تتزامن مع 
مرور 20 سنة من اعتالء جاللة امللك، محمد السادس، نصرة هللا، 
عرش أسالفه املنعمين، إنها مرحلة مهمة في تاريخ بلدنا، اتسمت بتواتر 
اإلنجازات وتواصل املشاريع في تالحم قوي بين العرش والشعب، وهي 
مسيرة دائما ومستمرة بنفس الروح وبنفس اإلصرار وبنفس الطموح 
ملعانقة مغرب أكثر تقدما وتطورا يضمن الكرامة والعيش الكريم لكل 
امللكي  بالخطاب  إنها مناسبة سانحة لإلشادة  املواطنات واملواطنين، 
السامي الذي وجهه إلى األمة هذا الخطاب الذي أكد فيه جاللة امللك، 
السياسية  للمقاربة  طبقا  نية  وحسن  بصدق  العمل  مواصلة  على 
املعتمدة حصريا من طرف منظمة األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن، 
من أجل التوصل إلى حل سيا�سي واقعي عملي وتوافقي، وهو الحل 
الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها وصواب 

توجهاتها.

القرار  الفريق الحركي إال أن نثمن  وفي هذا اإلطار، ال يسعنا في 
الجديد ملجلس األمن رقم 2494 الذي يولي تقديرا خاصا ملبادرة الحكم 
الذاتي التي تقدم بها املغرب من أجل الطي النهائي للنزاع املفتعل، وإذ 
نسجل باعتزاز كبير منسوب الثقة الذي يحظى بها املغرب على املستوى 
والدبلوماسية  امللك،  لجاللة  الحكيمة  الدبلوماسية  بفضل  الخارجي 
الحكومية والبرملانية واملجتمعية وهو ما انعكس إيجابا على قضيتنا 
مناسبة  نغتنم هذه  الحركي  الفريق  الفريق  في  فإننا  األولى،  الوطنية 
لنؤكد على الحكومة مواصلة بذل مجهودات وتعبئة اإلمكانيات للسير 
قدما في بلورة النموذج التنموي ألقاليمنا الجنوبية، بما يضمن تطورها 
وازدهارها كما نستغل هاد الفرصة اللحظة الدستورية لتقديم تحية 
إكبار وتقدير ووفاء لقواتنا امللكية ولكل املرابطين في الثغور ولقوات 
الدرك امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكل 
املسؤولين والعاملين باإلدارات الترابية الذين يسهرون بكل تفان ويقظة 

على أمن البالد واملواطنين تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك.

السيد الرئيس، إن الخطاب امللكي لذكرى املسيرة الخضراء يحمل 
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العديد من الرسائل الجديرة بااللتقاط، باعتبارها تؤسس ألفق تنموي 
متعدد األبعاد مترابط األهداف، يتجلى باألساس في الدعوى امللكية 
لربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية في انتظار توسيعه إلى باقي 
الجهات الجنوبية ودعم شبكة الطرق بتعزيز الطريق السريع بين أكادير 
والداخلة، هذا الخط الذي سيشكل إنجازا مهما سيعزز دائرة املشاريع 
الكبرى الذي عرفها املغرب خالل العقود املاضية وسيساهم في فك 
العزلة عن هذه املناطق والنهوض بالتنمية ودعم السياحة والتصدير 

وخلق فرص للشغل.

إن املنطوق امللكي السامي، يتوخى قيم املغرب على جهات منسجمة 
ومتكاملة تستفيد على قدم املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع 
الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات، ونعتقد في الفريق 
تتطلب  واملتضامنة  واملتكاملة  املتوازنة  الجهوية  التنمية  بأن  الحركي 
من الحكومة وضع أفق زمني محدد إلنجاز مثل هذا املشروع، منتهزين 
املناسبة لتدبير الحكومة باملشروع الهام الذي تنتظره ساكنة جهة درعة 
تافياللت واملتعلق بنفق تيشكا، هذا النفق الذي سيخرج هذه الجهة 
من فك العزلة والتهميش، ال سيما أن الجهة تعتبر الجهة واعدة تضم 
إمكانيات هائلة ال يمكن استثمارها اإلستثمار األمثل بدون إخراج هذا 
املشروع الذي سيكون مدخال حقيقيا لتوفر هذه الجهة على منطقة 

كبرى لألنشطة اإلقتصادية وفق مؤهالتها وخصوصياتها.

يأتي  الحالي  املالية  قانون  مشروع  مناقشة  إن  الرئيس،  السيد 
يتعين  الذي  املستجدات  من  مجموعة  ببروز  يتميز  خاص  سياق  في 
هذا  أن  إلى  نشير  الصدد  هذا  وفي  باملشروع،  لعالقتها  استحضارها 
املشروع يأتي في ظل التعديل الحكومي األخير حيث دعا جاللة امللك إلى 
إغناء وتجديد مناصب املسؤولية الحكومية واإلدارية بكفاءات وطنية 
عالية املستوى وذلك على أساس الكفاءة واالستحقاق، على اعتبار أن 
املرحلة الجديدة ستعرف جيال جديدا من املشاريع تتطلب أيضا نخبة 

جديدة من الكفاءات.

وباملناسبة، ال يسعنا إال أن ننهئ أعضاء الحكومة على الثقة املولوية، 
ونتقدم بالشكر واإلمتنان ملن غادرها، مؤكدين بأن شرط الكفاءة ال 
يقتصر على أعضاء هذه الحكومة فقط، بل يطال كل املناصب العليا 
للمسؤولية، وهو ورش ال يقل أهمية وجدوى عن املناصب الحكومية، 
مما يستدعي اإلسراع في االنخراط فيه وفق الشروط املعيارية املطلوبة 
تكون  أن  البد  األكاديمي  املعيار  على  الحال  بطبيعة  تقتصر  ال  التي 

مشفوعة بالتشبع بمثل وقيم الوطنية الصادقة والنزاهة والتجربة.

القطاعات  من  عددا  بأن  نعتقد  فإننا  املشروع،  بهذا  وعالقة 
الوزارية انخرطت في تصورات وبرامج تحمل بصمات وزراء سابقين، 
وبالتالي فإننا ال نستشف بعد ثنايا هذا املشروع ملس الحكومة املعدلة 
خارج ما تم اقتراحه سلفا، نعتقد بأن فلسفة التغيير والتقليص معا 
رمت باألساس إضفاء ملسة جديدة على ما يمكن إبداعه من اجتهادات 
وتصورات وبدائل يمكنها أن تعطي تلك القيمة املضافة لعمل الحكومة 

على  املطروحة  والتحديات  للمواطنين  املتنامية  الحاجيات  في سياق 
اإلشكال التنموي والبعد اإلجتماعي.

ومن هذا املنطلق فإننا ننتظر، السيدات والسادة الوزراء أعضاء 
الحكومة، داخل البرملان في األيام القادمة لتقديم برامجهم والوصفات 
العالجية التي اهتدوا إليها بمختلف اإلشكاليات املطروحة على مستوى 

القطاعات التي يشرفون عليها.

بلس ديبلرئيس،

البد أن نستحضر ونحن أمام هذه املحطة الدستورية ما تضمنته 
السامية من توجيهات سامية، تشكل خارطة طريق  امللكية  الخطب 
مثلى ملعالم املرحلة القادمة، مدخلها دعوة جاللته للجميع في الخطاب 
امللكي الفتتاح هذه السنة التشريعية باإلنكباب على معالجة مشاكل 
املواطنين وانشغاالتهم، حيث يقول جاللته »فهذه السنة التشريعية 
يجب أن تتميز بروح املسؤولية والعمل الجاد، ألنها تأتي في منتصف 
الوالية الحالية وبذلك فهي بعيدة عن فترة الخالفات التي تطبع عادة 
اإلنتخابات« لذا يضيف جاللته »ينبغي استثمارها في النهوض باألمانة 
التي تتحملونها بتكليف من املواطنين والتنافس اإليجابي على خدمة 

مصالحهم« انتهى املنطوق امللكي.

وانطالقا مما تقدم، فإننا في الفريق الحركي ندعو إلى ما يلي:

يستحضر  الذي  املستوى  إلى  السيا�سي  بالخطاب  االرتقاء  أوال: 
باملجال  املرتبطة  تلك  منها  وخاصة  والتحديات  الرهانات  مختلف 
املغربي تحت  الشعب  تنوء فئات عريضة من  اإلجتماعي، حيث هنا 
بأنها أصبحت بنيوية، أذكر منها على  إكراهات اجتماعية تكاد تجزم 
بالبطالة،  أساسا  املرتبطة  الشباب  مشاكل  الحصر  ال  املثال  سبيل 
التي جعلت البعض منهم يغامرون في قوارب  وانسداد آفاق الشغل 
القرى  من  شبابا  تستقطب  األسف  مع  أصبحت  ظاهرة  وفي  املوت، 
والجبال مشاكل وتحديات أصبحت ال تستثني كل الفئات املجتمعية في 
املدن والبوادي تعكس أحيانا مطالبهم في احتجاجات سلمية متفرقة أو 
عبر وسائل التواصل االجتماعي وذلك بهدف تحسين ظروفهم وإنصافهم 

وفق قواعد العدالة.

ثانيا: تحقيق رهان توطيد الثقة بين املواطنين والثقة في املؤسسات 
الوطنية، والشك أن توطيد اإلصالحات املنتجة لألثر الفعلي من شأنها 
تعزيز هذا املناخ، ال سيما أن االستحقاقات القادمة ال تفصلنا عنها إال 
أقل من سنتين، يجب استثمارها في خلق جسور الثقة املفقودة مع 
املواطن هذه الجسور التي تهاوت بفعل االنحصار وتراجع منسوب هذه 

الثقة و التي تعكسه نسب التسجيل في اللوائح االنتخابية الضعيفة.

بلس ديبلرئيس،

يأتي هذا املشروع في سياق ظرفية دولية تتسم بهشاشة التوازنات 
القائمة في مناطق إنتاج البترول، مما ينذر بأزمة نفطية واسع يواكبها 
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ارتفاع أسعار النفط، وهنا ندعوكم، السيد الوزير، إلى إبداع حلول 
وبتنافسية  الداخلي  بالسوق  املحدق  الخطر  هذا  بمواجهة  كفيلة 
املقاوالت الوطنية و بالقدرة الشرائية، كما نتساءل عن مدى تفاعل 
ربح  هوامش  تسقيف  بشأن  املنافسة  مجلس  رأي  مع  الحكومة 
اتخاذها  املزمع  املصاحبة  الحكومية  والتدابير  السائلة  املحروقات 
لحماية الفئات اإلجتماعية األكثر تأثرا وأجزاء السوق األكثر ضعفا في 

مواجهة االرتفاعات املهمة ألسعار البترول.

بلس ديبلرئيس،

هذا  األعمال،  مناخ  في  مراتب  معلوم ب7  هو  كما  املغرب  تقدم 
التقدم الجدير بالتنويه يدفعنا إلى مطالبتكم بمواصلة الجهود التي 
أدت إليه، وحتى ينعكس إيجابا على تحسين وضعية املقاولة الصغيرة 
املواطنين  عيش  ظروف  تحسين  وعلى  جدا،  والصغيرة  واملتوسطة 
تحسين  وكذا  واالجتماعية،  املجالية  التفاوتات  تقليص  في  واإلسهام 
العديد من املؤشرات التي تجعل بالدنا في ترتيب متدني، نظير مؤشر 
التنمية البشرية ومؤشر التقدم اإلجتماعي ومؤشر الصحة والتعليم، 

وعالقة بمناخ العمل فإننا ندلي باملالحظات التالية:

-أوال: كما تعلمون فإن التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات 
أح�سى عددا كبيرا من املشاريع املتعثرة وبالطبع هناك أسباب لذلك 
االستخالص،  إشكالية  رأسها  وعلى  الحكومة  عليها  تنكب  أن  يجب 
فاملقاول الذي ال تؤدى واجباته املستحقة سيتوقف أو يفلس والنتيجة 

هو ضياع حقوق وفرص العمل بالنسبة لألشخاص والعائالت.

-ثانيا: هناك إشكالية عدم استقرار املنظومة الضريبية واملستثمر 
األجنبي، مثال يعتمد على مدونة الضرائب لالنخراط في االستثمار لكن 

هذه املدونة تتغير دائما في قوانين املالية وهذا إشكال كبير

- ثالثا: يجب أن تكون هناك عدالة استثمارية بنفس القدرة على 
وكذلك  الغرب  أو  الشرق  أو  الجنوب  أو  الشمال  في  سواء  املساواة 
االمتيازات الضريبية والجمركية وملا ال إحداث منطقة حرة في كل جهة 

من جهات اململكة.

- رابعا: ضرورة تبسيط املساطر اإلدارية وشروط طلبات العروض، 
األمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في تدبير نظام الصفقات العمومية.

- خامسا: نؤكد على ضرورة تبني الحكومة مليثاق دعم املقاوالت 
الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة، بهدف الرفع من فعالية مختلف 
اإلصالحات  تنزيل  استكمال  جانب ضرورة  إلى  دعمها  وآليات  أدوات 
املتعلق  اإلطار  القانون  وإخراج  لالستثمار  الجهوية  باملراكز  املتعلقة 

بميثاق االستثمار.

بلس ديبلرئيس،

إن اإللتزامات املالية لهذا املشروع تترتب عنها تزايد حاجيات تمويل 
التوازنات  التدابير للحفاظ على  بالفعل بعض  الخزينة، وقد أوردتم 

املالية، ولكنها تدابير غير كافية بل مجرد توقعات قد تحقق ال سيما 
التحكم في النفقات وعملية الخوصصة، لذا فال بد من البحث وابتكار 
هوامش ميزانيتها بإمكانها تعزيز موارد الدولة من خالل إصالح املنظومة 
الغير  القطاع  وإدماج  وعائها  وتوسيع  للرفع من مردوديتها  الضريبية 
املهيكل باإلضافة إلى إصالح الجبايات املحلية وتوطيد الحكامة الجيدة 

الذي أفرد لها الدستور بابا كامال.

تغطية  وراء  املفرط  االنجرار  عدم  إلى  ندعو  باملوضوع،  وارتباطا 
العجز بالقروض التي قد توصل بالدنا إلى مرحلة الخطر وتطوق األجيال 
الالحقة، وهنا نحيلكم إلى تقرير املجلس األعلى للحسابات الذي أكد 
بأن تقليص نسبة املديونية التي رسمتها الحكومة إلى 60 % غير قابلة 

للتنفيذ.

بلس ديبلرئيس،

األخيرة  السنوات  خالل  للمغرب  االقتصادية  الوضعية  عرفت 
املاكرو  التوازنات  على  بالحفاظ  يتعلق  فيما  ملحوظا خاصة  تحسنا 
اقتصادية وذلك على الرغم من الظرفية الوطنية والعاملية التي تميزت 
بمجموعة من التحديات واإلكراهات، وهذا ال يمكنه إال أن يعزز الثقة 
في اإلقتصاد الوطني الذي اليزال يستفيد من الخط اإلئتماني في حدود 
3 مليار دوالر أمريكي، نحن نتمنى بأن تتطور هاد الوضعية إلى األفضل 
ومعا تتطور كل الفرضيات واملؤشرات ونعتقد بأن الحكومة مدعوة إلى 
البحث واإلجتهاد واإلبتكار فيما يخص إنتاج الثروة التي تنعكس على 
معدل النمو و االجتهاد كذلك بتوزيعها خارج املنطق الريعي الغير املنتج، 
نعتبر كذلك بأن الظرفية الحالية وقياسا على ما تسم به مجموعة من 
القطاعات املنتجة في الناتج الداخلي الخام تقت�سي امل�سي قدما في دعم 

القطاعات التي تنتج فائض قيمة أكبر.

بلس ديبلرئيس،

بالنسبة ملخطط املغرب األخضر، فإننا نثمن اإلنجازات التي حققت 
نموا ملحوظا لالستثمار ومنح إيجابية للناتج الداخلي الخام الفالحي 
وتنمية سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي، فإن اإلشكال بالنسبة للدعم 
يتعلق أساسا بالتسويق، ففي غياب هذا التسويق فإن الخاسر األكبر 
هو الفالح الذي بيع منتوجه بثمن بخس، وهو ما يطرح إشكالية البدائل 
واملخارج املمكنة سواء بالنسبة للتسويق أو بالنسبة للتخزين والتبريد 
أو بالنسبة للصناعات الغذائية، هذا إشكال مطروح بالنسبة ملنتجاتنا 
املحلية في الوقت الذي نجد أن بعض األسواق الكبرى تسوق منتجات 

أجنبية متوفرة محليا.

بلس ديبلرئيس،

ما تحقق  نقدر كذلك  فإننا  الصناعي،  التسريع  بالنسبة ملخطط 
ولكننا نعتبر بأن خيار التصنيع يمكن أن يكون مخرجا وبديال ممكنا 
للقطاع األول باإلضافة إلى قطاع الخدمات، لكننا نؤكد توخي اإلنصاف 
والعدالة املجالية بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبرى وإقامة مناطق 
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صناعية في مختلف الجهات، ومن جهة أخرى إيالء اإلهتمام واإلعتبار 
الالزمين ببعض الصناعات التي شهدت ريادة مغربية كقطاع صناعة 

النسيج والجلد.

بلس ديبلرئيس،

ولم  منها  املأمول  تتحقق  فلم  السياحية،  لالستراتيجية  بالنسبة 
تصل إلى ما هو مرتقب، وهنا ننبه إلى أن هذا القطاع يعتبر من بين 
أكثر القطاعات عرضة للتنافسية، لذلك يتعين صياغة رؤية جديدة 
بمقاربة مميزة واستحضار إكراهات التنافسية املطروحة وإرساء حكامة 

جيدة في هذا القطاع الذي يعد بالكثير.

بلس ديبلرئيس،

إننا نعي اإلمكانيات املحدودة التي رصدتها هذه امليزانية، ونعي بأنه 
ليس باإلمكان أكثر مما كان، ولكننا ندعو إلى إبداع حلول جماعية سواء 
بالنسبة للجانب االقتصادي أو الجانب اإلجتماعي يتعين علينا تشجيع 
ومواصلة األوراش الذي نجحنا فيها، وفي املقابل تقييم تجاربنا املحدودة 
في عدة مجاالت، فيمكن أن يكون تقييمنا فاعال وناجعا في عدة سياسات 
القطاعية ومجموعة من  الحر واالستراتيجيات  التبادل  اتفاقية  مثل 

الجوانب اإلجتماعية كالشغل والصحة والتعليم والسكن.

بلس ديبلرئيس،

البد كذلك االنخراط في املؤسسات العمومية وشبه العمومية في 
تنزيل الرؤية اإلجتماعية من خالل جعلها مقاوالت مواطنة تعانق هموم 
الوطن واملواطنين، لكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه املؤسسات العمومية 
التي تساهم في إنجاز ثلثي اإلستثمار تعاني من ارتفاع مديونيتها حيث أن 

هذه املديونية استمرت في االرتفاع منذ سنوات.

بلس ديبلرئيس،

السياسات  دعم  مواصلة  أهمها  أولويات  عدة  املشروع  حدد 
العمومية، تقليص الفوارق اإلجتماعية، تعزيز الثقة، وإعطاء دينامية 
لالستثمار، وال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نثمن هذه األولويات 
وما رافقها في هذا املشروع من إجراءات وتدابير ومخصصات مالية، 
يكفي أن نشير أن تخصيص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاع التربية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والصحة أي ما يناهز %30 من امليزانية 
العامة هو أمر جد مهم، فتنزيل القانون اإلطار للتربية والتكوين والبحث 
العلمي التنزيل األمثل يعتبر اليوم أحد الرهانات الكبرى لبالدنا، منظومة 
السائدة ال سيما غياب  جديدة بحكامة جيدة تقطع مع االختالالت 
تكافؤ الفرص والتفاوتات املسجلة بين الوسطين الحضري والقروي 

وبين تعليمين أحدهما عمومي واآلخر خاص.

إننا نتمنى أن يكون أن يستعيد قطاع التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والبحث العلمي تلك املكانة التي يستحقها املغاربة، وفي هذا اإلطار 
وإذ نثني على الشروع في تنزيل بعض مضامين الرؤية االستراتيجية منها 

التعليم األولي وخاصة بالعالم القروي الذي لم يكن له سابق االستفادة 
منه.

بلس ديبلرئيس،

إذا كان التعليم يكت�سي األولوية الثانية بعد مسألة وحدتنا الترابية، 
فإن قطاع الصحة يعتلي له صدارة انتظار االهتمامات بالنظر لواقعه 
وتراكماته املتوترة، فلم ينل حده من اإلنصاف رغم املجهودات املبذولة.

بلس ديبلرئيس،

فاختالالت  باملغرب،  الصحة  واقع  تشخيص  في  اإلمعان  نريد  ال 
القطاع معروفة وسبق أن ذكرنا بها مرارا لكن ننتهز هذه مناسبة، إذ 
نؤكد على اقتراح بوضع نظام خاص لألطباء على غرار بعض الدول 
ال  أمر  العمومية  الوظيفة  بنظام  الطبيب  خضوع  ألن  كإسبانيا، 
يستقيم، وإذ نسجل التدابير املتخذة في هذا املشروع في إطار مخطط 
القروي  للوسط  اإلهتمام  كل  بتوجيه  نطالب  فإننا   ،2025 الصحة 
والجبلي املحروم من كل �سيء، مؤكدين بأن تخصيص مليار فاصلة 
سبعة لفائدة املساعدة الطبية يعتبر إجراء مهما، لكن مفعول البطاقة 
جد محدود، وهو ما يجعل الفريق الحركي يقترح أن تكون البطاقة مثل 

البطاقة الوطنية واالستفادة منها في كل بقاع املغرب؛

بلس ديبلرئيس،

إن واقع البطالة يسائلنا ويختبر جرأتنا وذكاءنا وخاصة الحكومة 
والقطاع الخاص لتقليص حدتها، أكيد أن الرهان كل الرهان منصب 
على املقاولة وخاصة الصغرى واملتوسطة لتحقيق الولوج إلى التشغيل، 
2019 أو مشروع قانون  املالية لسنة  التي حملها قانون  فاإلجراءات 
مالية 2020 تعتبر محفزة وإن كانت غير كافية، لذا نؤكد بأن إشكالية 
هادي املقاوالت ال تكمن في التمويل بل في إشكالية املصاحبة واملواكبة؛

بلس ديبلرئيس،

إن هدف تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية الذي يروم هذا 
املشروع ضمن أولوياته يعتبر في الحقيقة إشكاال بنيويا وهيكليا، ولكنه 
ليست قدرا محتوما على املغاربة، وبالتالي فإننا نثمن املجهودات املبذولة 
القطاعية  واملشاريع  وخاصة  العمومية  االستثمارات  مستوى  على 
في  والعدالة  اإلنصاف  على ضرورة  نؤكد  فإننا  الصناعية،  واملناطق 

توزيعها بتحفيزات ضريبية خاصة باملناطق املهمشة وذات الخصاص؛

إن تحقيق االندماج االقتصادي للشباب والقضاء على الفوارق بين 
العالم الحضري والقروي والجبلي ضروري، لقد تقدمنا بعدة تعديالت 
بمعية فرق األغلبية قبلت البعض منها، ومن ضمن هذه التعديالت التي 
تقدمنا بها إحداث حساب خصو�سي لدعم تنزيل األمازيغية والذي تم 
على إثره وعد بإيجاد حلول تدعم تنزيل األمازيغية على أرض الواقع، 
كما تم اإلبقاء على سعر من أهم ما جاء به املشروع إبقاء بعد املناقشة 
اإلبقاء على السعر املخفض للسيارة االقتصادية، وكذا اإلبقاء على 
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اإلعفاء للتمور، تخفيض سعر الضريبة على الشركات بنسبة 31 إلى 28 
نحو التوجه إلى تخفيضها وتوحيد أسعارها واستقرارها مستقبال من 
أجل التشجيع على االستثمار، كما تم اإلهتمام بالتجار وكذا اإلعفاء 
على أدوية الخصوبة وعلى أدوية التصلب اللويحي الذي سيساهم في 
تخفيض أثمنة األدوية، إضافة إلى تمكين املواطن من اإلعفاء في حاالت 
بيع السكن الرئي�سي قبل 6 سنوات مع ضرورة شراء منزل آخر في ظرف 

الستة أشهر؛

مهم،  هذا  الخاصة،  اإلحتياجات  لذوي  مالي  منصب   200 خلق 
إضافة إلى عدة تدابير إيجابية من الناحية االقتصادية واالجتماعية 

التي جاء بها هذا املشروع؛

ونظرا لقناعتنا في الفريق الحركي بأن مشروع القانون املالي سيؤثر 
إيجابا على السياسة اإلجتماعية عموما وعلى العيش الكريم للمواطن 
خصوصا سنصوت باإليجاب على املشروع، وفقنا هللا جميعا ملا فيه 
صالح البالد والعباد، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب الجاللة، محمد 

السادس، نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، اآلن الكلمة باسم الفريق االشتراكي للسيد 
اهتمام  شاطرنا  وهبي  ال�سي  النائب  السيد  أمام،  شقران  الرئيس 

باإلنصات لعروض الزمالء، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديشقربنيأماميلئيسيبلفريقيبالشت7بكي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب 
في هذه الجلسة املخصصة ملناقشة مشروع قانون املالية رقم 70.19 
للسنة املالية 2020، مشروع يأتي، بطبيعة الحال، في إطار النسخة 
الثانية لهذه الحكومة التي أريد لها أن تحمل عنوان الكفاءة والنجاعة، 
وهو في الحقيقة عنوان، عنوان تصور ينم عن وعي جماعي على مختلف 
مستويات الدولة بضرورة التغيير، وبإحداث رجة مجتمعية تف�سي إلى 
استعادة الثقة واألمل في املؤسسات وفي العمل السيا�سي عبر اإلنصات 
الذكي لنبض املجتمع ورسائله، وليس من باب الصدفة أن تتأسس 
مختلف التدابير التي تم اقتراحها في مشروع القانون الذي بين أيدينا 
على هذا البعد، بعد الثقة، الثقة بما هي جسر نحو املستقبل، وبما 
هي حافز نحو تعبئة وطنية تضع طاقات البالد دون استثناء في خدمة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بوطننا العزيز، بعيدا عن دائرة الشك 
واإلقصاء واالستغالل املقيت لنقائص سيكون من املفيد في مغرب اليوم 
تقديم إجابات شافية بشأنها، بعيدا عن حسابات املصالح الضيقة 

التي تظل حجر عثرة في مسار التقدم ببالدنا. والسؤال هل يؤسس للثقة 
كفاعلين خطابا وممارسة؟ سأفتح قوسا، ألن أذكر بأن املسار النضالي 
الطويل للحزب الذي أنتمي إليه، االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
في لحظة تم اختيار مسار النضال من داخل املؤسسات، نؤمن بالتغيير 
من داخل املؤسسات لذلك نقدر مؤسسات البالد ونحترمها ونعمل من 
خاللها على تحقيق املسار املنشود الذي نطمح إليه لبالدنا، لذلك نعتبر 
أنه من غير املناسب من داخل هذه املؤسسة املحترمة أن نضرب في 
جميع مؤسسات البالد بما فيها هذه املؤسسة، ألنه إذا ضربنا في هذه 
املؤسسة ونحن متواجدين فيها، فيجب علينا آنذاك أن ينسجم خطابنا 
مع سلوكنا بأن نغادر املؤسسة وأن نكون فيها، هاته املؤسسة تلعب 
أدوارها األساسية في مسار تحوالت بالدنا، يجب أن نؤمن بذلك ويجب 

أن ندافع عن ذلك.

يتملكني وإخوتي في الفريق االشتراكي بمجلس النواب، انطالقا من 
تاريخنا وانطالقا من وعينا بمتطلبات املرحلة، وواجبنا  هويتنا ومن 
اتجاه وطننا وكافة شرائح املجتمع، شعور قوي متجدد باملسؤولية في 
هذا الباب، وهو ما يفرض علينا اليوم كل من موقعه أن نصارح بعضنا 
البعض، ونجتهد في اإلقناع، ونغني التراكمات ونستثمر مجهوداتنا نحو 

اتجاه واحد وهو مصلحة الوطن واملواطن.

إننا في الفريق االشتراكي، وكما ذكرنا بذلك أثناء املناقشة العامة 
من  الوطن  ندافع عن مصلحة  االقتصادية،  والتنمية  املالية  بلجنة 
أي موقع كان سواء كنا في األغلبية أو في املعارضة ندافع بمنطق غلبة 
مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، اختياراتنا وقراراتنا لم ولن تكون 
يوما محكومة بهواجس انتخابية، ألن أصحاب مشروع مجتمعي مؤطر 
الشعب  مع  وضوح  عنوانها  ومبادئ  قيم  على  مؤسس  نضالي  بفعل 
املغربي، وضوح الخطاب واملمارسة واملشروع، وعنوانها الفعل السيا�سي 

املؤسس على األخالق أوال وأخيرا.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادة،

التي  ببالدنا،  التحوالت  ملسار  وحين  مرة  كل  في  نشير  ونحن  إننا 
جعلتها استثناء متميزا في املنطقة باالستقرار الذي تنعم به والتراكمات 
االقتصادية واالجتماعية املحققة، ال نقوم بذلك كحالة نرجسية تتغنى 
بالوطن، ولكن للتذكير بأن األمر هو نتيجة سنوات وعقود من البناء 
والتضحيات، نتيجة شرعية تاريخية أسست ملسار نعتز به اليوم، نتيجة 
لتعاقدات ظلت أحيانا بين مد وجزر، لكنها خلصت في األخير إلى ضرورة 

جعل الثقة طريقا نحو مستقبل الوطن.

وعلى هذا األساس، فإننا نعتبر أن مالحظاتنا على تسيير الشأن العام 
وانتقاداتنا للحكومة في بعض تدبيرها، ال يشكل بأي حال من األحوال 
باإلنجازات  اعترافنا  أن  كما  األغلبية،  اتجاه  التزاماتنا  من  انتقاصا 
والجهر بها ال يشكل لنا أي عقدة، بل ونعتبره واجبا نحو بالدنا باألساس.
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وعطفا على ذلك، نناقشتكم، السيد الوزير، من منطلق سيا�سي 
كعادتنا بوضوح ومسؤولية والتزام، ألننا نعتبر أن إصالح الدولة من 
يقت�سي  العزيز  بلدنا  في  املالية  وأن إصالح  العمومية،  املالية  إصالح 
استحضار خصوصيات عديدة تؤثت املشهد االقتصادي واملالي، وأن 
اإلصالحات العميقة تستوجب وقتا محترما قد يتمدد على إيقاعات 
التوازنات الخارجية والداخلية للمغرب، سواء على املستوى السيا�سي 

أو االقتصادي أو اإلجتماعي أو الحقوقي أو البيئي؛

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبملحت7مين،

سياق  في   2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  تقديم  إذن  يأتي 
التحليل  نتقاسم معكم  الدولي  املستوى  دولي ووطني دقيقين، فعلى 
الحرب  املتحدة،  الواليات  بين  املفتوحة  الجارية  الحرب  بخصوص 
التجارية املفتوحة بين الواليات املتحدة نتمنى أن ال تكون حربا حقيقية 
والصين واإلجراءات الحمائية املتبادلة املواكبة لها وما يترتب عن ذلك 
من ركود في للتجارة العاملية وحركة رؤوس األموال، قد يكون املغرب من 

املتضررين الجانبيين لها؛

باإلضافة إلى بروز بوادر انكماش النمو في منطقة اليورو على إيقاع 
االقتصادية  واآلثار  األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  مسلسل 
املحتملة على الشريكين الرئيسيين للمغرب فرنسا وإسبانيا، خاصة 
وأن نوجه %70 من صادراتنا نحو أوروبا دون إغفال بطبيعة الحال 
مع  للمغرب  والدولي  اإلقليمي  املحيط  في  سياسية  الجيو  التوترات 
احتمال ارتفاع أسعار املواد الطاقية في السوق الدولية، وهو ما سيكون 
له األثر الكبير على عجز ميزاننا التجاري وعلى احتياطي العملة الصعبة، 
احتياط املغرب من العملة الصعبة بحكم استيرادنا لحوالي %90 من 

حاجياتنا الطاقية؛

وعلى املستوى الوطني يأتي مشروع قانون املالية لسنة 2020 في ظل 
تطورات قضية وحدتنا الترابية واليقظة الدبلوماسية لبالدنا بحركيتها 
الهامة املحصنة بثبات وشرعية املوقف، وبروز تحديات جديدة على 
بتطور  املرتبطة  للتهديدات  بفعل  للمغرب،  الداخلي  األمن  مستوى 
الجريمة العابرة للقارات وعودة املقاتلين من بعض بؤر التوتر، وهو ما 
يفرض علينا إجراءات استباقية تعزز الوقاية من كل أشكال العنف 

والتطرف واإلرهاب؛

وهنا ال تفوتني الفرصة ألقف تحية وإجالال لقواتنا املسلحة امللكية 
الوطني  واألمن  الدرك  وقوات  الوطنية  الحدود  طول  على  املرابطة 
والقوات املساعدة وعناصر الوقاية املدنية، ملا يبدلونه من مجهودات 

لحماية الوطن واملواطنين تستحق منا كل التقدير واالحترام؛

ونسجل من جهة أخرى أن قانون املالية يأتي في ظل ارتفاع منسوب 
الفئوية  املطالب  تحت ضغط  العام  الفضاء  واحتالل  االحتجاجات 
من  األساسية  الخدمات  إلى  بالولوج  املرتبطة  واملجالية  والقطاعية 

تعليم وصحة وشغل وغيرها، دون أن نن�سى النمو البطيء القتصادنا 
بحجم  ارتباطا  اإلنتاج  ومتوسطة  متقلبة  فالحية  مواسم  إيقاع  على 

التساقطات املطرية؛

اإلسقاطات  االعتبار  بعين  أخذا  سبق،  ما  االعتبار  بعين  وأخذا 
السالفة الذكر وما تمثله من ضغط على مستوى امليزانية يبقى السؤال 
في  واملتمثلة  ملقاربتكم،  أسست  التي  الفرضيات  بخصوص  مشروعا 
محصول زراعي يقدر ب70 مليون قنطار وسعر البترول في 67 دوالر 
للبرميل ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دوالر للطن وتحقيق معدل 
النمو ب%3.7 والتحكم في عجز امليزانية في %3.5، ذلك أن مؤشرات 
مشابهة لسنوات 2017 و2018 و2019 لم تمكن املغرب من تحقيق 
تلك األهداف املتوخاة على مستوى نسبة النمو ونسبة العجز ونسبة 

التضخم، نطرح السؤال ونظل متفائلين بطبيعة الحال.

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادة،

إننا نسجل بكل إيجابية مواصلة املجهود االستثماري للدولة، حيث 
وصلت اعتمادات األداء املفتوحة برسم سنة 2020 إلى حوالي 78 مليار 
درهم بزيادة %6.59 عن سنة 2019 باإلضافة للمجهودات االستثمارية 
الترابية لتصل مجموع  للمؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات 
االستثمارات املرتقبة في القطاع العام إلى 198 مليار درهم؛ كما نسجل 
مقتضيات  تنزيل  التزاماتها بخصوص  تنفيذ  الحكومة  مواصلة  أيضا 
ليست  املالية  ومناصب  اعتمادات  وتخصيص  اإلجتماعي  الحوار 
بالضرورة كافية، ولكنها في منحى تصاعدي بكل من قطاعات الدفاع 
 18 تخصيص  إلى  باإلضافة  والصحة،  والتعليم  والداخلية  الوطني 
مليار درهم لعدة برامج موجهة لتقليص الفوارق، وكذا مواكبة الجيل 
الجديد من املبادرات املدرة للدخل التي تندرج في إطار املرحلة الثالثة 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

وباملقابل، السيد الوزير، إن أي قراءة متأنية لبنية ميزانيتنا تفرض 
علينا أن نقف عند ارتفاع حجم املديونية سواء على املستوى الداخلي 
العمومي  الدين  باستهالكات  املرتبطة  النفقات  وارتفاع  الخارجي،  أو 
وبفوائده وعموالته، وكذا املنحى التصاعدي لنفقات امليزانية العامة 
حيث ارتفع إجمالي التحمالت بحوالي %11، مع تسجيل حضور دائم 
ومتصاعد لنفقات التسيير التي تمثل فيها النفقات املرتبطة باملوظفين 

حوالي %65؛

كما نسجل الحضور املركزي واملهيمن للضرائب بمختلف أشكالها 
في بنية امليزانية العامة للدولة مقابل موارد األخرى، مع تسجيل استقرار 
واملقاوالت  املؤسسات  بعض  من  املتأتية  الدولة  ملوارد  طبيعي  غير 
األرباح  أو  املساهمات  لتراجع  السلبي  الثقل  بفعل  املهمة  العمومية 
تأمل  وقفة  اليوم  علينا  تفرض  وهي وضعية  منها،  املتأتية  الضرائب 
ملراجعة النموذج االقتصادي لهذه املؤسسات والتسريع بجيل جديد 

من عقود البرامج يسمح باستشراف آفاق واعدة للشراكة مع الدولة؛
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بلس ديبلرئيس،

بخصوص التدابير التي جاء بها القانون املالي في مجال الضرائب 
الخاصة  اإلجراءات  نثمن  املختلفة،  والتدابير  املباشرة  وغير  املباشرة 
برقمنة الخدمات وبتوضيح التعريفات واملساطر وعقلنة النظام الزجري 
وإعفاء املعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي املوجه للتعليم 
من رسم االستيراد وتخفيض نسبة رسم االستيراد على األخالط املعقمة 
وإعفاء اللقاحات من الضريبة في الداخل وحين االستيراد، وتخفيض 
وقاعات  للمتاحف  والولوج  التذاكر  بيع  على عمليات  املطبق  السعر 
السينما أو املسرح وغيرها ذلك من اإلجراءات، ونثمن كذلك عددا من 
اإلجراءات التي تروم تحسين تنافسية الصناعة الوطنية وحماية املنتوج 
الوطني، وندعو الحكومة في هذا الباب إلى تقديم النموذج على مستوى 
العمومية  واملؤسسات  الوزارات  جميع  وحمل  بتشجيع  االستهالك 
تجهيزاتها  في  الوطني  للمنتوج  واألسبقية  األولوية  إعطاء  على  وغيرها 
ومتطلبات عملها اليومي، األمر الكفيل بدعم املقاولة املغربية وتحسين 
ظروف تنافسيتها وتطورها في ظل سياق دولي ووطني يفرض تجديد 

ميكانيزمات التدخالت واملواكبة؛

بلس ديبلرئيس،

بلس دبتي بلسادة،

حاولنا عدم الوقوف عند التفاصيل واملعطيات الدقيقة ملشروع 
النقاش  في مداخلتنا هذه، خاصة وأن جانبا آخر من  املالية  قانون 
من  الثاني  الجزء  ملناقشة  املخصصة  الغد  جلسة  في  عنده  سنقف 
قانون  مشروع  من   9 للمادة  العودة  تحتم  الضرورة  لكن  املشروع، 
املالية، وما أثارته من نقاش صحي، ال شك سيظل مفتوحا وإن بعد 

املصادقة على النص؛

إننا في الفريق االشتراكي وبكل مسؤولية، ندرك أسباب نزول املادة 
املذكورة، ونعي جيدا أهمية تمكين املواطنات واملواطنين من حقوقهم 
املشروعة، تزامنا مع ضرورة استمرار املرفق العام في القيام بمهامه، 
وقد عبرنا عن موقفنا الرافض للمادة بالشكل الذي جاءت به العتبارات 
دستورية قانونية ومبدئية في عالقة بحق املواطن من جهة وقوة الحكم 
القضائي الواجب التنفيذ من جهة ثانية، وأذكر في هذا السياق بأن 
الفريق االشتراكي سبق له أن تقدمنا بمقترح قانون يرمي إلى إحداث 
السيا�سي  الفساد  بخطورة  وعينا  من  انطالقا  الدولة،  قضايا  هيئة 
وممارسة  العام  الشأن  بتدبير  املرتبط  واملالي  واالقتصادي  واإلداري 
املسؤولية العمومية لكونها تهدد املجتمع في العمق، إذ بإحداث هذه 
الهيئة سنعمل على ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل املرافق 
العمومية، إدارات ومؤسسات وجماعات لوقايتها من املخاطر القانونية 
والدفاع عن مصالحها مهما كانت نوعية القضايا وهي مناسبة نلتمس 
فيها من رئاسة اللجنة العمل على برمجة هذا املقترح ملناقشته، إننا 
بذلك قدمنا جوابا قبليا إلشكاالت جاءت املادة 9 للجواب عن نتائجها 

دون األخذ باألسباب الواجب االنكباب عليها وتأطيرها بقوانين واضحة 
ومواكبة؛

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

لقد كان هناك نقاش طويل وعميق بين كل مكونات املجلس، من 
أجل إيجاد حل توافقي للمعادلة املتعلقة باملادة 9 من مشروع قانون 
املالية، أخذا بعين االعتبار املصلحة العليا للوطن، ووصلنا إلى ما وصلنا 
إليه، مع مالحظة التزام الحكومة بالسهر الواجب على تمكين املواطنات 
كما  للمادة  طبقا  بها  لهم  املحكوم  حقوقهم  من  وغيرهم  واملواطنين 
عدلت، كان نقاش كبير، انتم كنتو حاضرين السيد الوزير، وتتذكرون 
واألمر كان باألمس بأننا كفريق اشتراكي ظللنا نلح على ترك تلك نقطة 
الضوء للمواطن من أجل سلوك مسطرة الحجز إذا ما اضطر إليها، 
والتزمتم، التزمت الحكومة بعدما تم االتفاق على 4 سنوات على أنها 
ستسهر جاهدة بكل مسؤولية على تنفيذ تلك األحكام في 4 سنوات، 
ومعنى ذلك أنه بعد مرور 4 سنوات يبقى الحق للمواطن وال بأس أن 
نسجل في هذه الجلسة بأن املواقف تسجل، يبقى الحق للمواطن في 
سلوك املساطر التي تحفظ له حقوقه كاملة، ولنا يقين بأن الحكومة 
ستعمل على تنفيذ ما التزمت به، ألن األمر مرتبط بعنصر الثقة الذي 
تحدثنا عنه في بداية هذه املداخلة، مرتبط بتناغم الخطاب واملمارسة، 
مسؤوليتها  كاملة،  مسؤوليتها  وتحمل  بالتزاماتها  الحكومة  بوفاء 

السياسية التضامنية باألساس؛

إننا في الفريق االشتراكي إذ نعي محدودية موارد بالدنا، فإننا نجدد 
التأكيد على الحكامة الجيدة في التعاطي مع موارد الدولة، وعلى ضرورة 
تحقيق العدالة املجالية بالشكل الذي تستفيد منه كل الجهات واملناطق 
من  لجهة  أفضلية  هناك  تكون  أن  دون  البالد،  وثروات  خيرات  من 
الجهات أو مدينة من املدن، وقد أكدنا أثناء مناقشة التصريح الحكومي 
في بداية هذه الوالية على ضرورة اإلهتمام بكافة مناطق البالد، وقلنا 
حرفيا بأنه ال يعقل أن تخصص ميزانيات ضخمة ببعض املناطق من 
أجل الكماليات، في وقت تظل فيه مناطق أخرى دون متطلبات الحد 

األدنى من العيش الكريم.

إن بالدنا في حاجة اليوم لقرارات شجاعة، قد ال تتطلب بالضرورة 
ربط  مبدأ  تفعيل  تتطلب  ما  بقدر  إضافية،  مالية  موارد  تخصيص 
باملنطق  قائما  واقعا  القانون  سلطة  وجعل  باملحاسبة  املسؤولية 
الدستوري املؤكد على املساواة أمامه، بمراقبة أوجه صرف املال العام 
وتتبع دفاتر االلتزامات املتعلقة بالصفقات العمومية والتهرب الضريبي 
خاصة منه املتعلق بالضريبة على القيمة املضافة، بتحفيز املوظفات 
واملوظفين املتفانين في عملهم، وخلق شروط العمل الجيد واإلمكانات 
الالزمة له وترتيب اآلثار القانونية لكل خلل يهم مؤسسة عمومية خاصة 
تلك التي تهم جوانب اجتماعية يومية في حياة املواطن من صحة وتعليم 

وأمن ونظافة وجودة وسالمة املواد الغذائية وغيرها؛
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إن املدخل األسا�سي لثقة املواطن في مؤسسات وطنه ال ينفصل عن 
ضرورة ترسيخ القانون كفكر وممارسة وثقافة بمنطق الحق والواجب 
األساسية  للحقوق  الضامنة  اإلجتماعية  الحاضنة،  الدولة  وبمنطق 
االقتصادية  الجوانب  كافة  في  األوضاع  تحسين  على  والعاملة  كليا 

واالجتماعية والثقافية.

بلس دبتي بلسادة،

ال يمكن أن نجزم كون القانون الحالي سيستجيب لكل اإلنتظارات، 
على اعتبار أن األوراش الهيكلية التي تعرفها بالدنا سواء على مستوى 
التعليم أو الصحة أو الشغل أو تنافسية املقاوالت املغربية أو املالية 
العمومية أو التوازنات املاكرو اقتصادية أو غيرها تتجاوز حدود الزمن 
الحكومي الحالي، باملقابل يفترض من التدابير التي جاء بها مقترح القانون 
املالي سنة 2020 أن تمثل إضافة نوعية ترفع من إيقاع اإلصالحات 
السياسات اإلجتماعية الهادفة إلى التقليص من الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية وتحسين الخدمات الصحية واالستشفائية للمواطنين وكذا 
املقاولة،  ودعم  لالستثمار  جديدة  دينامية  عبر  واألعمال  املال  مناخ 

تف�سي إلى إحداث فرص الشغل ورفع وثيرة النمو.

وفي األخير، ليس من ثقافتنا فكر السواد والعدمية ولكن وجب 

التنبيه اليوم إلى خطورة تواتر هجرة األدمغة وباألفواج مهندسين وأطباء 

وغيرهم في تخصصات دقيقة، وأكثر من ذلك ونحن على مشارف التنزيل 

العملي للقانون اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين هجرة الطلبة املتفوقين 

ملتابعة دراستهم بالخارج واختيارهم لألسف الشديد االستقرار هناك 

بعد االنتهاء من دراستهم، أننا أمام معضلة هي بمثابة ردود أفعال عن 

معضلة التشغيل بالقطاعين العام والخاص في ظل الخصاص الكبير، 

التحفيز وآفاق االرتقاء اإلجتماعي، بل أحيانا وهو ما  وفي ظل غياب 

يجب أن ننتبه إليه في مسار التحوالت ببالدنا، ألسباب ثقافية تعود 

لعدم اإلهتمام بتغيير العقليات املواكبة للتحوالت ببالدنا، أمام بالدنا 

عمل كبير للحفاظ على املكتسبات وتسريع وتيرة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية بها هو أمر يرتبط في جزء أسا�سي منه بمناخ سيا�سي عنوانه 

الفاعل السيا�سي بمشروع مجتمعي من جهة، وعنوانه اآلخر اإلرادة 

الجماعية في ترسيخ دولة املؤسسات ومغرب الحرية والكرامة والعدالة 

اإلجتماعية.

السيد الوزير املحترم، السياسة واملسؤولية وفي العمل السيا�سي 

لكم  نتمنى  ونتائجه،  العمل  كاين  العمل،  من  أبلغ  النية  ماكايناش 

التوفيق، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد الرئيس، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
الكلمة للسيدة الرئيسة عائشة لبلق.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

بلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دي زيريبملال ةي بالقتصادي إصالحيبإلدبلة،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

مشروع  تقارب  وهي  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  إن 
قانون املالية لسنة 2020 تستحضر احتفال املغاربة بعيد االستقالل 
بذكرى املسيرة الخضراء لتستلهم من هاتين امللحمتين الوطنيتين مسيرة 
الديمقراطي  البناء  لبالدنا،  الديمقراطي  البناء  الستكمال  متجددة 
البناء  االقتصادي،  بعده  في  الديمقراطي  البناء  السيا�سي،  بعده  في 

الديمقراطي في بعده اإلجتماعي والثقافي واإليكولوجي.

السيد الوزير، في هذا املوعد الدستوري والسيا�سي الهام والذي من 
دون شك يتابعه الرأي العام الوطني بإهتمام بالغ، باعتبار قانون املالية 
هو الذي يترجم توجهات السياسة العمومية ومدى قدرة الحكومة على 
الوفاء بإلتزاماتها، فإننا ورغم تسجيلنا أن مشروع القانون املالي يتضمن 
بعض اإلجراءات والتدابير املقبول على العموم، نتأسف على كون بنائه 
العام لم يتأسس على أي مدخل سيا�سي إصالحي، كما أنه ال ينم على 
اإلجتماعية  الهوية  إلى  ويفتقد  للحكومة  ومقدامة  استراتيجية  رؤية 
مع  التجاوب  عن  عجز  كونه  إلى  باإلضافة  له،  املميزة  واالقتصادية 
التعديل  بها املرحلة، ال سيما بعد  التي تحبل  التطلعات والتحديات 
الحكومي الو اسع الذي كان من املفترض أن يحمل معه قيمة مضافة 
لألداء الحكومي في غياب تصريح سيا�سي وبرنامجي لرئيسها أمام البرملان، 
يحدد املرتكزات واملنطلقات التي تمكن املواطن من االنخراط والثقة في 
الحكومة واملؤسسات وتجعله يستشعر بأن له مكانة محورية في وجدانها 
وبرنامج عملها، ويساهم في ضخ نفس جديد في الحياة الوطنية العامة 
ويقدم أجوبة عملية على مظاهر القلقل املجتمعي املتزايد الناتج عن 
مجموعة من االختالالت السياسية، االقتصادية واالجتماعية، التي لم 

تستطع الحكومة مع األسف تقديم أجوبة مقنعة ملعالجتها.

نعتبر أن هذا املشروع بعيد تماما على أن يؤسس لتوجهات جديدة 
ملرحلة جديدة أو أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على 
األسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات اإلجتماعية 
وعلى رأسها سؤال الثقة املجتمعية واملؤسساتية، وكذا سؤال النمو 
توزيع  إعادة  والثروة وسؤال  الشغل  االقتصادي سؤال خلق فرص 

الثروة بشكل عادل مجاليا واجتماعيا.

السيد الوزير، انطالقا من هذه القناعات الذي دفعتنا في وقت 
تنامي  فإننا نسجل  الحكومة  الطوعي من هذه  االنسحاب  إلى  سابق 
الطلب اإلجتماعي خاصة في مجال الصحة والتعليم وما يتصل باستمرار 
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التنمية  تحقيق  في  ومطلبها  النائية  واملناطق  القروي  العالم  عزلة 
والعدالة اإلجتماعية واملجالية أمام محدودية آثار االستثمار العمومي في 
هذا املجال، أمام محدودية بل فشل االستراتيجيات القطاعية الحالية 
والتي تحتاج إلى رؤية سياسية جديدة، فبخصوص في مخطط املغرب 
األخضر فقد سجلنا بقلق بقلق تراجع مساهماته في الناتج الداخلي 
نسجلها  املالحظة  ونفس   ،2019 سنة   % 2.1 إلى   %  13 من  الخام 
بخصوص مخطط تسريع التصنيع الذي تراهن عليه الحكومة لتحقيق 
اإلقالع االقتصادي بحيث لم يحقق السيد الوزير األهداف املتوخاة 
منه إذ ظل يراوح مكانها بنسب تتأرجح بين 3 و 3.5 ولم يوفر مناصب 
الشغل إال في حدود 35 ألف مناصب في الثالث سنوات األخيرة، في 
حين تلتحق 200 ألف باحث وباحثة عن العمل سنويا بسوق الشغل، 
كما أن معدل نشاط املغاربة عامة يبقى األضعف في محيطنا اإلقليمي 
خاصة في صفوف النساء حيث سجل تراجعا بينا في صفوفهن من 32 
إلى 24 % في السنوات األخيرة وهي وضعية تسائلنا بقوة كل من موقعه.

السيد الوزير، وفي هذا الصدد، فإننا ندعو الحكومة إلى التفاعل 
إيجابا مع خطاب جاللة امللك، في افتتاح السنة التشريعية الحالية 
من خالل دعوة جاللته الحكومة ومؤسسات التمويل الوطنية نحو 
العمل على اإلسهام في توفير فرص االندماج املنهي واالقتصادي وتيسير 
بالنسبة ملختلف الفئات اإلجتماعية، وال  إلى تمويل املشاريع  الولوج 
سيما منها الشباب الجامعي والعاملين في القطاع الغير املنظم وهو ما 
يستلزم انخراط فعلي انخراط فعلي لألبناك وتحمل مسؤوليتها الوطنية 
في تحريك العجلة التنموية في البالد بحيث أنها تبقى خارج أي مخاطر 
للظرفية االقتصادية وتحقق أرباحا وصلت برسم سنة 2018 إلى 11 
مليار درهم، لهذا نعتقد اليوم أننا في حاجة ماسة إلى الثقة واالنخراط 
بشكل  إيجابية جديدة  أسس  على  الوطن  بناء  في  واإلرادي  الجماعي 
يشعر  الوطن،  لهذا  باالنتماء  يشعر  مواطن  وكل  مواطنة  كل  يجعل 
بالكرامة واألمان واإلنصاف؛ بهذه املناسبة، ندعو الحكومة أيضا إلى 
مراجعة وتقييم اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بالدنا مع بلدان أخرى 

بما يخدم مصلحة املغرب أوال وأخيرا.

السيد الوزير، إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، ال 
نتفهم إجراءين تضمنهما مشروع قانون املالية لسنة 2020 واملتعلقين 
بما أسمتهما الحكومة باملساهمة اإلبرائية املرتبطة بالتسوية التلقائية 
لوضعية املمتلكات واملوجودات املنشأة بالخارج اململوكة لألشخاص، 
بالنظر  للضريبة  للخاضعين  الجبائية  للوضعية  الطوعية  وبالتسوية 
لم نتفهم هذين اإلجراءين بالنظر ملا ينطويان عليه من تناقض مع ما 
يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشارات تعزز دولة الحق والقانون 
واملمارسات الديمقراطية واالقتصادية السوية، هو أمر لم يعد مقبول، 
السيد الوزير، ألن من شأنه إضفاء الشرعية على نشاطات غير شرعية 
ويؤدي حتما إلى تكريس أكثر لثقافة اإلفالت من العقاب وتشجيع املزيد 

من املمارسات التي تشجع على التملص الضريبي وتهريب األموال.

وفي السياق ذاته، فإننا نعبر السيد الوزير، إننا في املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية مجموعة نواب التقدم واالشتراكية نعبر عن تخوفنا 
من إقدام الحكومة على تفويت عدد من املراكز االستشفائية الجامعية 
إلى الصندوق املغربي للتقاعد لتمويل عجز ميزانية الدولة، مما جعلنا 
نتحفظ على منح الحكومة اإلذن بالتمويل باالقتراض والتمويل بصيغ 
تقولون في الحكومة أنها مبتكرة وواقع الحال أنها صيغ من شأنها اإلجهاد 

على ما تبقى من الخدمة اإلجتماعية العمومية في بالدنا.

السيد الوزير، إن قانون املالية الذي نصبو إليه في املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية يجب أن ينصب على تحقيق العدالة اإلجتماعية 
واملجالية ودعم القدرات الشرائية ملختلف الفئات اإلجتماعية خاصة 
الطبقة الوسطى، إذ ال يمكن اختزال متطلبات الطبقة الوسطى في ما 
قدمتم كحكومة إليها في إطار الحوار اإلجتماعي وكذا إعمال دولة الحق 
والقانون في االقتصاد، والتأكيد على الدور التأطيري للدولة في توجيه 
وتدشين  الحقيقية  اإلصالحات  ومباشرة  االقتصادي  الحقل  وتقنين 
مرحلة جديدة إلعادة الثقة وتحقيق املصالحة وعقد ميثاق اجتماعي 

جديد.

لهذا، فقد حرصنا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية على أن 
تكون تعديالتنا منسجمة مع هذه القناعات من موقع املعارضة الوطنية 
القدرة  دعم  على  مجملها  في  وانصبت  واملسؤولة،  البناءة  التقدمية 
وتقوية  الجبائية  العدالة  وتحقيق  واملواطنين  للمواطنات  الشرائية 
النسيج املقاوالتي الوطني وتحفيزه على اإلستثمار في املناطق النائية، 
فضال على اقتراح إحداث حسابات مرصدة لتفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية، وخلق منح لحاملي الشواهد املعطلين الذين يوجدون في 
وضعية البحث عن العمل، وكذا تمويل منظومة التربية والتكوين الذي 
اقترحنا بشأنه إحداث ضريبة جديدة على الثروة في إطار مبدأ التضامن 
ما بين مختلف الفئات، وكنا نأمل أن تتفاعل الحكومة بشكل إيجابي 
مع هذا اإلقتراح الذي سيحقق مصالحة الفئات امليسورة مع باقي فئات 
املواطنات واملواطنين الذين يشاهدون يوميا مظاهر الثراء الفاحش، 
في الوقت الذي يئنون فيه تحت وطأة الفقر والفاقة والحاجة لتحقيق 

أبسط حاجياتهم اليومية؛

وفي السياق فقد اقترحنا أيضا تعديال جوهريا يهم مراجعة شبكة 
أشطر الضريبة على الدخل ومراجعة املبلغ السنوي لتكاليف األعباء 
الدخل،  على  للضريبة  الخاضعة  الدخول  من  املخصوم  العائلية 
والذي ضم جانبا منذ سنة 2018 وجعله مدخال لتحسين أحوال األسر 
والحفاظ على قدرتها الشرائية، وتخفيف العبء الضريبي املتنامي على 
األجراء الذيين يتحملون أعباء أسرهم وعائالتهم، وذلك من منطلق 
سعينا الحثيث إلى بحث كل الصيغ املمكنة للتخفيف من الضرر الذي 
لحق هذه الطبقات اإلجتماعية، كما اقترحنا تعديال ينصب على دعم 
القدرات الشرائية للمتقاعدين وأراملهم نظير ما قدموه من خدمات 
للوطن، وحان الوقت لرد اإلعتبار لهم نظرا ملا قدموه من تضحيات 
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اليوم في مرحلة  التي توجد فيها أغلبيتهم  وبالنظر للوضعية الصعبة 
يحتاجون فيها إلى مزيد من الرعاية وحماية قدرتهم بالدنا الشرائية،

كما دعونا السيد الوزير في إطار اإلجتهاد الجماعي إلى الحرص على 
إيجاد صيغ متوازنة ومتزنة بخصوص في املادة 9 من مشروع قانون 
املالية، واملرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز 
من أجل تنفيذ األحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق املشروعة 
للمواطن ويصون استدامة خدمات املرفق العمومي في تقيد تام بمبدئي 
فصل السلط وخضوع الجميع ألحكام القضاء؛ عموما السيد الوزير، 

سنعود لتعديالتنا في معرض تقديمها في جلسة الغد.

املجتمعي  ومشروعنا  الثابتة  مرجعيتنا  من  وانطالقا  ختاما، 
الديمقراطي الحداثي الذي يدعو إلى احترام حقوق اإلنسان في كونيتها 
والدفاع عن الحريات الفردية منها والجماعية وعن العدالة اإلجتماعية، 
إننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية نؤكد مجددا أننا ملزمون 
بعدم هدر املزيد من الزمن السيا�سي ملباشرة اإلصالحات الضرورية، 
اإلصالح في ظل األمن، اإلصالح في ظل االستقرار، مباشرة التغيير نحو 

األفضل، تغيير من داخل املؤسسات وفي احترام تام للدستور، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

بلسالميعل كم،ي مساءيبلخي7،

بلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

السيد الوزير، كيما قلتها في أو مداخلة ديالي في لجنة املالية ونعاود 
واحنا  علي  عزيز  البرملان  علي،  عزيزة  املؤسسة  هاذ  أن  هنايا  نقولها 
اللي  واإلجراءات  كنقدمو  اللي  اإلقتراحات  جميع  اليسار  فيدرالية 
كنقترحو كلها كتتصب في تعزيز املكانة الدستورية ديال هاذ مجلس 
النواب، ومن بينها كمثال مهم جدا املقترح قانون اللي قدمنا العفو العام 
على الحركات اإلحتجاجية في الريف وأماكن أخرى ليه 8 شهور وهو في 

البرملان ومازال وافق.

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، عزيزة علي هاذ املؤسسة وبغيت املغاربة يردو ليها 
االعتبار، اللي ما عجبهومش وكنقولها بكل صراحة وبكل شفافية اللي 
ما عجبتوش التشكيلة الحالية ديال البرملان أنا كنطالب املغاربة يتقيدو 
في اللوائح االنتخابية يصوتو يترشحو باش يغّيرو التشكيلة في املستقبل، 
أما حاليا هاذ التشكيلة هاذي راه صوتات عليها 6 ديال مليون ديال 
املغاربة على25 مليون مغربي خصنا نقولوها، أما اليوم وأقولها وكنوزن 
ا ما يحترمنيش 

ّ
أنا كالمي أحترم كل نائبة وكل نائب على حدى كنحترمو وخ

هو، كنحترم ذاك الناخبين اللي صوتو عليه، فبالتالي كنتحترم أنا الجميع 
وأعتبر بأن هاذي مهمة ومهمة جدا، وكل نائب برملاني كيمثل جزء اآلخر 
 حتى �سي فريق ما كيمثل املغاربة كاملين 

ّ
من املغاربة وحتى �سي نائب وال

كنمثلو جزء من املغاربة هذا مبدأ أسا�سي، فهاذ السياق السيد الوزير 
السيد وزيراملالية، جبدتها أنا في اللجنة كنتمنى واحد العرف بريطاني 
يطّبق باش نهزو هاذ املكانة الدستورية ديال البرملان عرف بريطاني اللي 
ما تتولي وزير حتى كتكون ترشحتي لالنتخابات وتتكتكون برملاني، كنتمنى 
هذا إيال كان �سي تعديل دستوري كنتمناوه في املستقبل يدخل كتعديل 

ح في االتخابات إن شاء هللا محتاجين؛
ّ

دستوري وكنتمّناك ترش

أما فيما يخص هاذ مشروع قانون املالية ناقشنا يمكن فتنا 60 
ساعة واحنا جميع هاذ األسبوع كان متعب ولكن جد مفيد، أنا بالنسبة 
ليا رغم االختالفات الخالف في بعض األحيان اللي كيكون ولكن مفيد، 
ولكن قلتها من أجل الصراحة خصني نعاود نقولها، أنا عندي إشكال 
مع مشروع قانون املالية كان يمكن لي ندير انتقاد كالسيكي ملشروع 
ز على حاجة وحدة، ناقص فيه الوضوح والطموح 

ّ
القانون ولكن نرك

وغنقولكم الوضوح، ما فيهش الوضوح وهذا إشكال حقيقي، ما فيهش 
للتعليم  تعطات  األولية  بأن  التصريحات  في  كتقولو  حيث  الوضوح 
والصحة في الوقت اللي األولويات الحقيقية باألرقام وعدد املناصب 
لألمن والدفاع! هاذ ال�سي خصو يتقال يتقال بكل صراحة! وما يتزايد 
عليا حى �سي واحد أنا في القضية ديال الدفاع، أنا على را�سي وعيني 
الدفاع ديال الوطن، والدفاع واألمن �سيء مهم جدا، وبحيث هو مهم 
خصو يتناقش في البرملان، وقدمت ليكم مقترح قلت البرملان يكن لو 
يّدار لجينة صغيرة اللي فيها ممثلين عن كل التيارات السياسية اللي ّدار 
عليه بحث ويكونو بعض املعايير مثال تكون عندو غير الجنسية املغربية 
ويتناقش،  يكونش عندو سوابق  ما  ثانية  تكونش عندو جنسيات  ما 
اقشو مثال اليوم واش إمكانية خلق صناعة في 

ّ
اللي يمكن لو يجعلنا ن

مجال الدفاع؟ هاذو أشياء اللي خصها تناقش في البرملان إيال بغينا نردو 
اإلعتبار لهاذ املؤسسة، غادين بقات لي 2 دقائق بسرعة غادي نحاول 
نتكلم على الطريقة باش احنا مشينا مع هاذ القانون، قدمنا مقترحات 
كيما قدمناه في السابق ومازال غنقدموها بناء على مبادئ اللي كنأمنو 
بها وقناعة منا بأن احنا املغرب في حاجة اليوم إلى تعاقد اجتماعي، احنا 
عطيناه واحد العنوان قلنا التضامن العادل بين الجهات، أوال داخل 
فيه واحد الوضوح وواحد الطموح، وباش نتكلم في بضعة دقائق، كاين 
االستثمار في التعليم والصحة، الصحة نخليها للرفيق شناوي اللي غيجي 
يتكلم غدا حول التعليم، ولكن في مجال التعليم، التعليم لقينا ليه 
التمويل من خالل توفير ميزانيات أخرى، واحد التحويل ديال امليزانيات 
من قطاعات أخرى إلى قطاع التعليم، وباألرقام وال باألهداف باينة، 
بغينا نجعلوا من عدد التالميذ في األقسام أقل من 25 تلميذ، تمكين كل 
مؤسسة عمومية من مدير وموظف إداري وثالثة داألعوان، هاد ال�سي 
كيبان لكم بسيط ولكن راه ما كاينش في املغرب، تكوين مستمر طموح 
ه 100 مليون درهم، بغينا 600 مليون درهم 

ّ
لكل املدرسين، اليوم ياال
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باش كلهم يتكونو في التكوين املستمر، تعميم التعليم األولي في سنتين، 

ما�سي في عشر سنين هذا طموح، املطاعم املدرسية لكل التالميذ في 

اإلبتدائي العمومي، النقل املدر�سي ألكثر من 2 مليون تلميذ، هذا كلو 

لقينا ليه التمويل ديالو بغير هاديك التحويالت، من جهة أخرى، ايال 
زدتيوني 30 ثانية يمكن..

املنظومة  املنظومة  في  كذلك  اقترحناها  ملقترحات  بالنسبة  ثانيا 

الضريبية ديالنا قلنا املنظومة خصها تعديل شامل، إعفاء، تكلمنا على 

املتقاعدين  إعفاء  املضافة،  القيمة  الضريبة على  األدوية من  إعفاء 

على الضريبة على الدخل، ولكن كذلك توحيد النظام ديال الضريبة 

على الدخل، فإعادة النظر في الساللم 11 سلم للي كيربح أقل من 40 

مليون ماغيتقاسش، بالعكس يمكن تنقص فوق 40 مليون غتزاد عليه 

الضريبة شوية واللي فات 100 مليون سنتيم هذا كتزاد أكثر، هادي 

هي العدالة، هادي بالنسبة لي هي العدالة، خلق مساهمة تضامنية 

على األغنياء وتصاعدية على اإلرث هادي مهمة، واملبالغ كلها كتصب 

في مجال التعليم،

باملناسبة ونختم بهاد الجملة السيد الرئيس، دفعنا واحد الطلب 

طبقا للقانون طبقا للنظام الداخلي للسيد ممثل الحكومة باش يعطينا 

إحصائيات اللي كاينة عند املحافظة العقارية بنسبة املالكين العقاريين، 

هذا مهم ايال بغينا نعززو البرملان، الدور دالبرملان خصكم تجاوبو مع 

هاد الطلب، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

بأن  وأذكركم  الجلسة،  أشغال هذه  أنهينا  النائب،  السيد  شكرا 
أشغال جلسة الصباح ستنطلق على الساعة التاسعة، لفعتيبلجلسة.
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محضريبلجلسةيبلسابعةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ:الخميس 16 ربيع األول 1441ه )14 نونبر 2019(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: خمس ساعات واثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
التاسعة صباحا والدقيقة الحادية والعشرين.

جد 0يبرعما0:

- االستماع لجواب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
قانون  مشروع  بخصوص  النيابية  واملجموعة  الفرق  مداخالت  على 

املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020.

- التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 70.19 
للسنة املالية 2020.

بلس ديبلحبيبيبمللكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين،

افتتحت الجلسة،

بلس ديبلوزير،

على  والتصويت  الدراسة  النواب،  والسادة  السيدات  نواصل 
مشروع قانون املالية رقم 70.19 للسنة املالية 2020، وذلك باالستماع 
لجواب السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مداخالت 
إلى  سننتقل  علمكم،  في  كما  ذلك،  بعد  النيابية،  واملجموعة  الفرق 
التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية، الكلمة للسيد 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، فليتفضل مشكورا.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوبب،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

تدخالت  على  جوابا  املوقر  مجلسكم  أمام  مجددا  اليوم  أقف 
السيدات والسادة الرؤساء وممثلي الفرق واملجموعة النيابية بمناسبة 

املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية 2020.

أود بداية أن أشيد بالنقاش الهادف والبناء الذي ميز أشغال هذه 
اللجنة هذه الجلسة العامة، وميز كذلك أشغال لجنة املالية والتنمية 

االقتصادية وكل اللجان القطاعية حول مشروع القانون.

والنواب  النائبات  لكافة  بالشكر واالمتنان  أتوجه  املناسبة  وبهذه 
التعبئة  وعلى  املسؤولية  روح  على  واملعارضة  األغلبية  في  املحترمين 
والتصويت  املناقشة  التي طبعت  والجادة  اإليجابية  الكبيرة واألجواء 
على الجزء األول من مشروع قانون املالية داخل لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية، حيث اشتغلت هذه اللجنة بشكل متواصل وإلى أوقات 
متأخرة من الليل، وأود أن أتوجه بالشكر كذلك لرئيس لجنة املالية 
على تدبيره الهادئ والرزين ملجريات النقاش داخل هذه اللجنة، وذلك 
من منطلق الحرص على االرتقاء بمستوى هذا النقاش ملساءلة القضايا 
املرحلة  إطار  في  عليها  االنكباب  جميعا  علينا  ينبغي  التي  والرهانات 

الجديدة التي أكد عليها جاللة امللك، حفظه هللا.

وقد حرصت على التفاعل بكل إيجابية مع كل مالحظات وتساؤالت 
وانتقادات السيدات والسادة النواب من خالل تقديم األجوبة الشفوية 
واملكتوبة معززة بمعطيات مرقمة، كما حرصت في نفس الوقت على 
التجاوب مع التعديالت املقدمة سواء من طرف األغلبية أو املعارضة، 
بما ينبغي من الجدية والدراسة املوضوعية، لكل املقترحات التي من 
شأنها إغناء مقترح هذا املشروع وجعله منطلقا ملرحلة جديدة في املسار 
بالده  مؤسسات  في  للمواطن  الثقة  إلعادة  مرحلة  لبالدنا،  التنموي 
وقدرتها على التفاعل السريع مع الخطب امللكية السامية، وما حددته 
من أولويات لتقليص الفوارق وإنعاش االستثمار ودعم املقاولة بهدف 

الرفع من دينامية النمو وخلق فرص الشغل للشباب.

فمن بين 271 تعديال تم تقديمها بخصوص الجزء األول من مشروع 
قانون املالية، تم سحب 65 تعديل أي أن %24 من مجموع التعديالت 
تم سحبها، ومن بين التعديالت املتبقية أي 206 تم قبول 74 تعديال، 
وهذه أرقام استثنائية تعكس األجواء اإليجابية التي مر فيها النقاش 
الكبير  والتفاعل  والتجاوب  املالية  قانون  مشروع  على  والتصويت 
للحكومة مع تعديالت كل الفرق واملجموعة النيابية أغلبية ومعارضة، 
ولعل ما يعكس أكثر هذه األجواء اإليجابية هو التوافق بشأن صياغة 
مشتركة للمادة 9 من مشروع قانون املالية والتصويت عليها بإجماع 
وأغلبية  حكومة  جميعا  حرصنا  يؤكد  ما  وهذا  النيابية،  الفرق  كل 
ومعارضة على إيجاد التوازن الالزم بين استمرارية املرفق العام وضمان 
حق املتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، من خالل تقييد منع 
التي  الضوابط  من  بمجموعة  الدولة  وممتلكات  أموال  على  الحجز 
تضمن تنفيذ األحكام القضائية عبر توفير االعتمادات املالية الضرورية 
في آجال محددة، وقد تم تدعيم مقتضيات هذه املادة بتدبير جديد 
تم التنصيص عليه في املادة 8 مكررة »يمنع على اآلمرين بالصرف أو 
من يقوم مقامهم االلتزام بأي نفقة أو إصدار األمر بتنفيذها في إطار 
االعتمادات املفتوحة بامليزانية العامة إلنجاز مشاريع استثمارية على 
العقارات أو الحقوق العينية باالعتداء املادي ودون استيفاء املسطرة 
القانونية لنزع امللكية ألجل املنفعة العامة باالحتالل املؤقت«، وهذا 
تدبير هام سيمكن من تفادي االعتداء املادي على عقارات الغير دون 
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سلوك املساطر القانونية لنزع امللكية ودون توفر االعتمادات املادية 
الضرورية لذلك.

وإلى جانب املادة 9 فقد تفاعلنا مع مجموعة من التعديالت الهامة 
التي تكت�سي باألساس طابعا اجتماعيا وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب 

والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومن أهمها:

-1تشجيع الشباب لخلق مقاوالت ذاتية ودعم إدماجهم في سوق 
الشغل عبر رفع سقف رقم األعمال السنوي املحصل عليه لتطبيق 

نظام الربح الجزافي؛

للبيوع  بالنسبة  املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  -2اإلعفاء 
ومقدمي  الصناع  من  الذاتيون  األشخاص  ينجزها  التي  والخدمات 
الخدمات الذي يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف 

درهم؛

-3منح اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خالل 5 السنوات 
أنشطة  تمارس  التي  للشركات  بالنسبة  الستغالل  األولى  املحاسبية 
ترحيل الخدمات أو l’offshoring داخل أو خارج املنصات الصناعية 
املندمجة املخصصة لهذه األنشطة وتطبيق سعر %20 بعد هذه املدة؛

املتعلقة  اإلجرائية  املساهمة  حصيلة  من   50% -4تخصيص 
بالخارج  املنشأة  واملوجودات  املمتلكات  برسم  التلقائي  بالتسوية 

لصندوق التماسك االجتماعي؛

-5اإلبقاء على إعفاء التمور امللففة املنتجة باملغرب؛

على  املطبق  املضافة  القيمة  على  الضريبة  سعر  على  -6اإلبقاء 
السيارة االقتصادية؛

-7إعفاء األشخاص الذاتيين من الضريبة برسم األرباح العقارية 
عند تحويل ممتلكاتهم عن طريق الهبة إلى ملكية جمعيات الغير الربحية 

املعترف لها بصفة املنفعة العامة؛

وفي  األسهم  ادخار  مخطط  إطار  في  املستثمر  املبلغ  -8تخفيض 
املقاوالت من 600 إلى 200 ألف درهم؛

-9اإلعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة لعقود اقتناء العقارات من 
طرف املستفيدين من إعادة اإليواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو 

املباني اآليلة للسقوط؛

السياسية  األحزاب  طرف  من  العقارات  اقتناء  عقود  -10إعفاء 
والالزمة ملمارسة نشاطها من واجبات التسجيل ويطبق اإلعفاء ملدة 

سنتين ابتداء من فاتح يناير 2020.

بلس دبتي بلسادة،

لقد أكد جاللة امللك، نصره هللا، في خطابه األخير أمام مجل�سي 
الطبقة  بأن  الحالية  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة  البرملان 
السياسية باألساس بما في ذلك الحكومة والبرملان مسؤولة عن توفير 

شروط النجاح ألهم التحديات والرهانات االقتصادية والتنمية التي 
تفرضها املرحلة الجديدة، وهذا يتطلب بطبيعة الحال انخراط الجميع 
بمزيد من الثقة والتعاون والوحدة والتعبئة من أجل ترصيد املكتسبات 
التي راكمتها بالدنا، تحت القيادة الرشيدة، لجاللة امللك، نصره هللا، 
وجعلتها تحظى بثقة املؤسسات الدولية واملستثمرين، وينبغي في نفس 
الوقت رفع مستوى التعبئة من أجل الدفع باملسار التنموي لبالدنا في 
إطار نموذج تنموي جديد يمكن من تحقيق نسب نمو أعلى وإدماج أكثر 

للفئات الهشة والفقيرة.

وما من شك، بأن هذا االنخراط والتعبئة والوعي الجماعي بدقة 
املرحلة والرهانات التي تحملها، سيمكننا من تقوية تماسك واللحمة 
املتربصين  مواجهة  في  التاريخ  عبر  بالدنا  ميزت  طاملا  التي  الوطنية 
باستقرارها، في ظل ما تعرفه املنطقة من توترات كبيرة في ظل استمرار 
املناورات الفاشلة لخصوم وحدتنا الترابية، فكما أكد على ذلك جاللة 
للمسيرة   44 الذكرى  بمناسبة  األخير  خطابه  في  هللا،  حفظه  امللك، 
مغربية  بخصوص  مواقفه،  في  واضحا  املغرب  ظل  فقد  الخضراء 
الصحراء ومؤمنا بعدالة قضيته ومشروعية حقوقه، وسيواصل العمل 
بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية املعتمدة حصريا من طرف 
منظمة األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن من أجل التوصل إلى حل 

سيا�سي واقعي عملي وتوافقي؛

تبذلها  التي  والتضحيات  بالجهود  مجددا  التنويه  هنا  يفوتني  وال 
كل القوى األمنية بمختلف تشكيالتها وبتجندها الدائم تحت القيادة 
للوطن  الترابية  الوحدة  عن  للدفاع  الجاللة،  لصاحب  الرشيدة، 
وصيانة أمنه واستقرار، وأقول أقول لكل من يزايد بهذا الشأن بأن 
الضرورية  والبشرية  املالية  اإلمكانيات  توفير  على  حريصة  الحكومة 
لضمان اشتغال قواتنا األمنية بمختلف تشكيالتها في ظروف تمكنها من 
أداء دورها على الوجه األمثل في حماية أمن الوطن واملواطنين، فاألمن 
واالستقرار ليس له ثمن في ظل ما يعرفه الوضع اإلقليمي من توترات 
خطيرة، فتحية فخر واعتزاز لكل املغاربة األحرار الذين ضحوا من أجل 

حرية وتقدم املغرب في ظل الوحدة واألمن واالستقرار؛

بلس دبتي بلسادة،

إن أكبر رهان لدينا اليوم كسياسيين بغض النظر عن موقعنا في 
الحكومة أو البرملان في األغلبية أو املعارضة، هو أن نستعيد ثقة املواطن 
في مؤسسات بالده وفي إرادتها الصادقة وقدرتها على االستجابة لحاجياته 
امللحة، ومن املؤكد أن بلوغ هذا املبتغى لن يتأتى إال من خالل االرتقاء 
بالخطاب السيا�سي واملساهمة الفاعلة في بلورة الحلول الكفيلة لتجاوز 
العراقيل، التي تواجه نموذجنا التنموي على مستوى خلق الثروة وعلى 
مستوى تقليص الفوارق وتشغيل الشباب، واالرتقاء بالخطاب السيا�سي 
املصلحة  يستحضر  الذي  واملسؤول  الجاد  النقاش  من خالل  يكون 
العليا لبالدنا ومصلحة املواطنين، فليس من مسؤوليتنا كسياسيين 
أن نزرع اليأس لدى املواطنين وأن نشكك في كل ما تأتي به الحكومة 
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من تدابير عبر القول بأنها تشجع التملص الضريبي، أو عبر تقديم بعض 
األرقام بمعزل عن سياقها وتضخيم الخالفات بين مكونات األغلبية، إلى 
غير ذلك من املواضيع التي تحيد عن سياق التحليل املوضوعي ملضامين 
مشروع قانون املالية، الذي أردنا من خالل إعداده وتقديمه ملجلسكم 
املوقر أن يشكل منعطفا في مسار التأسيس ملرحلة جديدة قوامها الثقة 

واملسؤولية لبناء مغرب الغد.

فمما الشك فيه، أننا متفقون جميعا بأن بالدنا حققت مجموعة 
من التراكمات اإليجابية بقيادة ملكية حكيمة، ومتفقون كذلك بأن 
هناك مجموعة من العوائق تعترض مسار بالدنا التنموي على مستوى 
التوازن اإلجتماعي واملجالي وبطالة الشباب والهجرة وإشكالية التعليم 
والصحة، وهذه إشكاالت تنكب عليها الحكومة بكل حزم وجدية تفعيال 
أوراش استعجالية؛ وفي أفق  باعتبارها  السامية،  امللكية  للتوجيهات 
بلورة نموذج تنموي جديد يساهم فيه كل الفاعلين، وأن نكون متفقين 
بخصوص األولويات التي حددها جاللة امللك، ال يعني أن يكون لدينا 
اإلجتماعية  لإلشكاليات  حلول  من  بلورته  يمكن  ملا  التصور  نفس 
واالقتصادية املطروحة على بالدنا، فنحن نرحب بالنقد املوضوعي، 
مع  الصدر  برحابة  تفاعلنا  وقد  البناءة،  باالقتراحات  كذلك  ونرحب 
الذي  التصور  مع  تتوافق  التي  مقترحاتكم  مع  وتجاوبنا  انتقاداتكم، 

حددناها ملشروع قانون املالية 2020.

بلس ديبلرئيس،

بانتماء حزبي  بكافة أعضائها،  الجديدة،  في هيكلتها  الحكومة  إن 
أو بدونه، ما هي إال استمرار للحكومة التي حازت على ثقة مؤسستكم 
البرنامج  يجسده  الذي  التعاقد  أساس  على   ،2017 سنة  املوقرة 
الحكومي، وبالتالي فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة في 
إطار ما التزمت به في إطار برنامجها، فكل حكومات العالم تتوفر على 
وزراء بدون انتماء حزبي، وال يمكن بأي حال من األحوال، أنا تقول بأن 

في ذلك إضعاف لألحزاب.

األحزاب  تستعين  أال  التاليين:  السؤالين  طرح  إلى  يقودوني  وهذا 
بكفاءات خارجية في مختلف أنشطتها الفكرية والعلمية؟ وهل يشكل 
ذلك إضعافا ألطرها؟ ونفس ال�سيء يسري على الحكومة التي حظيت 
بشرف تعيينها من طرف جاللة امللك، حفظه هللا، حيث أن استقطاب 
الكفاءات يشكل قيمة مضافة إلضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على 
عملها، كما ال يعني وجود وزراء دون انتماء حزبي أن لكل وزير برنامجه 
الخاص خارج إطار العمل الحكومي املنسجم، الذي يستجيب لألولويات 
التي حددها جاللة امللك، و للبرنامج الحكومي، بل أن الحكومة بكل 
مكوناتها لها تصور مشترك واختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة 
وإرادية، اختيارات تم تحديدها في إطار إعادة ترتيب أولويات البرنامج 

الحكومي، استجابة للتوجيهات امللكية األخيرة.

وهذه االختيارات هي التي أطرت إعداد مشروع قانون املالية لسنة 

املرحلة  أن  على  العرش،  في خطاب  امللك،  جاللة  أكد  فقد   ،2020
التحديات  من  بالعديد  حافلة  عليها،  مقبلون  نحن  التي  الجديدة 
والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها، وفي مقدمتها رهان 
توطيد الثقة واملكتسبات، لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق طموح 
تجمعهم،  التي  الوطنية  املؤسسات  وفي  بينهم،  فيما  املواطنين  وثقة 
بثقة  يحظى  املغرب  كان  إذا  أبدو  بل  أفضل،  مستقبل  في  واإليمان 
بالخارج، فإن رهان اليوم هو أن نعيد هذه الثقة داخليا، حتى نتمكن 
من وضع أسس ملرحلة جديدة شعارها املسؤولية واملواطنة الحقيقية 

من أجل بناء املستقبل.

ومما الشك فيه فإن بناء املستقبل يتطلب مساهمة الجميع، من 
تغيير  أن  تعلمون  وأنتم  الضريبة،  أداء  في  الطوعي  االنخراط  خالل 
السلوك الضريبي، ينبني على إعادة الثقة للفاعلين االقتصاديين و لكل 
امللزمين، وإذا كنا قد اتفقنا في املناظرة الوطنية حول الجبايات، على 
التأسيس لنظام ضريبي عادل، فإن بلوغ هذا املراد يقت�سي التأسيس 
ملرحلة انتقالية، تقطع مع مرحلة انعدام الثقة وتمكن من الولوج إلى 
مرحلة بناء أجواء التفاهم والوعي بأهمية االمتثال الضريبي، وبالتالي 
فال يمكن أن أقبل أبدا أن يتم تبخيس هذا املجهود وهذه االستراتيجية 
الواضحة لتنزيل رؤية لإلصالح الضريبي، اتفقنا عليها مع كل الفاعلين 

في إطار املناظرة من خالل اتهام الحكومة بتشجيع التملص الضريبي، 

فبالدنا بكل مؤسساتها منخرطة انخراطا كليا في االستراتيجية الدولية 

ملحاربة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كما ال يمكن القول بأن الحكومة 
أخلت بالتزاماتها فيما يخص تنزيل مخرجات املناظرة ومشروع قانون 

تندرج ضمن  التي  التدابير  2020 يتضمن مجموعة هامة من  املالية 

هذه التوصيات، فمن أصل 33 تدبيرا مقترحا في إطار هذا املشروع، 

هناك 22 تدبير منبثقا عن توصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات 

ومشروع القانون اإلطار تم إعداده وهو يوجد قيد الدراسة من طرف 

مصالح األمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على مسطرة املصادقة 

وتقديمه ملجلسكم املوقر في أقرب اآلجال.

وال يمكن أن نقول بأن الحكومة خضعت إلمالءات االتحاد األوروبي 

فيما يخص النظام الجبائي املطبق على املناطق الحرة التي ستسمى من 

اآلن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي والشركات املكتسبة لصفة 

القطب املالي للدار البيضاء، ولهذا أود التأكيد على أن املغرب اتخذ 

التدابير املدرجة في هذا املشروع بكل سيادية وهو حريص على حماية 

مصالحه االقتصادية املرتبطة أساسا بتشجيع االستثمار وخلق فرص 
الشغل، وبالتالي فلم يتم اتخاذ أي تدبير دون تقييم دقيق ألثره على 
املقاوالت الوطنية وعلى االستثمار بشكل عام، كما أود التأكيد على أن 
النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الشركات القائمة من قبل في 
هذه املناطق، في حين أن الشركات التي ستستقر فيها بإمكانها االستفادة 

من اإلعفاء ملدة 5 سنوات من الضريبة على الشركات.



ن7 6 الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( 

بلس دبتي بلسادة،

إن املشكلة اليوم بالنسبة للمقاوالت وباألخص الصغرى واملتوسطة 
السعر  تطبيق  ألن  الضريبي  بالضغط  مرتبطا  ليس  جدا  والصغيرة 
التصاعدي للضريبة على الشركات ساهم في تقليص هذا الضغط بشكل 
كبير، وبالتالي فاإلشكالية التي تواجهها اليوم هذه املقاوالت مرتبطة 
ارتباطا كبيرا بالولوج للتمويل، وهذا ما أكد عليه جاللة امللك، حفظه 
هللا، في خطابه السامي أمام مجلسكم املوقر، وتنكب عليه الحكومة 
املقاوالتية  املبادرة  تمويل  دعم  صندوق  إحداث  اقتراح  خالل  من 
الذي سترصد له 6 ماليير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة 
بين الدولة وبنك املغرب واملجموعة املهنية لألبناك، ويهدف إحداث 
هذا الصندوق باألساس لدعم الخريجين الشباب عن طريق تسهيل 
املشاريع  ودعم  مشاريعهم  لتمويل  املصرفية  القروض  إلى  الوصول 
الصغيرة واملتوسطة الحجم، العاملة خاصة في مجال التصدير، وال 
سيما إلى افريقيا والسماح بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي أفضل 
للمشاريع املدرة للدخل للقطاع الغير املهيكل، وكذا املقاوالت الناشئة 
املبتكرة واملقاولين الذاتيين، وسيتم استهداف كل جهات اململكة بما فيها 
ذلك العالم القروي، ويضاف هذا الصندوق إلى املجهودات املبذولة من 
طرف الحكومة لتحسين منظومة تمويل املقاوالت بشكل عام من خالل 
الحكامة  بتحسين  الضمان، وربطها  إعادة هيكلة وتجميع منتوجات 
والشفافية على مستوى التدبير، وهذا إضافة إلى إطالق االستراتيجية 
الوطنية للشمول املالي ووضع إطار مرجعي لكل التدابير التي تستهدف 
إليها، ويندرج في هذا  هذه املقاوالت بهدف تبسيطها وتسهيل الولوج 
اإلطار إحداث التمويل التعاوني Crowdfunding كآلية جديدة لتمويل 

مقاوالت الشباب واملقاوالت املبتكرة؛

بلس دبتي بلسادة،

لقد تطرقت بعض التدخالت إلى كون مشروع قانون املالية ال تؤطره 
أية رؤية اإلجتماعية ويضرب القوة الشرائية للمواطنين، وهنا أود أن 

أجيب من خالل تقديم التساؤالت التالية:

هل من املنطقي أن نقول بأن مشروع قانون املالية ال يتوفر على 
رؤية اجتماعية وقد تم تخصيص أكثر من %30 من امليزانية العامة 
للدولة وأكثر من %45 من املناصب املالية لقطاع الصحة والتعليم، 
وما يفوق من 18 مليار درهم لتقليص الفوارق في إطار برامج املساعدة 
الطبية واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق 
بالعالم القروي وبرنامج املساعدات املباشرة لألسر الفقيرة من أجل 
تعليم أبنائهم الذي بلغ عدد املستفيدين منه مليون و800 ألف تلميذة 
وتلميذ برسم موسم 2018-2019؟ وهل من املعقول القول بأن هذا 
مليار   26 للمواطنين وقد خصصنا  الشرائية  القوة  املشروع يضرب 
درهم لدعمها، منها 11 مليار درهم برسم زيادة أجور املوظفين وحوالي 
15 مليار درهم ملواصلة دعم أسعار غاز البوطان والدقيق والسكر؟ 
%51 من  وهذا دون احتساب اإلعفاءات الضريبية حيث أن حوالي 

األجراء أي 900 ألف أجير يستفيدون حاليا من اإلعفاء من الضريبة على 
الدخل، ويبلغ مجموع مبالغ اإلعفاءات الضريبية املوجهة لدعم القدرة 
الشرائية للمواطنين 6 ماليير درهم، وقد كانت آخر أهم التدابير التي تم 
اتخاذها بهذا الشأن في إطار قانون املالية 2019، اإلعفاء من الضريبة 
على القيمة املضافة بالنسبة لبعض أنواع األدوية نظرا ألهميتها في عالج 
العديد من األمراض ذات التكلفة العالية، وهو ما مكن من تخفيض 
كما  الثمن،  الباهظة  األدوية  من  تعتبر  منها   318 دواء،   850 أثمنة 
يتضمن مشروع قانون املالية 2020 تدبيرا هاما يخص إعفاء اللقاحات 

من الضريبة على القيمة املضافة.

بلس دبتي بلسادة،

إن تقليص الخصاص اإلجتماعي وخلق فرص الشغل، ال يمكن أن 
يتحقق إال من خالل الدفع بدينامية التنمية الشاملة واملتوازنة في إطار 
والجماعات  العمومية  واملقاوالت  واملؤسسات  للدولة  مجهود جماعي 
الترابية والقطاع الخاص واملجتمع املدني، والحكومة حريصة على توفير 

شروط انخراط كل الفاعلين في املجهود التنموي، وخاصة من خالل:

تحسين  عبر  الخاص  القطاع  لتحفيز  القانوني  اإلطار  أوال-توفير 
مضامين قانون الشراكة مع القطاع العام، وإصالح املراكز الجهوية 
عمليات  إطالق  وإعادة  لالستثمار  جديد  ميثاق  وإعداد  لالستثمار 
الخوصصة في إطار هيكلة شاملة للمحفظة العمومية وتحسين أدائها، 
وإعادة تركيز املؤسسات واملقاوالت العمومية على مهامها األساسية، 
وهذه كلها إشارات ينبغي للقطاع الخاص واملستثمرين التقاطها من أجل 

املساهمة الفاعلة في إعادة دينامية اقتصادية وخلق فرص الشغل؛

ثانيا-تقديم الدعم واملواكبة الالزمة للجهات من منطلق إيماننا بأن 
الجهوية تمثل أنجع الطرق ملعالجة املشاكل االجتماعية واالستجابة 
والحكومة  الشغل،  فرص  وخلق  الفوارق  وتقليص  السكان  ملطالب 
حريصة على تفعيل التوجيهات امللكية السامية بالعمل على تحقيق 
اململكة، وأن تستفيد على قدم  تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات 
املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع الكبرى، وأن تتوفر كل جهة 
على منطقة كبرى لألنشطة االقتصادية حسب مؤهالتها وخصوصياتها.

بلس دبتي بلسادة،

لقد جاء في بعض التدخالت بأن مشروع قانون املالية مبني على 
رؤية محاسباتية ويعكس تصورا تقنينا لتدبير العجز إلى غير ذلك من 

التعبيرات التي تحمل نفس املضمون وجوابا أود أن أؤكد:

1: إن التوازنات املالية ضرورية من أجل ضمان استدامة تمويل 
بالدنا  تقم  لم  فلو  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسات  مختلف 
باملجهود العام الستعادة والحفاظ على هذه التوازنات، ملا كنا اليوم 

نناقش بكل سيادية اختياراتنا في املجال االجتماعي واالقتصادي؛

رؤية  على  مبني  املشروع  هذا  أن  نقول  أن  املنطقي  من  هل   :2
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محاسباتية، وقد رفعنا استثمارات امليزانية ب5 ماليير درهم، والتزمنا 
ب11 مليار درهم في إطار الحوار االجتماعي، وحولنا حوالي 10 ماليير 
درهم للجهات، وخصصنا 10 مليار درهم لتصفية دين الضريبة على 

القيمة املضافة؛

3: يتوفر مشروع قانون املالية على أولويات اجتماعية واقتصادية 
واضحة، عملنا على توفير اإلمكانيات الالزمة لتمويلها، وكان لدينا ما 
يلزم من اإلرادية والجرأة والشجاعة من أجل البحث عن موارد بديلة 
ومبتكرة، بما في ذلك عملية التدبير النشيط ألمالك الدولة بشراكة 
مع مؤسسات عمومية، وسيمكن اللجوء إلى هذا النوع من التمويالت 
من ضمان موارد تعزز توازناتها املالية، وستمكن من تمويل األولويات 
االجتماعية دون اللجوء إلى املزيد من الدين وهذا ما فتئتم تطالبون به.

فعلينا أن نختار إما أن نبحث عن موارد بديلة وهذا ما قمنا به، أو أن 
نقول بأنه ليست لدينا إمكانيات مالية لتمويل الحوار االجتماعي وبناء 
املراكز االستشفائية والطرق أو أن نلجأ إلى الدين، ونحن لم نختر الحلول 
السهلة بل لجأنا إلى التمويالت املبتكرة وأطلقنا عمليات الخوصصة في 
إطار إعادة هيكلة املحفظة العمومية، وقمنا بتقليص النفقات املرتبطة 
النفقات  بالذكر  بأكثر من مليار درهم وأخص  العادي لإلدارة  بالسير 
املرتبطة بالتنقل داخل وخارج الوطن واالستقبال والفندقة وتنظيم 
الدولة  سيارات  وصيانة  باقتناء  املرتبطة  املصاريف  وكل  الندوات 
والدراسات، وهذه كلها إشارات قوية تؤكد عرص الحكومة على تفعيل 
التوجيهات امللكية السامية وترجمتها بشكل فعلي في إطار مشروع قانون 
املالية مع توفير املوارد الضرورية لذلك والحفاظ على التوازنات املالية.

التسيير،  نفقات  ارتفاع  املثارة بخصوص  وجوابا على املالحظات 
البد من التأكيد بأنه فعال قد انتقلت هذه النفقات من 63 مليار درهم 
إلى 221 مليار درهم بين 1999 و2020، وهذا يجد أن تفسيره ببساطة، 
في ارتفاع نفقات أجور املوظفين من 42 مليار درهم إلى 119 مليار درهم، 
أي بزيادة 77 مليار درهم، منها 66 كأثر مالي لتفعيل التزامات الحوار 

اإلجتماعي.

أما بخصوص املادة 45 من مشروع قانون املالية، والتي أصبحت 
املادة بعد التعديالت 46، فاألمر ال يتعلق بوقف تنفيذ جزء من نفقات 
االستثمار، وإنما بترخيص يمنحه البرملان للحكومة بتطبيق احتياطات 
من  مما سيمكننا  االستثمار،  ميزانية  من   15% في حدود  اعتراضية 
التدبير الفعال لنفقات االستثمار خالل سنة، وربطها بمستوى تعبئة 
املداخيل املدرجة في إطار اآللية الجديدة للتمويل، ملشاريع االستثمار 
املبرمجة سنة 2020، على أن يتم اإلذن بصرف هاته االحتياطات بصفة 

تدريجية خالل السنة.

وعندما أقول أنه يمكننا، فأنا أعني الحكومة والبرملان، فبالرغم 
من أن املادة 62 من القانون التنظيمي للمالية، تتيح للحكومة خالل 
سنة، إمكانية وقف تنفيذ بعض نفقات االستثمار، فإن هذا اإلجراء 

يحصر دور البرملان في اإلخبار املسبق للجنتي املالية، بينما تتيح املادة 
في  التشريعية،  للمؤسسة  أكبر  دورا  املالية،  قانون  مشروع  من   46
الحفاظ على توازن املالية العمومية، كما نص على ذلك الفصل 77 
الدولية،  التشريعات  املادة من  الدستور، وقد تم استلهام هذه  من 
وخاصة في فرنسا، التي يتم إرفاق قوانينها املالية سنويا، بتقديم لنسب 
االحتياطات االعتراضية املطبقة على كل النفقات، بما في ذلك نفقات 
املوظفين، وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات التي بنيت عليها قوانين 
املالية، التي صوت عليها البرملان، وبما أننا نتحدث عن التوازنات املالية، 
فاملفهوم املعتمد من طرف املؤسسات املالية الدولية، بالنسبة لبالدنا 
فيما يخص احتساب حجم الدين، فهو دين الخزينة، وهو ال يتعدى 
حاليا %65 من الناتج الداخلي الخام، وقد أثبت اختبار القدرة على 
تحمل الصدمات، املنجز من طرف صندوق النقد الدولي على مستوى 
الدين الحالي، أن دين الخزينة يبقى مستداما، وبالتالي فال داعي للتهويل 
وتقديم أرقام يتم احتسابها على أساس مجمع للدين العمومي، في حين 
أن الطريقة السليمة الحتساب دين القطاع العمومي أو دين قطاع 
اإلدارات العمومية، كما هو متعارف عليه في املعايير الدولية، ترتكز 
على اللجوء إلى مبدأ توحيد البيانات وإلغاء أصول وخصوم الدين بين 

الوحدات املكونة للقطاع العمومي، لتفادي الحساب املزدوج للديون.

الخصوصية  الحسابات  إثارته بخصوص  تمت  ما  أما بخصوص 
للخزينة، وكونها صناديق سوداء يصوت عليها البرملان ويراقبها البرملان، 
فأود التأكيد بأن إعداد البرامج استعمال هذه الحسابات وتنفيذها، 
تخضع ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، ولقواعد املحاسبة 
العمومية، ومرسوم الصفقات العمومية، وتتم مراقبة تنفيذ نفقاتها 
من طرف املجلس األعلى للحسابات، وبالتالي فال مجال للتشكيك في 

شفافية هذه الحسابات.

بلس دبتي بلسادة،

لقد استند إعداد مشروع قانون املالية إلى معطيات دقيقة لتطور 
إعدادها  يتم  االقتصادية  فالتوقعات  والوطنية  الدولية  الظرفية 
باعتماد نماذج ماكرو اقتصادية وبناء على مجموعة من الفرضيات 
تأخذ بعين االعتبار السياق الدولي والوطني الذي يميز فترة إعداد هذه 
التوقعات، وباالستناد إلى التتبع الدقيق واملستمر ملعطيات الظرفية 
التي توفرها املؤسسات الوطنية والدولية، والبد أن أؤكد على مسألة 
مهمة وهي أن التوقعات تبقى مجرد توقعات يمكن مراجعتها وفقا لتغير 
معطيات الظرفية الدولية والوطنية، كما أن كل املؤسسات الدولية 
تضع توقعات معينة مثال للنمو العالمي ثم تراجعها وفقا للمتغيرات 
في تقريره األخير  الدولي  النقد  االقتصادية وجيوسياسية، فصندوق 
النمو  بخصوص  توقعاته  من  أكتوبر خفض  شهر  منتصف  الصادر 
العالمي ب 0.3 نقطة بالنسبة لسنة 2019، و ب 0.2 نقطة برسم سنة 
2020، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من املنظمات الدولية وذلك في 
ظل وجود العديد من املخاطر كتزايد التوترات التجارية واستمرار عدم 
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اليقين املرتبط بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وكذا تزايد الخطر 
الجيوسيا�سي واألمني، وبالتالي فالفرضيات التي اعتمدناها في إعداد 
مشروع قانون املالية مبنية على معطيات واقعية وموضوعية للسياق 
الدولي وما يكتنفه من متغيرات متواترة، وحتى ال أطيل عليكم في شرح 
معطيات الظرفية الوطنية والدولية التي انبنت عليها فرضيات مشروع 
قانون املالية سأقتصر على نسبة النمو، فعندما نقول بأن النمو املتوقع 
تحقيقه السنة القادمة هو %3.7 فذلك راجع باألساس للنقط التالية:

أوال: التحول الهيكلي للقطاع األولي لصالح األنشطة الزراعية غير 
الحبوب التي تقلصت نسبتها في القيمة املضافة للقطاع بشكل ملحوظ 

بحيث ال تتجاوز %14.8؛

ثانيا: تنويع النسيج الوطني لإلنتاج وظهور قطاعات جديدة؛

ثالثا: استثمار استمرار عناصر الطلب في لعب دور رئي�سي في دعم 
العمومية  لالستثمارات  اإليجابي  التطور  بفضل  االقتصادي  النمو 
والخاصة، وأخيرا االنتعاش املرتقب للطلب الخارجي املوجه إلى املغرب 
الذي سيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات معززة بدينامية القطاعات 
ذات القيمة املضافة العالية كصناعة السيارات والطيران وإللكترونيك.

بلس دبتي بلسادة،

لقد حرصنا جميعا حكومة وأغلبية ومعارضة على أن تمر ظروف 
مناقشة والتصويت على مشروع قانون املالية في أجواء إيجابية، من 
خالل النقاش الجاد والصريح واملسؤول حول كل جوانبه ومضامينه، 
فما ينتظرنا جميعا من رهانات كبرى وعلى رأسها املساهمة الفاعلة، 
املساهمة الفاعلة في إعادة بلورة رؤية جديدة لنموذجنا التنموي يتطلب 
منا تغليب منطق العمل املشترك وقيم الوطنية الصادقة، وإذا كنتم 
تمدون لنا اليد للتعاون فنحن نمدها لكم أيضا حتى نبني أواصر الثقة 
في العمل السيا�سي وفي مصداقية املؤسسات، بما يخدم املصالح العليا 
لبالدنا ومصالح املواطنين بالدرجة األولى، فهدفنا جميعا هو أن نجعل 
من سنة 2020، سنة انتقالية في إطار التأسيس للمرحلة الجديدة التي 
نصبو جميعا، ألن تكون مرحلة املسؤولية والتحلي بالوطنية الصادقة 

من أجل بناء مغرب الغد، مغرب التنمية الشاملة واملتوازنة.

وقد اتخذنا في هذا اإلطار مجموعة من التدابير إلعادة الثقة ملختلف 
الفاعلين وامللزمين بشكل عام، كخطوة أساسية في مسار إرساء االمتثال 
الضريبي واالنخراط الطوعي في املجهود التنموي الوطني، كما حرصنا 
على تفعيل التوجيهات امللكية السامية من خالل إحداث صندوق خاص 
لدعم تمويل املبادرة املقاوالتية، تساهم فيه الدولة واألبناك بشكل 
واملقاوالت  الشباب  الالزمة ملشاريع  التمويالت  توفير  متساو من أجل 
املهيكل، واتخذنا مجموعة من  الغير  القطاع  اندماج  املصدرة ودعم 
التدابير على مستوى تخفيف الضغط الضريبي وعلى مستوى املواكبة 
وحرصنا  واملتوسطة،  الصغرى  للمقاوالت  بالنسبة  للتمويل  والولوج 
على تقديم الدعم الالزم للقطاعات اإلجتماعية وفي مقدمتها التعليم 

الفوارق ودعم  للبرامج املوجهة لتقليص  والصحة، وأعطينا األولوية 
القدرة الشرائية للمواطن.

وإذا كان تحقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة الحكومة على التفعيل 
السريع ملختلف التدابير املتضمنة في هذا املشروع فهو مرتبط كذلك 
وعلى  واالجتماعيين،  االقتصاديين  الفاعلين  وتجاوب  تفاعل  بمدى 
رأسهم القطاع الخاص من أجل رفع الرهانات والتحديات التي تواجه 
وتقليص  اإلجتماعية  العدالة  بتحقيق  باألساس  واملرتبطة  بالدنا، 
الفوارق وتوفير الشغل للشباب، وهذه كلها رهانات مستعجلة ال تقبل 
االنتظار والحسابات الضيقة، بل تتطلب استنهاض الهمم ونكران الذات 
والغيرة الصادقة على مصالح الوطن واملواطنين، فبالعزيمة واإلرادة 
والصدق في العمل سنبلغ ما نصبو إليه جميعا من تقدم ورخاء لبالدنا 
ومواطنينا، بقيادة عاهلنا املفدى، جاللة امللك، محمد السادس، نصره 
هللا، مصداقا لقوله تعالى: »ليجزي هللا الصادقين بصدقهم«، صدق 

هللا العظيم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

وزير  للسيد  الشكر  نجدد  النواب  والسادة  السيدات  أخرى  مرة 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على مساهمته، ونمر اآلن إلى عملية 
املالية  للسنة  املالية  قانون  الجزء األول من مشروع  التصويت على 
2020، ونبدأ بالجزء األول الخاص باألحكام املتعلقة باملوارد العمومية 
في بابه األول، املادة األولى ورد بشأنها تعديل وحيد من املجموعة النيابية 

للتقدم واالشتراكية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيدة الرئيسة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيلبلقيلئيسةيبملجموعةيبلن اب ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

إن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية تقدمت بتعديل في املادة 
األولى في الفقرة الثانية من هاذ املادة اللي كتكلم على يؤذن للحكومة 
في التمويل باالقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط 
املقررة في هذا القانون، والتعديل اللي تقدمت به املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية، يضيف إلى هاذ اإلذن، يؤذن للحكومة في التمويل 
إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط املقررة  باالقتراض والتمويل 
في هذا القانون شريطة عدم تفويت املرافق العمومية ذات الصبغة 
اإلجتماعية، وقد تقدمت املجموعة النيابية التقدم واالشتراكية بهاذ 
التعديل بعد ما المسنا وبعدما الحظنا بأن الحكومة في اآلونة األخيرة 
بدات التوجه للحلول السهلة لألسف لتمويل التكاليف ديال الدولة 

سواء باللجوء إلى الدين العمومي سواء الداخلي أو الخارجي.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة للسيد الوزير، التعليل إذا ارتأيتي 
مناسب على مستوى التعقيب فيما بعد في إطار التأييد، السيد الوزير.
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بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد التعديل غير مقبول ألن الحكومة للتمويل االقتراض املباشرة 
عبر إصدار سندات الخزينة في السوق الداخلية أو السوق الدولي، وفيما 
يخص يعني هاد التمويالت املبتكرة، فاحنا يعني مقت�سى خاص للتطرق 

إليها.

بلس ديبلرئيس:

السيدة الرئيسة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيلبلقيلئيسةيبملجموعةيبلن اب ة:

في املجموعة ديال التقدم واالشتراكية كنتحفظو باش نمنحو اإلذن 
املطلق الحكومة في هاد املجال، ألنه ما�سي غير غادي ثقل الكاهل ديال 
الدولة غادي نرهنو املستقبل ديال أبناء وبنات الوطن، وأيضا احنا 
كنعتبرو اللجوء الحكومة اآلن إلى الخوصصة وإلى تفويت قطاعات ذات 
طابع اجتماعي يمكن لو يجهز على املرفق العمومي والصبغة االجتماعية، 
وبالتالي ما�سي غير كنطلبو ما�سي كنتحفظو على هاد املادة، هادي مناسبة 
كنتوجهو للسيدات والسادة النواب ممثلي األمة باش يكونو حريصين 
وهادي مسؤولية وطنية بأنه ما نعطيوش واحد التفويض مطلق، ألن 
احنا البرملان هو اللي كيرخص الحكومة وما نعطيوش هاد التفويض 
املطلق للحكومة ألنه يمكن أن يضر بمصلحة املواطنين واملواطنات، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة األولى ورد بشأنها تعديل وحيد من النائبين عمر 

بالفريج ومصطفى شناوي، أحد مقدمي التعديل، النتيجة في النهاية على 

التصويت العام سيكون أحسن حال، هذا هو التقليد اللي اعتمدناه 

ومعارضة قوية على يساري، طيب:

املوافقون: 41

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أحد مقدمي التعديل السيد النائب مصطفى شناوي.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

حنا اقترحنا هاد التعديل للحكومة بعد إخبار اللجنتين املكلفتين، 
قلنا اإلخبار ما نتكلمناش على املوافقة، إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية 
بغرفتي البرملان في التمويل باالقتراض، هذا يعني هاد الضرورة هادي 
ألنه من أجل التقليص من اللجوء بشكل مستمر للمزيد من املديونية 

نظرا الرتفاعها، كذلك على غرار املادة 25، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، الطريقة ديال التدبير ديال الدين العمومي، السيد 
النائب من فضلك الجلوس، السيد الوزير معذرة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

نعم، هاد املادة كتجي سنويا في يعني مشاريع قانون املالية وتدبير 
ويعني التدبير العادي للدين العمومي ال يسمح بإخبار هذا، ألنه كيتعمل 

غي بالتليفون هاد ال�سي هذا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 41

املعارضون: 123

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة األولى كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 123

املعارضون: 41

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 3 ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، أحد 
تفضل  الحجيرة،  �سي  تفضل  تفهمكم،  التعديل، شكرا على  مقدمي 

السيد النائب، تفضل.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، تنتقدموا به دائما فيما يخص أداء الفرق، يعني 
واحد السيد كيجيب واحد السلعة، الجمرك كيحجزها، ثمن السلعة 
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الجمرك وكتقولو  بأقل من سعر  السلعة  الجمرك كتبيعو  ثمن  زائد 
يخلص الفرق، يعني فيه واحد الشوية ديال الظلم، انتم للي كتبعو 
السلعة حاولو تعفيو هداك الراجل، ما يتم بخصوص بيع هاد السلعة 
يهم اإلدارة، كيف يعقل بأن امللزم يؤدي ثمن السلعة ويطالب بثمن 
الجمرك، وملا كتحجز وكتباع يطالب بأداء الفرق، هذا هو، يعني، من 

 اإلدارة دير خدمتها بشكل أحسن.
ّ
أجل حماية هاد امللزم وال

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو األمر يتعلق بضرائب ورسوم جمركية مستحقة، يتم تحصيلها 
الحالة  هاد  في  البضائع  بيع  ديال  والعملية  العامة،  الخزينة  لفائدة 
من  بد  ال  وبالتالي  للبضائع،  تعشير  عملية  بمثابة  تعتبر  عنها  املتخلى 

التحصيل ديالها.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 39

املعارضون: 123

املمتنعون: 2

املادة 3 ورد كذلك بشأنها تعديل من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، احنا في هذه املادة املتعلقة باألشياء واملعدات ذات 
لها  يّضاف  بأن خص  والثقافي، حنا كنقولو  والعلمي  التربوي  الطابع 
»والتكوين باملؤسسات العمومية« على اعتبار بأن اليوم انجزنا واحد 
اإلنجاز كبير على املستوى التشريعي، أال وهو القانون إطار وبالتالي علينا 
تمكين املدرسة العمومية من التجهيزات ومن املوارد ديالها حتى يمكن 

أن نحقق نوع من التوازن اإلجتماعي داخل املجتمع.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هنايا هاد التعديل غير مقبول، ألن األمر في الحقيقة يتعلق بإدراج 

اإلعفاء املنصوص عليه في مقت�سى اتفاقية اليونسكو، وهاد االتفاقية 
كتعفي أصال كل املؤسسات التعليمية العمومية سواء الخصوصية أو 

يعني ديال التابعة للدولة على حد سواء.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

السيد الوزير شكرا جزيال، لكن أننا انضمينا لهذه االتفاقية سنة 
1963 ما كانش التعليم الخصو�سي بهاد البالد كان غير التعليم العمومي، 
وبالتالي ما يمكنش نهائيا ما كاينش عندنا �سي حاجة اسميتها التعليم 
الخصو�سي في 1963 كان عندنا املدرسة العمومية وكافى، وبالتالي اليوم 
ما كاين �سي إعفاء �سي مساعدة خصها تنصب نحو املدرسة العمومية 

اللي كتعاني اليوم مجموعة من االختالالت.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 125

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 125

املعارضون: 44

املمتنعون: ال أحد

املادة 4 متعلقة بتعرفة الرسوم الجمركية ورد بشأنها تعديل وحيد 
من فريق األصالة املعاصرة، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

بلس ديبلرئيس،

بخصوص هاد املادة نقترح في فريق األصالة واملعاصرة أن ينسخ 
البند األول الروماني من املادة 4 من مشروع قانون املالية ألنه لم يتم 
استثناء عدد مهم من املواد نصف املصنعة واملداخالت التي تقتنيها 
املقاوالت الوطنية التي يتوخى هذا اإلجراء حمايتها، مما سيؤدي إلى نتائج 
عكسية وإلى الزيادة في كلفة اإلنتاج وتدهور تنافسية املقاوالت، وحرصا 
منا أن نساهم في تقوية املقاولة الوطنية ندفع في اتجاه نسخ هذه املادة، 
من شأنه أيضا هذا التدبير زيادة الضغط على القدرة الشرائية للطبقة 
املتوسطة، بحيث أن رفع رسم االستيراد من املادة من 25 إلى 30 أيضا 
سيزيد هذا الضعف، مما يعني أن الهدف األول واألخير هو الرفع من 
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املداخيل الجمركية وليس بالضرورة حماية اإلنتاج الوطني، في حين 
نحن ندفع في اتجاه أنه اإلنتاج الوطني يجب أن نجتهد كثيرا من أجل 
حمايته ومن أجل أن تكون له تنافسية، وبالتالي ندفع في اتجاه أن يتم 

نسخ هذا البند األول.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال هذا من املقتضيات املهمة ديال هاد قانون املالية ألن الهدف منو 
هو حماية املنتوج الوطني ألن املنتوجات اللي هي عندها الرسوم ديال 
%25 هي املنتوجات املصنعة باملغرب والتي تتم حمايتها، أما املنتوجات 
الناس املزمع فهي يعني معنية ب10 و%17.5 وبالتالي ال دخل لها بهاد 

املوضوع، وبالتالي فهذا التعديل غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت، آه تفضل السيد النائب تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

السيد الوزير، كنتكلمو على الشركات اللي عندها اللي تدير االستيراد 
ديالها بشكل قانوني وكتخلص الجمرك ديالها رفعتو عليها من 25 35% 
على مجموعة ديال املواد، ونعي ما نقول السيد الوزير، هادو شركات 
كيخلصو لكم الضرائب، كيخلصو الخدامة في املغرب، وهاد املنتوجات 
النصف  وأكثر من  املغاربة،  أو قلصتيها هي كيشيروها  رفعتيها  سواء 
ديال البرملانيين البسها، كتشريها الطبقة املتوسطة ومادام كترفع لها 
السعر في املغرب يلجأون إلى طرق أخرى وكيجيبوها من املدن االسبانية 
اللي  الشركات  غنشجعو  واش  ولهذا  املغرب  جنوب  من  وكيجيبوها 
كتستورد وكتجيب لك السلعة ديالها في املر�سى وكتخلص لك الجمرك 
ديالك وال غتشجعو االقتناء بطرق غير مباشرة وكذلك بتشجيع بعض 
الدول اللي عندنا معهم اتفاقيات التبادل الحر، يعني دابا كنشجعو 
تركيا وكنشجعو مجموعة ديال الدول اللي عندنا معها اتفاقيات كتأدي 

0 درهم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 44

املعارضون: 132

املمتنعون: 2

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون:132

املعارضون:46

املمتنعون: ال أحد

املادة 5 املتعلقة دائما في إطار الفصل األول املتعلقة بالضرائب 
الفريق  من  تعديالت  ثالثة  بشأنها  ورد  االستهالك  على  الداخلية 
شامل  تقديم  املمكن  من  كان  إذا  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي 

للتعديالت 3، السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

السيد الرئيس، يأتي هذا التعديل في إطار استمرار النضال داخل..

بلس ديبلرئيس:

السيدات والسادة النواب شيئا ما من اإلنصات هادي لحظة مهمة 
جدا كما نعلم جميعا شيئا ما من اإلنصات السيدات والسادة النواب 

تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

السيد الرئيس، قلت بأن هاد التعديل تيجي في إطار استمرار النظال 

داخل املؤسسة التشريعية واللي غتستمر إلى أن يتحقق هذا املكسب 

يهم هذا التعديل الضريبة الداخلي على االستهالك اللي كتهم املنتوجات 

ديال الشركات اللي كتستعملهاش اللي كتنتجها الشركات اللي كتستعمل 

السكر املدعم، العام اللي فايت نشكر الحكومة أنها تفاعلت إيجابا مع 

قبول التعديل الشركات اللي كتستعمل السكر املدعم، اليوم كنقولو 

أننا نقبلو تعديل وفرض  بأنه من غير املعقول  في الفريق االستقاللي 

املشروبات  كتدير  اللي  للشركات  االستهالك  على  الداخلية  الضريبة 

الغازية واملحالة اليوم كنطالبو الحكومة أنها تستجب أيضا هاد التعديل 

وأنها ترفع الضريبة الداخلية على االستهالك للشركات اللي كتستعمل 

البيسكويت واملنتجات املماثلة، كذلك الشركات اللي كتستعمل الحليب 

ومشتقاته أو الحليب املحلى، طبعا هذا التعديل ما جاش باش نزلو 

الضريبة األفقية نظرا اللي كنعرفو أن الشركات ما يمكنش نفاجئوهم 

برفع ضريبي، اقترحنا في الفريق االستقاللي أننا الشركات اللي كتستعمل 

العصير ومشتقاته اللي كتحتوي على السكر من %5 اللي بإضافة نسبة 

سكر أقل من 5 غرام من السكر في كل ميليلتر 45 درهم، كذلك من 5 ل 

10غرام في كل 100 ميليلتر 50 درهم إلى غير ذلك التعديل راه عندكم، 

نتمنى من الحكومة أن تستجيب لهاد التعديل، ألنه أوال كيحافظ على 

الصحة داملواطنين، ثانيا كيمنع الشركات اللي كتستعمل السكر املدعم 

واللي كتحمل الخسائر ديالو صندوق املقاصة، وبالتالي دعم الطبقة 

الفقيرة والهشة واملتوسطة، وشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال الحكومة كتفهم املواقف اللي عبرو عليها بعض الفرق، فيما 
يخص يعني العالقة ديال السكر واالستهالك ديال السكر بعض املرات 
املفرط في بعض الصناعات، ولكن احنا يعني املوقف ديالنا هو أنه هاد 
التعديالت غير مقبولة ما�سي مبدئيا ولكن ضرورة ديال الدراسة ديال 
الوقع ديال هاد التعديالت على القطاعات املعنية، ويعني الدراسة مع 
القطاعات الوزارية الوصية والفاعلين في القطاع وتم قبل البت فيه إن 

شاء هللا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 46

املعارضون: 136

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 46

املعارضون: 138

املمتنعون: 2

إذن تقوية األغلبية بصوتين 138.

التعديل الثالث:

املوافقون: 48

املعارضون: 138

املمتنعون: 2

الداخلية على االستهالك، ورد  الضرائب  إطار  في  دائما   ،5 املادة 
بشأنها تعديل واحد من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، أحد 

مقدمي التعديل، السيدة الرئيسة؟ السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

السيد الوزير، نحن نثمن اإلجراء دياال لسنة املاضية، اللي كان 
الهدف ديالو الحفاظ على صحة املواطن من استهالك مادة السكر، 
واليوم كنطلبو يتضافو العصائر املحضرة من الحليب ومشتقاته، ألنه 
فعال اليوم، الحماية ديال املواطن من مرض السكري وكذلك الحفاظ 

العمومية  الصحة  في  الدولة،  خزينة  من  تؤدى  التي  املصاريف  على 
وأيضا من جيوب املواطنين فهاد اإلتجاه، وبالتالي كذلك هذا مورد 

إضافي لخزينة الدولة نتمناو السيد الوزير أنكم تستجيبو له.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

للفريق  قدمناه  اللي  التعليل  لنفس  مقبول  غير  التعديل  هذا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 46

املعارضون: 136

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 136

املعارضون: 48

املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 5 مكررة من مشروع قانون املالية، املتعلق بالنظام 

الجبائي التفضيلي، أحد مقدمي التعديل.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

يسحب.

بلس ديبلرئيس:

يسحب، شكرا. تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 5 املكررة من مشروع 
قانون املالية الخاص بالنظام الجبائي التفضيلي، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، هذا التعديل يهدف إلى إلغاء عامل السن بالنسبة 
الستفادة املغاربة املقيمين بالخارج، من خصم %90 من رسم االستيراد 
إذا  الخارج  في  املقيم  املغربي  يعني  أنه  السيارات، فقط  املطبق على 
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أثبت بأنه 10 سنين أقام بالخارج يمكن لو أنه يستفد، وعامل السن ما 
خصوش يدخل فهاد املسألة هادي، إيال كان عندو 59 و ال 56 عام وإذا 
كان طالب وق�سى 10 سنوات، يمكنلو يستفد من هاد املسألة هادي، 
وهاد الخصم هذا يمكن لو يجري على لجميع املغاربة املقيمين جميع 

املغاربة املقيمين بالخارج، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هما املغاربة املقيمين بالخارج كيستافدو من عدد ديال اإلعفاءات، 
فيما يخص استيراد يعني السيارات املستعملة، وبصفة يعني مجملة في 
املعدل كيخلصو 18 ألف درهم في كل سيارة مقابل 68 ألف درهم فيما 
يخص يعني النظام العام، وبالتالي هاذ اإلقتراح اللي عندو باإلضافة لهاذ 
ال�سي اللي قلت عندو واحد األثر مالي ديال 420 مليون درهم سنويا، 

وبالتالي غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

السيد الوزير، كنتفهمو الرفض ديالكم لهاذ التعديل ولكن من 
الشباب  الحكومة كتقول كتدعم  بأن  دائما كناديو  أننا  املقبول  غير 
يو les jeunes للجالية ديالنا اللي مشاو 

ّ
وكتدعم الطاقات الشابة ونخل

تما كيشتغلو واللي مشاو يقراو أنه حتى يوصلو 60 عام، بمعنى ما يقدر 
يسوق ذاك السيارة ما كيشوف صحتو مشات، وبالتالي ما فائدة هاذ 
التعديل لغيو في مرة صافي وخليو الناس تخلص les impôts ديالها، 
يو الفلوس عند الخزينة ديال الدولة وما تعطيو 

ّ
لغيو هاذ املادة كلها وخل

االستفادة حتى ل�سي واحد ما دمتم رهنتو هاذ الحاجة بالسن، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 46

املعارضون: 137

املمتنعون: 2

دائما في إطار رابح مناقشة املدونة العامة للضرائب املادة 2ورد 
بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة املعاصرة، أحد مقدمي التعديل، 

.4

بلنائبيبلس ديسع ديبلضول:

هناك عدد من الشركات اللي تتشتغل فهاذ القطاع هذا وتتحقق 
أرباح كبيرة، هناك دول اللي احنا عادة تنقلو منها بحال فارنسا بدا 
التضريب ديال هاذ املجال هذا، فتنقترحو نظرا لتوّسع ديال املعامالت 
تقوية  الطبيعة  من  وبالتالي  تضريب  يكون  باش  الشركات  هاذ  ديال 

املداخيل ديال الدولة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال فيما يخص الشركات التي تتعامل في املغرب واللي عندها مقر 
على  بالضريبة  معنية  فهي  ديالها،  األنشطة  كانت  كيفما  املغرب  في 
الشركات، فيما يخص هاذو ما يسمى gafa فكيما كتعرفو كاين يعني 
املؤسسات  ديال  العدد  واحد  يعني  طرف  من  مكثف  العمل  واحد 
الدولية، واللي املغرب نشيط فيها واللي احنا كنتبعوها وبمجّرد ما تكون 
يعني قرارات موحدة املغرب غادي ينخرط فيها وغادي يتم التضريب 

ديالها يعني على صعيد املغرب، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

شكرا السيد الوزير، حقيقة هاذ املشكل كيما قلت في اللجنة نطاق 
gafa هاذ الناس هاذو راه الدول األوروبية وعلى رأسها حتى فرنسا راها 
دعت وصلت وحكمو لها ب 4 ديال املليار ديال األورو، هنا هاذ الشركات 
اللي كيخدمو داخل املغرب وما تيصرحوش بالعملة الصعبة ديالهم 
ص على برا، ال يعقل السيد الوزير بأن هاذ الناس هاذو ما 

ّ
كلها تتخل

تضربوهومش هاذو خصهم يخلصو الضرائب ألن كيما مطبقة عليهم 
في األمور األوروبية ولو احنا عندنا الغرض بهم خص الزم من تطبيق 

التضريب على هاذ الشركات، وشكرا السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 50

املعارضون: 137

املمتنعون: ال أحد

الفريق  من  تعديالت   3 باإلعفاءات  الخاصة   6 املادة  بشأن  ورد 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، هاد التعديل كيجي في إطار اإلعفاءات على الضريبة 
على الشركات، كنقترحوا إضافة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي املحدثة 
األساسية،  الصحية  التغطية  بمثابة مدونة   65 رقم  قانون  بموجب 
بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملياتها، وكذا الدخول املحتملة املرتبطة 
الوكاالت  هاد  بأن  كنعرفو  الرئيس،  السيد  التعديل  هذا  طبعا  بها، 
أحدثت ف 2002، وتفاجأت في 2004 بأنها طالبت بأداء الضريبة على 
الشركات، في حين أن هاد الوكالة دارت للتأمين اإلجباري، وبالتالي على 
 L›IS ملاذا ال يتم إعفائها؟ ملاذا تم تضريبها من CNSSو la CNOPSغرار
من الضريبة على الشركات؟ وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير، أنكم 

يتم اإلعفاء ديالها الكلي من الضريبة على الشركات، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو مبدئيا كل املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري هي معفية 
من الضرائب، ولكن اللي ما معفيش هما العمليات ذات الربحية، سواء 
كانت تجارية أو مالية اللي خارجة على املهام األصلية ديالها، بحيث إذا 
عملت تجارية هادوك العمليات اللي فيها الربحية، هي معنية بالضريبة 
على الشركات، وبالتالي هاد للنقطة اللي أشرت لها، كتهم هاد النقط 

هادي، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 50

املعارضون: 138

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 48

املعارضون: 140

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 50

املعارضون: 138

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة 6 الخاصة باإلعفاءات، ورد بشأنها تعديل وحيد 
من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، السيدة الرئيسة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيلبلقيلئيسةيبملجموعةيبلن اب ة:

بلس ديبلرئيس،

تزاول  التي  املنشآت  به  اللي كتمتع  الضريبي  االمتياز  بالفعل هاد 
نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، حنا كنطالبو بأن يتم التوسيع 
ديالوباش يشمل أيضا املقاوالت اللي كتزاول األنشطة ديالها باملناطق 
النائية، ألن من شأن هاد اإلمتياز الضريبي، بأنه يشجع اإلستثمار في 
املناطق النائية، ومن شأنه أن يخلق التنمية، يخلق حركية اقتصادية 
الفوارق  من  يقلص  أنه  أيضا  شأنه  ومن  املناطق،  فهاد  واجتماعية 
الفوارق  تقليص  هو  وطني  إجماع  وعليه  مطلب،  ولهذا  املجالية، 

املجالية، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو طبيعي أنه يكون تحفيزات للمناطق النائية، احنا كنقولوا بأن 
الجهوية املتقدمة هي أحسن وسيلة ملواكبة احتياجات ديال هاد املناطق 
النائية، فيما يخص الضريبة، حنا ملي كنشوفو الشركات املتواجدة 
في هاد املناطق النائية، أكثر من %95 هي كتخلص الشطر األول ديال 
الضريبة على الشركات، وبالتالي عندها %10، وبالتالي املشكل ديالها 
اليوم ما�سي هو الضريبة على الشركات، ولكن الكل، يعني مناخ األعمال 
واملناطق االقتصادية اللي خصها يعني يتم التعميم ديالها عبر التراب 

الوطني، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

نعرض التعديل للتصويت، املوافقون، ..، تفضل ال�سي اللبار.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

التعديل،  هذا  حول  الرئيسة  السيدة  تدخل  كنأييد  أي،  على 
حقيقة، ال يعقل السيد الوزير، في نطاق تشجيع االستثمارات، وخاصة 
في القرى، وسيدنا نصره هللا، نادى بتشجيع هاد االستثمارات في هاد..، 
إذن اللي خصهم فعال اإلعفاءات املقاوالت الصغرى والجد صغيرة ما 
تتعفاش، واحنا جايين يعني بعض النقط من بعد، والشركات اللوبيات 
الكبار اللي مدعمين من جهة كل �سي تيعرفهم وهما اللي كيستافدو، إذن 
تنأيد وأنا مع السيدة النائبة املحترمة في هاذ الشأن هذا وفهاذ التعديل 

هذا، شكرا السيد الوزير.
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بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 50

املعارضون :141

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار املادة 6 الخاصة باإلعفاءات ورد بشأنها 3 تعديالت من 
النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي أحد مقدمي التعديالت الثالث 

إجماال، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بالنسبة للتعديل 1 في املادة 6 املتعلقة باإلعفاءات، احنا كنقترحو 
للقطاع  بالنسبة  الشركات  على  الضريبة  من  اإلعفاءات  تحذف  أن 
حا الصغار على كل حال معفيين، 

ّ
الفالحي، القطاع الفالحي ألنه الفال

النظام  نفس  عليهم  ويطّبق  الضريبي  النظام  توحيد  أجل  من  ولكن 
الضريبي على الشركات، هذا من أجل تكريس دولة القانون واملساواة 

والعدالة الضريبية.

وهي  بقانون  مؤسسة  مؤسسات  يهم  هذا   2 للتعديل  بالنسبة 
بالقطاع  العاملين  لفائدة  اإلجتماعية  باألعمال  للنهوض  جمعيات 
العمومي، باعتبار أن هاذ املؤسسات كلها قد أحدثت بقوانين من أجل 
تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفين بالقطاعات العمومية، وهي 
ال تسعى إلى الربح وهي ممولة من طرف الدولة وعلى غرار مؤسسة محمد 
ديال  يعني  املؤسسة  أنه  هذا حيف  والتكوين، ألن  للتربية  السادس 
رجال التعليم، فقط تستفيد من هاذ اإلعفاء في الوقت املؤسسات 
كلها وعلى رأسها مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال اإلجتماعية 
لفائدة العاملين بقطاع الصحة ومؤسسات أخرى في قطاعات حكومية 
ال تستفيد من هاذ اإلعفاء، لذا نطالب بهاذ اإلعفاء من الضريبة اللي 
نها من تقديم خدمات اجتماعية 

ّ
غادي يوفر ليها مواد مالية أكثر وغيمك

أفضل.

بالنسبة للتعديل 3 انسجاما مع حتى املوقف املعبر عنه من طرف 
الحكومة في اتجاه اللي كيعتبر بأنه التعليم أولوية، ومن أجل دعم يعني 
الواجب تقديمه للتعليم العمومي والجامعة العمومية وكذا الحد من 
االمتيازات املمنوحة ملؤسسات التعليم والتكوين املنهي الخاص، وتعامال 
باملثل يعني كباقي الشركات ألن هاذ املؤسسات تسعى إلى الربح ال يجب 

تخفيض قيمة الضريبة بالنسبة لهاذ املؤسسات الخاصة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال: فيما يخص القطاع الفالحي كما كتعرفو يعني كان غير معني 
بالتضريب إلى غاية 2013، وقانون املالية ديال 2014 هو اللي جا بنظام 
انتقالي إلى غاية آخر 2019، بالتدرج وهبطنا يعني من السقف من 20 
مليون درهم إلى 10 مليون درهم، وغادي نمرو لسنة 2020، ل 5 ديال 
املليون درهم كسقف، وبالتالي احنا في إطار تطبيق ما يعني تم التعّهد به 

من طرف الحكومات املتتالية؛

ثانيا: فيما يخص يعني تضريب املؤسسة ذات األعمال اإلجتماعية 
هي بصفة عامة كلها كيف قلنا يعني قبل قليل بأنها غير معنية بالتضريب 
فيما يخص املهام ديالها، ولكن إيال قامت بعمليات تجارية أو مالية اللي 
ص عليها يعني الضريبة كما هو في النظام 

ّ
عندها ربحية فهي البد تخل

العام.

بلس ديبلرئيس:

التعديل الثالث؟ نفس املوضوع.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

نفس التعليل.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب بإيجاز قدر اإلمكان.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

 يعني الجواب ديال السيد الوزير املحترم غير مقنع، إيوا نطبقو 
ّ
ال

هاذ ال�سي حتى على املؤسسة ديال التربية والتكوين مؤسسة محمد 
 
ّ
وال األخرى؟  اإلجتماعية  املؤسسات  غنستثنيو  عالش  السادس، 

نحيدوها ؟ وهاذي مؤسسة بقانون، والقانون صادق عليه املجلسين.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 142

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثاني:

املوافقون: 53

املعارضون: 142
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املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث:

املوافقون: 53

املعارضون: 142

املمتنعون: ال أحد

فيما يخص املادة 10، الخاصة بالتكاليف القابلة للخصم، ورد 
بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد 

النائب، املادة 6 تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

السيد الوزير، هاد التعديالت اللي جا بها مشروع قانون املالية 
بالدار  املالي  القطب  ومنشآت  الصناعية  املنشآت  احتفظت   ،2020
البيضاء، باالستفادة من اإلعفاء على مجموعة الضريبة على الشركات، 
طوال الخمس سنوات املوالية لإلحداث ديالها. ولكن في املقابل، حرمت 
املنشآت املصدرة للمنتجات والخدمات من هاد الحق، وهذا غيكون 
أن  نقترح  لهذا  تأثير على حجم االستثمار وتدفق االستثمارات.  عندو 
تتمتع هاد املنشآت املصدرة للمنتجات والخدمات بنفس يعني باستثناء 

املنشآت املصدرة للمعادن، بنفس اإلعفاءات، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

ذكرتي  فكنظن  املصدرة،  الصناعية  الشركات  يخص  فيما  أوال 
بها، عندها إعفاء ل 5 السنوات األولى من تاريخ االستغالل؛ ثانيا احنا 
وضحنا بشكل في واحد املقت�سى، بأن شركات ترحيل الخدمات ديال 
هما  حتى  عندهم  وبالتالي  االمتياز،  نفس  عندهم  كلهم   offshoring
5 سنين، وملي كنحيدو الشركات الصناعية وهاد شركات الخدمات، 
كنكونو تطرقنا ل %96 من مجموع الشركات املصدرة، وبالتالي كنعتبرو 
بأن هاد التدابير كافية. والنقطة األخيرة ربما التي يجدر اإلشارة إليها، حنا 
على اتصال مباشر مع الجمعية املغربية للمصدرين، واتفقنا معهم على 
أننا غنديرو واحد العدد ديال التدابير املواكبة، باش نشجعوهم أوال 

على االستثمار، وثانيا على التصدير، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

نعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 52

املعارضون: 145

املمتنعون: 2

دائما في إطار املادة 6 من مشروع قانون املالية، املادة 19 الخاصة 
بسعر الضريبة، ورد بشأنها ثالثة تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، 

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

شكربيبلس ديبلرئيس،

حقيقة هادي حول األسعار التصاعدية املبينة فالجدول التالي، وهنا 
هاد األسعار التصاعدية دائما غتجي من جيوب املواطنين، هنا نقترح 
استثناء املقاوالت السياحية من تطبيق أي زيادة في سعر الضريبة على 
الشركات، واإلبقاء على ما هو مطبق، حاليا على األقل، وذلك لألسباب 
التالية: نظرا لألزمة التي يعيشها القطاع وخاصة اللي عاشها فوق 12 
عام في الفترة الحالية، ونظرا لعدم تمتيع هاد القطاع بأي دعم من 
قبل الدولة، على غرار القطاعات اإلنتاجية األخرى، وخصوصا القطاع 
السياحي، وهنا ولو ربما أنا سمعت الجواب ديالكم بإن اليوم ما جاش 
يعني إعفاءات، ولكن الكل يعلم بأن اإلعفاءات، كلها أو جلها معطية 
اللي عندها إعفاءات وخاصة  الفالحة هي بوحدها  للفالحة، وبالتالي 
حا الكبار ويعني حرمان الفالح الصغير اللي هو 

ّ
للشركات الكبرى أو الفال

الشغل الشاغل واللي هو كيخّدم اليد العاملة في القرى، ونظرا لتخوفات 
الفاعلين واملستثمرين في هذا القطاع من اآلثار السلبية ألي زيادة في 
السياحة على  بأن  يعلم  والكل  القطاع،  الضريبي على هذا  الضغط 
ل الكل في الكل وخاصة الصناعة التقليدية 

ّ
سبيل املثال هي التي تشغ

ي كنهضرو على الصناعة 
ّ
وكتستهلك املواد الغذائية ديال الفالحة، ومل

التقليدية يجي الزرابي ويجي، إذن ذاك الفئات االقتصادية هي األغلبية 
الساحقة اللي خطب عليها سيدنا، نصره هللا، هي املقاوالت الصغيرة 

والجد صغيرة واملتوسطة، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

على  الضريبة  يخص  ما  كل  في  يعني  أوال:  عامة  املالحظة  واحد 
الشركات هي تؤدى من بعد ما كيتخصمو جميع النفقات، والربح األخير 
ي كنقولو غادي تخلص 

ّ
تتخلص عليه الشركة واحد النسبة مئوية، مل

%20 فهذا يعني أنه يعني املستثمر أو يعني املقاول تيخلي %80 ليلو.

ثانيا: فيما يخص السياحة بالضبط خصنا نعرفو بأن كاين 3500 
شركة وفيها 800 اللي كتصرح بالربحية، وبأن هاذ يعني هاد اآلثر املالي 
باش  الدرهم، واحنا مستعدين  ديال  املليون  ديال   8 لكل قطاع هو 
نديرو يعني 100 مليون ديال الدرهم ملواكبة القطاع آلن عندنا الغرض 
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بهاذ القطاع يتوسع، ولكن ما�سي عبر الضريبة على الشركات ولكن عبر 
تحفيزات باش يتنما القطاع وعدد الوافدين للمغرب يكبر.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

مجموعة ديال املناطق في الوطن العربي ومجموعة ديال مناطق 
أخرى اللى فيها توترات وكان من املفيد ومن األفيد كذلك أن يستفيد 
وطننا وبالدنا من السياحة، بمعنى آخر يجب تشجيع السياحة ببالدنا 
كيمشيو  ديالنا  لبالد  يجيو  أنهم  منتظر  كان  اللي  السياح  السياحي 
للبرتغال دابا وكيمشيو إلسبانيا، اليوم هاذ القضية ديال إثقال كاهل 
ديال مجموعة ديال املستثمرين في املجال السياحي أنا كنعتقد بأنه 
ما غيشجعش، بالعكس هناك مجموعة ديال مقاوالت دولية، واحنا 
عارفين بأن مجموعة ديال شركات دولية اليوم غادي تجي للمغرب باش 
تستثمر في الفنادق كبيرة وكبيرة جدا واحنا نعرفها، ولكن خصنا نشجعو 
يعني السياحة ببالدنا ألنها مورد أسا�سي بالنسبة للمالية العمومية، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 55

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 55

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

بشأنها  ورد  الضريبة  بسعر  الخاصة  املادة  نفس  إطار  في  دائما 
تعديالن من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تعديل رقم9 و 10 

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، تعديل رقم 7 السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

9 و 10 سعر الضريبة على الشركات، تفضل، ولكن 9 و10.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

ال السيد الرئيس، رقم 7 الضريبة على الشركات.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

التعديل رقم 7.

بلس ديبلرئيس:

تفضل، تفضل.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

السيد الوزير، السيد الوزير نقترح، نقترح أن تستفيد الشركات 
واملقاوالت التي تنجز أشغاال باألقاليم املغربية الجنوبية املسترجعة سنة 
1975 و1979 من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات إلى غاية 

سنة 2040، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال الزم التذكير بأن هذا املشروع قانون املالية ما جاب أي تغيير 
ضريبي فيما يخص األقاليم الجنوبية؛ ثانيا احنا كنقولوا يعني أحسن 
وسيلة للتطرق لهذا املوضوع هي، يعني، عبر الجهوية املتقدمة، وبالتالي 

غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

تيدفع  الوضع  هاد  هادي،  املسألة  لهاد  بالنسبة  الوزير،  السيد 
املستثمرين بعدم املغامرة بأموالهم بهاد األقاليم، ألنه ما كاينش إدارة 
الضرائب بالنسبة لهم اللي عندها مصالح المركزية، والحكومة التزمت 
منذ سنوات باش تلقى �سي حلول واقعية ومنصفة لهاد املشاكل، ولكن 
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واقع الحال بقي على ما عليه، هاد تيعتبر يعني إجحاف في حق املقاولة 
املستثمرة في األقاليم الجنوبية.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 53

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثاني:

املوافقون: 53

املعارضون: 149

املمتنعون: ال أحد

ورد بشأن نفس املادة تعديل وحيد من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

املجالية  العدالة  تكريس  هو  الجماعي  طموحنا  الوزير،  السيد 
والعدالة اإلجتماعية، ولكان �سي امتياز ضريبي، السيد الوزير، اليوم 
فرصة،  وتعطى  والجنوبية  النائية  للمناطق  يتوجه  خصو  الشركات 
فرصة اليوم، بأننا املمركز ديال الشركات ما بين محور الدار البيضاء 
الرباط قنيطرة طنجة يمشيوا للرشيدية وزاكورة وورززات هاد املناطق 
ما من حقهاش يكونو فيها شركات، وبالتالي هاد الشركات الكبرى تعطاها 
des2 ديالها والفروع ديالها وتكون معفاة من  filières الحق أنها تدير
الضريبة، عفيوها اسيدي بشكل تلقائي من كل الضرائب، هاتخدم 
لنا الناس، هاد نعش لنا االقتصاد الجهوي، هاتخلي لنا الناس يبقاو 
مستقرين في األماكن ديالهم وما تكونش عندنا هجرة، راه كاينة معاناة 

كبيرة وراه تمركز الثروة في وسط البلد خطر على هذا الوطن.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

سبق لي يعني جاوبت على هاد على النقطة واعطيت التعليل ديالها، 
وبالتالي غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

تفضل.

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيأبويبلغاليي)نقطةينظام(:

شكربيبلس ديبلرئيس،

واش ما�سي من األجدر أنه التعديالت اللي كيقدمها واحد الفريق 
في نفس املادة نفس الفريق يمشيوا بالتتالي عوض نمشيو كل فريق 
يقدم مادة ونعاود نرجعو للفريق، واش C’est a dire نفس الفريق نفس 
املادة..3 التعديالت، باش نحيد عليك فريق ودوز الفريق اآلخر، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

يصعب، هذا املنطق، لكن املنطق السيا�سي يفرض منطقا آخر، 
أعرض، تأييد؟ احنا غادي نستمعو له، الرفض.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 55

املعارضون: 147

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من النائبين عمر 
بالفريج ومصطفى شناوي، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

وفي نفس االتجاه من أجل يعني املالءمة مع التعديل السابق في املادة 

6، 2 ج، 1 ج، انطالقا من الدعم الواجب تقديمه للتعليم العمومي 

ملؤسسة  املمنوحة  االمتيازات  من  الحد  وكذا  العمومية  والجامعة 

التعليم والتكوين املنهي الخاص تعامال باملثل مع باقي الشركات، ألن هاد 

املؤسسات ديال التعليم الخاص تسعى إلى الربح ال يجب تخفيض قيمة 

الضريبة بالنسبة لهاد املؤسسات الخاصة بتطبيق نفس الترتيب، يعني 

ما يكونش إعفاء أو تخفيض كذلك انسجاما مع املوقف ديال الحكومة 

اللي كتقول بأنه التعليم أولوي واش كنشجعو املدرسة العمومية أو 

نستمر في دعم القطاع الخاص، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو التعليم الخاص ما كيستافدش من نظام ضريبي خاص، هو 

عندو واحد يعني التخفيض ديال %20 ابتداء من السنة القادمة مدة 5 

سنوات من بعد تيدوز للنظام العام.



عدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( الجريدة الرسمية للبرملان22 6  

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت، تفضل السيد النائب تفضل ال�سي 
شناوي.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

غير باش تكون واحد النوع د االنسجام في املوقف وفي الرؤية، واش 
كندعمو املدرسة العمومية أو ال كندعمو �سي حاجة أخرى؟ 3 ديال 
هاد  %20 عوض  الشريحة  كاين  وعاد  اإلعفاءات  ديال   3 الضرائب 
ال�سي اللي كيطبق هادي شركات تسعى إلى الربح ال تقدم �سي حاجة 
فابور املغاربة والد املغاربة، بالعكس تثقل كاهلهم وزيد نعفيوهم من 

الضرائب هذا غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 148

املمتنعون: 54

الفريق  من  وحيد  تعديل  بشأنها  ورد  املادة  نفس  إطار  في  دائما 
االستقاللي للوحدة والتعادلية أحد مقدمي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

بلس ديبلرئيس،

الفريق  في  ونقترح  للخصم  القابلة  التكاليف  في  كاين  التعديل 
االستقاللي إضافة التكاليف القابلة للخصم اللي كتشمل على حسب 
في  املشتري  عند  طبعا  املتكونة  االستغالل  تكاليف   8 املادة  مدلول 
البضائع املعادية، حنا نقترح إضافة النقطة 3 اللي كتهم عملية االبتكار 
والبحث العلمي التطبيقي وذلك في حدود %50 في مجموع تكاليف هاد 
العمليات، الغرض من هذا التعديل هو تشجيع املقاوالت على البحث 

واالبتكار.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو البد من توضيح واحد النقطة هي أنه التكاليف ديال البحث هي 
الخصم ديالها من يعني من جملة النفقات ديال الشركات ما كاينش 
مشكل هنايا على ما فهمت بغيتو ديرو بحال le crédit d’Amo بغيتو 
ديرو حنا كنقولو بأنه كاين واحد الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي 

والتنمية التكنولوجية ربما يعني تكون مخصصات أكبر مستقبال لهاد 
الصندوق بدل اإلعفاءات الضريبية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

غير السيد الوزير إيال كان التوجه ديال الحكومة هو دعم املقاوالت 
واإلنجاح ديالها ونخليوها تعيش في السوق في انتظار أن هاد الصندوق 

.voilà يتفعل وكون دعم أكبر لهاد النقلة يتقبل هاد التعديل

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 57

املعارضون: 148

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار نفس املادة، ورد بشأنها تعديل واحد من املجموعة 
النيابية للتقدم واالشتراكية، السيدة الرئيسة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

الوزير، احنا كاين هناي تعديلين، تعديل كيغيت تجويد  السيد 
الخصم من  اللي أسا�سي هو  اللغوية ما�سي مشكل، ولكن  الصياغة 
الضريبة على الدخل على واحد النسبة ديال اللي جايبة به اآلن الحكومة 
ديال %50 من األجور، احنا هذا كنطلبو نهبطوه ل%20، عالش؟ ألن 
هذا من شأن هاذ التدابير بأنه يوسع املداخيل ديال الدولة، خصوصا 
في األجور ديال املرتفعة، واحنا كنعرفو السيد الوزير بأنه مجموعة، 
احنا هذا قدمتوه لينا، قدمتوه لينا مشكورين في الجدول اللي كيعطي 
للمداخيل ديال الدولة على الدخول ديال األجور، وعرفنا بأن النسبة 
الكبيرة ديال حصة األسد كتم�سي لفوق 180 ألف درهم هي اللي كتعطي 
حصة األسد، أي ما يفوق %80، واحنا كنعرفو بأنه هاذ اإلعفاء هذا اللي 
تتعطى هاذ اللي تيتعطى بواحد الحصة كبيرة من األجور اللي كتم�سي، 
كيمشيو يبالصيوها، بعض األجراء اللي احنا كنقولو الكبار ألن عندهم 
أجور كبيرة، كيمشيو يبالصيوها في التأمين على التقاعد، فيه نوع، نوع 
من التملص ونوع من التهرب الضريبي، وهاذ النسبة اللي تكلمنا عليها 
كتبقى منطقية وكتبقى معقولة، وراه الدول، الدول غير مجاورة راه 
كتعمل غير ب%10، احنا هذا كنقولو كفى من التملص الضريبي، كفى 
من التهرب الضريبي، وهاد الناس خاصهم يتحملو مسؤوليتهم اللي بغى 
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يم�سي يدير التأمين ديالو على التقاعد يأدي بعدا، يأدي الضريبة على 
الدخل فهذاك ال�سي عاد يم�سي يبال�سي ما�سي هذا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

التقاعد هي  التأمين  ديال  العقود  بأن عندنا  بالتذكير  الزم هناي 
معفية في حدود %50 إيال كان يعني كانت من بعد 2015، وبقات واحد 
املقت�سى تيقول بأنه إيال كان داك ال�سي قبل من 2015 يمكن لو يستافد 
منو إلى غاية %100، وبالتالي هاذ املادة جات لتسقيف وتوحيد النسبة 

ديال %50 لجميع العقود، وبالتالي هذا يعني كإجراء أولي، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 57

املعارضون: 151

املمتنعون: ال أحد

الفريق االستقاللي  املادة، ورد بشأنها تعديالن من  في إطار نفس 
للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

التعديل األول الذي يهم سعر الضريبة والشركات يسحب، والتعديل 
الثاني.

بلس ديبلرئيس:

سحب التعديل األول، شكرا، التعديل الثاني.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

اإلستيراد  والشركات  اإلتصال  الشركات  يهم  الثاني  التعديل 
وتسويق املحروقات، هاذو شركات تتحقق أرباح كبيرة وتتقوم باستيراد 
املحروقات وكذلك يعني شركات اإلتصال لها يعني رقم معامالت كبير، 
الخزينة،  مداخيل  من  الرفع  بغية  لهذا  كبيرة  أرباح  تحقيق  وكذلك 
نقترح تطبيق سعر %37 للضريبة على الشركات يعني على هاذ النوع من 

املقاوالت، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

تحدثي على االتصاالت وال غير املحروقات.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

االتصاالت واملحروقات.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

في ما يخص ميدان االتصاالت فهو يعني تابع للنظام العام للضريبة 
ديال  العدد  واحد  وعندو  خاص  قانون  عندو  ولكن  الشركات،  على 
املساهمات إضافية اللي عندو في القوانين ديال وكتهم %2 من رقم 
 les services universelsاملعامالت، في ما يخص يعني الخدمة الشاملة و
وعندو مساهمات أيضا في يعني صناديق البحث العلمي والتكوين، في ما 
يخص يعني كل ما يتعلق بسميتو هادوك املحروقات، فأنا كنظن بأن 
اإلشكالية ديال ما يتعلق بتسقيف األسعار ويعني ضمها ألسمو، هو 
كيخصو يدوز في واحد، يعني، في األنظمة الخاصة به وخاصة يعني كل 

ما يتعلق باألسعار واملنافسة، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة  طيب،  ل،  داعما  النائب  السيد  الثاني،  التعديل  أعرض 
غتاخد  ولهذا  بووانو،  ال�سي  معارض  دايما  انت  واملعارض،  للمؤيد 

الكلمة فيما بعد، احتراما للمعارضة.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

بلس ديبلرئيس،

احنا ما فهمناش بأنه الحكومة ترفض بأنه تزيد في الواردات ديال 

الخزينة، 6 دالنقط في الضريبة للشركات راه ماليير من الدراهم وهذا ما 

كنقولوهش بالنسبة للشركات اللي هي ما كتعملش رقم معامالت كبير 

وال أرباح طائلة، هذا تنقولوه بالنسبة للشركات اللي كدير أرباح طائلة، 

وعندها، يعني، واحد رقم معامالت كبير وهذا غادي يساهم في الخزينة 

بالطبقة  تتعلق  اللي  املسائل  يعني،  مّول،  ي 
ّ
ل هو  وهذا  الدولة  ديال 

الوسطى وتتعلق باملسائل االجتماعية، إذن بالنسبة لنا هذا راه تعديل 

أسا�سي وهذا يعني فقط، يعني، إنسجاما مع الضريبة %37، عالش 

البنوك وعالش شركات التأمين إلى غير ذلك، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس، �سي بووانو، آه السيدة النائبة، �سي بووانو يمارس 

التوزيع الديمقراطي لصالح النساء.
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بلس دةيبلنائبةيلبنىيبلكحلي:

كندخل كمعارض للتعديل على اعتبار أن في الجزء املتعلق بالشركات 
ديال املحروقات، على اعتبار أن هاد املوضوع ديال شركات املحروقات 
كان موضوع تقرير مهمة استطالعية ديالنا في البرملان، وخرجنا بواحد 
املجموعة التوصيات اللي الحكومة استجابت لها مشكورة، بقى واحد 
واليوم  الربح  ديال  بالهوامش  املتعلقة  بالنقطة  متعلقة  التوصية 
التعديل كيتكلم على الضريبة على الشركات ديال املحروقات، األصل 
أننا، نفكرو في ضريبة على هوامش الربح ديال املحروقات، ألنه هو 
اللي كاين فيه إشكال، ثم األمر الثاني اللي متعلق بأن اليوم كاين تقرير 
مجلس املنافسة، هم 8 ديال الشركات، أشعرها على ارتكاب مخالفات 
منافية للمنافسة واالتفاق مع بعضها لتوحيد األسعار، donc هنا فين 
خصنا بقينا نديرو مجهود ومطلوبة الحكومة أيضا أنها تدير مجهود فهاد 
األمر، ثم التوصية املتعلقة باملرصد، مرصد تتبع أسعار ديال شركات 

املحروقات، نتمنى أن يتم اإلسراع بإخراجه في أقرب وقت، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

النواب،  والسادة  السيدات  النواب،  السادة  التعديل،  أعرض 
أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 155

املمتنعون: ال أحد

في إطار نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من نائبين عمر بالفريج 

ومصطفى شناوي، لكم الكلمة السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

باالمتيازات  أخرى  مرة  ر 
ّ
نذك غادي  أنا  اإلتجاه،  نفس  في  شكرا، 

مع  يتناقض  هذا  الخاص،  التعليم  ملؤسسات  املمنوحة  املتعددة 

التوجه اللي اعلن عليه السيد وزير املالية املحترم، التخفيض فرض 

مؤقت للضريبة بأسعار مخفضة، التعديل االول ترفض، كذلك السعر 

بالنسبة للشريحة اللي كيفوق مبلغ الربح الصافي ديالها مليون درهم، 

كتكلموعلى الربح الصافي، يعني نطبقو عليها غير %20، يعني، هذا امتياز، 

واالمتياز الثالث لهاد املؤسسات ديال التعليم الخاص يهم الضريبة على 

الدخل، هذا ما�سي منطقي وما�سي معقول لهذا يعني انطالقا من الدعم 

الواجب تقديمه للتعليم العمومي والجامعة العمومية، كنطالبو بحذف 

هاد اإلمتيازات املمنوحة ملؤسسات التعليم والتكوين املنهي الخاص.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

التعديل غير مقبول لنفس التعليل اللي قدمتوه قبل قليل.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 155

املمتنعون: 56

دائما في إطار نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من فريق األصالة 
واملعاصرة، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

العامة  الخزينة  لتدعيم  مالية  موارد  عن  البحث  إطار  في  دائما 
للمملكة، طبعا وبشكل عادل، نقترح في هذا الباب أنه إضافة املقاوالت 
الكبرى الفاعلة في مجال االتصاالت إلى القطاعات األخرى التي كبنك 
املغرب وكذلك مؤسسة االئتمان وCDG واملقاوالت مقاوالت التأمين 
املؤسسات  هاد  أنه  هو  واألخير  األول  الهدف  وهنا  التأمين،  وإعادة 
البنية  من  تستفيد  طبعا  املجال  هاد  في  الفاعلة  الكبرى  واملقاوالت 
التحتية املغربية، وفي نفس الوقت تحقق أرباح محترمة ومقدرة، إذن 
نقول بأنه يجب أن تساهم بنفس املساهمة التي تقدمها باقي القطاعات 
أموال جد  %37 وستضخ  إلى  تبلغ  والتي  الباب  هاد  في  تشتغل  التي 
محترمة للخزينة العامة للدولة، وما تبقاش الحكومة تجي تبرر تقول 
الحكومة  كاينة خاص  فين  اإلمكانات  ها  إمكانات،  ماعندناش  أودي 

تكون عندها جرأة وتم�سي لهاد الباب.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، السيد اللبار بسرعة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

احنا التعديل ديال الرفع من الضريبة على الشركات بصفة عامة 
هو يعني عندو 2 دالجوانب؛ الجانب األول هو أنه اإلتجاه العام في العالم 
هو لتخفيض الضريبة على الشركات باش ما يمشيوش يعني رؤوس 
األموال لدول أخرى وأنا تنظن بأنكم كتفهموه؛ ثانيا فيما يخص يعني 
إلى خديتي بحال دابا صندوق اإليداع والتدبير هو خصو يحقق أرباح 

باش عاد يمكن له يخلص الضرائب، شكرا.
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بلس ديبلرئيس:

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

السيد الوزير، احنا ما تنتكلموش على هاد الشركات، االستثمارية 
اللي جاية باش تستثمر في املغرب احنا تنتكلموا على الشركات الكبرى 
ومنها حتى الشركات العمومية، وفي هاد الشأن هادي هاد الشركات 
هذه  من..  البد  وبالتالي  تحتية،  بنيات  استغالل  من  كيستافدوا 
الشركات على أقل ب %37 ألن هاد اللوبيات الكبار كيما كتجيوا ديما 
في امليزانيات ديالكم ولألسف، السيد الوزير، إال اللوبيات الكبار و�سي 
احنا مع الشركات الكبرى، وعلى سبيل املثال بعض الشركات العاملة ال 
ذكر اإلسم ديالها راه كل �سي كيعرفها راه كتقيل كتحفر في الطرق وفي 
األرا�سي وفي األزقة وممتلكات املواطنين وما كاينش اللي يهضر وحرمان 
مقاوالت جد جد صغيرة من التشغيل وحرمانهم حتى هما من يتقاتو 
كيما كيقولوا القوت العي�سي ديالهم، إذن حرمان حتى داك املقاوالت 
الطرق  من  التشغيل  من  حتى  تيحرموهم  صغيرة  والجد  الصغرى 
وزدها، إذن احنا كنقولوا دايما السيد الوزير على سبيل املثال حتى 
داك املقاوالت املصدرة عالش زدتوها من 17.5 ل %20 وهي الوحيدة 
اللي تتشغل الشغل الشغيل جميع امليادين وبالتالي تطلعوا الشركات 
اللوبيات اللي بجميع الوسائل وال ذكر لبعض األسامي ألن ربما غادي 

نضرب بعض األسامي وغنقولها حتى أمام..

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون:155

املمتنعون: ال أحد

في إطار نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من النائبين عمر بالفريج 
ومصطفى شناوي أحد مقدمي التعديل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هادي كنقترحو حنا حذف اإلعفاء الضريبي على الدخل بالنسبة 
القطاع الفالحي، والتعليل باش التفسير باش الجميع يفهم هاد ال�سي 
ما كيعنيش األجراء الصغار وال الفالحة الصغار اللي أصال هما غيكونو 
خصنا  كنقولو  اللي  ديالنا  املوقف  مع  انسجاما  ولكن  غير  معفيين، 
توحيد النظام الضريبي املغربي وباألخص فيما يتعلق بالضريبة على 

الدخل، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو سبق لي قدمت تعليل على نفس املوقف.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 156

املمتنعون: 56

في إطار نفس املادة تعديل واحد من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
الشناوي الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

وهو بالنسبة للضريبة على الدخل انطالقا من أن املتقاعدين سواء 
من القطاع العام أو الخاص وأجراء سابقين وسبق لهم أن ساهمو طوال 
سنوات متعددة نشاطهم في الضريبة على الدخل انطالقا أن هؤالء 
األجراء يساهمون بقسم أكبر في حجم موارد الضريبة على الدخل التي 
تتجاوز %75 من مجموع الضريبة على الدخل ونظرا أن هاد األجراء هم 
أفضل داعم في دافعي الضرائب بشكل مستمر ودائم ألنه يتم االقتطاع 
للبعض  الشأن  هو  كما  دفعها  من  يتملصون  ال  وبالتالي  املنبع،  من 
ونظرا لهزالة املعاشات بالنسبة للعديد من املتقاعد تزيد الحاجيات 
ديالهم بسبب عوامل السن واملرض من أجل تحفيز املتقاعدين على 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  واملساهمة  العطاء  من  املزيد 
البالد واالستفادة من الخبرة ديالهم ومن التجربة ديالهم، فإننا نعتبر 
أنه ال يجب تصنيف املعاشات كدخول comme revenu ومعتبرة في 
حكم األجور وبالتالي يجب تطبيق الضريبة على الدخل على معاشات 

املتقاعدين، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو هاد النقطة يعني كترجع بصفة منتظمة والزم الوضوح فيها، أوال 
أول نقطة خاصنا نتفاهمو عليها هو أنه املساهمات ديال األجراء، فيما 
يخص التقاعد ديالهم هو معفي من الضرائب ما تنقولوش خلص عليه 
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الضرائب ما كنخلصش عليه الضرائب املساهمة ديال األجراء فيما 
يخص التقاعد ديالهم يعفى من الضرائب طيلة يعني العمل ديالهم، 
وبالتالي التضريب ديالهم هو بحال إيال تيوصل حتى لسن التقاعد وملي 
تيوصلو لسن التقاعد كاين الخصم، االستفادة من الخصم ديال 55% 
إلى 168 ألف درهم سنويا ومن بعد كاين الخصم %40 وبالتالي كياخذ 
استفاد من يعني 6500 درهم شهريا عندو إعفاء اليوم، وبالتالي حنا 
يعني كنقولو بأنه في الوقت الراهن عندنا %92 من الناس اللي عندهم 
املعاشات هما معفيين من الضرائب في هاد اإلطار، والباقي اللي عندهم 
6500 درهم شهريا فتيساهمو مع االستفادة من  يعني كاين كثر من 

الخصم اللي تكلمت عليه، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب إضافة مركزة.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

ال هو ولو أن نسبة كبيرة ولكن على األقل يتم الرفع من يعني السقف 
ديال االقتطاع والسقف اللي تكلمتو عليه ديال6000 راه سقف سقف 
اللي نازل خصو يترفّع؛ ثالثا أنه املتقاعدون ومنذ زمان ال يستفيدون، 
القيمة ديال املعاش كتبقى، ال يستفيدون من أي زيادة  يعني نفس 
وأي في تحفيز، il n’y a pas de valorisation ديال املعاش، وهاد ال�سي 

عالش كنطالبو بهاد..، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 156

املمتنعون: 56

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد  املادة  نفس 

والتعادلية، السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

بلس ديبلرئيس،

هاد التعديل كيهم الخصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، 

طبعا السيد الوزير كتعرفوا بأنه كيتم الخصم ديال %10 من الفوائد 

على القروض البنكية اللي كيديروها على املسكن الرئي�سي، إيال كانت 

الحكومة عندها إرادة حقيقية لدعم الطبقة املتوسطة وعدم اإلجهاز 

عليه أكثر مما هي أجهزت عليه، نقترح عليكم السيد الوزير رفع هاد 

النسبة من %10 إلى %20، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

االستفادة  عندنا  للي  املعطيات  على حساب  يعني،  لنا،  بالنسبة 
ديال %10 من مجموع الدخل املفروضة على الضريبة هو كافي لتغطية 

الفوائد املطبقة على القروض، وبالتالي تعديل غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل، السيد النائب، بكيفية مركزة.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

مركزة جدا السيد الرئيس، السيد الوزير، هذا تيهم الضريبة على 
تيتم  القروض ديال السكن األولي،  لفائدة  بالنسبة  القيمة املضافة 
االسترجاع ديالها عبر الضريبة على الدخل في حدود %10 سنويا، وتيتم 
تعبئة واحد امللف، ما فيهاش بزاف، ولكن هادي مهمة بالنسبة للطبقة 
الفقيرة والطبقة املتوسطة املسكن الرئي�سي، إيال درناها ل%20 غير 

مكلفة بالنسبة للخزينة ولكن مهمة بالنسبة للطبقة الوسطى.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 56

املعارضون: 156

املمتنعون: 2

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 56

املعارضون: 156

املمتنعون: 2

دائما نفس املادة.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ة:

نقدم  لم  األول،  التعديل  عن  تحدثنا  األول،  التعديل  يالاله  راه 
التعديل الثاني أنتم مشيتوا للتصويت مباشرة.

بلس ديبلرئيس:

األسلوب اللي اعتمدناه السيد الرئيس ال�سي مضيان هو تقديم كل 
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التعديالت جملة واحدة، السيدة النائبة ربما يمكن تبقى استثناء، إذن 
معذرة، إال إذا كان هناك مختلف كليا، السيدة النائبة هاد املرة التنبيه، 

التنبيه معذرة، تفضلي، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

هذا فقط يعني بالنسبة للمنشآت اللي هي كتصدر خدمات وكذلك 
منتجات اللي قلنا بأنه، يعني، تكون فيها نفس اإلعفاءات اللي كانت على 
الضريبة على الشركات، اآلن بالنسبة للضريبة على الدخل ألن كاينة 
شركات اللي هي كتعمل الضريبة على الدخل، إذن نفس االستفادة اللي 

قلنا بها بالنسبة للضريبة على..

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

نفس التعليل اللي عملنا بالنسبة للضريبة على الشركات.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 56

املعارضون: 156

املمتنعون: 2

كطرف  من  املادة  نفس  إطار  في  اآلخر  التعديل  شكليا،  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية أحد مقدمي التعديل، أنا كنت 

يسحاب السحب.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءيبرصات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، التعديل ديالنا هو غير بالنسبة اإلعفاءات اإلضافة 
وكذا  واملتقاعدين  لألرامل  املدفوعة  والتعويضات  املعاشات  ديال 
مجموع املبالغ املخصصة كتعويض عن البحث ضمن أجور الباحثين 
وأساتذة التعليم العالي، النقطة األولى بالنظر السيد الوزير الهشاشة 
ديال هاد الفئة هادي ديال األرامل واملتقاعدين واملبالغ الهزيلة جدا 
لألسف اللي كيتقاضاوها كنعتبرو بأن هاد اإلجراء غادي يساهم في 
تدعيم قدرتهم الشرائية وحمايتها خاصة وأن كنعرفو بأن ديك النزلة اللي 
كيهبط فيها هاد األجر اللي كتقاضا هاد الفئة كنعتبرو حنا كدولة مشينا 
لهاد التوجه ديال دعم الفئات الهشة كنعتبر هاد اإلجراء ضروري أنه 
يتخاد بعين االعتبار املسألة الثانية اللي هي دعم البحث العلمي واألهمية 

ديال البحث العلمي في التقدم ديال كل الدول واحنا عارفين الخصاص 
اللي عندنا في هاد املجال فهاد اإلجراء كنعتبر بأنه كذلك غيدعم البحث 

العلمي ببالدنا وتطوير املجال ديال البحث العلمي، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

األرامل  املعاشات  نظام  كتعرفو  كما  فيعني  املعاشات  يهم  فيما 
كياخذو %50 من املعاش اللي كان عنده، حيث إيال كان زوج املتوفى 
عندو 10 آالف درهم فالزوجة ديالو أو األرملة ديالو تتاخد 5 آالف درهم، 
بغيت سبق التقديم ديالو 5 آالف درهم حتى ل6 آالف حتى 5500 درهم 
هي معفية من الضرائب، وبالتالي هي عندهم يعني معاشات ضعيفة، 
اليوم راهم معفيين أصال سواء كانو أرامل أو يعني على قيد الحياة، 
فيما يخص البحث العلمي أنا تقدم لي سبق لي قدمت واحد التعديل، 
فيما يخص يعني هو تواجد الصندوق منذ 2001 واللي هو مهم هو أنه 

كيخصنا يعني الدعم املباشر عبر هاد الصندوق يعني هذا هو.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 157

املمتنعون: ال أحد

في سياق مناقشة نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من املجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية املعاشات.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءيبرصات:

التعديل املوالي السيد الوزير، هو هاد املسألة ديال النسبة ديال 

%55 من املبلغ اإلجمالي السنوي اللي كيساوي أو يقل على 168 ألف 

و%40 ملا زاد عن ذلك، احنا كنقترحو أوال ما يبقاش هاد الباريم يتوحد 

فنات  حياتها  فنات  الفئة  هاد  نعتبرو  كذلك   ،60% ويم�سي  الباريم 

صحتها يعني في خدمة هذا الوطن في الوقت ديال التقاعد، كيحين 

الوقت البالد أنها تحمي قدرتهم الشرائية عفوا وكذلك الدعم لها ولهذا 

جينا بهاد االقتراح السيد الوزير، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، لكم الكلمة.
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بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد االقتراح عندو واحد تكلفة مالية مهمة ديال 500 مليون درهم 
سنويا، وبالتالي هذا غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 58

املعارضون: 157

املمتنعون: ال أحد

تعديل وحيد من فريق  املادة ورد بشأنها  إطار مناقشة نفس  في 
األصالة واملعاصرة، السيد النائب إال إذا ارتأيتم حذفها.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

حاولنا مرارا مع الحكومة هاد العملية ديال األخذ والعطاء ولكن 
لألسف الحكومة ال تستجيب بالشكل الذي يجب، لذلك هاذ الجانب 
ال  للمملكة،  العامة  الخزينة  موارد  من  مزيد  عن  بالبحث  املتعلق 
نعرف لحد اآلن السيد الوزير يدفع باتجاه أنه الضريبة على الشركات 
كاين توجه عالمي ديال التقليص منها، في حين يعني باقي املؤسسات 
فيها  التضريب  واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  واملقاوالت  الصغيرة 
رغم املجهودات اللي كتّدار باش ندّعمو ولكن التضريب مازال مرتفع، 
والنسيج االقتصادي واإلجتماعي ديالنا غالبيتو هو من هاذ املؤسسات 
الصغرى والصغيرة واملتوسطة جدا، لذلك كنقولو للحكومة أنه كاين 
مجال آخر فين يمكن تجيب إمكانيات وموارد خصها تم�سي لو وتم�سي 
لهاذ التضريب ديال %37، وهاذ الشركات استفدات من مجال ديال 
ديال  التسقيف  تجيب  قدرتش  ما  الحكومة  القطاع،  ديال  التحرير 
األسعار في هاذ املجال، لذلك كنقولو بأنه مازال فهاذ القطاع إمكانية 
ديال تمكين الخزينة العامة للمملكة من موارد مالية بالدنا محتاجها، 

شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

 غير زعما خصنا يكون عندنا واحد يعني قراءة موضوعية للضريبة 
ّ
ال

على الشركات، الدولة ما كنقولش حتى الحكومة، الدولة دارت مجهود 
الصغرى  الشركات  يعني  ملواكبة  األخيرة  السنوات  خالل  استثنائي 
واملتوسطة، ويعني وضع الضريبة على شركات تصاعدية، هو ملواكبة 

الشركات الصغرى، ما معناها تصاعدية؟ الشركة اللي كتربح أقل من 
النظام  اللي هو   31% %10، ما كتخلص  ألف درهم كتخلص   300
ي كتربح مليون درهم كتستافد أوال من 

ّ
العام، وبالتالي كاين تصاعد ومل

300 ألف درهم، ثانيا كتخلص %20 فقط على النسبة الثانية، وبالتالي 
إيال خذينا الشركات املتوسطة والصغيرة ملي كنشوفو الهيكلة ديال 
نسيج االقتصاد الوطني راه فيها يعني أكثر من %95 فهاذ املجال، ويعني 
غير للتذكير في سنة 2019 هاذ الجدول التصاعدي كلف الخزينة ديال 
الدولة مليار ونصف ديال الدرهم، وبما أن أول سنة ديال الضريبة على 
الشركات كتكون فيها الضعف، فالتكلفة ديال هاذ اإلجراء هو 3 ديال 
املليار ديال الدرهم، وبالتالي زعما ما يمكنش نقولو بأنه ما كاينش يعني 

مجهود فيما يخص الشركات الصغرى واملتوسطة، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير املحترم، أوال تحية نضالية اإلخوان ديال الشركة ديال 
ال سامير واملستخدمين ديال السامير، كان من املمكن أنه ما نهضروش 
ديال  الشركات  على  للضريبة  بالنسبة  الزيادة  ديال  القضية  على 
املحروقات، لو كان هناك تأمين ديال شركة ديال السامير اللي خصها 
ترجع، بهاذ املناسبة كنشكرو اإلخوان اللي أسسوا أخيرا الجبهة ديال 
الدفاع على ديال شركة السامير وأخص بالذكر الرفيق اليمني، راه ال 
يعقل إلى حدود اليوم أنه هاذ البالد السعيدة وهاذ امليزانية بشكل عام 
والقانون املالي الذي بين أيدينا يكرس واحد الوضعية اللي هي مفارقة 
غريبة، وكيلمسوها الناس، احنا ال نريد ما يمكنش مزيد من إفقار 
الفقراء فهاذ الوطن، وال نريد مزيد من إغناء األغنياء واملصاريف، وال 
نريد إضعاف الطبقة الوسطى اللي هي صمام األمان لبالدنا، هاذ البالد 
كاين مشاكل مالية، خص تضامن، اللي الباس عليه خصو يضامن، 
اللي كيربح بزاف خصو يّضامن، ما خصوش يربح بوحدو، كاين أزمة 
مالية إيوا خصنا نتعاونو عليها، ما�سي غير املوظفين واملستضعفين..، 
نتمناو السيد الوزير نستحضرو أنه الغيرة ديالنا داخل فريق األصالة 
واملعاصرة هو أنه الكل يجب أن يشارك كذلك في األزمة املالية اللي 

كتعرفها بالدنا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 59

املعارضون: 157

املمتنعون: ال أحد
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في سياق نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، السيد النائب تفضل.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

نفس التعديل اللي جبناه حول ضريبة على الشركات فيما يخص 
االقاليم املغربية الجنوبية، هاد األقاليم املغربية الجنوبية غير معفية 
قانونيا، والشركات اللي قائمة هناك ما يمكنش لها تسترجع الضريبة 
على القيمة املضافة، ألنه ما كايناش إدارة الضرائب هناك، إذن بغينا 
هاد الشركات، االقتراح هو تستفيد هاد الشركات كذلك من اإلعفاء 

الكلي من الضريبة على الدخل إلى غاية سنة 2040.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هذا عندو نفس التعليل، ألنه تكلمنا على األقاليم الجنوبية وقلنا 
بأنه ما كاين حتى �سي تدبير خاص جاء به هاد مشروع قانون املالية فيما 
يخص هاد األقاليم، وبأن األجدر هو التطرق لهاد املوضوع فيما يخص 

الجهوية املتقدمة.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 57

املعارضون: 160

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، السنة املاضية تكلمنا معكم على أننا في إطار إعادة 
هيكلة منظومة األجور، وواعدتونا بأنه غتجيبو لنا فاملناظرة الوطنية 
للضرائب، أشطر جديدة للضريبة على الدخل، لألسف الشديد مازال 
ماشفناش هاد األشطر الجديدة، وحنا فاملجموعة النيابية ، تطوعنا 
وجبنا لكم مقترح عملي اللي كينصف الفئات املحدودة الدخل والطبقة 
الوسطى اللي كتعيش املعاناة وتندحر اآلن يوما بعد يوم نحو الفقر، 
وبالتالي هي صمام أمان اليوم في املجتمع، ويجب الحماية ديالها ويجب 

إحداث أشطر جديدة السيد الوزير، من أجل تخفيف العبء الضريبي 
التهرب كبير ديال  في إطار واحد  اللي كيأديوه األجراء لوحدهم اآلن، 
الضرائب، في إطار عدد من االختالل في املوازنة الضريبية، واللي كتطلب 

اليوم واحد الصرامة وواحد الحزم من طرفكم السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

لكم الكلمة السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

اللي ما  اللي جاو به عندو واحد األثر مالي كبير  التعديل  هو هاد 
يمكنش تستحملو املالية العمومية في الوقت الراهن.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب بكيفية جد جد مركزة.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

لكبار  ضريبية  إعفاءات  كنقدمو  حنا  أخرى  أعباء  كاين  فعال 
الشركات، وسنة بعد سنة، وما كاينش األثر ديالها. بغينا الجدوى واألثر 
ديال هاد اإلعفاءات اللي كتحظى بها كبارالشركات فهاد البلد، وبالتالي 
ما يمكنش نبقاو مثقلين على األجراء، ونتقلو على صغار املوظفين، اللي 
اآلن كيعانيو مع القدرة الشرائية وغالء املعيشة السيد الوزير، يجب 
إنصاف هذه الفئة اإلجتماعية والنظر إليها كما تنظرون إلى الشركات 

السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت: ال يسمح رغم جودة مساهمتك.

املوافقون: 59

املعارضون: 158

املمتنعون: ال أحد

بالفريج  عمر  النائبين  من  وحيد  تعديل  بشأنها  ورد  املادة  نفس 
ومصطفى شناوي، السيد النائب لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

املتوسطة  الطبقة  بدعم  كيتعلق  األول  فيه شقين،  تعديل  هذا 
والنقص من غنقولو من الضريبة على الطبقة املتوسطة إلى بمفهوم 
لألجراء  سنوي  كمدخل  مليون  ل40  حتى  متوسطة  للطبقة  واسع 
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نقصو ليهم من الضريبة، ولكن باش ما نقصحوش على ميزانية الدولة 
كنقترحو كذلك أشطر أخرى اللي انطالقا من 40 مليون غيتزاد شوية 
ديال الضريبة على الناس، وإيال فاتنا 100 مليون سنتيم في العام، 
أعلى، وكذلك وهذا مهم جدا، نوحدو  النسبة غتكون  غيتزاد واحد 
النظام الضريبي على الدخل وما يبقاوش الناس اللي كيقبطو الفلوس 
من الكراءات وال من األسهم وال �سي حاجة في أسعار منخفضة 15% 
وال %20 في الوقت اللي األجراء كيوصل ذاك ال�سي حتى ل30، ل35، 
ل%38، فهذا املقترح السيد الوزير، باش ما تجاوبنيش إنما غينقص 
على امليزانية الدولة، احنا منين حسبناه لقينا بأن يمكن لينا نضيفو 
يمك  الدرهم،  10داملليار  بهاذيك  الدولة،  مليزانية  الدرهم  داملليار   10
لينا نستعملوها للتقليص من اإلقتراضات الداخلية، وتخفيض نسبة 
العجز إلى %3 اللي تكون معقولة، %3 من الناتج الداخلي الخام، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

لكم الكلمة السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال الزم التذكير بأن كل املداخيل ديال األشخاص اللي كتفوق واحد 
املبلغ، واحد السقف كتخلص %38، وهو نسبة مئوية عالية، ثانيا يعني 
إيال خدينا الشق األول من اإلقتراح، عندو واحد التكلفة باهظة ديال 5 
داملليار و800 مليون ديال الدرهم، وتيبقى عدم اليقين في ما يخص يعني 

املداخل األخرى وبالتالي غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

بكيفية مركزة ال�سي بالفريج، بكيفية جد مركزة ألن قلت ما يكفي 
حتى األثار ذكرتيه بكيفية رقمية.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

من  كبير  العدد  واحد  ماقدمناش  واحنا  الرئيس،  السيد  مركزة 
التعديالت باش نكونو مركزين ومسؤولين، كان يمكن لينا نقدمو 100 
تعديل ونبقاو كل مرة، غير بسرعة للتجاوب مع السيد السيد الوزير، 
غير التجاوب مع السيد الوزير، ما يمكن ليكش تاخذ السيد الوزير غير 
الشق األول ديال التعديل، احنا درناها بطريقة مسؤولة، كاين الشق 
األول دعم الطبقة الوسطى، والشق الثاني اللي كنطلبو مجهود من 
أثرياء هاذ الوطن، راه ما�سي بزاف واحد اللي كيفوت 100 مليون يساهم 

شوية أكثر، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 159

املمتنعون:...

ما يعني واحد النوع ديال الحشمة مرفعتوش يديكم.

املوافقون: 11

املعارضون: 159

املمتنعون: 57

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ةي)نقطةينظام(:

غير السيد الرئيس بطبيعة الحال.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ةي)نقطةينظام(:

البد من أجل إشراك املواطنين في متابعة يعني أشغال هذه الجلسة، 
طبعا ما كاينش النقل التلفزي، لألسف حتى املوقع الخاص بمجلس 
النواب لم يواكب يعني هذه األشغال، �سي خلل كاين السيد الرئيس، 
على األقل املوقع الخاص بمجلس النواب يعني كعادته يواكب النقل 
املباشر ملثل أشغال هذه الجلسات، إذن فما عرفاش ياهلل كنبغيو بينتنا 
احنا هنا، املغاربة راه ما متبعين والو، يجب يعني تصحيح هاذ العطب، 
ربما هاذ الخلل وال هاد اإلرتباك نسميه كما شئنا، ولكن لألسف نتناقش 

فيما بيننا واملواطنين ما متبعين والو.

بلس ديبلرئيس:

ال أعتقد السيد الرئيس ال�سي مضيان بأن املوقع الخاص بمجلس 
إذا كان هناك عطب تقني ستتم معالجته حينا،  النواب ال يواكب، 

وشكرا على التنبيه.

املوافقون: 11

املعارضون: 159

املمتنعون: 48

دائما في سياق مناقشة نفس املادة، ورد بشأنها تعديل وحيد من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

بلس ديبلرئيس،

هاد التعديل كيهم اإلعفاءات ديال الضريبة على الدخل، طبعا حنا 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192(  3 6

كنقترحو في الفريق االستقاللي بأن املقاوالت اللي كتلتزم بتشغيل 10 
أجراء، أنه يتم إعفاء الضريبة على الدخل في حدود 10 آالف درهم، 
كنقترحو أننا نحذفو التي تم إحداثها حالل الفترة املمتدة بين فاتح يناير 
2018 إلى 31 دسمبر 2020، طبعا السيد الوزير، إيال كانت الغاية من 
هاد اإلجراء املتضمن فهاد املادة، أنه كنشجعوا املقاوالت على خلق 
مناصب الشغل، إذن عالش كيتم اإلقصاء ديال املقاوالت اللي كيتم 
إحداثها في السنتين األخيرتين وكيتم إقصاء املقاوالت األخرى اللي عندها 
طاقة كبيرة لخلق مناصب الشغل؟ وبالتالي كنقترحو عليكم تقبلوا هاد 

التعديل وتخليوها مفتوحة في وجه جميع املقاوالت، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة لكم السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

سنتين،  كنعطيوهم  ملدة  الناشئة،  املقاوالت  كيهم  املقت�سى  هاد 
اللي كيكون فديك السنتين األولى غيكون عندهم بعض الصعوبات، 
كنواكبوهم بهاد الطريقة، في حين كاين هناك يعني تحفيزات جد مهمة، 
كتهم ذاك ال�سي اللي كيكون ف l’ANAPEC وكذا، يعني عندو واحد ديال 
كذا اللي كتواكب الشركات في جميع األدوار ديالها، أي شركة بغات 
تخدم الناس اليوم، عندها إعفاء ضريبي حتى لواحد املستوى اللي مهم 
ملدة 24 شهر تقريبا، وبالتالي كاين التحفيز العادي في النظام العام ل 
l’ANAPEC، وكاين هذا، إضافة لذاك ال�سي عاطيين هاد اإلمكانية، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 159

املمتنعون: ال أحد

في إطار نفس املادة، ورد بشأنها تعديل وحيد من املجموعة النيابية 
للتقدم واالشتراكية، أحد مقدمي، السيدة الرئيسة، السيد النائب؟

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

من جديد السيد الرئيس، السيد الوزير، حنا بغينا غير بالنسبة 
لخصم األعباء العائلية، أنه يترفع من 2160 درهم ل 3600 درهم، ألن 
هاد اإلجراء ما تغيرش منذ سنة 2008 إلى اآلن، وكذلك سيساهم في 
الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الوضعية ديال األجراء واألسر 
كذلك، وبالتالي السيد الوزير، نرجو أنه ترفع من 360 درهم إلى 600 
درهم، وهذا فيه واحد اإلضافة نوعية وواحد االعتراف للعائالت واألسر 

ولألجراء عموما.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

كنقلب على األثر املالي لهذا التعديل، األثر املالي يعني بصفة عامة، 
التقدم واالشتراكية، فيما يخص مراجعة  املقترحات ديال فريق  كل 
فيما  أو  الجداول  مراجعة  يخص  فيما  الدخل، سواء  على  الضريبة 
يخص هاد التعويضات العائلية، فالتكلفة ديالو 8 داملليار و600 مليون 

درهم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل، بعد الدعم

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

احنا السيد الوزير راه جبنا لكم االقتراح باش نجيبو الفلوس هو 

الضريبة على الثروة، نمولو بها هاذ ال�سي كامل والتعليم والصحة وكل 

�سي، تبراك هللا عليكم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 159

املمتنعون: ال أحد

في نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من فريق األصالة املعاصرة، 

أحد مقدمي التعديل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبلضول:

إذا كان هذا اإلجراء هو تشجيع املقاول الذاتي وكذلك التحفيز اللي 

هو تيشتغل في اقتصاد غير مهيكل باش يخرج، يشتغل في إطار نظام 

مهيكل فتنعتبرو بأنه هاد السقف اللي محدد غير كاف، فلذا تنقرحو 

ترفع من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، ومن 200 ألف درهم إلى 500 

ألف، ونعتقد بأنه بهاذ التشجيع ربما غادي نوصلو للهدف املنشود اللي 

هو ّدار على أساس واحد اإلجراء.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.
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بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو فيما يخص املقاول الذاتي كاين إجراءات مهمة خذاتها الحكومة 
يعني  لتبسيط  املعامالت  رقم  على  تيخلص  بحيث  املاضية،  السنة 
التضريب ورقم ذاك النسبة املئوية خفضناها ب%50 في 2019 فهاذ 
السنة، وبالتالي زعما خص واحد التدرج في املعاملة مع هذا، واحنا 
كنحاولو يكون واحد التشجيع مهم للمقاول الذاتي ألن هي كيف قلتي 

وسيلة للمرور من القطاع الغير مهيكل إلى القطاع املهيكل.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعزيزيبللبال:

تتقولو السيد الوزير بأن تّدعمو يعني من الصندوق، إذن التدعيم 
للّدّعم، أما في نطاق فيما يتعلق  الفئة هي األولى  ديالكم خص هاذ 
باألنشطة الصناعية والتجارية واملصطلح عليه بالحرفية، إذن في نطاق 
هاذ املقاول الذاتي ونسيان الطبقة املتوسطة املنسية البد من إعادة 
النظر في إعادة الثقة بين اإلدارة واملقاولين وخاصة املواطنين عامة، 
أجل  التضريب من  أجل  املواطن من  تقنعون  ملا  أي  الذاتي  املقاول 
تسجيله، وبالتالي الغاية في األمر السيد الوزير تتقنعوه، راه مشكل، 
الصناع  ويعني  واملتوسطة  الفقيرة  الفئة  خاصة  املواطنين  جل  ألن 
التقليديين فهاذ امليدان املقاول الذاتي في األول فاقد الثقة، من بعد 
تتشجعو تيدخل في نطاق يعني محاربة l’informel من بعد كيدخل 
تترجعو لو عامين أو 3 سنين للحياة ديالو السابقة، آشنو نسميو هاذ 
ص من الضرائب؟ 

ّ
�سي هذا؟ بأن اإلدارة كتقول ربما هاذ املقاول تيتمل

أو نقولو من طرف اإلدارة بأنه تتنصب عليه؟ خصنا نعرفو شكنو كاين، 
هاذ املقاول الصغير والذاتي والصانع التقليدي خصنا نردو الثقة، وذاك 
املناظرة اللي كانت في الرباط كانت من أجل رد الثقة ما بين املواطن 
واإلدارة، إذن ال بد من إعادة النظر فهاذ الشأن السيد الوزير، شكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 162

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

بلس ديبلرئيس،

املبالغ  مجموع  تيهم  التعديل  لهاذ  اإلقتراح  هاذ   
ّ
وال اإلعفاء  هاذ 

املخصصة كتعويض عن البحث بالنسبة ألساتذة التعليم العالي، هاذ 
اإلعفاء املبرر ديالو هو أنه األساتذة الباحثين وأساتذة التعليم العالي 
كاين واحد الضغط كبير عليهم، يعني بالنسبة أنه عدد الطلبة انتقل 
من 2010 كان 29 طالب لكل أستاذ، 2016 والت 57 طالب لكل أستاذ 
وفي 2018 والت 83 طالب لكل أستاذ، بينما املعيار الدولي هو 30 طالب 
لكل أستاذ، إذن هذا يعني واحد اإلشارة اللي تيخفف املعانات ديال 

األساتذة الباحثين وأساتذة ديال التعليم العالي، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

يعني التعديل غير مقبول ألن طرقنا هاد املوضوع ديال البحث..

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت، السيد الرئيس لكم الكلمة.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ة:

أنه هاد املوضوع هاد املوضوع طرقنا لو  الرئيس فعال  ال السيد 
في اللجنة بالتفصيل، ولكن األهمية له البد باش نشيرو بأن الفريق 
العالي  التعليم  واقع  استحضر  التعديل  بهذا  تقدم  حين  االستقاللي 
والبحث العلمي، ألنه شحال هاد عدم إلعفاءات كم سنوفر يعني من 
ميزانية الدولة؟ كم عدد األساتذة الباحثين وكم من البحث العلمي 
في الوقت اللي كنطالبو برفع ميزانية البحث العلمي كأساس لإلبداع 
واالبتكار واالختراع في هاد البلد؟ البحث العلمي في البالد حنا كنعرفوه 
هاد  بأن  كنعتقدو  فلذلك  كيعانيو،  الباحثون  األساتذة  يعاني،  بأنه 
التعديل راه سليم %100 من أجل الرفع من قيمة البحث العلمي وقيمة 

األساتذة الباحثين، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 160

املمتنعون: 2
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في إطار مناقشة نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد للنائبين عمر 
بالفريج ومصطفى شناوي، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

الضريبة  من  الخصم  في  الحق  دون  اإلعفاء  يعني  التعديل  هو 
على القيمة املضافة tva اللي فيها األدوية واملنتجات الصيدلية الغير 
رقم  القانون  في  عليها  منصوص  هي  كما  للبشر  املخصصة  الدوائية 
 53% أكثر من  بمثابة مدونة األدوية والصيدلة، عالش؟ ألن   17.04
من مصاريف الصحة تتحملها األسر واملواطن املغربي من جيبو وهاد 
املواطنين،  على  العالج  مصاريف  تحمل  عبأ  من  سيخفف  اإلعفاء 
كذلك بشأن هذا اإلجراء أن يساهم في تخفيض ثمن األدوية املرتفعة 
مقارنة مع القدرة الشرائية، وسيساعد على استهالك أفضل لألدوية 
وتمكين املواطنين من ولوج أحسن للعالج، سيمكن من تخفيض فاتورة 
مصاريف مؤسسات التأمين على املرض املتعلقة باألدوية والتي تمثل 
جزء أكبر في مصارفها ويساعد بالتالي في الحفاظ على توازناتها املالية، 
كذلك سيساهم في دعم الصناعات األدوية الوطنية لتوفر العديد من 
فرص الشغل، كذلك وهذا واقع ألن أغلب الدول املجاورة في حوض 
البحر األبيض املتوسط تعافي األدوية من الضريبة على القيمة املضافة 
إال املغرب اللي كيفرض %7 على املرض وهذا غير مقبول، إشارة األخيرة 
غير مقبول السيد الرئيس أنه هاد الجلسة الدستورية ما دايزة ال في 
القناة الداخلية وال على مستوى، بغينا نفهمو واش هذا القرار أو وال 
غير عطب تقني وهاد العطب التقني الصباح كانت la transmission إلى 
حدود بداية النقاش كل �سي تحبس، بغينا نفهمو عالش؟ هذا السؤال 
موجه لكم السيد الرئيس بغينا الجواب، ما�سي حتى نساليو يعني هاد 

.ça sert à rien العملية ديال التصويت عاد غادي يتم إصالح

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الطبيب، العملية ديال املراقبة بالنسبة للموقع جارية 
اآلن، إذا كان هناك مشكل تقني ستتم معالجته حاال، إذا كانت هناك 

أشياء أخرى سنخبركم بذلك، السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

يخص  فيما  املضافة  القيمة  على  الضريبة  ديال  اإلشكالية  هاد 
الدواء، كنحاولو نطرقو لها سنويا، بحال دابا في سنة 2019 حنا، اعفينا 
من الضريبة على القيمة املضافة 850 دواء، وهاد السنة خذينا واحد 
2 ديال األمراض مزمنة تا هي ودخلناها في التعديالت ديال هاد املشروع 
قانون املالية، وبالتالي احنا غاديين بالتدرج، ولكن الضريبة على القيمة 
ر بها السيد 

ّ
املضافة على كل حال هي ضريبة مخفضة ديال %7 كما ذك

البرملاني.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون: 160

املمتنعون: 53

للوحدة  للفريق االستقاللي  تعديل وحيد  املادة ورد بشأنها  نفس 

والتعادلية، تعديل وحيد السيد النائب أو السيدة النائبة.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، هذا التعديل كيهدف إلى إعادة النظر في املنظومة 

الضريبية املفروضة على الدخل وهذا كيعزز القدرة الشرائية ديال 

الطبقات الوسطى و الطبقات الفقيرة تنفيذا للتوجيهات امللكية في هاد 

اإلطار، لهذا نقترح جدوال جديد، بالنسبة للضريبة على الدخل اإلعفاء 

بالنسبة إلى حدود 36 ألف درهم، %10 بالنسبة للدخل 36 وال 50 ألف 

درهم، %16 من 50 إلى 60 ألف درهم، %24 من 60 إلى 80 ألف درهم، 

30 بالنسبة ل من80 120 ألف درهم %34 120 ألف إلى 360 ألف، 

و%38 ملا زد على ذلك، هذا في إطار دعم القدرة الشرائية ديال الطبقة 

الوسطى اللي هو يعني هدفنا جميعا شكرا السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هذا التعديل فيما يخص، يعني، الضريبة على الدخل عند واحد 

األثر مالي ديال 2 مليار و880 مليون درهم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 160

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، 

السيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيزهوليبلوهابي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

التعديل  عليكم  يقترح  واملعاصرة  األصالة  فريق  الوزير،  السيد 
من  الرفع  أجل  من  عليكم  نقترح  الضريبي،  الحساب  التالي، جدول 
القدرة الشرائية لألجراء وكذا تشجيع املقاوالت على تشغيل األطر، أنه 
يتم بالنسبة لشريحة الدخل التي تصل إلى 36 ألف درهم تعفى من 
الضريبة، بالنسبة ل %8 لشريحة الدخل اللي كيتجاوز وكتبدا من 36 
ألف درهم إلى غاية 50 ألف درهم و%15 بالنسبة ل من 50.001 ألف 
درهم إلى 60 ألف درهم، %25 بالنسبة للدخل ديالهم من 60.001 ألف 
درهم إلى 80 ألف درهم و%30 بالنسبة للدخل ديالهم من 80 ألف 
درهم كيوصل إلى 240 ألف درهم، بالنسبة اللي زاد على هاد املبالغ 

هادي %38 السيد الوزير نتمنى أنكم تقبلوا التعديل، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

ما كرهنا �سي نقبلو التعديل ولكن التكلفة ديالو 3 داملليار و580 
مليون درهم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 160

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد للنائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي أحد مقدمي التعديل.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

سميتها  اللي  اإلرث  على  الضريبة  على  التعديل  هاد  الحقيقة  في 
التعديل فهاد  لنا واحد  اللي فات تقبل  العام  التركات  اإلحصاء على 
املجال اللي هو إعفاء املنزل الرئي�سي على الجميع احنا سعداء بهداك 
لهداك  استاجباتش  ما  ولكن  واألغلبية،  الحكومة  القبول من طرف 
الطرح الثاني، للتعديل الثاني اللي هو جعلو من هاد الضريبة اللي كاينة 
في مدونة الضرائب، ضريبة عادلة، ما�سي داك الفقير وال الجد املتوسط 
يخلص بحال الغني، فبحال الدول املتقدمة نديرو سلم تصاعدي في هاد 

املجال، وهاد املقترح اللي قدمناه من املمكن يدخل للدولة املغربية 3 د 
املليار ديال الدرهم وكنقترحو هاد 3 د املليار درهم راه كاقتراح يتصب كلو 

في صندوق لدعم التعليم بغينا نولو التعليم ها الحلول السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد التعديل غير مقبول ل2 د النقط أوال مبدئيا يعتبر إنجاز هاد 
اإلحصاء املتروك هو إنجاز إجراء اختياري من لدن الورثة، ثانيا املتروك 
إضافة إلى خضوعه لواحد التسجيل اآلن ديال %1 املطبق إثر إحصائه 
يخضع أيضا لواجبات التسجيل ديال %1.5 إثر عملية القسمة بين 

الورثة.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

باختصار واخا ما يكونش البث املباشر أنا كنعتبر بأني ممثل لألمة 
التصاعدية على اإلرث راه ما  خاصني نحاول نقنعهم، هاد الضريبة 
كديش �سي دولة متقدمة وال تقدمت في العالم ما اعتمداتوش باش 
تقدم قلبو لي على �سي دولة في العالم اللي تقدمات بال ما يكون عندها 
ضريبة على اإلرث معقولة ما�سي �سي حاجة اللي أناخدو كل �سي األغنياء 
معقولة، احنا غير معقول في املغرب حاليا الواليات املتحدة عندها 40% 

هادي دولة ليبيرالية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون:160

املمتنعون: 62

مناقشة نفس املادة ورد بشأنها تعديل وحيد من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

بلس ديبلرئيس،

هاد التعديل دائما دعما للسيد الوزير هاد التعديل يهم الدعم ديال 
الطبقة املتوسطة، والتخفيف من األعباء التي تثقل كاهلها وتحسين 
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القدرة الشرائية للطبقة املتوسطة وهو أنه نرفعو القيمة ديال الخصم 
من األعباء العائلية على الضريبة على الدخل من 360 ل 600 درهم، أنا 
كنظن السيد الوزير هاد التعديل اللي شفناه ما غاديش يكلف ميزانية 
الدولة ماليير الدراهم هي 10 ماليين فقط أظن بأنها أقل �سيء يمكن أنه 

يدار الطبقة املتوسطة رأفة بها ورحمة بها، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد التعديل كيكلف 426 مليون درهم سنويا.

بلس ديبلرئيس:

تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

السيد الوزير، هل يمكن أن نعطف هاد 426 مليون درهم هو قبول 
ضمني لهاد التعديل، ألنه كنظن 426 درهم ما�سي زعما ليس باألمر 
أنتم  املتوسطة، وبالتالي اآلن  الطبقة  أننا ندعمو  باملقارنة مع  الكبير 
 le أمام تمرين زعما هادو راه كيم�سي في ميزانية التسيير كيم�سي غير ف
carburant je pense، فلهذا يعني أشرتم على أنفسكم أنكم خصكم 

توافقو غير إيال ما بغيتوش.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 160

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هاد التعديل تيهم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي L’ANAM وهذه 
تخلقات في 2002 ولكن تفاجأت في 2014 بأنه املطالبة ديالها بتأدية 
الضريبة على القيمة املضافة ويعني ما كاينش �سي حاجة اللي كتبرر هاد 
املسألة وأدات هاد الضريبة اللي كنطالبوا إسوة ب CNOPS وإسوة ب 
CNSS أنها تعفى من هاد املسألة ديال الضريبة ويتم إرجاع ما أدته ربما 

خطأ إلدارة الضرائب، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو سبقنا تحدثنا على هاد النقطة، ولكن للتوضيح قلنا املعامالت 
املالية والتجارية اللي ما كتدخلش في املهام ديال L’ANAM هي معنية 
بالضرائب، وباش نعطيك واحد املثال إيال عندها أموال يعني في الخزينة 
فائض تيمكن لها توظفوا بحال دابا في األبناك وداك الفائدة اللي كتاخذ 

منها هي معنية بالضريبة كما جميع الفوائد.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 164

املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل واحد من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، غير من أجل إنصاف الطبقة الوسطى فهاد الوطن، 
إذن واحد اإلمتياز بالنسبة للسكن خلقنا دعم هذه سنين باملاليير ديال 
ما  ولكن  الجهود،  فيه جميع  واستنفذنا  اإلجتماعي  للسكن  الدراهم 
عمرهم انخرطو في �سي ورش ديال سكن الطبقة الوسطى وما كاينش �سي 
امتياز حظات به هاد الطبقة الوسطى بالسكن، اآلن واللي جزء منها بدى 
تيلتجأ ويقتني مساكن ديال السكن اإلجتماعي وإيال درنا إحصاء غنلقاو 
بأن نسبة كبيرة ولجات لهاد السكن االجتماعي اللي هو ما مخصصش 
لها، في الوقت اللي املنعشين العقاريين والدولة ما دارتش إجراءات من 
أجل تحفيز ولوج هذه الفئة إلى سكن منصف وعادل ممتلكين إجراء، 
اآلن ألنه نتمناو الحكومة بعد استنفاذ اآلن في 2020 هاد الورش املادة 
ديالوا أن تجيب لنا مقترحات عملية اللي تشكل لنا عدالة اجتماعية في 

مجال السكن في هذا الوطن الحبيب، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو الطبقة الهشة أو يعني كل الفئات االجتماعية عندها تحفيزات 
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خاصة فيما يخص السكن االجتماعي بحيث معفية من الجميع حتى 
ديال التنمبر وهذا ما غتخلصوش، ثانيا عندها إعفاءات فيما يخص 
تشجيع ديال املقاوالت باش يبنيوا، فيما يخص يعني هاد البرنامج كان 
محدد إلى غاية 2020 وغادي يجي يشرف على النهاية ديالو في السنة 
املقبلة إن شاء هللا وغادي نبداو برنامج آخر كما دعى إلى ذلك صاحب 
الجاللة، قال لنا بغينا غير الجديد من االستراتيجيات القطاعية منها 
املعنية وغادي  الفيدرالية  مع  اآلن  تفاوض  في  واحنا  السكن،  قطاع 

نجيوا إن شاء هللا بتشجيعات تتهم جميع الفئات املجتمعية كما.

بلس ديبلرئيس:

تفضل بكيفية مرة أخرى، كعادتك.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

املقبلة  السنة  أن  منكم  تعهد  هذا  نعتبر  الوزير،  السيد  شكرا 
الهشة  اإلجتماعية  الفئات  جميع  كيوازي  اللي  امتياز  لنا  غتجيبوا 

والفقيرة واملتوسطة، تبارك هللا عليكم وهللا يعاونكم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 62

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

إلى  يرمي  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  من  آخر  تعديل 
إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 البند 1 من مشروع قانون 

املالية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بإضافة  التعديل  بهاد  تقدمت  النيابية  املجموعة  الوزير،  السيد 
مادة، وهو في البحث عن موارد جديدة ألن في إطار األجوبة ديالكم على 
التعديالت السابقة ديما كتهضروا على التكلفة، اليوم جبنا هاد التعديل 
من أجل، البحث على موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع 
العدالة جبائية، وكذلك  الجبائي والسعي نحو تحقيق واحد  الوعاء 
الهدف منو هو الحد من الفوارق اإلجتماعية، وكذلك الحد من الغناء 
الفاحش لبعض األشخاص اللي اليوم من واجب التضامن اليوم هذا 
دين على األجيال ديالنا من أجل تحقيق واحد العدالة اجتماعية داخل 

املغرب، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، نفس املوقف؟

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

الضرائب  زيادة  يعني  يخص  فيما  التعديل  هاد  املوقف،  نفس 
الجديدة خصها دائما، واحد التدقيق فيما يخص يعني الدراسة ديالها 
الوقت  في  مقبول  غير  وبالتالي  الحكومة،  عليها  توافق  يمكن  ما  قبل 

الراهن.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت، السيدة الرئيسة بتركيز كما..

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

بتركيز شديد السيد الرئيس،

السيد الوزير، كنا نأمل أنكم تعاملوا إيجابيا مع هاد التعديل اللي 
تقدمت به املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، ألن تنعتبروه تعديل 
جوهري في مشروع القانون داملالية، عالش؟ ألنه غير في إطار التفعيل 
وكنعتبرو  مبدأ دستوري  اللي هو  التضامن  مبدأ  املبدأ،  واحد  ديال 
نفسنا اليوم احنا في واحد الظرفية، في واحد املناخ اللي فيه تنامي 
ديال الطلب اإلجتماعي، فيه طلب على املدرسة العمومية، فيه الطلب 
على التشغيل، فيه الطلب على هذا، وبالتالي كنا كنعتبرو اليوم كان 
آن األوان باش يكون واحد االنخراط جماعي، انخراط إرادي لكل فئات 
هاد املجتمع، لكل مكونات املجتمع، وكانت عندكم واحد الفرصة ديال 

املصالحة ديال الفئات امليسورة مع أوسع فئة..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 162

املمتنعون: ال أحد

تعديل واحد من  بشأنها  املادة ورد  نفس  مناقشة  إطار  في  دائما 
النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكرا، هاد التعديل فيه شقين، الشق األول كيتعلق بواحد هذه 
احنا  سنتين،  ملدة  فاتت  اللي  السنة  الحكومة  جابتها  اللي  املساهمة 
الشركات،  على  استثنائية  املساهمة مساهمة  هاديك  تبقى  كنقترحو 
ولكن نضيفو نبداو من 20 مليون درهم إلى 40 مليون درهم بواحد 
السعر ديال %1، اإلبقاء على السعر اللي اقترحته الحكومة ومطبق 
حاليا ديال %2.5 بين 40 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وفوق 
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100 مليون درهم يطبق السعر ديال %3، وكذلك باملوازي مع هذا هذا 
البرملان  طبقا لتوصيات ديال واحد املهمة استطالعية اللي دارت في 
وتصريحات كثيرة وكثيرة جدا، تطبيق بواحد السعر ديال %5 على رقم 
املعامالت ديال الشركة املحروقات غير سنة واحدة ما كنقولوش إلى 
األبد، سنة واحدة، هاد التعديل إيال قبلتيوه يمكن كيدخل الدولة 
امليزانية ديال الدولة 5 داملليار الدرهم، السيد الوزير وكنقترحو هاد 5 
مليار درهم تخصص باش ما دخلوش في هاديك السياسة ديال تفويت 
املؤسسات ديال الدولة وال تفويتها الشركات العمومية، فهذا تعديل 

معقول كنتمنى مرة أخرى تقبلوه.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، تفضل.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

فيما يخص املحروقات يعني تحدثنا عليها فيما قبل، الشق األول 
يتحدث على..

بلس ديبلرئيس:

الجانب األول.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

فيما يخص املساهمة التضامنية ديال الشركات فهي خلقناها سنة 
2019، وكان تعهد من الحكومة في مقت�سى القانون املالية ديال 2019 
بأنه غادي تكون فيها سنتين، وبالتالي خصنا نحترمو أوال هاد املقت�سى، 
تيخلصوا  اليوم  اللي  االقتصاديين  الفاعلين  مع  تعهد  درنا  إيال  ألن 
%2.5 زيادة على الضريبة على الشركات، وللتذكير فحتى الشركات اللي 
كتخلص %37 اليوم اللي تنتحدثو عليها بحال دابا األبناك وشركات 
%37 وزدنا عليهم  إلى آخره هادوك تيخلصو  التأمين  التأمين وإعادة 
لهاد  وباإلضافة  الشركات،  على  الضريبة  ديال   40% وبالتالي   ،2.5%
ال�سي ملي كيبغيو يديرو يعني توزيع األرباح تيخلصو %15 من داك ال�سي 
اللي كيبقى، وبالتالي كيخلصو مجامال 50 % ألن %60 كيخلصو فيها 
%15 تبقى يعني %9 كتزاد على %40 هي %50 ما يمكنش نطلبوه يعني 
منين كتفوت %50 كندخلوه ف la2confiscation يعني الضريبة كتولي، 
وبالتالي احنا كنقولو بعدا دوز هاد العمل ويمكن اإلنسان يفكر في تدبير 
آخر تضامني، فشفنا كلنا جبنا التدبير ديال %2.5 اللي تيدخل 2 مليار 
ديال الدرهم سنويا، هاد التدبير يعني جاو فيه اقتراحات عدة من جميع 
الفرق يمكن نخممو فيه عاوتاني في السنوات املقبلة كيفاش يمكن لو 

يكون إيال كان فيه يعني إلزام أوموارد إضافية.

بلس ديبلرئيس:

في رمشة عين.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

ال فقط ال�سي السيد الوزير باش نبقاو هنا معقولين ومسؤولين ما 
كنقترحش نعاود نزيدو �سي ضريبة جديدة هاد الضريبة اللي جات ملدة 
سنتين نعدلوها لسنة واحدة، هذا هو االقتراح، ولكن الجانب الثاني اللي 
تكلمتي عليها ديك %15 زائدة راه ما�سي زعما عاوتاني الناس يفهمو كل 
�سي راه ما�سي غير الشركات les dividendes، عند هاد السيد الشخص 
هو اللي يخلص عليها، هديك ضريبة على الدخل، ما�سي ضريبة على 
الشركات، الضريبة على الدخل، منين يخلص les dividendes وهذا 
هذا غير عادل هو كيخلص %15 بصحتو وراحتو خال له باه وال �سي 
حاجة وعندو des dividendes كيخلص %15 ولكن األجير اللي ما خال 

له باه حتى �سي حاجة كيخلص %38 واش كتعتبر هذه عادلة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 11

املعارضون: 162

املمتنعون: 53

نفس املادة ورد بشأنها تعديل آخر للنائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكرا، سأختصر في تقديم هذا التعديل قدمناه العام اللي فات 
الرقم  بنفس  احتفظنا  حينت  املادة  في  مادي  الخطأ  واحد  كاين  أو 
ديال ديال العام اللي فات ديال املدونة، فكان معذرة، هاد التعديل 
هو ضريبة على الثروة، ولكن الضريبة على الثروة جد معقولة، ال�سي 
السيد الوزير شوفوا األرقام واألسعار اللي كنقترحو، كنقترحو، انطالقا 
من 5 داملليون ديال الدرهم %0.1 من الثروة، فبالتالي زعم واحد اللي 
عندو 5 مليون درهم غيخلص 5 آالف درهم في السنة، هاد التضامن 
لكان يمكن لو يدخل للميزانية ديال الدولة 4 داملليار ديال الدرهم، هذا 
دراسة قمنا به ولكن كنعاود نركز ال�سيء اللي طلبتها من للحكومة، هي 
توفير لنا هاديك املعلومات حول الثروات العقارية ديال البالد ما�سي 
باألسماء حيث تروجت الهدرة بنا كنقلبو على األسماء ديال األثرياء، 
ال ال، غير نعرفو %0.1 من األثرياء شحال عندهم كممتلكات عقارية 
واشنو القيمة ديالها، واحنا غادين حتى نعرفو شحال ديال املغاربة 

عندهم ممتلكات عقارية، وشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

في  حتى  يعني،  جات،  الثروة  على  الضريبة  ديال  الفكرة  هاد  هو 
والدراسة  فيها  التدقيق  تيخص  واللي  للجبايات،  الوطنية  املناظرة 
ديالها من طرف اسمو ويشوف األثر ديالها، على comportement ديال 
امللزمين، والتالي احنا، يعني، في إطار مشروع قانون املالية اليوم يعني 

يصعاب يتحدث عليها اإلنسان، وبالتالي غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 162

املمتنعون: 63

أعرض املادة 6، ما زال ما زال، ولكن نهيوها كما جاءت في مشروع 
قانون املالية وبعد ذلك سنمر إلى بعض التعديالت املتعلقة ببعض 
الفرق ستكون املادة 6 مكررة، هذا ما توصلنا به، السيد السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجريي)نقطةينظام(:

بلس ديبلرئيس،

باقي التعديل ديال فريق األصالة واملعاصرة في املادة 123 الخاصة 
باإلعفاءات، دخل املادة 6 من مدونة الضرائب، ما يمكنش نصوتو على 

املادة قبل ما ندوزو التعديل.

بلس ديبلرئيس:

أنا آسف، ما توصلت به يتوقف عند آخر تعديل، ولكن هذا ال يمنع، 
نعم، ال كاين تعديالت بعد املصادقة على املادة 6 كما جاءت في قانون 

املالية، دائما في سياق مناقشة املادة 6 دائما، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنوي)نقطةينظام(:

باش  التصويت  ديال  املنهجية  واحد  درتوا  الرئيس،  السيد  دابا 
تختصر مزيان، غير املادة 6 كما جاءت في القانون فيها 4 فيها 5، واحد 
روماني 2، 3، 4، 5، وهادو كلهم في 2 روماني اللي تابعا املادة 6 راه 
كاينة هاد املواد، فلذلك السيد الرئيس غير هاد ال�سي اللي تفضلوا به 
السيدات والسادة النواب راه كاينة في املادة 6، أطلب باش يتقدموا عاد 

ندوزو للمادة 6 كما جاءت في مشروع القانون املالية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجريي)نقطةينظام(:

باقي تعديلين السيدة النائبة هي االولى.

بلس ديبلرئيس:

السيدة النائبة، تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيمونىيأشريط:

الخصوم  في  الحق  دون  اإلعفاء  بخصوص   91 املادة  في  تعديل 
وخصوصا املادة 3 التي تقول الخدمات التي تنجزها مقاوالت التأمين 
وإعادة التأمين والخاضعة للرسم على عقود التأمين املنصوص عليها 
في هذه املادة، تمت إضافة وكذا العموالت واملكافآت التي تدفعها هذه 
املقاوالت لكل عون أو وسيط أو سمسار نظرا للعقود التي يقدمها، تم 

اقتراح إعفاء عموالت وسطاء التأمين لألسباب التالية: على خالف املهن 

التي تنفذ معامالت تتم محاسبتها للمستهلك النهائي على وجه التحديد 

ال يتقا�سى وسطاء التأمين مكافآتهم من حاملي وثائق التأمين مباشرة 

ولكن يتقاضونها من مقاوالت التأمين بموجب العقود التي يجلبونها 

ويتم اقتطاع مبلغ هذه الكفاءة من قسط التأمين على شكل عمولة 

يدفعه  الذي   17.99 التأمينات  مدونة  قانون  من   9 للمادة  استنادا 

الشخص املؤمن له، وها هي عملية غير منفصلة أو قابلة للفصل من 

عملية التأمين، وباعتبار هذه العمولة إحدى مكونات قسط التأمين 

الخاضع حصرا للضريبة على عقود التأمين مرة واحدة، فإنه يجب أن 

ال تخضع هذه العمولة للتضريب اإلضافي من خالل تطبيق الضريبة 

على القيمة املضافة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير،

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال، هاد الضريبة على القيمة املضافة ديال وكالء أو وسطاء التأمين 

هي متواجدة منذ عقود، ما�سي جابها �سي يعني ما�سي مقت�سى ديال هاد 

قانون املالية؛ ثانيا يعني عندها كتمكن من موارد الدولة ما بين 350 و 

400 مليون درهم سنويا، وبالتالي طلب اإلعفاء ديالها غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.
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بلنائبيبلس ديسع ديبلضول:

السيد الوزير، متافق معاك بأنه هي كاينة منذ عقود ولكن هاد 
الحيف كاين منذ عقود، هاد الحيف اللي عالش كنهضرو راه كاين منذ 
 c›est une double taxation عقود، خصوصا أنه هذا تضريب مزدوج
وهاد ال�سي يقرون به حتى في إدارة الضرائب، أنه هاديك كانت TPS قبل 
 NE SONT هاد الناس ما�سي مستهلكين نهائيا TVAو .TVA وتحوالت ل
PAS DES CONSOMATEURS FILO، ضف إلى هذا السيد الوزير بأن 
 LES عندهم 2 بالنسبة للمكاتب املباشرة اللي عند الشركات TVA هاد
BUREAUX DIRCETS راه ما تيخلصوهاش، فلهذا احنا تنعتبروا بأنه 
هذا راه ما�سي إعفاء، هذا تصحيح لواحد الحيف اللي هو استمر منذ 
سنين، علما بأن هناك عدد من الدول اللي تخالت على هاد املسألة 
هادي، بحكم أنه كاينة بعدا في قسط التأمين يعني ديك الضريبة راه 

كاينة موجودة في LA PRIME TOTAL، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

دائما في سياق املادة 6 لكم الكلمة السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

شكربيبلس ديبلرئيس،

التعديل فيما يخص املادة 123 املتعلقة باإلعفاءات والسيد الوزير 
اتشبثنا باش نطلعوا هاد التعديل للجلسة العامة لتوضيح مجموعة 
من األمور، خصوصا وفي إطار التضامن الحكومي السيد وزير الطاقة 
واملعادن خالل جلسة في مجلس املستشارين بعد مرور قانون املالية 
السنة اللي فاتت صرح للعموم بأنها سيتم إعفاء منظومة الري كاملة 

بالنسبة للفالح.

السيد الوزير، اإلجراءات اللي جبتوها الضريبية فيما يخص الفالح 
هاد السنة نوضحوها لكم ونوضحوها للسادة النواب، حتى اإلعفاءات 
 LES MOTEURS LES POMPES اللي كانت عند الفالحة فيما يخص
EMERGERS LES VENTRES COMBUSTIBLES راه تراجعات عليها 
الحكومة وضربتها هاد العام، مع إضافة الجملة 57 املضخات املائية 
التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بكل الطاقات املتجددة واملستخدمة 
في القطاع الفالحي، وهذا السيد الوزير راه مغالطة للرأي العام، ليس 
هناك أي إعفاء ألن UNE POMPE EMERGER البومبة اللي كتخدم 
بالضو راه كتخدم بالطاقة الشمسية، يعني غنضيفوها واحد املحول 

مع  التام  التناقض  يعني  تخدم،  وغادي   le convertisseur كيتسمى 
حا، وإيال 

ّ
ما جاء في تصريح السيد وزير الطاقة واملعادن وسمعوه الفال

كنتو فعال باغيين تشجعو الفالح على إستعمال الطاقة الشمسية يجب 
إضافة األلواح الشمسية، ألن هي اللي مازال ما معفياش أما البومبا 
راه كانت معفية في 2019، وحّيدتو لها اإلعفاء هاذ العام، أنا كنقول 
ي 

ّ
حا ألن الشركات اللي كتعمل في القطاع مل

ّ
هاذ الكالم باش يوصل للفال

كيم�سي عندها الفالح كيقول ليه راه قالو لينا في التلفزة كيقول ليه مول 
الشركة سير شريها التلفزة، هي هاذي السيد الوزير، كيقول ليهم راكم 
معفيين وهاذ العام تزادت %20، ما عرفتش شكون اللي غادي نثيقو؟ 

 وزير الطاقة واملعادن؟
ّ
 وزير املالية وال

ّ
واش الحكومة وال

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال كاين 2 النقط، النقطة األولى هي ما خصش تكون املزايدة فيما 
يخص في كل ما يهم التزام ديال الدولة في املواكبة ديال القطاع الفالحي، 
ربما هو اللي كيستافد من أكبر عدد من التحفيزات فيما يخص مخطط 
املغرب األخضر إلى آخره، احنايا الحظنا بأن واحد العدد ديال املنتوجات 
اللي تيتم االستيراد ديالها للمغرب فيها استعمال مزدوج، هو بتوافق مع 
الوزارة املعنية حّيدنا واحد العدد ديال املنتوجات وخّرجناها، وقلنا بأن 
عالش استعمال مزدوج؟ لقينا بأن باملعدل الثلثين ديال الواردات تتم�سي 
لغير القطاع الفالحي وكتستافد من اإلعفاءات الضريبية بصفة عامة، 
ولتصحيح هاذ املوضوع للتصحيح، أوال اتفقنا بأن الوزارة بقرارات في 
إطار التحفيزات اللي كتعطى مباشرة للفالح اللي غيجيب الوثيقة بأنه 
ص غنرجعو لو فلوسو، أما ذاك اللي غيم�سي يهز la pompe ويديرها 

ّ
خل

في البسين هذاك عالش غيستافد من اإلعفاء؟ ما عندو الش.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، السيد الرئيس بإيجاز إذا سمحت.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

بلس ديبلرئيس،

هنا في الجلسة غيكونو استثناءات بخصوص بعض املواد، احنا 
احنا كنسمعو  به  كنزايدوش عليكم  ما  الوزير  السيد  التوضيح  هاذ 
2 وزراء أنتما حكومة في إطار التضامن الحكومي، وزير كيجي للجلسة 
العامة ويقول بالحرف إعفاء منظومة الري، منظومة الري واضحة دبا 
هاذ التوجيه اللي عطيتود السيد الوزير راه كنعرفو بأنه ولكن راه إدارة 
الجمارك وإدارة الضرائب هما اللي خصهم يتّبعو املنتوجات، ويكون 
التزام من الحكومة بأنه غترفع من نسبة الدعم اللي كاين فهاذ القطاع 
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فهاذ املنتوجات، ألنه راه غتكون التكلفة عالية على الفالح البسيط، 
وشكرا. واأللواح الشمسية ما جاوبتنيش عليها السيد الوزير راه هي 
موضوع التعديل، أنا كنتكلم على األلواح الشمسية من أجل تشجيع 
الطاقة راه موضوع التعديل هو إضافة األلواح الشمسية في 58، إيال 

كنتو بغيتو تشجعو القطاع.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

نمر اآلن إلى التعديل في نفس املادة من طرف الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، 2 في جملة واحدة، هاذ املرة دفعة واحدة تفضلي 

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

السيد الوزير، هاذ التعديل كيهم تنزيل في أهم مخرجات وتوصيات 
املناظرة الوطنية للجبايات، كذلك أنه تيهم أننا نرفعو املوارد للميزانية 
ديال الدولة، هاذ التعديل تيهم رفع الضريبة على القيمة املضافة ملواد 
الرفه من 20 إلى %30، إذ من غير املعقول السيد الوزير، بأنه واحد 
الشخص قادر أنه يشري يخت وقادر أنه يشري مجوهرات ثمينة وقادر 
أنه يشري السجار ويشري اللوحات الفارهة والسيارات الفارهة، يخضع 
لنفس نسبة الضريبة على القيمة املضافة شأنه شأن سائر املواطن 
الفقير اللي كيشري املواد االستهالكية العادية اليومية، وبالتالي إيال كان 
الهدف ديال هاد قانون املالية اآلن هو تنزيل توصيات املناظرة الوطنية 
للجبايات وأن الهدف ديال الحكومة أنها ترفع املداخيل ديال ميزانية 
الدولة، ها هي اآللية، السيد الوزير، ها هي اآللية لتنزيل هاد 2 ديال 

املضامين، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

غتقدم كل �سي؟

بلس ديبلرئيس:

ثانية  تحترمي مرة  لم  إذن  الثاني،  األول وال  التعديل  تقديم  هذا 
الوزير،  السيد  التعديل، طيب  البداية، طيب  منذ  املتبعة  املنهجية 

السيد الوزير سنمر تعديال تعديال، السيدة النائبة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

ديال  املضافة هناك توصيات  القيمة  الضريبة على  فيما يخص 
املناظرة الوطنية للجبايات ومن جملة هاد التوصيات هو يعني تقليل 
على  الضريبة  يخص  فيما  اآلن  متواجدة  اللي  املئوية  النسب  عدد 
القيمة املضافة، عندنا %7 وعندنا %10 وعندنا %14 و عندنا 20% 
وغادي نزيدوا وحدة أخرى في عوض ما نقلصوا هادي املسألة األولى، 
وبالتالي احنا في إطار تنزيل هاد التوصيات ديال املناظرة ديال الجبايات، 
جبنا كيف قلت لكم يعني في املداخلة األولى بأنه جبنا 22 توصية، 
بدينا التنزيل ديالها اآلن واحنا درنا بأنه غايكون تدرج في املعاملة مع 
التوصيات على مدى 5 سنوات، ما يمكنلناش نديروا كل �سي في وقت 
واحد فيما يخص التفعيل ديالو، وبالتالي كتبقى هاد االقتراح عالق، 

بدما نلقاوا له الوسائل ألجرأته.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

التعديل الثاني السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

باألدوية  تيتعلق  االستقاللي  للفريق  بالنسبة  الثاني  التعديل  هذا 

اللي هي إما مستوردة أو مصنعة محليا وغالية الثمن تتعلق بالسرطان 

والتهاب الكبد إلى غير ذلك، كان واحد املرسوم اللي كيحدد يعني هامش 

 588 بين  ما  اللي هي  لألدوية  300 درهم  ل  بالنسبة  في جزافي  الربح 

و1766 درهم و400 درهم بالنسبة لألدوية اللي أكثر من 1766، دابا 

الصيادلة ما بقاوش كيجيبو هاد األدوية، عالش ما كيجيبوهاش ألن 

غالية الثمن كتزيد في الرقم ديال املعامالت ديالهم وكيكون عليهم يعني 

ترتيبات ضريبية، إذن نحن نقترح أن نستثني هاد رقم املعامالت ديال 

هاد األدوية من الضريبة، باش يمكنليهم أنهم يجبو للصيدليات، ال ما 

بقاوش يجيبوهم الصيادلة ألنهم تيخسروا فيهم هاد الصيادلة نظرا 

لوجود الثمن، ألن الربح الجزافي وكذلك الغالء ديال الثمن ديالهم.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.
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بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو كاين 2 دالنقط النقطة األولى هي أنه هاد الهامش دالربح ديال 
400 أو 500 درهم اللي محدد بمقت�سى مراسيم مع الصيادلة، هو تيمثل 
يعني بنسبة مئوية ما بين 6 و 10 % ديال هامش الربح، مقارنة مع 30 
% في األدوية العادية، وبالتالي هاد الحد األدنى من الضريبة هو تيمثل 
0.25 % من رقم املعامالت، ما�سي هو اللي هو السبب في عدم استيراد 
األدوية، عدم استيراد األدوية ربما داك هامش الربح ما كافيش، وإيال 
كان ما كافيش خصنا نرجعوا للمرسوم ونديرو إعادة النظر فيه، ما�سي 
نمشيو للضريبة على الشركات ونغيروها، وهذا هي النقطة الثانية اللي 
بغيت نقول لك وما داخلش في باش نبداوا نقصوا من رقم املعامالت في 
�سي حوايج وكذا، ما داخلش في الحكامة الضريبية يعني كما اللي باغي 

املغرب ينخرط فيها.

بلس ديبلرئيس:

ال املعارض هاد املرة هو األول تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنو:

بال ما ندخلو في التفاصيل ديال T4 وT3، و300 درهم، 400 درهم، 
فوق 2000 درهم بالنسبة للدوا، من الناحية التشريعية نحن برملان، 
احنا كنشرعو، كنصدرو قانون، ما يمكن ليش أنا كبرملان نم�سي نشّرع 
لواحد  نم�سي  وغادي  القانون  كنخّرج  كنشّرع  أنا  كنقول  بمرسوم، 
املرسوم وخصني نعّدل هذاك املرسوم باستثناء هذاك ال�سي اللي جا 
فهذاك املرسوم، ما يمكنش من الناحية التشريعية T3 T4 وهاذ ال�سي 
خص يم�سي لوزارة الصحة والوزير يغّير املرسوم، والسيد وزير املالية 

مستعد أنه يناقش مع وزير الصحة باش يغيرو املرسوم، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب تفضل ال�سي عدي.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

بلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، لنا يعني فهاذ البلد مخطط وطني ملحاربة السرطان، 
 les chimiothérapies ولكن املعضلة الكبيرة بزاف هي األدوية ديال
 le ،اللي تيديرو 2 ديال املليون des cures غالية وغالية بزاف، كاينين
minimum ديال les cures اللي كيديرو املواطن بشكل عام هما 6 ديال 
les cures، هي 12 مليون، هاذ الدوا كيدير 2 ديال املليون في بالدنا كيدير 
2000 درهم في الهند، ما قاله النائب املحترم صحيح باش غادي نشجعو 
les pharmacies باقتناء األدوية باش يكون في متناول ديال الناس وما 
وزارة  الثانية عالش  النقطة  العقل؛  كنعتقد هذا هو  أنا  يخسروش 

الصحة تحدد أثمنة األدوية؟ وعالش مديرية األدوية في وزارة الصحة؟ 
العقل السليم اليوم ببالدنا ناخذو التجربة ديال فرنسا وديال ميريكان، 
وكالة وطنية لألدوية واملستلزمات الطبية وامللف ديال األدوية ببالدنا راه 
كاين الفساد وأنت تتعرفو السيد الوزير، وهذاك امللف خصو يم�سي 
للمحكمة، وخص املتابعات القضائية، إيال كنا بالفعل يعني كنربطو 
املسؤولية باملحاسبة، هاذيك املديرية فيها العجب، وفيها مشاكل، وما 
خصناش اللوبي ديال األدوية يولي يسيطر علينا فهاذ البالد، خصو 
يساهم كذلك، ألن راه مجموعة ديال األثمنة ديال األدوية راه كتفوق 

التصور ديال املواطنين.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل التصويت:

املوافقون: 63

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

التعديل الثالث واألخير السيد النائب طيب صافي.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

السيد الوزير، هذا تيهم تنزيل توصيات املناظرة الوطنية 3 للجبايات 
هذا فيما يخص يعني الشركات أو يعني األنشطة اللي هي في القطاع الغير 
مهيكل واللي هي كتبغي أول مرة أنها تدخل القطاع املهيكل، كان واحد 
اإلعفاء ديالها ابتداء من فاتح يناير، ولكن بغينا أنه يتم نفس العملية 
ابتداء من يناير 2020 إلى غاية متم يعني سنة 2021، باش يمكن لينا 
أنه نوسعو من الوعاء الجبائي خصوصا بالنسبة لألنشطة اللي كانت 
 7 سنين، يمكن لينا أنه 

ّ
موجودة يعني موجودة هاذي واحد 6 سنين وال
اآلن تدخل فهاذ اإلطار ديال اإلعفاءات، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير، وضح طبيعة السؤال.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

خاصة  للجبايات  الوطنية  املناظرة  توصيات  تنزيل  إطار  في  هذا 
املنظم  الغير  القطاع  تشجيع  الجبائي،  الوعاء  بتوسيع  منها  املتعلقة 
لالنخراط في املنظومة الضريبية، نقترح تمديد استفادة ديال هؤالء 
الدخول  أساس  على  املنهي  الرسم  الجدول  في  تسجيل  من  امللزمين 
املكتسب والعمليات املنجزة ابتداء من يناير 2020 إلى غاية 2021، 
وهذا يعني تفاعال مع املقتضيات املتضمنة في املادة 7، ألنه كان هاذ 
املسألة من فاتح يناير كانت موجودة في 2015، اآلن بغينا بالنسبة ل 

2020-2021، هذا القطاع غير املهيكل.
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بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد التدبير ما عطاش النتائج ديالو، وبالتالي حنا ما كنشوفوش فيها 
زعما �سي غاية لتمديده.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

خلصنا من مناقشة املادة 6 وأعرضها للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة:

املوافقون: 162

املعارضون: 66

املمتنعون: ال أحد

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى إضافة 

مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 املكررة مرتين من مشروع قانون املالية، 

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السيد الوزير، هذا يخص مدونة تحصيل الديون العمومية، هادي 

فيما يخص املادة 100 و102 و104، وهاد التعديل هذا كيهم ما يسمى 

ب l›ATD يعني إشعار الغير الحائز، اللي هو أنه إدارة الضرائب يمكن لها 

تم�سي مثال إلى بنك معين ويمكن لها تحجز على األموال ديال يعني ملزم، 
املشكلة ديال هاد املسألة هادي، وهو أنه كاين يعني هو هذا القانون 

تيرجع ل 1999، تم التطبيق ديالو في عام 2000، أشنو فيه؟ كاين واحد 

اإلشكالية ديال الترجمة: ATTRIBUTION ترجمت بالتسليم الفوري، 

احنا تنقولو نعاودو الترجمة ديالها ألنها مهمة، أنه يبقى هذا يعني تخويل 

فوري، إلى حين أنه هداك امللزم يمكن ليه يم�سي للقضاء وال يم�سي أمام 

اللجنة الوطنية في هاد اإلطار هذا، وعاد يمكن أنه يسحب هداك املبلغ.

كاين التعديل التالي حتى هو مرتبط به، السيد الرئيس، .. املادة 104 

..

بلس ديبلرئيس:

فيما بعد، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

تحصيل  مدونة  ديال  املراجعة  بأن خصنا  قناعة  عندنا  هو حنا 
الديون العمومية، وكيف قلنا جاء في اللجنة ديال املالية، اتفقنا على 
أنه غادي نجيو بإعادة النظر في هاد املدونة ككل، وغنجيبو لكم مقترح 

متكامل، باش ما نديروش فيه يعني إصالحات جزئية.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت..، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبر حو:

شكربيبلس ديبلرئيس،

نحن نعارض هذا التعديل لسبب بسيط، وهو أن تعديل مدونة 

تحصيل الديون العمومية يجب أن ال يقتصر على تعديل شكلي، خاصة 

فيما يتعلق باإلشعار الغير الحائز، حنا في لجنة املالية قدمنا تعديل 

عميق، فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تخول لألغيار، للحائزين، 

الضمانات للشركات، لرجال األعمال إلى آخره، ولكن بعد 20 سنة من 

تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية والتزام السيد وزير املالية، 

العمومية،  الديون  تحصيل  ملدونة  عميقة  مراجعة  تكون  غادي  أنه 

فبالتالي حنا سحبنا التعديل ديالنا على اإلشعار الغير الحائز، انتظار 

لهاد اإلصالح العميق، اللي فقط ما غيقتصرش على ما هو شكلي، وإنما 

غادي يدوز لضمانات حقيقية وغادي يحل إشكاالت حقيقية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب، نفس التركيز املعهود فيك.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

بلس ديبلرئيس،

بنفس التركيز، إيال بغينا أننا نجحو املادة 7 اللي هي كتقول بأنه 
غادي نعطيو واحد املقاربة إبرائية السترجاع الديون، البد أنه لزمو 
على هاذ املسألة ديال la TVA الطبي هذا ما�سي تعديل شكلي، هذا هو 
الجوهر ديال املسألة، ألنه املسائل ديال التبليغ واملسائل ديال هاذي راه 
موجودة في املسطرة املدنية، ويمكن ناخذو ما هو موجود في املسطرة 
التعديل األسا�سي وهذا هوالتعديل  و نعملوه مع هاذ ولكن هذا هو 

الجوهري الذي يجب أن يكون، شكرا.
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بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 162

املمتنعون: 2

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 املكررة مرتين من مشروع قانون املالية، 

وتهم واملادة 104من مدونة تحصيل الديون العمومية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

اللي كاين في مدونة  بالفعل السيد الرئيس، هذا واحد املقت�سى 
تحصيل الديون العمومية يعني املادة 104 تتقول بأنه هاذوك األغيار 
اللي هما أبناك وال موثقين وال اللي عندهم يعني أموال ديال امللزمين، إيال 
 
ّ
ما طّبقوش املادة 101 ينطبق عليهم ما ينطبق على هاذوك امللزمين، إال
اإلكراه البدني تنقولو احنايا ما يمكنش هاذ املسألة أنها تكون بالنسبة 
بعد  وذلك  اإلضافة  واحد  تنزيدو  املوثقين،  لهاذ  وبالنسبة  لألبناك 
استصدار سند تنفيذي من لدن رئيس املحكمة اإلدارية بصفته قاضيا 
لألمور املستعجلة باش يمكن لينا كذلك نحميو هاذ األغيار الحائزين، 

شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

عندي نفس الجواب بالنسبة اللي قلنا، غادي يكون يعني مراجعة 
ديال مدونة ديال تحصيل الديون العمومية بصفة عامة.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 164

املمتنعون: 2

نمر إلى املادة 7 من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل واحد 
من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيثريايبلصقلي:

تعديلنا السيد الوزير ينصب على نسخ هذه املادة اللي تنسميوها 

التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع الضريبي، ألنها تكّرس 
ثقافة اإلفالت من العقاب، وال تساهم في تعزيز عالقات الثقة باملواطنين 
وإدارات الضرائب، عالوة على أن هذه اإلجراءات من شأنها أن تطفي 

الشرعية على أنشطة غير شرعية يعاقب عليها القانون.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

به  ما جاء  في جوهر  تعديل  يعني  التعديل غير مقبول، ألنه  هذا 
مشروع قانون املالية.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 66

املعارضون: 164

املمتنعون: ال أحد

بالفريج  عمر  النائبين  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  املادة  نفس 

ومصطفى شناوي، السيد النائب لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

نفس التعديل فقط إضافة للتعديل اللي قدمتو املجموعة النيابية، 

اقترحنا عليكم كذلك بديل، فتح نقاش حقيقي حول الضريبة وأهمية 

الضريبة بالنسبة هاذ التوعية اللي خصها تكون في املجتمع، وما بعد 

اللي  3 شهور نديرو واحد اإلجراء  النقاش بعد شهرين وال  بعد هذا 

معترف به في العالم كلو، باش ما�سي ما، كنقترحو عليكم حلول، نعطيو 

واحد املهلة ديال 6 شهور لجميع املواطنين اللي بغاو يسّويو وضعيتهم، 

وكنقولو لهم باللي غنغيرو األلوان ديال األوراق البنكية، وباملناسبة 

نكتبو فيها بتيفيناغ كيفما بغينا، وهاديك الحالة من بعد 6 أشهر، 

هادوك الناس اللي ما بغاوش يردو ديك الفلوس غتبقى عندهم ديك 

اللي  الضرائب  الدار، وكنطلبوا، عندكم مديرية  في  الفلوس خاسرة 

تبارك هللا عليها فيها كفاءات، تدار واحد الوحدة لتسوية الوضعية ديال 

املواطنين، ما�سي ب %5 كاين اللي تجيه 10، كاين اللي يمكن تجيه 20، 

كاين اللي يمكن تجيه 90، وال %100، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.
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بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

نفس التعليل اللي قدمناه قبل قليل.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

السيد الوزير، ما بغيناش الحكومة تساهم في تبييض األموال، وهذا 
نوع من تبييض األموال، يعني باش واحد ما عرفناش هاد الفلوس منين 
جابهم، املصادر ديالها، كتقول ليه جيبها وعندك %5 كفى املؤمنين شر 
القتال، هاد ال�سي ديال عفا هللا عما سلف، املحاسبة السيد الوزير، 
وأداء  املحاسبة  ثم  املحاسبة،  ثم  املحاسبة،  الوزير،  السيد  أرجوك 

الضريبة وفق القانون وما يشرع به القانون.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديتوف قيكم ليلئيسيفريقيبلتجمعيبلدستولي:

القانون  العام، ألن  الرأي  ونغلطو  أنفسنا  نغلطوش  ما  باش  غير 
املشروع ملي جا، راه داير واحد الشرط أسا�سي، أن هاد الشخص اللي 
 les ف identifié غيستفد، غيكون عندو مصدر منهي أو فالحي، يكون
impôts، ما�سي غادي يجي من برا ويجيب فلوس ويجي يحطهم في البنك، 

ونقول ليه تبييض األموال، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 66

املعارضون: 164

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 164

املعارضون: 66

املمتنعون: ال أحد

هناك إضافة من طرف اللجنة للمادة 7، املادة 7 املكررة، الكلمة 
لكم السيد الرئيس لتنويرنا، صافي مصادق عليها؟ لقد صادقت اللجنة 

على إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 7 املكررة.

املوافقون: اإلجماع

املالية  قانون  يخص  فيما  اإلجماع  سيكون  بالخير،  يبشر  وهذا 
كذلك، شكرا.

نمر إلى املادة 8، ورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، رقم 24.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هذه بالنسبة للمقاربة اإلبرائية لألموال وكذلك املمتلكات املوجودة 
في الخارج، الحكومة عملت هاد املقاربة في 2014، وعطات الثمار ديالها، 
ولكن اآلن اإلرسالية اللي تنقولو للناس، هو أنه يمكن لك تدخل يعني 
هديك األموال ديالك ف 2014، وتعاود تخرجهم ونعاودو نسمحو ليك، 
إذن احنا اللي كنقترحو، أنه هاد املسألة تنطبق فقط على الناس اللي 
هما قبل من 2014، من قبل من فاتح يناير2014، اللي ما تمكنوش 
باش أنهم يصرحو باملمتلكات ديالهم، وال بالودائع املالية اللي عندهم في 
الخارج، ويستافدوا من هاد املسألة، ولكنهم هما اللي جاو من بعد هاد 
التاريخ هذا، ينطبق عليهم قانون الصرف، ما نعطيوش مقاربة إبرائية، 
نديرو استثناء، واستثناء  لينا  يمكنش  ما  كانوا مخالفين مرة،  ألنهم 

اإلستثناء في هاد اإلطار هذا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

الحكومة جابت نفس املقت�سى اللي كان في 2014، وهاد املقت�سى 
يعني متكامل وبّين على أنه ناجع، واحنا اللي تبدل هو السياق الوطني ألن 
املغرب وافق، وقع على اتفاقية مع الدول ديال O.C.D.E وهاد اإلتفاقية 
بموجبها غيكون التبادل اآللي للمعلومات، وبالتالي عندنا سنة 2020 هي 
مناسبة أخيرة لكل املغاربة اللي عندهم يعني ممتلكات أو يعني موجودات 
في الخارج باش يسويوا الوضعية ديالهم أمام مكتب الصرف وأمام إدارة 
الضرائب، ومن بعد هاد املدة فيعني ها هما املغاربة كلهم يعني على علم 

ويعني خصهم يتحملو التبعات ديالها في جميع اإلشكال.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 64

املعارضون: 164

املمتنعون: 2
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دائما في سياق نفس املادة، مناقشة نفس املادة ورد بشأنها تعديل 
واحد من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، السيدة الرئيسة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

شكربيبلرئيس،

كتطلب  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  الوزير،  السيد 
بنسخ هذه املادة، حذف هاد املادة، عالش؟ ألنها كنعتبرو بأنها فيها 
تطبيع مع سياسات عفا هللا عما سلف، يالاله تدارت في 2014، وبالتالي 
كاين هادي ناس، هادو ناس منهم ناس اللي هّربوا الفلوس لبّرا، هّربوا 
الفلوس بما فيها من العملة الصعبة، والبالد كانت محتاجة لها في ظرفية 
محتاجة فيها البالد، ومشاو كيمولوا اقتصاديات وكينقذو اقتصاديات 
ديال بلدان أخرى، وبالتالي احنا كنقولوا كفى من سياسة عفا هللا عما 
سلف، هذا الناس ما نجيوش اليوم ونقولو لهم عفا هللا عما سلف، 
أجيوا ديروا واحد البركة، أديوا واحد البركة لهذا، %5 ونجيوا ونديروا 
لكم اإلبراء ديال الذمة وعدم املتابعة، هذا ما بقاش مقبول اليوم، 
وبالتالي خاصة، السيد الوزير، خاصة بأن اليوم املغرب في إطار تنفيذ 
اإلتفاقية، في إطار دخول حيز التنفيذ االتفاقية اللي وقعها املغرب في 
إطار l’O.C.D.E، هاد الناس أشنو؟ هادي الناس غادي يجيوا بحكم 
القانون ألن العام الجاي راه بحكم هاد القانون غادي يولي التبادل اآللي 
للمعلومات، وبالتالي الحكومة اللي غادي تقول لك ما يمكن ليش نعرف 
 غادي هذا، تقول لك غير اللي جا من عندهم دابا راه 

ّ
هاد الناس وال

عندها اآلليات باش قد تعرف هاد الناس، وبالتالي..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

ايال سمحتو جبنا 4 وال 5 ديال مقتضيات مهمة فيما يخص إعادة 
الثقة، وهاد فيما يخص التعليل ديال هاد املادة فأنا سبق لي قدمته 

قبل قليل.

بلس ديبلرئيس:

تفضلي السيدة الرئيسة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

احنا بغينا غير نعرفو فين هي إعادة الثقة، هادي بالعكس تتكرس 

لثقافة اإلفالت من العقاب وما كتعطيش إشارات، ما كتعطيش إشارات 
قوية في ظرفية احنا محتاجها البالدنا، باش نقولوا بأن محاربة الفساد 
ما كايناش إشارات قوية ملحاربة الفساد، وبالتالي احنا ما كنعتبروهاش، 
تكريسا  بالعكس هي  الثقة،  اللي غتعزز  ما�سي رسائل  ما غتعززش، 

لثقافة اإلفالت من العقاب، وبالتالي كنقولو كفى كفى كفى.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 40

املعارضون: 164

املمتنعون: 26

نفس املادة ورد بشأنها تعديل من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

هو في الحقيقة نفس التعديل، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

نفس الجواب، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت، السيد الرئيس 
 8 للمادة  بالنسبة  التصويت  نعم  لي  اسمح  ديالكم؟  املالحظة  شنو 

بالنسبة للتعديل:

أجدد عملية التصويت:

املوافقون عن التعديل املقدم من طرف املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية.

املوافقون: 11

املعارضون: 164

املمتنعون: 52

التعديل املقدم من طرف النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي، 
لكم الكلمة نفس املوضوع.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

النيابية  املجموعة  قدماتو  اللي  التعديل  نفس  قبيلة  قلت  كما 
للتقدم واالشتراكية.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير نفس املوقف، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 11
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املعارضون: 164

املمتنعون: 52

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 164

املعارضون: 66

املمتنعون: ال أحد

املادة 8 املكررة صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

وهذا مؤشر إيجابي كذلك، السيد الرئيس هو اللي قالها املادة 8 
املكررة السيدة الرئيسة ياك ما عييتي اإلجماع.

نمر إلى املادة 9 من املشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل من 
النائبين عمر بالفريج ومصطفى شناوي، السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنوي)نقطةينظام(:

بلس ديبلرئيس،

كنتمنى تعطوني واحد الشويش ديال الوقت، طبعا ألن مع الدقيقة 
اللي محددة في إطار نقطة نظام، أوال طبقا للنظام الداخلي ال تعرض على 
الجلسة العامة إال التعديالت التي عرضت في لجنة املالية، وفي حالة إذا 
كانت ما تعرضاتش تخضع ملوافقة الحكومة، والحالة هذه فيما يتعلق 
بهذا التعديل، الوقائع السيد الوزير، السادة الوزراء، السيد الرئيس، 
السيدات والسادة النواب أنه على الساعة 2 من يوم الثالثاء درنا واحد 
اللجينة فيها السادة الرؤساء ديال الفرق واملجموعة النيابية والسيد 
من  مالحظات  جاتني  الرؤساء  السادة  وباملناسبة  بالفريج،  النائب 
أغلبية ومعارضة حول نوعية اللجنة، شكون اللي خاصو يحضر، مع 
ذلك تحملت مسؤوليتي أنا كرئيس ديال اللجنة حول هذه املادة، كانوا 
الرؤساء ديال الفرق كاملين مشكورين، لم يتغيب منهم واحد وكان عندنا 
استثناء ديال الحضور إلى جانب سيد رئيس فريق األصالة املعاصرة �سي 
عبد اللطيف، وكانوا من اإلدارة السيد الوزير املالية واألطر ديالو وكانوا 
أطر وزارة الداخلية ملناقشة هذا املوضوع، اتفقنا على املبادئ، مبادئ 
4 حددنها، قبل ذلك تكلمت ودرت واحد التوطئة اللي غنعاودها اآلن، 
طبقا للدستور الفصل 1 كيهضر على النظام الدستوري ديال اململكة 
املغربية يقوم على فصل السلط وتعاونها وتوازنها، احنا ما كنشرعوش ال 
الحكومة وال البرملان ما غيدخلش في السلطة القضائية باش يشرع لها، 
الفصل 6 كل �سي سواسية أمام القانون بما فيها األشخاص الذاتيين 
واالعتباريين وكذلك املؤسسات العمومية والفاعلين، كل �سي سواسية 
أمام القانون، الفصل 31 اللي كيقول بأنها تعمل الدولة والجماعات 
املحلية على أن توفر للمواطنين واملواطنات أن تعبأ جميع الوسائل باش 
توفر لهم السكن الالئق وتوفر لهم، ثم الفصل 35 ديال نزع امللكية، 
أ ال�سي نور الدين، سأختم املبدأ األول هو أننا حريصين على تطبيق 

الدستور من جميع الجوانب، 2 تكلمنا على أنه أي تعديل خصها تكون 
فيه الجماعات الترابية، 3 قلنا أنه هاد ال�سي كيخصو يتنفذ كيخصو 
يتنفذ، 4 قلنا أودي هاد القضية ديال أنا كنعاودهم السيد الرئيس، أنا 
يمكن طولت في الدستور، قلنا الدستور كمرجع، قلنا ندخلو الجماعات 
الترابية، قلنا األداء إذا امتنع هداك اآلمر بالصرف أنديرو لو اآللية، 
وقلنا 4 هاد القضية ديال الحجز هذا 4 فيها كناقشو؛ وأنا أؤكد لك 
السيد الرئيس في إطار نقطة نظام أن جميع السادة الرؤساء والحضور 
كلهم، كل تنازل من جهته ما كاينش �سي واحد ما كاينش �سي رئيس 
من هاد اإلخوان اللي حاضرين اللي ما تنازلش من جانبه على قضية 
من القضايا، بقى لنا السيد الرئيس 2 حوايج، من بعد ما رجنا السيد 

لي  قالت  النيابية  املجموعة  د  الرئيسة  السيدة  الرؤساء  بقاو  الوزير 

غيتاحق من يمثلها ال�سي بالفريج التحق باللجنة ولم يعد، منين جاتنا 

الصياغة النهائية السيد الرئيس جاتنا الصياغة النهائية ولينا ذاكرنا 

بشكل خفيف وتم واالتفاق على أننا غادي نصوتو عليها وصوتنا عليها 

في اللجنة بعد لم يقدم أي فريق، كل الفرق عندها تعديالت على املادة 

9 كل الفرق أغلبية واملعارضة واملجموعة والسيدين النائبين، كل لم 

نتقدم هاته املادة وهاد التعديل لم تعرض، وبالتالي صوتنا على املادة 
كما جاءت، بغيت غير من السيد الرئيس في األخير أنه الضمانات األخرى 

يمكن تجي يمكن يتكلم عليها السيد الوزير ما نتكلمش عليها في محله، 

وهاد الحكومة ولكن هادوهما على املعطيات بأنه ال يمكن أن نعرض 

اآلن مادة لم تعرض في اللجنة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

بإيجاز السيد النائب بإيجاز، تفضل بإيجاز، من فضلكم السيدات 

النائبات.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

بإيجاز ولكن اللي سبقني خذا 5 دقايق وتجبدات اسميتي مرارا، أنا 

شوف هذه ما كنفهمش الناس اللي خايفين من الديمقراطية، نتكلمو 

على كيفاش دازت األمور، أكيد بأن في الساعة الثانية كان اجتماع مع 

السيد الوزير وداك ال�سي كله وناقشنا بالعموم، من بعد كانت واحد 

اللجنة اللي غتكلف بالصياغة، أنا نائب وحيد رجعت للجنة حيث كان 

التصويت، غنبقى في هاديك اللجنة ديال الصياغة ونخلي التصويت 

4 دقايق، كان  يدوز في لجنة املالية، نكمل، لجنة املالية ال تكلم في 

التصويت على أشياء أخرى بدينا في التصويت.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب، السادة النواب، خليوا السيد النائب يكمل التدخل 
ديالو.
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بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

جا السيد رئيس لجنة املالية..

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب ال�سي بنشقرون السيد النائب ونستامعوا لبعضنا 
البعض، راه املادة 9 ما�سي هي العافية تفضل.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

ال وعالش العافية حتى حاجة ما عافية.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

يمكن 12 دالليل وال 1 دالليل وصلنا لهاد املادة، السيد رئيس اللجنة 
قرى واحد االتفاق اللي جا بيناتهم ديك اللجنة ما عطاناش حتى ورقة 
نقراوها، أنا تنقول لكم ما عمر ما كنصوت وال كنسني على �سي حاجة 
ما كنقراهاش، الورقة بين يدي، أنا ما�سي..، أنا حتى كنقراها، هاد ال�سي 
اللي كاين، ما نسحبش، أنا السيد الرئيس كلمة .. مسحوبة مسحوبة، 
كلمة ..، كلمة .. مسحوبة، ما كاين مشكل أنا ما كنصوت إال حتى كنقرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

سحبتها السيد الرئيس، كلمة بهيمة مسحوبة، صافي ما غنعتذر 

والو، اللي فيه الفز كيقفز، أنا شوف أنا ما كنصوتش هذه خصكم 

الجميع،  الديمقراطي كيحترموا  اليسار  نائبين من فيدرالية  تعرفوها 

ولكن احترموهم، عطيوهم أوراق مكتوبة، ما�سي بال �سي حاجة فبالتالي 

دارش،  ما  اللي  منكم  كنطلب  عفاكم  التعديل  هاد  الرئيس  السيد 

وتكلمت رجعوا للتسجيل داللجنة، راه تدخلت واحد 3 وال 4 داملرات في 

الوحدة دالليل، اللي كان كل �سي تعبان، قلت لهم ردوا هاد ال�سي خصوا 

يتناقش، أنا كنسجل ما كاينش اإلجماع، كنصوت ضد هداك الطريقة 

الرئيس،  السيد  يتقدم  التعديل  عفاك  وشكرا،  علينا  تقرات  باش 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

غادي  احنا  النواب،  والسادة  السيدات  النواب،  السادة  طيب، 

نتقدموا إليجاد ما تمليه املصلحة، تفضل السيد النائب ال�سي وهبي.

بلنائبيبلس ديعبديبللط في هبيي)نقطةينظام(:

شكربيبلس ديبلرئيس،

في الحقيقة التقينا ما قاله السيد عبد هللا بووانو صحيح، التقينا 
كمعارضة وأغلبية بعد تقريرين سمعناهم، تقرير وزارة املالية وتقرير 
وزارة الداخلية حول الوضعية املأساوية اللي صبحات فيها الجماعات، 
كان عندنا حقوق املواطن، كان عندنا حقوق املرفق، حقوق املرفق 
يكن  ولم  املسؤولية  موقع  من  راه  ساعات  حاد،  نقاش  كان  العام، 

حاضرا، )مضيان(.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس ال�سي مضيان، ال�سي وهبي باغي تستمع له كالعادة.

بلنائبيبلس ديعبديبللط في هبيي)نقطةينظام(:

الوطني،  الهم  حاضرا  كان  الحزبي،  االنتماء  حاضرا  يكن  ولم 
واختلفنا كثيرا ولكن للتاريخ وصلنا إلى حل و8 مكرر كانت من الشروط 
التي طرحت ال من طرف األغلبية وال من طرف املعارضة، باش نكونوا 
واضحين نتحمل كلنا مسؤولية هذا الفصل وهذه الفصول من موقع 
شعورنا باملسؤولية اتجاه املرفق العام، وقدمنا ضمانات للناس الذين 
يطالبون والسيد الوزير التزم أخالقيا وسياسيا وقانونيا بأنه سيتكفل 
بإيجاد حل للديون املتراكمة على الدولة لفائدة القطاع الخاص ولفائدة 
املرتفقين هذه مسألة األولى، املسألة الثانية اسمح لي السيد النائب 
املحترم حينما جاء ال�سي بووانو قرأ أوال تجمعنا الثقة واتفقنا وال�سي 
بووانو قرأ ما تم اإلتفاق عليه، كانت الثانية والنصف صباحا وقرأنا 
فعال السيد النائب عرض وقال أنا عارضت، ولكن للتاريخ وإذا كذبت 
راقبني، لم يقدم أي تعديل حول هذه املادة، وبناءا عليه ال ال، نقولوا 
الحقائق كما هي، كما هي، ومن الناحية القانونية ما لم يتقدم بتعديل 
يصوت عليه وفقا ملصدر ال يجوز نقله إلى القاعة، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب، السيد النائب اسمح لي، اسمح لي السيد النائب 
ال�سي بالفريج أن أطلب منك على ضوء ما استمعنا إليه ما استمعنا إليه 

في إطار تقوية الثقة بيننا أن تسحب مع الزميل، أن تسحب التعديل.

إذن نمر إلى التصويت على املادة 9 وأعرضها للتصويت كما صادقت 
عليها اللجنة:

املوافقون: 230

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

املادة 10 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع
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املادة 11، املادة 10 السيدات والسادة النواب شيئا من الهدوء 
لنستمر في جو الئق في عملية التصويت:

املادة 10

املوافقون: شحال

أعد معذرة، أعرض للتصويت املادة 10 كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 232

مجموعة التقدم واالشتراكية بالنسبة للمادة 10، تفضل.

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيأبويبلغاليي)نقطةينظام(:

ما عندناش الصوت، السيد الرئيس املحترم عندك الحق املادة 10 
احنايا مصوتين عليها هذه كتعلق باملوارد املرصدة للجهات.

بلس ديبلرئيس:

إذن اإلجماع.

املادة 11 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 67

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 230

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 230

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 15 املكررة من مشروع قانون املالية، أحد مقدمي 

التعديل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

إحداث  بشأن  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  التعديل  هذا  جاء 
حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق تمويل منظومة التربية 

والتكوين:

 51.17 رقم  اإلطار  القانون  من   47 املادة  ألحكام  أوال-وتطبيقا 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقاضية بإحداث 
بموجب قانون املالية لصندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة 
التربية والتكوين وتحسين جودتها، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020 
حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق تمويل منظومة التربية 
والتكوين، ويكون الوزير املكلف بالتربية والتكوين آمرا بقبض موارده 

وصرف نفقاته؛

ثانيا -يتضمن هاد الحساب في الجانب الدائن املبالغ املدفوعة من 
املؤسسات  مساهمة  الترابية،  الجماعات  مساهمة  العامة،  امليزانية 
واملنح  اإلعانات  الخاص،  القطاع  مساهمة  العمومية،  واملقاوالت 

الدولية، الهبات والوصايا واملوارد املختلفة؛

في الجانب املدين النفقات املتعلقة بتمويل منظومة التربية والتكوين 
والرفع من جودتها، وفي التأخر في إحداث هاد الحساب سيكون معرقال 
لتفعيل مقتضيات القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي الذي ينص في املادة 47 منه على تنويع مصادر 
تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها في إطار الشراكة بين 
كل من الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص، من 

خالل إحداث صندوق خاص لهذه الغاية، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أوال القانون اإلطار للتربية والتكوين جاب هاد الصندوق بإحداث 
هاد  يكون  باش  على  متفقين  مبدئيا  يعني،  واحنا،  الصندوق  هذا 
الصندوق، ما كاينش مشكل، احنايا اللي كنا قلنا في اللجنة املالية هي 
فقط خصنا شوية ديال الوقت، يعني، ربما غير بعض األسابيع باش 
نضبطو كما هو، يعني، خاص يكون ملزوم به في صناديق %40 خصها 
تجي من املوارد الذاتية، وهادوك املوارد الذاتية خصنا نديرو لهم الجرد 
ديالهم، باش نكونوا، يعني يعني، نخلقو صندوق اللي غيتفّعل وإال كيف 
غنجيبوه، يعني، في بعض اسمو، كنبداو نلغيو واحد العدد الصناديق 
ألن ما عندهاش داك املوارد كما هو يعني مرصود ليه، وبالتالي غتسمحو 
لنا غير، يعني، بضعة أسابيع وال بضعة أيام وغادي نجيبو هذا املقترح 
ديال إحداث هذا الصندوق، هذا هو ألن راه كاين نفس التعليل، يعني 

نفس املدخلة من عند..
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بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس، تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنو:

أوال-راه قالوا ديك املادة 9 بووانو دار العشا والغدا، داك ال�سي باش 
دازت، أنا ايال درت هذاك العشا وداك الغدا عندي 4 اشهر حتى ل 5 

شهر ديال العجز في امليزانية ديال الدار، غير ممكن.

فيما يتعلق بهذه املادة، السيد الرئيس، أعارضها من جانب أوال 
التسمية، التسمية اللي في قانون اإلطار ما�سي هي التسمية اللي جات في 

املادة 15 مكرر اللي جا بها الفريق املحترم؛

ثانيا-أنه احنا درنا في املصادر ديالها أن هاد بعض اإلجراءات اللي جا 
بها قانون املالية %50 تم�سي لو، قبلتها الحكومة؛

ثالثا-أنه القانون التنظيمي لحد الساعة عاطي للحكومة كتوجد 
هاديك %40 طبقا للقانون التنظيمي، هاديك 40 من امليزانية ديالها، 
احنا كنتسناوها، طبعا التزام ديال السيد الوزير قال في بضعة أسابيع، 

نحن نأمل أنه بعد مجلس املستشارين في قراءة ثانية يجينا لهاد لهاد 

اللي  األخرى  وباإلجراءات  ديالو  ب40%  عليه  نصادق  لكي  املجلس، 

قدمنا كتعديالت في قانون املالية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

بلس ديبلرئيس،

لتغيير  التعليم،  ثم  التعليم  ثم  التعليم  املحترم،  الوزير  السيد 

الوضعية ببالدنا على جميع املستويات، ال بد من التعليم، املقترح ديالنا 

فيما يخص هاد القضية ديال الصندوق لسبب بسيط، تساءلنا في منذ 

البداية على هاد القانون اإلطار، اليوم سمعنا وزير التعليم يتحدث بأنه 
ربما قانون إطار ما غاديش نبداوه هاد العام، وربما على امتداد ربما على 

6 سنوات، القضية ديال التعليم أساسية لسبب بسيط، ألن ببالدنا 

هناك ظالم السيد الوزير، هناك من يفكر ويكفر ببالدنا، بمعنى آخر 

أنا أعلن التضامن ديالي مع األخت ماء العينين وأعلن تضامني كذلك 

مع عمر بالفريج وأعلن تضامني كذلك مع األخ مضيان، هاد القضية 

ديال اإلنسان اختالف الرأي ويكون التكفير ديال مجموعة ديال الناس، 

هذا أسا�سي وجوهري بالنسبة لنا التعليم إيال بغينا نبدلو العقليات 

في بالدنا، وننهيو الظالم الذي يخيل وال يخيم في املخيلة ديال البعض، 

وبالتالي أنه هاد القضية ديال التعليم أسا�سي وجوهري، احنا نتمسك 

بهاد القضية ديال الصندوق ايال بغينا نعالجو..

بلس ديبلرئيس:

شكرا ال�سي عدي، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 67

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

تعديل من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 15 املكررة من مشروع قانون املالية، في 

نفس املوضوع إذ قرأت جيدا نص التعديل.

بلنائبيبلس ديحما0يبنشقر نيكريمي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

أشرتم بأن نفس املوضوع، كان باألحرى تقديم مشترك، ألنه يهم 
قطاع حيوي واستراتيجي وهو التعليم، السيد الوزير املحترم راه احنا 
الزناقي وفي السجون  في  اليوم أمام تعليم طبقي، والد الشعب  ولينا 
أيضا عالش؟ ألن هاذ التعليم اللي تخالت عليه الدولة أمام سياسة 
مستوى  على  وبالتالي  يعاني،  اليوم  الثمانينات  من  الهيكلي  التقويم 
املكسب القانوني اللي تحّقق فهاذ املجلس ديال القانون إطار فاليوم 
خص الحكومة فعال تلتزم معنا، ما�سي تنتسناو حتى ملجلس املستشارين 
عاد يجي للمكتب التزم معانا اآلن، بأنه راه املوارد ديالو باينة واضحة 
بو منين غادي 

ّ
ما�سي حتى نجيوا للتعليم عاد نقولو بالتي نفكرو نقل

نجيبو الفلوس، هاذ التعليم خصو يكون أولوية وقضية وطنية ثانية 
بعد قضية استكمال الوحدة الترابية ديال بالدنا، واليوم عندنا معاناة 
وعندنا شرائح اجتماعية تعاني وإختالالت كبيرة األساس ديالها جاي 
احنا  الوزير،  السيد  والتعليم  التالبية  والجوهري جاي من منظومة 
جبنا السيد الوزير مقترحات ديال التمويل ديال هاذ الصندوق، وما 
جبناش غير فقط هكذا، جبنا الضريبة على الثروة جبنا نسبة الضريبة 
على الدخل، جبنا لهم الضريبة على الشركات، جبنا من الهبات وديال 
منظمات دولية وغيرها، السيد الوزير آن األوان أننا نصححو االختالالت 
يوكم في تكافؤ الفرص ويكون موحد 

ّ
ديال توازن التعليم ببالدنا، ونخل

كيما جاء في الدستور السيد الوزير، راه ال يعقل ما نعيشه اليوم على 
مستوى املدرسة العمومية، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير لكم الكلمة.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

احنا ما عندناش اختالف، احنا اتفقنا قلنا غادي نجيبوه، غادي 
عندناش  ما  أيام  بضعة  يعني  لكم،  نجيبوه  وغادي  األمور  نوضحو 

اختالف.
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بلس ديبلرئيس:

بدون شك سيكون اإلجماع حول، السيد الرئيس مؤيدين أنتما؟ 
دائما تؤيدون التعديالت اإليجابية واملصادقة عليها من طرف الوزير.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

لألسف السيد الرئيس، الحكومة كتدفع بدفعات ولألسف زميلي 
كذلك ال�سي عبد هللا بووانو املادة 28 من القانون التنظيمي للمالية ما 
عندهاش إحراج، تتحدث عن الصناديق املحدثة لثالث سنوات من 
بعد سنة 2016، واحنا بغينا إحداث صندوق تعبيرا عن نوايا الحكومة 
في التنزيل الحقيقي للقانون إطار ملنظومة التربية والتكوين، إيال كنّزلو ا 
واحد قانون إطار داز عليه لغط كبير وأول إجراء أول قانون املالية هو 
لألسف تم صياغة املادة داخل القانون إالطار لألسف ما حّدداتش بأن 
قانون املالي املوالي لألسف، ولكن تعبيرا عن حسن النية هنا 3 سنين 
عندك السيد الوزير، راه إيال مادرتوش مداخيل في ظرف 3 سنين ما 
دارش %40، عاود غادي يتحذف وخارقين هاذ القانون مع مجموعة 
ديال الصناديق، خارقين أه الحكومة مجموعة ديال الصناديق محدثة 
وما عندهاش %40 وما راه خرج منها حتى ريال وما تحذفاتش! عالش 
وصلتو حتى للتعليم وما بغيتوش تعّبرو للمغاربة بأنه كاينة نوايا حقيقية 
وه غير يدير الصندوق غيديرويديرو ورا هما دايرين 

ّ
إلصالح التعليم، حل

الزكاة كيما درتي ملجموعة ديال  عليه تذكيرات كيما درتي لصندوق 
الصناديق يجب هللا التيسير يجيب هللا التيسير، ولكن نعّبرو بأنه كاين 

النيبة.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 67

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

التعديل كذلك في نفس املوضوع من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
املكررة،   15 املادة  إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم  شناوي يرمي 

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

النائب  السيد  مع  أتفق  تكرار  يكونش  ما  باش  اإلتجاه  نفس  في 
تتجيو  الوزير! حتى  السيد  بارز  اللي عاد قال،  ال�سي  املهاجري فهاذ 
للتعليم كثر من ذلك هاذ القانون زعما كاين هاذ ال�سي اللي تكلم علي 
السيد املهاجري، ولكن كذلك القانون هاذ الرقم ديالو 51.17، من 
2017 وهو كاين في البرملان وداز في الحكومة قبل العام اللي فات قدمنا 

نفس التعديل إنشاء هاذ الصندوق، كان عندكم أكثر من عام باش 
تنشؤو هاذ الصندوق، ودابا تجيو تقولو لنا ثيقو، ثيقو تكون النية، أنا 
النية اللي كيدوي لي على النية يجاوبني غير على املهمة االستطالعية اللي 
هادي عام وأنا طالبها في مجال التعليم الخصو�سي وداك ال�سي كلو، 
ما كاينش حتى الجواب واش إيه وال ال، فالبتالي كنركزو، خص إنشاء، 
حقيقة كتعتبرو بأن التعليم أولوية في البالد، على األقل يتن�سئ هاد 

الصندوق، شكرا

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

دابا حنا قلنا غادي نشؤه في 2020، قلنا غنجيو بعد أيام، وأنا 
سجلت املالحظات ديالكم، أش غنقول لكم.

بلس ديبلرئيس:

تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنو:

هاد البرملان أهم �سيء كيعلم اإلنسان هو االحترام، وإيال جينا نعقبو 
على بعضيتنا، أنا غير بهاد التجربة اللي عندي هنا، عندي األدوات باش 
نرد برد قا�سي، ولكن احتراما لهاد الناس، كنقول أي واحد بغى يتدخل 
يحترم راسو هو األول، فهاد القضية صودق على القانون اإلطار هذه 
السنة، ف ياهلل 4 أشهر هدي، واحنا كأغلبية جبنا التعديل، وجبناه 
الحكومة،  من  التزام  وخذينا  القانون،  في  كاينة  اللي  للتسمية  طبقا 
وعطينا الحكومة مهلة باش تم�سي ملجلس املستشارين، بناء عليه، قلت 
بأن النية كاينة وأنا كنتفاعل مع السيد النائب املهاجري، ما عند الحق 

حتى �سي واحد يتدخل فهاد الكلمة اللي قلت لو، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

في نفس املوضوع؟ ولكن بكيفية مركزة، نستمعو للسيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

السيد الوزير أنا كنتوجه للسيد الوزير، ومهم احترام الديمقراطية، 
داك ال�سي راه تتعلم، راه ممارسة الديمقراطية.

السيد الوزير، ملي قلتيو بعض األيام، راه ببساطة جدا، إيال بغيتيو 
تعطيو هاد الضمانة، نشأو هذا الصندوق، قبلوا هاد التعديل، راه 
طالبينو 3 ديال املكونات على األقل، وأكثر كان طالبينو، كيفما قال لكم 
السيد النائب املهاجري، ما كاين حتى �سي تكلفة، وقلبو من بعد مجلس 

املستشارين، عالش غتديرو فهاد التعليم، وشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

أ�سي  به؟  تفضلت  ما  الضروري إضافة  بنشقرون هل من  ال�سي 
بنشقرون، السيد النائب، أنت وضعت معنا تعديل النظام الداخلي 
الحالي، ال اسمح لي، نقطة نظام كاينة في التدبير، في التسيير، ما كاينش 
منك،  كنطلب  أنا  ولهذا  معذرة،  ال  ال  فالتعديالت،  األسئلة،  تطرح 
وكنلتمس منك، ال ال ال ما غاديش تتكلم بال بي، ال ال ما يمكن �سي، كاين 
نظام داخلي، السيد النائب ال�سي بنشقرون، أنت من واضعي النظام 

الداخلي الحالي، انتهى الكالم.

أعرض التعديل للتصويت..، ال ال..، ما عندكش نقطة نظام..، ما 
كاينش �سي واحد اللي تيعطي الدروس أ�سي بنشقرون..، ما كاينش اللي 
تيعطيك الدروس، أ�سي بنشقرون، حتى �سي واحد ما كيعطي الدروس 
لآلخر، نحن.. ال أبدا، أبدا، أبدا، أنا ما فهمتش نهائيا أن هناك دروس 
من أي جهة كانت، طيب شكرا، السيد النائب شوف حتى �سي واحد فينا 
ما غادي يتجرأ يعطي دروس لآلخر، احنا تيخصنا نعطيو دروس لنفسنا 
احنا، نفسنا قبل أن نعطيها لآلخرين، ولهذا شيئ ما من أنا عارف بأنه 
كاين التعب أنا عارف ال كاين التعب، كاين شوية ديال التعب ولكن �سي 

باس ما كاين، شكرا لك شكرا.

أعرض هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون: 69

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

تعديل من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية يرمي إلى إضافة 
تتعلق بإحداث صندوق  15 املكررة  املادة  مادة جديدة، تحمل رقم 
مويل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، السيد النائب املحترم ال�سي 

بنشقرون تفضل.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

بلس ديبلرئيس،

فعال اآلن مكّوننا الثقافي كبير نحسد عليه وهو الغنى الثقافي والغنى 
ديال األمازيغية في بالدنا، اليوم حققنا وبعد تعثر كبير حققنا املكسب 
ديال التصويت على القانونين التنظيميين، فيهم اللي تصادق عليه و 
اللي باقي مازال في مجلس املستشارين، لكن اليوم كنطالبو كمجموعة 
نيابية أنه يتحّل واحد الصندوق باش يكون واحد اإلنصاف لهاذ املكّون 
التاريخي والقيمة الثقافية اللي كنفتخرو به في بالدنا، صندوق ديال 
الثقافي  باملوروث  األمازيغية، اإلعتناء  اللغة  األمازيغية،  الثقافة  دعم 
لهاذ البالد، كغيره من الصناديق اللي هي موجودة فهاذ قانون املالية 
السيد وزير املالية املحترم، مع كامل التقدير واالحترام، جبنا كذلك 
واحد العناصر ديال التمويل هاذ الصندوق اللي عندو إيجابية اليوم، 

اللي عندو إنصاف إنصاف للحركة اللغوية في بالدنا، الحركة الثقافية في 
بالدنا وإنصاف للغنى الثقافي ببالدنا، ولهاذ املكون وللمكسب الدستوري 
أيضا ديال التصويت على القانونين التنظيمي في هذه الوالية، تحياتي 

لكم.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

واحد 2 ديال املالحظات، أوال غنتافقو بأن هاذ الصناديق ما�سي 
سوداء بعدا هي األولى، خصنا غير هاذ الصناديق ما نبقاوش نقولو 
عليها سوداء، ألن هي صناديق احنا كنداركو عليها في البرملان وكنخلوقها 
بموجب القوانين التنظيمية واملالية إلى آخره، وعندها تتبع يعني بجميع 
املرات  العمومي، ألن بعض  املال  يعني  املتاحة فيما يخص  الوسائل 
تيكونو تدخالت بعد املرات من قبة البرملان تيقولو صناديق سوداء، 

فهاذي ما تبقاتش.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس ال�سي املهاجري، السيد الرئيس السيد املهاجري.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري

هذا اللون ديال األسود هو الذي يخيف فقط.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أنا  الفريق، قلنا تقال هاذ كالم، وسمعتو  احنا ما قلناش واحد 
البارح كنت جالس هنا يعني مدة طويلة سمعت كل واحد، جات فواحد 
املداخالت ألنه هاذ الصناديق سوداء، ما هياش سوداء، هي صناديق 
ألنها  للتوضيح  يعني  باش  غير  يعني  هاذي  ويعني  بقوانين،  محدثه 
مهمة، ثانيا املالحظة الثانية هي أنه ما خصناش نختزلو كل عمل ديال 
الدولة وديال الحكومة وديال هذا في صناديق، فحال إيال ما كانوش 
الصناديق ما كاينش امليزانية، احنا هنا كنصوتو على امليزانية، إيال بغينا 
ندعمو..، واش 72 مليار ديال الدرهم اللي كتعطى، اللي غنصوتو عليها 
في العشية ديال وزارة التربية والتكوين، راه كلها ميزانية، واش إيال ما 
يتيحه  ما  التكوين،  ما غاديش توقف وزارة  الصندوق  كانش هداك 
الصندوق هي مسألة واحدة خصكم تعرفوها، مسألة واحدة: هي أنه 
الرصيد كيدوز من سنة ألخرى، هذا هو يعني اللي كتربح من الصندوق، 
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أما الباقي، فيعني االعتمادات اللي في الصندوق والطريقة ديال التدبير 
ديالو وكل �سي تماما كما هو في امليزانية. امليزانية العامة والتدبير ديال 
 solde الصناديق، فهي..، الحاجة الوحيدة اللي كتربحوها، هو هداك
كيدوز من عام لعام بال ما تكون املوافقة، يعني مبدئيا ديال البرملان. هذا 
باش نتفاهمو، وبالتالي ملي كنقولو البد ما نديرو واحد الصندوق دابا 
ونديروا هاد املسألة راه مسألة وحدة اللي كتربح فيها هي هاد ال�سي اللي 
قلت لكم، وإيال ما كانوش املوارد قبلية، متفقين عليها، فال فائدة من 
إنشاء الصناديق، وحنا كيف قلت لكم ها حنا غندوزو من هنا شوية 
للصناديق اللي كنحذفوها، حنا تنقولو أوال، يعني من الناحية املبدئية، 
متفقين بأن هاد الصناديق اللي جات في القوانين اإلطار أو في قوانين 
أخرى تخلق. ثانيا، يكون التدبير محكم، ملي نخلقوها نكونو متفقين بأن 

ضمنا لها واحد املوارد، وبأنها غادي تعيش واحد املدة، هذا هو املبدأ.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، تفضل السيد النائب، نبداو باملعارضة وعاد ندوزو لألغلبية، 
عاين السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديهللايبو بنو:

بلس ديبلرئيس،

هاد املجلس عندو ذاكرة، في القانون التنظيمي لقانون املالية، قبل 
ما يخل في املادة 8 ديالو بعض الصناديق، حنا اللي كنا كنسميوها 
صناديق سوداء، حسابات الخزينة وليست الحسابات الخصوصية، 
ودخلناها آنذاك، ما كانتش داخلة من 1953، كاين بعض الصناديق 
ديال 1953 ما كانتش داخلة للميزانية العامة، أنا كنهضر على احنا 
أشنو كنا كنقولو، املادة 18 عفوا، فيما يتعلق باألمازيغي، ال أحد، ألن 
فهاد املوضوع الفصل 5 من الدستور واضح، الحمد هلل دوزنا القانون 
التنظيمي ديال اللغات، وكنحمدوا هللا على أننا غادين بواحد الخطى 
ثابتة من أجل أن هاد اللغة، أنها يتمكنو منها املغاربة، في التعليم كاين 
اليوم إيال درنا لها صندوق، ما نساوش، كيفما قال، السيد  تطور، 
الوزير، الحسانية كيخصنا نديرو لها حتى هي صندوق، باش نمنيوها، 
دابا املكونات األخرى اللي عندنا في الفصل الخامس، خصنا ننتابهو، 
إذا بغينا احنا الدعم لهاته اللغة األمازيغية، نقلبو على األدوات، أما ايال 
درنا لها صندوق خاص بها، حذار أنه جهة، أطراف أخرى، ألنه راه 5 د 
املكونات اللي كاينة، فكل وحدة غنبقاو نديرو لها حسابات خصوصية، 
هادي هي اإلشارة اللي احنا ما بغيناش نعطيوها، بموافقتنا على هذا 

الصندوق، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب، تفضل، أنا عطفا على ما استمعنا إليه، وعطفا بك، 
إذا كان ممكن، �سي مقعد مريح حتى نستمع إليك، أنت بدعمنا جميعا، 

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبللط في هبي:

ال غير للتاريخ ال�سي عبد هللا بووانو، أول من طرح مشكل الصناديق 
سنة 1978 أو 79، التدخل ديال ال�سي فتح هللا ولعلو هللا يذكرو بخير، 
وأنا كنتذكر أنا قريتو واحد املداخلة دارها في البرملان حول الصناديق، 
وقال أن ذلك يتم تهريب ميزانية حتى ال تخضع للمراقبة مرة ثانية، ما 
تيمهش؟ آنذاك اسمح لي اآلن أشنو مطروح مشكل الصناديق خصنا 
نعيدو فيها النظر على مستوى املراقبة ديالها، وإعادة النظر من ناحية 
عقلتي؟  إيال  التنظيمي  املالي  القانون  في  ال�سي  هاذ  طرحنا  القانون، 
وكان من وسائل الطعن، املحكمة االستئناف مشات في اتجاه آخر ما 
؟  األمازيغية  لك، عالش  نقول  بغيت  أخرى  ثانية  املسألة  تيهمناش، 
أوال ألنه مشروع وطني وطرحناها وما�سي مشكل نديرو حتى الحّسانية 
حتى هي، ألنه املشكل ديال الصناديق أنها تتعطي واحد السهولة في 
إدارة األموال لدعم مشروع معين، وبما أنه عندنا هاذ املشروع ديال 
األمازيغية والرفع منها ما عندنا مشكل نديروه في الحّسانية ما عندنا 
مشكل نديروه في األمازيغي، ولكن راه كنديرو صناديق لجهات أخرى 
وما كنراقبوهاش املجلس األعلى الحسابات اللي عندو الحق يراقبها، 
وهاذ املسائل اللي كيتجمع األمة املغربية اللي هي األمازيغية وغيرها، ما 
كانديروش ليها الدعم املالي ولحد اآلن ما عندهاش الدعم املالي، حتى 
التفكير في الصندوق ديال اإلخواني ديال التقدم واالشتراكية هو إنقاذ 
امليزانية، ألن ما دارتش واحد الدعم خاص لهاذ اللغة وهذا هو السبب، 

شكرا السيد رئيس وأعتذر.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي كذلك إلى 
إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 15 مكررة مرتين في إطار مناقشة 
دعم  إحداث صندوق  إلى  يرمي  التعديل  هاذ  املالية  قانون  مشروع 

املشاريع االستثمارية باملناطق الحدودية، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

السيد الوزير، حقيقة ما بين املشاكل اللي كتعيق التنمية في بالدنا، 
هو هاذ املشكل ديال سوء التوزيع ديال هاذ اإلستثمارات وخصوصا دعم 
املسألة ديال اإلستثمار العمومي في بالدنا، واحنا في الفريق اإلستقاللي 
من أجل تكريس هاذ املسألة ديال العدالة املجالية ونقطعو مع ذيك 
املقوالت ديال املغرب النافع واملغرب الغير النافع، ارتأينا أننا نقدمو هاذ 
التعديل هذا من أجل إحداث واحد الحساب لتشجيع اإلستثمار بعض 
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املناطق خصوصا املناطق الحدودية، عالش اختارينا املناطق الحدودية 
عالش؟ ألن نسبة البطالة جد مرتفعة مشكل ديال الخصاص كثير في 
اإلستثمارات الخاصة ومشكل كذلك ديال أن الوضعية اإلقتصادية 
الهشة، إذن احنا باش على األقل نشحعو االستثمارات بعض املناطق 
تحفيز  أجل  من  الدعم  واحد  ّدير  الحكومة  خص  بالدنا  في  الهشة 
اإلستثمار، هنا باش نمشيو من أجل تحقيق هاذ املسألة ديال العدالة 
النامي  املغرب  ديال  املنطق  هاذ  نكرسوش  ما  يكونش  وما  املجالية، 
واملغرب النائي، ولهذا هاذ املسألة كنشوفوها ضرورية ضرورية باش 
املغاربة يحّسو بأن كاينة فعال واحد اإلنصاف وكيستافدو كلهم من هاذ 

املال العام ديال بالدنا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو إيال كان الغرض من إحداث هذا الصندوق هو دعم االستثمار 
في بعض املناطق النائية الحدودية، فاحنايا يعني عندنا صندوق تنمية 
صناعية هو االستثمارات، ما كاين حتى �سي حاجة كتمنع باش هاذ 
الصندوق ديال االستثمارات يعني يخصص ميزانية للمناطق الحدودية 
واملناطق النائية واملناطق، وبالتالي احنا كنشوف بالنسبة لينا يعني ال 

داعي لخلق صندوق يعني مخصص لهذا الغاية.

بلس ديبلرئيس:

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

جاللة امللك، خطب في خطاب العرش في 2015، بإعداد وطالب 
املناطق  البعيدة واملعزولة،  املناطق  تنمية  بإعداد مخطط  الحكومة 
الحدودية هي مناطق نائية معزولة، املناطق الحدودية ما عندهاش 
 la vision تنمية صناعية وال واحد التسريع صناعي وال كتشتغل بواحد
املناطق الحدودية محتاجة لدعم محتاجة لبنية تحتية لتنمية حقيقية 
للصحة، من تعليم، اآلن رد فعل الحكومة أمام خطاب جاللة امللك، أنها 
خلقت صندوق لدعم املقاوالت الشابة، بغينا الحكومة أيضا تتفاعل، 
ألنها تفاعلت بين عشية وضحاها ولقات 2 داملليار ديال الدرهم في أفق 
أنها ترفعها ل6 داملليار ديال الدرهم، اآلن عندما يتعلق األمر باملناطق 
ديالنا الحدودية اللي كتعرف واحد العزلة والتهميش، ما بغاتش تقبل 
هاد التعديل، هنا بغينا نعرفو املفارقة ببن خلق صندوق لدعم املقاوالت 
اللي هو أصال كاين واحد املجموعة الصناديق اللي كتدعمهم، وأنكم 
كترفضوا خلق صندوق تنمية املناطق الحدودية. اآلن، السيد الوزير، 
عشية  بين  كيف  بأنها  ديالها  اإلجابة  منطق  تعطينا  الحكومة  بغينا 

وضحاها كتلقاوا االعتمادات املالية لخلق صناديق ما نعملوش لغاية 
في نفس يعقوب من خلقها؟ ولكن املناطق اللي هي خصها، وكتعاني، 
واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  من  وكتعاني  حقيقية  تنمية  وخصها 

حقيقية كترفض الحكومة.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 233

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 233

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل الرقم املادة 19 

املكررة: اإلجماع

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 

تحمل رقم املادة 22 املكررة، يتعلق األمر بإحداث صندوق التأهيل 

االجتماعي أحد مقدمي التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

واخا التقديم ديالكم السيد الرئيس ما�سي هو هذاك، ولكن إيال 

سمحتوا لي بغيت نقدم التعديلين ب2، املادة 22 املكررة واملادة 24 

مكررة، ألنه كيمشيو في نفس اإلتجاه، وبداية السيد الوزير.
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بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس، �سي املهاجري إيال سمحتي حتى نوصلو للمادة 24 
مكررة.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

ما كاين مشكل.

بلس ديبلرئيس:

من األحسن.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

بداية كلمة صندوق سواء كان أسود أو كان أبيض، لم تعد واردة في 
قوانين املالية ونتكلم هنا الحسابات الخصوصية للخزينة، كلمة صندوق 
هي مسميات بقت من تسميات قديمة، والدفع ديالنا كمعارضة من أجل 
إحداث الصناديق أول حاجة كي قلتي الترحيل، ثاني حاجة ألنه كتمنع 
الحكومة من أداء األجور والتعويضات الضخمة عن التنقالت وعن هذا 
وذيك الفلوس كتبقى مخصصة غالبيتها لالستثمار، هاد ال�سي عالش 
كنطالبو بإحداث هاد الصناديق كمعارضة بناءة ووطنية، لن نصفها 
أبدا بأنها سوء التدبير �سيء للمالية العمومية، وانسجاما مع الدفوعات 
اللي تقدمتو بها السيد الوزير فيما يخص الجهوية املتقدمة والفصل 
142 من الدستور، واملسؤولية السياسية للسيد رئيس الحكومة على 
جميع املغرب بما فيه العالم القروي والعالم الحضري، الفكرة ديالنا 
ما دام كاين واحد البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية اللي أمر به 
جاللة امللك، ودخلوا فيه الجهات وداخلة فيه الحكومة بمجموعة ديال 
القطاعات وزارية، كنقولوا السيد الوزير خصنا نفّعلو صندوق التأهيل 
اإلجتماعي اللي منصوص عليه في الدستور، وكان التزام حكومي منكم 
بأنه غيتفعل في هاد الوالية، واش غادي نفّعلوه ب10 داملليون ديال 
الدرهم؟ ما يمكنش، راه جايانا 60 مليون سنتيم لكل جهة، كنقترحوا 
على  الحكومة  رئيس  السيد  ديال  السياسية  املسؤولية  باش  عليكم 
قطاعات كاملين، ألنه ما يمكنش نمشو للعالم القروي ويكون السيد 
وزير الصحة مسؤول على ميزانية التسيير داخل العالم القروي ووزير 
من  النوع  واحد  فيه  هذا  اإلستثمار،  وزارية  على  مسؤول  الفالحة 
التناقض، هادو مغاربة كاملين املسؤول على تنفيذ ميزانية الدولة هو 

السيد رئيس الحكومة.

بلس ديبلرئيس:

شكرا.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

حتى املادة األخرى ونكمل..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

أن كنسجل، يعني، هاد املالحظات ديال السيد النائب املحترم، غير 
هو، يعني، لحد اآلن عندنا هاد الصناديق عندهم يعني اختالف جوهري 
فيما يخص يعني، التأسيس ديالهم، صندوق التنمية القروية ومناطق 
الجبال راه معروف، ويعني، داخل في إطار التوجيهات امللكية السامية، 
وكيهم 7 سنوات، في الفترة املمتدة من 2017 ل2023، في حين هذا 
الصندوق ديال التأهيل اإلجتماعي هو كيما ذكرتي به، يعني، منصوص 
عليه في الدستور في املادة 142 وعندو واحد االختصاصات مغايرة، 
ولكن يعني هاد اإلقتراحات ديالها أنا سجلتها ويمكن لنا نتدارسها في 

الحكومة وإيال كانت، يعني، نتجاوبو معها مستقبال إن شاء.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

القانون التنظيمي للجهات السيد الرئيس فصل في املادة 142 فصلها، 
الطرق  على  كنتكلمو  اإلجتماعي  التأهيل  اختصاصات صندوق  يعني 
والصحة والتعليم والكهرباء واملواصالت، وهما نفس التوجهات، 22 
ألف مشروع اللي تكلم عليه جاللة امللك، فيما يخص تقليص الفوارق 
املجالية، أين هو االختالف السيد الرئيس، السيد الوزير؟ هادو 5 ديال 
القطاعات كيعاني منهم املناطق القروية واملناطق املهمشة داخل املجال 
الحضري، وتهم كذلك صندوق التأهيل اإلجتماعي اللي مفصلة املواد 
ديالو في املادة 227 إلى املادة 231 من القانون التنظيمي للجهات، األمور 
واضحة السيد الوزير إيال كان خالف سيا�سي، نحن نسائل من املسؤول 
السيا�سي على األقاليم القروية؟ من املسؤول السيا�سي في الصحة وفي 
التعليم؟ احنا بغينا نحملو املسؤولية ل�سي احد، جاللة امللك، عطات 
التعليمات ديالو على هاد البرنامج خصو يتنفذ، وإيال كانوا فيه أخطاء، 
 غنحاسبو قطاع 

ّ
شكون اللي ارتكب هاد األخطاء؟ واش الحكومة وال

معين؟ ما يمكنش مغربي يكون مسؤول عليه وزير الفالحة في الصحة في 
قطاع في مدينة، وفي الرباط مسؤول عليه وزير الصحة رئيس الحكومة 
هو املسؤول على الحكومة، أنا كنتشبت بهاد ال�سي normalement ايال 

كنا كنهضروا باملنطق راه اإلختصاصات واضحة.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 70
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املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

تعديل من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 22 مكررة الهادفة إلى إحداث صندوق 

النهوض بتشغيل الشباب، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

شكرا السيد الوزير، األمر ال يتعلق بإحداث صندوق، الصندوق 
موجود، احنا فقط نطلب بتغيير هذا الصندوق، البطالة السيد الوزير 
في تزايد خاصة في صفوف خريجي منظومة التربية والتكوين، وصلت 
ل%40 %45 اآلن، وهاد الخريجين اآلن ولى مطلوب منهم إجراء املباريات 
حتى حاملي الشواهد العليا، وتخيلوا معي هاد الشباب اللي كيعاني اآلن 
من الفقر، من التهميش خصو يم�سي يدوز مباراة وساكن في طنجة 
يم�سي للداخلة، باش؟ باش ما عندو والو، هللا غالب، صرفوا عليه 
والديه باش يقرا، صرفت عليه الدولة أيضا، اليوم كنطلبوا منو باش 
أنه يبحث عن شغل، خصو يقلب على مصروف الجيب من أي جهة 
أخرى، وهاد الدولة خصها تحمل املسؤولية ديالها، خص تعاون هاد 
الشباب، وتوقف معهم، عندنا ثروة ديموغرافية هائلة ديال الشباب 
اليوم مهمشة، وبالتالي كنطالبو السيد الوزير أنه تخص واحد املنحة 
مقترح  هذا  الشغل،  عن  بحثهم  في  الشواهد  حاملي  الشباب  لفائدة 
قانون تقدمنا به واليوم كندمجوه في إطار هذا الصندوق، نتمناو تجاوبو 
معاه السيد الوزير وأنه يتحدث في إطار النفقات املترتبة وتقديم منح 
لهؤالء الشباب وفيه خير لهذا الوطن، فيه مصالحة الشباب مع وطنهم 
وحبهم لهذا الوطن ومع السياسة ومع كل األمور وإدماجهم في الحياة 

اإلجتماعية السيد الوزير.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو الصندوق، ايال سمحتو، يعني، بصفة عامة، بحال ايال مشيتي 
فتحتي واحد الحساب في البنك، ما�سي معناها أنك صافي وليتي شبعان 
فلوس؟  شبعان  وليتي  البنك  في  الحساب  واحد  فتحتي  إيال  فلوس، 
ياخذو لك منو شوية املصاريف، هاد  عندك حساب وصافي، يمكن 
ال�سي، ايال عندك الزهر، هاد ال�سي اللي كاين، دابا، احنا ملي كتكون 
عندنا �سي فكرة باش نديرو �سي حاجة لواحد الفئة من املجتمع ما�سي ال 
بد نخلقو لها صندوق، خصنا نتافقو على املبدأ ديال الفكرة والطريقة 
ديال التعامل معها، وهاد الصناديق أو الحسابات هي آلية، آلية في آخر 
املطاف، إيال اتفقنا كيف قلت عندك مشروع قانون وداك ال�سي، ايال 

داز مشروع القانون، خصو يدوز تجي موراه اآللية وإيال كانت صندوق، 
وإيال كانت ميزانية الدولة راه ميزانية الدولة.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

 ، يأطرالعملية  باش  نجيبوه  القانون غادي  الوزير،  السيد  نؤكد 
يؤطر العملية، شكون املستفيدين؟ كيفية اإلستفادة؟ وقلنا بأنه هاد 
املنحة ما غتكونش دائمة ملدة سنة تجدد في 6 أشهر، حتى القيمة 
املالية حددناها ألف درهم شهريا، وتجدد في 6 أشهر ب600 درهم، ألنها 
فيها فائدة، ثم أن الصندوق هو موجود السيد الوزير، وديك البركة لي 
فيه شوية مع الشباب حتى هو ندورو معاه، نعاونو الشباب، والشباب 
باش ندعموهم باش يبحثو على الشغل السيد الوزير ألنه اليوم كاين 
ف هذا قرار حكيم للتوظيف 

ّ
البطالة، شئنا أم أبينا كاينة البطالة، وتوق

املباشر مزيان، ولكن املباراة ملن؟ للمحظوظين اللي عندهم إمكانيات 
القروي،  العالم  وبالتالي  نفوسهم،  يوجدوا  أنهم  يتنقلوا،  أنهم  باش 
الشباب اللي هو فقير واللي األسر ديالهم معدمة واللي أيتام، كثيرون في 
هذا الوطن السيد الوزير نتمنى تشوفوا فيهم بعين الرحمة وتعاونوهم 

فهاد الصندوق هذا، وتبارك هللا عليكم.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت.

البياضات من طرف اإلدارة،  كاين بعض  املوافقون، مع األسف 
تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

املادة 24 مكررة السيد الوزير تماشيا مع املادة 22 مكررة، وصدقنا 
السيد الوزير، راه مافيهاش حمولة سياسية ضد أي كان، ولكن إيال 
امللك،  جاللة  ديال  الكبرى  التوجهات  مع  منسجمة  الحكومة  كانت 
في تفعيل الجهوية املتقدمة، في تفعيل مبدأ التدبير الحر، في تفعيل 
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كنطالبو  احنا  الدستور،  في  عليه  املنصوص  التفريع  مبدأ  التفريع، 
بالصرف  اآلمر  أوال، عالش؟ ألن  التأهيل اإلجتماعي  بتأهيل صندوق 
السيد رئيس الحكومة واآلمرين بالصرف املساعدين هم السادة الوالة، 
والسادة الوالة يعقدون اللجنة االستشارية بالسيد رئيس الجهة، رؤساء 
البرنامج  لتحديد  الترابية  الجماعة  عن  ممثلين  اإلقليمية،  املجالس 
إشراك  املنتخب،  إشراك  كاين  يعني  املشاريع،  هاد  بتنفيذ  املتعلق 
الجهة، والوالي والسادة العمال اللي كيعيشو املشاكل الحقيقية، في 
ما يخص االحتجاجات، في ما يخص النقص في املاء، وفي الضوء وفي 
الطرق وفي الكهرباء غادي يكونوا عارفين حجم املشاكل، لهذا إيال كنا 
في بالدنا كنمشيو كنطمحو الجهوية املتقدمة على أساس تمثيل املواطن 
في القرار ديالو أو اإلدارة الترابية يكون عندها إمكانيات باش تشتغل، 
أنا كنطالبكم صراحة بدون أي دفع، بدون أي خلفية سياسية بإرجاع 
األمور إلى نصابها وتفعيل صندوق التأهيل اإلجتماعي، ألنه التدبير ديالو 
بما جاء به املشرع سيكون أنجع وأحسن لتعليمات جاللة امللك، في 
تفعيل برنامج تقليص الفوارق املجالية اللي خرج في 22 ألف مشروع، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو تحدثنا على هاذ املادة في 22 مكرر.

بلس ديبلرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

إذن أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة املعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
تحمل رقم املادة 24 املكررة من مشروع، دازت؟ صافي.

نمر اآلن إلى الباب الثاني، يتعلق باألحكام الخاصة بالتكاليف.

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: 68

املمتنعون: 2

املادة 26 ورد بشأنها تعديل من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي، الكلمة للسيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيشنا ي:

شكرا، يروم هاذ التعديل إلى إحداث مناصب مالية كافية في قطاعين 
أساسيين وحيويين اللي هما التعليم والصحة، نقترحو 95 ألف منصب 
في وزارة الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، هي 
على الشكل التالي: إدماج األساتذة املتعاقدين في الوظيفة العمومية 
زائد إحداث 25 ألف منصب جديد هاذ السنة، وكذلك بالنسبة لقطاع 
الصحة نقترحو إحداث 14 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عوض 
4000، وهذا لن يعوض الخصاص املهول والكبير اللي كاين في قطاع 
الصحة، هاذ امليزانية يمكن يتطرح السؤال منين غنجيبو امليزانية ديال 
هاذ باش تمول هاذ املناصب بفضل تحويل جزء من امليزانيات ديال 

قطاعات أخرى اللي غنشيرو ليها لها في املادة 47 من بعد، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو يعني الزم التذكير بأنه في ما يخص هاذ امليادين ديال التعليم 
والصحة يعني كاين مجهود استثنائي من طرف الحكومة اللي خالل 
هاذ 5 سنوات املاضية، بحيث في 5 سنين 85 ألف منصب مالي تحدث 
لوزارة التربية والتعليم، وفي ما يخص يعني وزارة الصحة العام اللي 
فات أعطيناهم 4000 منصب، وهاذ العام 4000 منصب إلى آخره، 
املشكل اللي كاين بحال دبا في وزارة الصحة هو أنه ما كنقدوش نلقاو 
كنوصلو  ما  منصب   4000 هذاك  بحيث  لتوظيفهم،  املؤهلين  يعني 
لهاش، وبالتالي يعني 14 ألف منصب ما عرفتش كيفاش غادي يمكن 

لينا نحققوها.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 165

املمتنعون: 68

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

ليس هناك أي تعديل حسب امللف الذي بين أيدي، تعديل من 
إلى إضافة مادة جديدة  يرمي  والتعادلية  للوحدة  الفريق اإلستقاللي 
النائب،  السيد  ليكم  ونرجعو  نستمعو  مكرر،   26 املادة  رقم  تحمل 

تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيلف عةيبملنصولي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هاذ التعديل يرمي إلى إحداث مادة جديدة 26 مكرر في ما يخص 
حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة موظفين الذين يشرفون 
على التقاعد، طبعا السيد الوزير كنعرفو بأن قطاع الصحة كيعاني 
من واحد النقص مهول من املوارد البشرية واألطر، وكيزيد هاذ األمر 
الطبية  ديال  األطر  املجموعة من  أنهم كيخرجو واحد  استفحاال هو 
وشبه الطبية على التقاعد، وبالتالي احنا كنقترحوفي الفريق استقاللي 
أننا نحتفظو بهاذ املناصب اللي كيتم شغلها بصفة إحالة على التقاعد 
من أجل سد الخصاص فهاذ القطاع اللي هو تيعرف واحد الخصاص 

مهول في هاذ املوارد البشرية، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاذ التدابير اللي كيهم يعني التوظيف املباشر بال ما يكونو مناصب 
مالية، هذا يعني هو مخصص لبعض القطاعات، القطاعات األمنية 
ديال العسكر والدرك والبوليس فقط، وبالتالي فيما يخص القطاعات 
اإلجتماعية وخاصة يعني الترقية في التعليم والصحة، فاحنايا ها ها 
أنتما كتشوفو يعني سنويا كنجيبو يعني جميع املناصب اللي كيكون 

توافق عليها مع الوزارة املعنية.

بلس ديبلرئيس:

أعرض، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلحسنيحدبد:

واحد املسألة السيد الوزير يعني أنه بالنسبة للعذر اللي كتعطي 
الحكومة بأنه ما كيجيوش الناس باش يتقدمو للمناصب ديال الصحة، 
هذا ليس عذر يعني مقبول ألنه ملاذا؟ هاذي مسألة ديال التدبير ومسألة 
ديال تواصل ومسألة ديال تحفيز، خاص الحكومة تشتغل باش يمكن 
ليها أنه يكون اهتمام بهاذ املناصب ديال الشغل خصوصا في ميدان 
الصحة، نعم تتكون مناصب ديال الصحة وما كيجيوش لها يعني الكثير 

من املرشحين ولكن هذه إشكالية ديال التدبير، ما�سي إشكالية ديال ما 
خصناش التو؟.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

فقط للتأكيد السيد الرئيس، املادة 26 احنا صوتنا بال على املادة 
26 غير نتأكدو عفاك من التصويت ديالنا، عنداكم تدخلوه فيي اإلجماع 

أنتما كتحترمو املسطرة انا عارفكم تحترمو مسطرة والديمقراطية.

بلس ديبلرئيس:

كاينة بالحرف املغربي.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريجي)نقطةينظام(:

هللا يعطيك الصحة السيد الرئيس،

بلس ديبلرئيس:

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

املادة 28 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

املادة 29 دازت نفس العدد؟

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70
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أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

املادة 39: اإلجماع.

االمتناع: 2.

املادة 40 ورد بشأنها تعديل من النائبين عمر بالفريج ومصطفى 
شناوي أحد مقدمي التعديل، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

عدلنا هاد املادة في عوض ديك 110 داملليار ديال الدرهم، درنا 20 
مليار ديال الدرهم، والتبرير هو بأن هاد املبلغ 20 مليار درهم كيشكل 
سنتين من االعتمادات املالية السنوية اللي مخصصة لهاد الصندوق 
املسمى شراء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية، وكنعتبرو بأن 
20 مليار كافية ولكن في حالة ضرورة وطارئة الدفاع عن األمن القوي 
مثال يمكن للوزير الرجوع في البرملان ونقضيو زعما نزيدو في امليزانية في 
أقرب وقت، ما�سي مشكل، من جهة أخرى كنعتبر بأن حان الوقت لكي 
نفتح نقاش حول فائدة وإمكانية خلق صناعة وطنية في مجال الدفاع في 
املغرب، ال صناعة األسلحة، ولكن كذلك قطاعات األسلحة املعلوماتية 
اللي هي عندها تطور حقيقي على املستوى الدولي، فهذا كنتمنى يكون 

�سي نهار النقاش داخل تحت قبة البرملان، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هاد التعديل غير مقبول.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 233

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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هذا التعديل اللي تقدمتو به، آه كما صادقت عليها اللجنة، آه �سي 
بالفريج دائما تترجعنا شوية اللور، طيب املادة 40 كما صادقت عليها 

اللجنة:

املوافقون: 233

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 70

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

موارد  بتوازن  الخاصة  باألحكام  يتعلق  الثالث،  الباب  إلى  نمر 
األصالة  فريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد   42 املادة  الدولة،  وتكاليف 

املعاصرة، السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

السيد الوزير، استمعنا لكم أثناء تقديم العرض ديالكم وكذلك 
القطاعات  مع  املجهود  واحد  تديرو  غادي  بأنكم  فالصباح،  اليوم 
كبرملان  قلنا  احنا  الدرهم،  ديال  املليار  واحد  توفرو  ربما  الحكومية، 
بغينا نتعاونو معاك ونخفضو واحد %10 من نفقات املعدات املختلفة 
غترجع عند هادوك الناس، قولهم تقشفو، البرملان ها شحال عطاكم، 
نقصو ليك كبرملان %10، خصوصا إيال عرفنا بأن هاد الفصل، السيد 
 2012 سنة  من  يعني  تضاعف،  اليوم  إلى   2012 سنة  من  الوزير، 
النفقات واملعدات املختلفة، كنتكلموا على 24 مليار، اليوم كنتكلمو 
على 49 مليار، ممكن تفهمو بأنكم درجتو رجال التعليم لسنوات داخل 
هذا، ولكن تزادت 5-6 د املليار، ولكن 19 مليار فهاد املدة، ربما غنعطيو 
واحد اإلشارة سلبية ألنه الناس ملي كيتكلمو على النفقات واملعدات 
املختلفة، كيمشيو للماكلة وles2Hôtels 5 Etoile والدراسات، هداك 
ال�سي اللي قلتي انت ما�سي أنا اللي قلتو في الصباح، ولهذا احنا بغينا 
البرملان يفرض عليك تم�سي للقطاعات الحكومية، كل�سي يهبط، كل �سي 
يتقشف، بال ما نبيعو املمتلكات ديالنا، نتقشفو، وما نديروش بزاف 
ديال الدراسات، نفدو غير الدراسات اللي عندنا، يعني التقشف فهاد 
العامين األخيرة غيكون مفيد للحكومة، ألن حتى الحكومة اللي غتجي 
من موراكم غتلقى املبلغ ارتفع بزاف، وغتبقى %7 كل سنة، وميزانية 

التسيير عمرنا ما غادين نحبسوها، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

مند  تقريبا  هو  املحترم،  النائب  السيد  كالمكم  في  جا  كيف  هو 
سنين، أول مرة جا للحكومة بتخفيض فيما يخص بعض النفقات، 
هاد التخفيض ديال 1 مليار و130 مليون ديال الدرهم اللي جبنا هاد 
السنة، فيما يخص النفقات اللي تحدثي عليها، بالخصوص املصاريف 
املتعلقة بالدراسات والتنقل وحظيرة السيارات والفندقة والندوات، 
مشينا للقطاعات كلها، ما عدا قطاعات األمن اللي نقصنا لهم كاملين، 
تقريبا نفس النسبة املئوية، وكان مجهود من طرف هاد القطاعات باش 
وثانيا، ربما  أول خطوة  أوال،  وبالتالي احنا كنعتبروها  يتفهمو هاد..، 

بيداغوجية للسنوات املقبلة باش يكون يعني ترشيد النفقات.

بلس ديبلرئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيأبويبلغالي:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

السيد الوزير املحترم، فيما يتعلق بهاد التوازنات وموارد وتكاليف 
الدولة، واعدتينا كذلك، وكنسجل التزام السيد الوزير، بأنه غيدير 
واحد املراجعة ديال هاد les dépenses ديال املؤسسات واملقاوالت 
العمومية، خاصة أنه هادي ما بين التوصيات اللي جات في املناظرة 
ديال  كذلك  املجموعة  واحد  والضرائب،  الجبايات  حول  الوطنية 
واحد  انتما  تتديرو  اللي  اإلعتمادات،  هاد  تتصرفش  ما  املؤسسات 
املجهود باش توضعوه رهن إشارتها، املسألة الثانية ديال القطاعات 
الوزارية، بعض القطاعات على حساب la Loi de Réglement، قانون 
التصفية، ملي كيجي كيبين لنا القطاعات ما كتصرفش الفلوس حتى هي، 
إذن واحد املجموعة ديال االعتمادات كتتطلب القطاعات الحكومية، 
ولكن في األخير ما كتصرفهاش، خصكم ديروا �سي إستراتيجية إن شاء 
هللا، أنه هاد القطاعات اللي ما كيصرفوش أو املؤسسات واملقاوالت 
العمومية اللي ما تيعرفوش يصرفو أو ما تيصرفوش، البد تدار �سي 

عملية، وسجلت االلتزام ديالكم فهاد املسألة هادي، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 68

املعارضون: 165
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املمتنعون: 2

ومصطفى  بالفريج  عمر  للنائبين  تعديل  بشأنها  ورد  املادة  نفس 
شناوي السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

ما اخديتش نقطة نظام donc أنا ما عمري ما كنعطل �سي حاجة، 
ال ونقول لك كنت غنجبد النقطة ديال وعالش ما نديروش التصويت 
اإللكتروني باش نسهلو األمور ويم�سي هاد ال�سي دغية، نعاود نأكدها 
التصويت اإللكتروني راه مهم، عندنا اآلليات، فهاد املادة التعديالت 
ديالنا هادي نتيجة ديال االقتراحات اللي قدمنا لكم، اللي تكلمنا عليها 
من صباح ديال تعديل بعض الضرائب اللي غتمكن من إضافة للدولة 
أكثر من 15 مليار درهم إضافية، إيال زدنا عليها داك التحويل ديال 
امليزانيات من القطاعات األخرى بما فيها هاد القطاعات اللي تكلمتي عليها 
اللي ما دارش املجهود في النفقات املختلفة، وغنذكر هنايا باملثل بأن حتى 
بعض املؤسسات البرملان هادي راه جبناها باش يدار مزيان القطاعات 
الوزارية اللي نقصات ب %4 من املعدات ولكن البرملان كذلك كينقص 
 seconde classe تولي première classe شوية من الوراق من السفريات
فهذا �سيء مهم باش نعطيو إشارات قوية، فهاد التعديالت كلها كتعطينا 
في األخير ال تفويت بهاد التعديالت ديالنا ال تفويت ألي شركة ممتلكة 
عمومية أو ممتلكات عمومية، إنشاء الصندوق داك النهوض بالتعليم 
وكحصيلة النقص في االقتراضات الداخلية ب3 د املليار الدرهم نقصو 
من االقتراضات، وكذلك عجز في امليزانية في حدود %3 ما نمشيوش ل 

هاديك %4.8 اللي كاينة حاليا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

يعني هاد الجدول املقترح هو يعني إعادة النظر في بعض مقتضيات 
مشروع قانون املالية اللي ما تمش القبول ديالها وبالتالي ما يمكنش 

القبول ديالو.

بلس ديبلرئيس:

بإيجاز السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

اتفقنا مشروع  احنا قدمنا مالمح مشروع  الوزير،  السيد  شكرا 
بديل، ولكن كاين البديل في هاد البالد الناس يعرفو بأن كاين البديل.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 165

املمتنعون:68

موارد  للتصويت  أعرض  »أ«  الجدول   42 املادة  على  التصويت 
امليزانية العامة:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

الحسابات املرصودة ألمور خصوصية:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

حسابات العمليات النقدية:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

حسابات التمويل:
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املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

حسابات النفقات من املخصصات:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

للتقدم  النيابية  املجموعة  من  تعديل  بشأنها  ورد   43 املادة 
واالشتراكية.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

احنا كاين تعديلين املادة 43 و44 غنديرهم ب2 غادي نقدموهم 
ألن عندهم نفس املنطق، وألنهم نفس املنطق ديال اللي حكم املجموعة 
الثانية،  الفقرة  في  األولى  املادة  في  التقدم واالشتراكية  ديال  النيابية 

وبالتالي احنا كنعتبرو بأن منح اإلذن للحكومة.

بلس ديبلرئيس:

السيدة الرئيسة، إيال اسمحتي لي من األحسن.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسةي لبلقي عائشةي بلس دةي بلنائبةي
للتقدمي بالشت7بك ة:

صافي راهما نفس منطق ديال املادة االولى، هذا بحرصنا من حرص 
املجموعة على املرفق العمومي وعدم تفويت املرفق العمومي خاصة 

ذلك الذي يقدم خدمات إجتماعية.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

يعني هنايا املنظور بصفة عامة ديال الخدمات اإلجتماعية، خصنا 

املنشآت،  يعني  بين  وما  اإلجتماعية  الخدمات  بين  ما  الفرق  نديرو 
احنا دابا اآلن بحال دبا عندنا 600 مدرسة مغلوقة مسدودة، وها هي 
عندنا وها هي في ملك ديال الدولة، واش هذا يعني أنه التعليم أحسن؟ 
إذن هنا اللي مهم بالنسبة لينا هما املغاربة ووليدات املغاربة يقراو في 
مدارس مزيانة، وهاذيك املدرسة كاع لنفرض أنها مكرية شنو هو املشكل 
ي كيدخل سواء في ميدان الصحة 

ّ
بالنسبة للمغربي؟ واش املغربي مل

أو التعليم أو في ميادين شتى أو تدخل ل�سي على األقل �سي موبل فيه 
يعني إدارة عمومية، راه بزاف ديال اإلدارات العمومية كارية، ولكن 
املهم هو الخدمات املقدمة للمواطنين، والخدمات املقدمة في التدريس 

والخدمات املقدمة في الصحة، أما الطريقة ديال العمل هاذي بحال 

نفس  ال  كاين  التمويل  أنه  تتعنيش  ما  الحسابات  الحسابات،  ذاك 

ي كنديرو واحد الخدمات نقدموها 
ّ
القضية، يعني اللي مهم هو أنه مل

للمواطنين خصها تكون مزيانة هذا خصنا نكونو متفقين عليه، الطريقة 

ي كتاخذ لنفرض بحال دبال بنيتي سبيطار ودرتي 
ّ
باش كنديروها ألن مل

عليه الدين واش ديالك؟ راه هذاك مول الدين هو اللي عندو نفس 
املنظومة. أما فيما يخص يعني تدبير الديون بصفة عامة تدبير الديون 

 بهاذ يعني، ألنه كيتم يعني 
ّ

يعني الطريقة باش يمكن لو يّدّبر يمكن لو إال

ما يمكن لو يدّبر إال كيما هو اليوم، ألننا في التليفون كنقررو باش يولي 
 ال، ما تيمكناش نبقاو كنتسناو يعني األسبوع املقبل، غادي يكون 

ّ
إيه وال

إقتراض يعني دولي، هذاك االقتراض الدولي راه غادي يكون ما�سي غادي 

نعلمو غير البرملان غادي نعلمو الرأي الوطني كلو، غادي يعرف بأننا 

اقترضنا كذا كذا، وبالنسبة للفائدة إلى آخره كل �سي غادي يكون يعني 

واضح.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

السيد الوزير، أما من ناحية املبدأ كاين شوية ديال الوضوح، لكن 

الخدمات اللي هي مهمة واللي كانت مدرة للدخل للدولة هي كنفوتو، 

فوتناه  مزيان  الفلوس  كيدخل  كان  هواللي  مثال  االتصااللت  قطاع 

للخواص، كل ما هي مزيانة وزوينة وديال الدولة كنعطيوها وبدون أن 

خص األثر اإليجابي لذلك، دبا تكلمتينا على اسميات في املدرسة عمومية 

مغلوقة، اليوم غنكريوها للخواص، باش يكرسو نفس الثقافة اللي كاين 

اآلن ديال تصنيع التعليم وتوضيع التعليم، إيال كنا غانديروها للخواص 

في مجموعة  ال�سي عالش جينا احنا  الوزير،  السيد  هذا نقاش آخر 

 هاذو كاملدارس اللي مسدودين رّدوهم 
ّ
النيابية نبغي نقول لكم حفاظا ال

لينا دور الشباب ردوهم لينا دورالثقافة دور السينما ردوهم على شكل 
مزيان، التنشئة االجتماعية غنكونو أول مشجعين وأول مصفقين.
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بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

املادة 44 من مشروع قانون املالية، انطالقا مما تقدمت به السيدة 
الرئيسة، نفس النتيجة نفس العدد:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 165

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إلى إضافة مادة جديدة 
السيد  التعديل، تفضل  املكررة، أحد مقدمي   44 املادة  تحمل رقم 

النائب .

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيأبويبلغالي:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

هاد التعديل جبناه تالسنة املاضية يتعلق باإلذن بتمويل اإلقتراض 
بتحديد واحد  يلتزموا  املالية  الحكومة ووزارة  أنه  باش كنطلبوا على 
السقف ديال %65 في دين الخزينة من الناتج الداخلي الخام، فريق 
األصالة املعاصرة املرة الثالثة أو الرابعة اللي كيقترح هاد التعديل هذا، 
نظرا ملا وصلت إليه املديونية العمومية بصفة عامة وبصفة خاصة 
ل 

ّ
دين الخزينة، خاصة أنه يتنافى مع intendance اللي هي اليوم كتشك

واحد النوع من intendance تصاعدية خالفا للبرنامج الحكومي اللي 
تيتكلم على أنه la dette du tresor في أفق 2021 غادة تهبط على 60%، 

ملي تنشوفو أنه الواقع وغادي في التصاعدي، والبرنامج الحكومي تتكلم 
على أنه دين الخزينة غادي يكون إن شاء هللا غادي يهبط ل %60 واحنا 
اليوم دزنا في هاد السنوات األخيرة من 61-62-64 حنا في 65، اليوم 
أنا كنتساءل كيفاش البرنامج الحكومي غادي يحقق هاد الهدف ديال 
يهبط ل %60، هنا فقط باش نزيد نطلب منكم مرة أخرى من بعد ما 
ب على 

ّ
طلبناها في لجنة املالية، تنظن أنه الحكومة خاصها تم�سي تقل

les excedents وصرف ميزانية  ب على هاد ال�سي ديال 
ّ
امليزانية وتقل

ما�سي معطيات خاصة م�سي تقلب على لها خصاص، ما كاينش �سي دولة 
في العالم في الدول املتقدمة تتقلب على تسعود النفقات أو ال تصرف 
 ،la croissance خصها تم�سي تقلب على ،la dette امليزانية ما�سي من
ما كاينش �سي دولة في العالم في الدول املتقدمة تتقلب على تنفق او ال 
تصرف امليزانية من اإلقتراضات، راه جميع الدول خصها تكون عندها 
 la ما�سي من la croissance واحد التصور يمشيو يجيبو الفلوس من

.dette publique

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

هو فيما يخص الشق الثاني ديال التدخل ديالكم السيد النائب 
املحترم، هو احنا متفقين يعني خصنا نمشيوا للنمو والرفع من نسبة 
الناحية  من  يعني،  اإلقتصاد،  ديال  هي مسألة  يعني  وبالتالي  النمو، 
االقتصادية أكثر ما تكون من الناحية املالية أو التوازنات املالية، في 
حين التسقيف هو غير مقبول، ألنه تيقدر يوضعنا في واحد الحالة ديال 

الخلل ديال التسيير أو التدبير اليومي للمرفق العمومي.

بلس ديبلرئيس:

تفضل املعارضة ومن بعد.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبر حو:

ال ما�سي معارضة، رأي معارض، ال دوزناها ما عندنا مشكل، دوزناها 
كاع، حنا وياهم، دوزناها انتما مازال.

ال هاد التعديل هذا عارضاه لسنوات دابا غير قولو لنا واش نطبقو 
القانون التنظيمي للمالية أوال نطبقو قانون املالية القانون التنظيمي 
املالية هو قانون تنظيمي ويحكم إعداد وتنفيذ قانون املالية كيقول 
بأنه ال يمكن أن يتجاوز مبلغ االقتراض السنوي املحدد بقانون املالية 
ميزانية االستثمار زائد..، طيب هذا واضحة جيتو في مشروع القانون 
املالية كتبغيو تعدلوه كتجيبو معطى جديد الناتج الداخلي الخام 65% 
دابا شنو غنطبقو هادي األوالنية من الناحية الدستورية ومن الناحية 
القانونية هاد التعديل مخالف القانون التنظيمي املالية وال يمكن أن 
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يدرج في قانون املالية أو مشروع قانون املالية، ثانيا املعايير اللي كاين 
في العالم كامل عند احتساب املعطيات والحسابات ديال أي مشروع 
ما عمرو  الخام  الداخلي  الناتج  فيه  ما عمرو كيدخل  املالية  قانون 
بين  وما  الفرضيات  بين  ما  نميزو  فيه هي فرضيات خاصنا  كيدخل 
املعطيات والحسابات ، الفرضيات حاجة كنقولو بأنه غنحققو 2.7% 
في هادي %3.4 في هادي، إييه هادي توقعات ولكن منين كنجيو نحسبو 
يكون محدد  أن  املتوقع يجب  املالية مبلغ االقتراض  قانون  مشروع 
باملبلغ ما�سي بالنسبة، القاعدة د النسبة كاينة في القانون التنظيمي 
للمالية، ولكن في قانون املالية هذا خصها تقول لنا الحكومة فيه شحال 
غنقترضو وكنصوتو شحال غنقترضو، ما كيهمناش داك الساعة لهذا 
وهذا محدد، أما إيال مشينا عملنا %65 وال %60 الناتج الداخلي راه 

نقدرو نعطيو الحكومة أكثر من 200 مليار درهم كاع وهذا غير منطقي.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

السيد الوزير، هنا فعال إيال كان الدين غيتوجه مباشرة االستثمار 

املنتج مزيان ويتوجه إلى القطاعات اللي هي عندها األولوية، ما بغيناش 

والصحة  التعليم  أن  اعتماد  تم  ملا  الثمانينات،  في  كان  كما  نرجعو 

قطاعين غير منتجين، وبالتالي ما نوجهمش ديال الدين الخارجي، الدين 

الخارجي اآلن إيال يتوجه يجي لقطاعات حيوية اللي هي غتنعش املجتمع 

وتعطينا قيمة مضافة، دون أن نسقط في الدين الذي يرهق ميزانية 

الدولة ألجيال وسنوات، وبالتالي السيد الوزير نقلبوا على حلول بديلة 

اللي هي أفيد من أننا نلتجأو للدين الخارجي ملا ال نديروا اكتتاب للدين 

الداخلي ونعتمدوا على عدد من املبادرات الوطنية الصادقة واعطينا 

واحد املبادرة قبيال، ما بغيتوش تعتمدوها اللي هي الضريبة على الثروة، 

تعتبر مبادرة وطنية صادقة ونبيلة تمول مشاريع..

بلس ديبلرئيس:

شكرا، أعرض التعديل، ال انتهى ال واحد واحد. ال�سي احجيرة انت 

تعلم مثلي ما يجب القيام به وما ال يجب القيام به، شكرا.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 70

املعارضون: 165

املمتنعون: ال أحد

املادة 45 ورد بشأنها تعديل من فريق األصالة املعاصرة، السيد 

الرئيس.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاجري:

دبا خاصنا نحتجو على ال�سي عبد هللا ما اعرفناش واش 45 وال 
46 دروك، هي املادة 45 طرحنا فيها تعديل اللي والت املادة 46 طبقا 
للتعديالت، وعطفا على ما قاله زميلي ال�سي عبد اللطيف برحو ، أنا 
السيد  فقط  ولإلشارة  املالية  التنظيمي  للقانون  نرجع  باغي  كذلك 
اللي هو افترا�سي بل حتى ميزانية كلها راه  النائب ليس فقط الدين 
افتراضية، وقانون التصفية هو اللي كيعطينا امليزانية الحقيقية حتى 
افتراضية  ولكن  عملية  ليست  مؤكدة  كتكون  اللي  املوظفين  نفقات 
السيد الرئيس، نفس الدفع اللي دفع به الزميل ديالي كنقول أن هذا 
اختصاص تنظيمي للحكومة طبقا للمادة 62 من القانون التنظيمي 
للمالية 130.13، ملاذا نلجأ للبرملان لإلعتراض على ميزانية اإلستثمار؟ 
أين هو املوقف السيا�سي؟ وأين هي..، هاد ال�سي غادي يدوز وشكون 
القطاع اللي غنحيدو لو %15؟ دابا احنا كبرملانيين، راه عرفو راسكم 
غتصوتو، غتعطيو la main للسيد وزير املالية، أي قطاع رشقات لو، 
طبقا لهاد املادة، يحبس لو %15، ويقدر يحبسها لقطاع واحد، ويختارو 
وما يعطيهش ميزانية اإلستثمار، ألن املادة بقات مفتوحة، ولكن إيال 
خلينا القانون التنظيمي للمالية، والسيد رئيس الحكومة يصدر مرسوم 
ويجيب اللجنة، ويجي يقول: أنا عجزت على تنفيذ ميزانية اإلستثمار، 
 ،2014 في  بنكيران  اإلله  عبد  ال�سي  دار  كيف  الصحافة،  وتعرف 
هذا موقف سيا�سي، يعني الحكومة خصها تلتزم وتجي قدام املغاربة 
وتقول: عجزت عن تنفيذ ميزانية االستثمار، ولكن باش البرملان يأذن 
للحكومة للتعرض على ميزانية االستثمار، أشمن قطاع؟ وكيفاش داير 
هاد التعرض؟ إيال دبرت على PPP، إيال نقصت مليار، إيال، هذا حنا 
ما كنديروهش السيد الوزير، وال خصنا نديرو 2 قوانين املالية، بهاد 
الحساب راه كاينة بعض الدول دايرة 2 قوانين املالية، A et B. وعندكم 
أنا،  ولهذا  الوزير،  السيد  تعديلي  املالية  قانون  ديال  اإلمكانية  حتى 

كبرملان، كنقول حنا بعاد على القانون التنظيمي للمالية، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبون،ي زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

احنا بهاد املادة 45، كنجيبو 2 ديال النقط: أوال، كنعطيو واحد 
مجموع  من   15% كنسقفوها  ثانيا،  املبتكرة؛  للتمويالت  الشرعية 
االستثمارات؛ ثالثا، كنقدموها بكل وضوح، كنقولو هاهوما املشاريع 
اللي يمكن لها تكون فهذا؛ وكنقولوا، كيف قلت لكم في التدخل ديال 
ديال  العدد  واحد  ديال  الفضلى  املمارسات  في  كاين  بأنه  الصباح، 
الدول، كتدرج في كل قانون املالية، كتدرج مادة بحال هادي اللي حنا 

كنسميوها 45 أو 46 بعد التعديالت.
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بلس ديبلرئيس:

ندوزو  بعد  ومن  معارض  رأي   ... للتصويت:  التعديل  أعرض 
للمعارضة.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيبر حو:

شكربيبلس ديبلرئيس،

باش نميزو ما بين املصطلحات، امليزانية ما�سي افتراضية، امليزانية 
توقعية، وهاد ال�سي اللي كاين في القانون التنظيمي للمالية، والفرق 
حاجة  التوقعية  حاجة،  اإلفتراضية  الحاجة  شاسع،  فرق  بيناتهم، 
التوقعية كتكون عندك حسابات واضحة مضبوطة، عارف  أخرى، 
شحال د الشركات عندك في البالد غادي يخلصو إلخ. فبالتالي هادي 

باش نقادوها.

من  ما�سي  الحكومة،  اختصاص  هومن  االستثمار  ميزانية  تنفيد 
اختصاص البرملان، احنا سلطة تشريعية والحكومة تدبر محينها، هي 
السلطة التنفيذية، ما يمكنش نشرط عليها في قانون املالية نقول لها 
تنفذ اإلستثمار هنا وما تنفذوش هنا، ما عنديش الحق، وإال غنمشيو 
للبرامج املنصوص عليها في الفصل 75 من الدستور، هو اللي كيهضر 

على برامج االستثماراللي خصها تجي للبرملان وهاديك مسطرة بوحدها.

هاد  يقل  لم  بنكيران  اإلاله  عبد  ال�سي  السابق،  الحكومة  رئيس 
الكالم، وأنا كنت برملاني بزاف كانو برملانيين، لم يقل عجزت عن تنفيذ 
ميزانية اإلستثمار، ال. قال العجز وصل ل 7.6 % من الناتج الداخلي 
الخام، بما يقارب 60 مليار درهم، وباش نقول لكم واحد القضية، 
هاد القضية توقيف ديال نفقات اإلستثمار راه ديما كاين، اللي ما كان 
�سي خدام في اآلليات د وزارة املالية، ما كيعرفش هاد القضية هدي، 
ولكن هو ديما كان، نحن نحيي الحكومة، جاءت في إطار الشفافية، 
والشفافية بدات نسبيا ف 2012، اآلن جات إطار الشفافية مطلقة في 
القانون املالي، كتقول أسيدي أنا ايال وحلت، غادي نوقف %15 فهذه 
بالعكس، خصنا نشجعو هاد اإلجراء هذا، ما�سي نوقفو، كيفما كان 

كيكون في الحكومات السابقة، توقيف..

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، السيد الرئيس، السيد النائب تفضل، ال �سي 
باس ما كاين.

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيأبويبلغالي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

احنا تنطلبو النسخ، عالش؟ طلبنا النسخ ديال هاذ التعديل هذا؟ 
ألنه في الحكومة في الحقيقة جات كتقول لينا في مشروع قانون املالية 
أنه العجز ديال امليزانية غيكون 3.5، وبنات هاذ الفرضية اللي هي توقع 
12 مليار ديال الدرهم اللي ما عندهاش، ما عندش  بناء على واحد 

الحكومة 12 املليار ديال الدرهم، هاذ 12 املليار ديال الدرهم احنا آش 
تنقولو لها؟ تنقولولها خص تقولي لينا الحقيقة، هاذ العجز اللي هو في 
مشروع قانون املالية ديال 3.5 ما�سي 3.5، 4.8 إذن بما أنه الحكومة ما 
بغاش تقول هاذ الكالم، جات غتقول لينا إيال ما جابتش ليكم 12 املليار 
ديال الدرهم غادي نحّيد %15 من اإلستثمار العمومي، إذن اإلستثمار 
العمومي ما غيوصلش ل 78 مليار ديال الدرهم، هاذ ال�سي هو اللي 

خصنا نقولو للمغاربة، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 71

املعارضون: 168

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: 71

املمتنعون: ال أحد

السيد النائب ال�سي وهبي أنا تنشفق عليك جالس؛

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 168

املعارضون: 71

املمتنعون: ال أحد

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 168

املعارضون: 71

املمتنعون: ال أحد

أعرضيبلجزءيبر 0يبرمته من مشروع قانون املالية للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

بملوبفقون:ي68 

بملعالضون:ي 7

بملمتنعون:ياليأحد

قبل رفع الجلسة، أطلب من السيدات والسادة النواب ورؤساء 
اللجن الدائمة االلتحاق بالقاعات املخصصة لهم من أجل التصويت 
على  وسنستأنف  الغذاء،  وجبة  تناول  قبل  الفرعية  امليزانيات  على 

الساعة الرابعة والنصف.
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محضريبلجلسةيبلثامنةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ:الخميس 16 ربيع األول 1441ه )14 نونبر 2019(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: أربع ساعات ودقيقتين ابتداء من الساعة الرابعة مساء 
والدقيقة الثامنة واألربعين.

الثاني  جد 0يبرعما0: جلسة عمومية تخصص ملناقشة الجزء 
ملشروع قانون املالية للسنة املالية 2020؛

التصويت على مشروع قانون املالية 70.19 للسنة املالية 2020 
برمته.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوببيلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين.

افتتحت الجلسة.

بلس دي زيريبلد لة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

للسنة   70.19 رقم  املالية  قانون  مشروع  على  الدراسة  نواصل 
املالية 2020، ونشكر باملناسبة مجددا، السيدة والسادة رؤساء اللجن 
املبذولة  الجهود  على  املقررين  والسيدات  السادة  وكذلك  الدائمة، 
كذلك  أشكر  كما  الفرعية،  امليزانيات  مناقشة  بخصوص  واملكثفة 
السيدات والسادة أطر املجلس على مواكبتهم لكافة أعمال املجلس، 

وأذكركم بأن التقارير قد تم توزيعها.

واآلن نمر إلى املناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون املالية 
برسم سنة 2020، وكما اتفقنا على مستوى أجهزة املجلس، سنوزع 

التدخالت على أساس ثالث محاور:

املحور األول: يضم لجنة املالية والتنمية االقتصادية، مع لجنة 
واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  ولجنة  اإلنتاجية،  القطاعات 
النائب  للسيد  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  وأعطي  والبيئة. 

حسن حارس، إذا كان النطق صحيحا.

وكما نحاول أن نعقلن في االتجاهات املطلوبة، التوجهات العامة 
الزمني من خالل  العامل  عقلنة  كذلك  منكم  أطلب   ،2020 مليزانية 
التدخالت، حتى ال يصيبنا امللل الذي نعيشه في هذه املناسبات بكيفية 

دائمة.

وفي النهاية، نسبة املشاركة في اللحظة األساسية، التصويت على 

مشروع ميزانية 2020، ثالث نقط سوف ال أتمم ما تعلمونه جيدا، 
تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديحسنيحالس:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة امليزانيات 
الفرعية، للقطاعات التي تختص بها كل من لجنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن والبيئة، ولجنة القطاعات اإلنتاجية، وأبدا بقطاع 

التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء.

السيد الوزير، إذ نعتبر البنيات األساسية رافعة لالقتصاد الوطني، 
البد أن نثمن مجهود الوزارة ونبدي بعض املالحظات بهدف التجويد:

أوال: قطاع الطرق والنقل الطرقي والسالمة الطرقية، نثمن الرصيد 
الطرقي الذي بلغ 57.334 كيلومتر، منها 44.215 معبدة، وذلك بإضافة 
2012 إلى 2018، بلغت نسبة حالة الطرق  3110 كيلومتر من سنة 
التي خصصتها وزارة  %60.9، وبلغت االعتمادات  في وضعية حسنة 
التجهيز للمساهمة في إنجاز برنامج تقليص فوارق التفاوتات الترابية 
من  تحويلها  تم  درهم،  مليون   2500 القروي  بالعالم  واالجتماعية 
لفائدة صندوق  بالطرق  الخاص  الصندوق  التنمية،  موارد صندوق 
الحكومة  مواكبة  نثمن  كذلك  2018؛  سنة  برسم  القروية  التنمية 
في  واستمرارها  أصنافه،  بجميع  الطرقي  النقل  في  املسجل  للتطور 
كذلك  املركبات؛  وتكسير  التجديد  بمنحة  املتعلق  البرنامج  مواصلة 
نثمن مجهودات الحكومة في النهوض بالنقل الطرقي وتحسين منظومته 
وتعزيز حكامته؛ مواصلة الحكومة لتحسين مؤشرات السالمة الطرقية 
وإحداث  الطرقية،  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  خالل  من 

الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

السيد الوزير، إذ نثمن هذه املجهودات ندعوكم ملواصلة املجهود 
الذي بذلتموه على مستوى العدالة املجالية في توزيع املشاريع الطرقية 
على جميع أقاليم اململكة، حتى يستفيد كل املواطنين في املداشر والقرى.

السيد الوزير، ندعوكم كذلك إلى الحرص التام في تطبيق مقتضيات 
دفاتر التحمالت املتعلقة باملشاريع الطرقية واحترام معايير الجودة حتى 

نضمن استدامة جميع هذه املشاريع.

ثانيا: قطاع املاء واألرصاد الجوية، نبارك جهود الوزارة املتمثلة في 
الرفع من نسبة الولوج إلى املاء الصالح للشرب بالوسط القروي التي 
املجال  عن  الشروب  باملاء  التزويد  تعميم  ونثمن   ،97,40% وصلت 
الحضري، كذلك نثمن مواصلة املغرب لتقوية شبكة الرصد الجوي 

ومواصلة برامج التطهير السائل واستغالل املياه العادمة.
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السيد الوزير، لضمان األمن املائي للبالد والحد من تأثيرات التغيرات 
املناخية على املدى املتوسط، ندعوكم لتفعيل املؤسسات والبرامج ذات 
الصلة، وخاصة البرنامج األولوي للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي 
2019-2026؛ كما ندعوكم السيد الوزير، إلى تنزيل جميع النصوص 
سياسة  لتبني  كذلك  وندعوكم  املاء  بقانون  املتعلقة  التطبيقية 

تحسيسية من أجل ترشيد استعمال املياه على جميع املستويات.

النقل  مجال  في  األخيرة  املنجزات  مكنت  السككي:  النقل  ثالثا: 
السككي احتالل املغرب الرتبة األولى افريقيا من حيث جودة البنيات 
التحتية السككية التي ستعزز بخطوط أخرى، ابتداء بالخط الذي 
 44 الذكرى  في  امللك،  جاللة  لخطاب  تبعا  بأكادير  مراكش  سيربط 
للمسيرة الخضراء، بلغ عدد مستعملي القطار فائق السرعة البراق 2,5 
داملليون مسافر منذ انطالقه يوم 18 نونبر 2018، ويعتبر البراق أرخص 
قطار سريع في العالم، وبهذا تبددت جميع املخاوف التي أعطيت حين 

انطالق هذا املشروع.

السيد الوزير، نبارك هذه املجهودات القيمة، وندعوكم لبذل مزيد 
من الجهود خاصة على مستوى تجديد أسطول عربات نقل املسافرين 
على غرار عربات القطر وعربات نقل البضائع الذي جاء في مشروع 
قانون املالية، كما ندعوكم السيد الوزير، إلى تجويد الخدمات على 
واللغة  األمازيغية  اللغة  استعمال  إلى  وندعوكم  التواصل،  مستوى 
اإلنجليزية إلى جانب اللغة العربية والفرنسية للتواصل مع املسافرين 

في املحطات والقطارات.

رابعا: قطاع املوانئ والنقل البحري بتوفرها على 43 ميناء، يحتل 
األولى  واملرتبة  البحري  الربط  عامليا حسب مؤشر   17 الرتبة  املغرب 
افريقيا، حقق ميناء طنجة املتوسط أكبر ارتفاع في العالم بقيمة صافية 
في مجال مؤشر الربط خالل العقد األول منذ تشغيله سنة 2017، 
حسب دراسة ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية cnucd، وباملناسبة 
ندعوكم السيد الوزير، إلى بذل مجهود لتطوير األسطول الوطني لنقل 
كما  للمغرب،  البحرية  املكانة  الجهود السترجاع  وتكثيف  املسافرين 
ندعوكم إلى التعجيل بتنسيق مع الشركاء اإلسبان بإخراج النفق أو 

الطريق البحري بين املغرب وإسبانيا.

لتنزيل  الوزارة  مواصلة  نثمن  اللوجستيك،  قطاع  خامسا: 
االستراتيجية اللوجستية وربط هذه املناطق بشبكة البنية التحتية، 
وندعوكم السيد الوزير، إلى االستمرار في اعتماد العدالة املجالية في 

تنزيل هاد االستراتيجية.

سادسا: قطاع البناء واألشغال العمومية، إذ نثمن تنزيل مضامين 
القانون املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والدراسة 
السيد  ندعوكم  املقاوالت،  تصنيف  وإعادة  لتصنيف  املخصصة 
الوزير، إلى إرساء جميع القواعد لتمكين هذه الوكالة من أداء دورها 
العمومية،  واالستثمارات  مشاريع  على  خاصا  طابعا  سيضفي  الذي 

وندعوكم كذلك إلى التسريع باعتماد معايير موحدة وميسرة لتصنيف 
وإعادة تصنيف املقاوالت لحل عدد من اإلشكاليات التي يواجهها بعض 

املقاولين في هذا املجال.

مجهودات  نثمن  الوزير  السيد  واملعادن،  الطاقة  قطاع  سابعا: 
الحكومة رغم اإلكراهات التي يواجهها هذا القطاع، هذه املجهودات 
املتمثلة في كون املغرب أصبح نموذجا يحتذى به في مجال االنتقال 
الطاقي على الصعيدين اإلقليمي والدولي كذلك اعتماد الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة إيرينا على املغرب بتنفيذ مبادراته في مجال الطاقات 
املتجددة على الصعيد اإلقليمي، حقق املغرب على مستوى التبعية 
 91.7 نسبة  إلى   2008 سنة   98% بنسبة  تراجعا  الخارج  الطاقية 
2018، كذلك نثمن تحسين املغرب لهامش االحتياطي للطاقة  سنة 
الكهربائية من %12.5 سنة 2017 إلى %24 سنة 2018 مع العلم أن 

الفاتورة الطاقية بلغت هذه السنة 82.2 مليار درهم.

السيد الوزير، نثمن كذلك حصة الطاقات املتجددة التي بلغت 
بلغت  التي  القروية  الكهربة  نسبة  ونثمن   ،34% املنشأة  القدرة  في 
%99.64، كذلك نثمن مواصلة املغرب ريادة وعلى مستوى العالم في 
مجال الفوسفاط وللنهوض بالقطاع املعدني خارج الفوسفاط ندعوكم 

السيد الوزير إلى وضع مخطط مندمج خاص باإلقالع املعدني.

ببعض  نثمن مرة أخرى هذه املجهودات ونتقدم  الوزير،  السيد 
لالستثمارات  رفعا  كونه  العمومي،  باالستثمار  املتعلقة  املالحظات 
الخاصة: تعتبر املجاالت التي يتحمل مسؤولية تدبيرها قطاع الطاقة 
العمومي  االستثمار  مع  للتعامل  خصبة  مجاالت  والبيئة،  واملعادن 
كرافعة االستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل، وهو ما يمكن أن 
يشكل مثاال يحتذى بها في هذا اإلطار على صعيد مختلف القطاعات 
الوزارية، فالخدمة العمومية في حاجة لتطوير االستثمارات الخاصة 
املرتبطة بسرعة التفاعل مع التغيرات التكنولوجيا املتسارعة، وإدماج 
الكفاءات املتخصصة وبتطوير التنافسية الضامنة لحماية املستهلك 
وتخفيف كلفة الخدمة وتحسين جودتها، ولعل نجاح بالدنا في مجال 
اختصاص الوزارة في هذا املسار مرتبط بتوفرها على الكفاءات البشرية 
القادرة على استيعاب إشكاالت والبحث على حلها ومواكبة الفاعلين 
الخواص على الصعيد التشريعي والتنظيمي واملؤسساتي، وهذه نقط 
قوة نرجو أن تستمر وتتطور، بل وأن يتم تصدير نتائجها لقطاعات 

حكومية أخرى.

أنتقل إلى لجنة القطاعات اإلنتاجية،

قطاع الفالحة:

السيد الوزير املحترم، نثمن املجهودات املبذولة من طرف الوزارة 
في هذا القطاع الحيوي واملعقد، كون أن املخطط األخضر أعطى دفعة 
قوية للقطاع الفالحي باملغرب وشكل نقطة انعطاف جديدة في قطاع 

الفالحة، فالبد من:
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ترصيد هذه التجربة وتقوية وتقييم نتائجه وتعميم برامجه حتى 
يستفيد الفالح الصغير؛

ضرورة إرساء االلتقائية واالنسجام بين صندوق التنمية الفالحية 
وصندوق التنمية القروية؛

ضرورة مراعاة أنجع الزراعات املتعلقة باالقتصاد وترشيد استهالك 
املاء، وندعو إلى تدبير معقلن للماء واملنشآت الخاص بالري؛

ضرورة دعم وتفعيل األقطاب الفالحية؛

ضرورة االهتمام أكثر بالصناعات الغذائية والتحويلية.

النظر  الوزير، آن األوان إلعادة  السيد  الجملة  بالنسبة ألسواق 
في القوانين املنظمة لها، وندعوكم إلى تفعيل الشراكة مع الجماعات 

الترابية للنهوض بهذا القطاع وإعادة تنظيمه؛

السجل الوطني الفالحي، رغم املجهود الذي بذل في إنجازه لن نعرف 
مآله وكيف يتم استثماره في ترشيد وتقويم السياسة الفالحية، ندعو 
إلى إرساء نموذج فالحي جديد؛ ندعو إلى دعم البحث العلمي في املجال 
الزراعي ودعم التسريع التطور التكنولوجي في القطاع؛ ضرورة تتبع 

وتقييم جميع املشاريع التي تم إطالقها.

قطاع التنمية القروية:

السيد الوزير، ما يعاني منه املغرب اليوم هو عدم املوازاة الحاصلة 
بين الجهد في االستثمار ونسبة النمو، وهو ما يعبر عنه مؤشر مردودية 
خارجية  العوامل،  من  ملجموعة  ذلك  في  السبب  ويرجع  االستثمار، 
العدالة  وسؤال  الحكامة  سؤال  الخصوص  على  نذكر  وداخلية، 
املجالية، هذه العدالة التي تشكل أهم سؤال وأهم بعد في البرنامج 
لتكريس  برنامجا  دونها سيصبح  من  ألنه  الفوارق،  لتقليص  الوطني 
الفوارق، فالكل يعرف أن الهدف األسمى من هذا البرنامج امللكي، هو 
فك العزلة عن كل دوار ومنطقة بالعالم القروي واملناطق الجبلية، إذ 
ينبغي تقريب املؤسسات الصحية والتعليمية، وتوفير املاء والكهرباء، 

والطريق الرابطة لكل دوار بهذا الوطن الحبيب، مع نهاية 2023.

ومن هذا املنطلق، نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم اإليجابي مع 
توصيات لجنة مراقبة املالية، حول صندوق التنمية القروية، بصفتكم 
آمرا للصرف فيه، حيث قبلت الحكومة 17 التوصية من أصل 23، وهذا 
تجاوب مع املؤسسة التشريعية نثمنه، ونركز اليوم على التوصية 23، 
والتي تنص على إعداد تقرير حول التنمية القروية، وإرفاقه بالتقارير 

املعدة بمناسبة دراسة قانون املالية.

قطاع الصناعة:

بالتذكير بما حققه  لي السيد الوزير، أن أبدأ مداخلتي  اسمحوا 
املغرب، خالل األيام القليلة األخيرة، في مجال تحسين رتبته على سلم 
أنه ألعوام متوالية، تقدم املغرب بمعدل  Doing Business، بحيث 

8 نقاط سنويا، بفضل تضافر جهود كل املتدخلين، حكومة وبرملانا 
وإدارة وفاعلين اقتصاديين، وهذه فرصة لنهنئكم وننهئ أنفسنا على هذا 

التتويج.

إننا نستحضر جميعا القوانين التي تم االشتغال عليها، والتي ساهمت 
في هذا التقدم، ونخص بالذكر قانون إنشاء املقاولة بطريقة إلكترونية، 
املواصالت،  قانون  التوطين،  قانون  للتجارة،  منصة  خلق  قانون 
باإلضافة لقانون معالجة صعوبة املقاولة، ونحن كفريق، جد متفائلون 
االستثمارات  من  املزيد  استقطاب  على  املعطى  هذا  من حيث وضع 
وتسريع وتيرة التنمية، ألننا في حاجة ماسة إليها، نظرا للوضعية التي 
يعيشها املغرب من الناحية العطالة، خاصة لدى أصحاب الشواهد 

العليا.

السيد الوزير، على أهمية هذا الترتيب، فهو يبقى بمثابة قياس 
وشروطهم،  املستثمرين  اهتمامات  كل  يغطي  ال  محددة،  مؤشرات 
خصبة  بيئة  ضمان  في  تتجسد  مواكبة،  أخرى  لتدبير  تحتاج  والتي 
لتنمية االستثمارات ببلدنا، توفر الشروط األساسية لها، ترتكز على 
تعزيز االستقرار السيا�سي واملاكرو االقتصادي، وتطوير منظومة تمويل 
حديثة تتما�سى مع طبيعة تحوالت نسيج املقاولة، وتطوير حجم السوق 
وتدبير  الحكامة  وتطوير  الخارجية،  األسواق  على  واالنفتاح  الداخلي 
املوارد البشرية، وهذه كلها خيارات سبق أن أكد عليها صاحب الجاللة، 
في خطاباته، وجعل منها خارطة الطريق، لتحديث بلد املغرب، من خالل 

اعتماد نموذج تنموي جديد، يكون رافعة لنمو قوي.

القطاع  في  املغرب  يحققها  التي  النجاحات  إن  الوزير،  السيد 
الصناعي ومدى بلوغ استراتيجية التسريع الصناعي ألهدافها، مدعومة 
ومنظومة  السيارات  منظومة صناعة  أساسيتين:  برافعتين  باألساس 
صناعة الطائرات، بحيث أن صادراتهما تجاوزت صادرات الفوسفاط، 
املال  أسواق  باهتمام  تحظى  يجعل صورتها  باملغرب  استقرارها  وأن 
واألعمال على الصعيد الدولي. وهنا ال يفوتنا السيد الوزير أن نهنئكم، 
لهذه  الصحيح  التنزيل  على  املتعاقبة،  الحكومات  كل  خاللكم  ومن 
االستراتيجية التي تدخل ضمن رؤية مغربية طموحة، وتلتقي فيها كل 

القطاعات.

املصنعة  الدول  ضمن  اسمه  يسجل  أن  املغرب  استطاع  لقد 
للسيارات، متجاوزا عدد من الدول الصناعية العريقة في هذا املجال، 
التحتية  والبنيات  اللوجيستيكية  الناحية  من  جاهزيته  على  مرتكزا 
الضخمة، ومستفيدا من تراجع جاذبية بعض الدول العمالقة، وكان 
هذا منعطفا دوليا هاما، استطاع املغرب بمخطط محكم أن يحوله 

لفرصة حقيقية لتوطين صناعات جد متطورة.

لقد انعكس تطوير القطاع الصناعي إيجابا، على الحد من البطالة، 
بخلق مئات اآلالف من فرص الشغل، كما سهل نقل التكنولوجيا، 
وثمن عددا من االستثمارات العمومية وعزز مردوديتها، إال أننا نعتقد 



عدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( الجريدة الرسمية للبرملان68 6  

أن هذا القطاع يمكن أن يلعب مزيد من األدوار من أجل القضاء على 
الفقر والتهميش والحد من هجرة العقول.

إننا في فريق العدالة والتنمية، نطرح معادلة تقوية رأسمال املغربي 
من النسيج الصناعي، والتي تتطلب منا جميعا، حكومة وقطاع خاصا، 
أن نخلق لها جوا من النقاش املسؤول والشجاع املف�سي لتعاقد بين 
الدولة والقطاع الخاص، مع إشراك األبناك واملؤسسات التي تسهر على 

الصناديق من أجل استشراف مغرب 2050.

قطاع الصيد البحري:

االستدامة،  هي:  ركائز  ثالث  على  »اليوتيس«  اعتمد مخطط  لقد 
التنافسية والنجاعة، وقطب الرحى في استغالل الثروة السمكية يبقى 
املتتبع  ولكن  أخرى،  املحاور  بكل  مرتبط  أنه  حيث  االستدامة،  هو 
لتقارير املعهد الوطني لألبحاث البحرية يالحظ تكرار كلمة االستنزاف، 

الذي يرجع إلى ضعف املراقبة والحكامة.

السيد الوزير، املتتبع لتقارير الوزارة الوصية خالل املواسم الثالثة 
املاضية، يالحظ أن هناك تراجع في تطور القيمة من 4+ إلى 1+%، وهذا 
راجع لنقص تثمين املوارد البحرية الذي يمكن إرجاعه للعوامل التالية:

ضعف االستثمار في هذا املجال؛ ضعف البحث العلمي والتأخر في 
تنزيل وإنجاز األقطاب التنافسية، الذي نص عليها مخطط »أليوتيس« 
املوارد  بنية  إلى  باإلضافة  االستدامة؛  مجال  في  النواقص  بين  من 

البحرية، حيث يشتد الضغط على أنواع تجارية بعينها؛

اختالالت في تدبير املصاييد التجارية واستنزاف بعض األنواع؛

البنى التحتية أو معدات اإلنزال عند التفريغ والنقل والتخزين، فإنه 
يمكن أن تضيع نسبة مهمة من الكمية املصطادة إذا لم يتوفر التبريد 
املناسب بموانئ الصيد والقرى الصيادية؛ تم إحداث نظام لتحديد 
املواقع بالنسبة لسفن أعالي البحار والصيد الساحلي، ولكن في غياب 
القوانين تلزم السفن بإرسال بيانات أنشطتها إلكترونيا، تظل برمجة 

F.M.S دون املستوى املطلوب.

قطاع السياحة:

على  نقاشنا  يؤطر  الذي  العريض  العنوان  إن  الوزيرة،  السيدة 
امتداد عقدين من الزمن، عبر مختلف املخططات االستراتيجية التي 
طبعت منطق االشتغال في هذا القطاع االستراتيجي، هو جعل السياحة 
في  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  محركا من محركات 
مغرب يطمح لربح رهان التنمية الشاملة ومحاربة الفوارق اإلجتماعية 
فيه  تتكامل  صاعدا،  بلدا  ليكون  سعيا  نفسه  ويقدم  واملجالية، 
اإلجتماعية،  االختالالت  ومعالجة  الثروة  لخلق  اإلنتاجية  القطاعات 
االستغالل األمثل ملؤهالته االقتصادية والطبيعية والبشرية، واستثمار 
املوقع الجغرافي املتفرد لبلدنا بموروث متعدد الروافد، بوابة إفريقيا 

التي استطاعت أن تأخذ موقعا متقدما في عالقتها بأوروبا والعالم.

ونحن نناقش مشروع امليزانية لهذا القطاع لسنة 2020، كواحد من 
القطاعات األفقية، الذي ميزته أنه صانع الرواج االقتصادي ملختلف 
املنتوجات املجالية في املناطق السياحية، ونافذة لتقديم املغرب بوجهه 
الحضاري العريق األصيل، والذي قطع في نفس الوقت خطوات معتبرة 
بما  متقدمة،  تحتية  وبنيات  متطورة،  إنتاج  منظومات  إرساء  نحو 

يساهم في جلب االستثمارات الصناعية والفالحية والسياحية.

فالقطاع السياحي، السيدة الوزيرة، هو مرآة املغرب وبوابة العالم 
على بلدنا الذي يجب أن نحسن تقدمه عبرها، وألنه ارتباط ال انفصام 
له، سنذكر دوما وأبدا، أن رهان التنمية االقتصادية واالجتماعية ال 
منسوب  وتقوية  الديمقراطي،  املسار  تطوير  عن  بمعزل  ربحه  يمكن 
والتحفيزات  والفساد  والرشوة  أشكاله،  بكل  الريع  بمحاربة  الثقة، 
املسؤولية  وربط  واملصداقية،  الشفافية  قيم  وتدعيم  املنتجة،  غير 
باملحاسبة وعدالة التوزيع املجالي واالجتماعي، ومواجهة كل محاوالت 

اإلرتداد على مكتسبات بالدنا صونا للخيار الديمقراطي.

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد اإلجتماعي:

السيدة الوزيرة، الصناعة التقليدية تعتبر مصدر حضارة وفن تعبر 
عن وطن بأكمله، وهي تراث وقيم حضارية لبالدنا تربط الشعب املغربي 
فالصناعة  غنى،  يزيدها  مما  واألمازيغي،  العربي  التمازج  على  القائم 
التاريخ،  عمق  في  ضاربة  وتقاليدها  وفن  إبداع  التقليدية  املغربية 
حافظت على استمراريتها مما جعلها من الصناعات األكثر حيوية على 
مستوى القارة اإلفريقية، وتعتبر رافعة للتنمية االقتصادية املستدامة، 
على  وتتوفر  وتنموي،  وثقافي  اجتماعي  بعد  لها  التقليدية  والصناعة 

تنظيم مهيكل.

لقد حظي قطاع الصناعة التقليدية املهم والذي يمثل قرابة 2.4 
على  املتزايد  باإلقبال  عليكم  يخفى  ال  كما  وصانعة،  داملليون صانع 
تسويق املنتوجات املغربية التقليدية، وخصوصا في املعارض اللي تقام 
اليوم على  نقف  املقابل  في  والجهوي،  والوطني  الدولي  املستوى  على 
حرف أوشكت على اإلنقراض وذلك راجع إلى إغراق السوق الداخلي 
بمنتوجات آسيوية، مما يتطلب من وزارتكم دعم وحماية املنتوجات 

الوطنية بالتوجيه واملواكبة ملا يعرفه هذا القطاع من تطور؛

قطاع املياه والغابات:

السيد الوزير، هذا القطاع يتميز بخصوصيات عديدة تجعل تدبير 
تسارع  عن  الناتجة  اإلكراهات  من  ملجموع  خاضعة  مصالح  وإدارة 
املجاورة  الساكنة  ضغط  وتزايد  النباتي  الغطاء  على  التصحر  وتيرة 
على املنتوجات الغابوية، وتربط أصحاب اإلعفاءات للترامي على امللك 
الغابوي، وعليه فإن األرقام التي تتصدر منذ عقود جل الديباجات في 
الكالم عن الغابات في املغرب أي 9 املليون هكتار كغطاء نباتي و5.8 
هكتار غابات غير ثابتة ومعرضة للتراجع، وأعطي على سبيل املثال غابة 
املعمورة التي كانت مساحتها في بداية القرن املا�سي تناهز 130 ألف 
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هكتار تراجعت إلى 60 ألف في ظرف 50 سنة فقط، باإلضافة إلى تراجع 
مساحة املعمورة فقدت هذه الغاية على مستوى الغطاء النباتي 29% 
ين بين 1951 و2014، واألمثلة كثيرة، والشك أن غابات 

ّ
من شجر الفل

أخرى عانت مما تعاني منه غابة املعمورة، ولكن املجهودات الكبيرة 
التراجع  حالة  من  الحد  في  املتعاقبة  الحكومات  قامت  التي  والجادة 
والحفاظ  الغابات  وتخليف  التشجير  مساحات  بمضاعفة  والتدهور 
عليها وتثمين منتوجاتها وتطوير آليات تدبيرها يعطينا األمل أن املغاربة 
من  ورثوه  الذي  واإليكولوجي  البيئي  إرثهم  على  الحفاظ  على  قادرين 
الحفاظ عليه والعمل على  في  أسالفهم، ويتحملون كامل املسؤولية 
تسليمه لألجيال القادمة في أحسن حال، وهو ما يمكن استخالصه من 

جواب مندوبية املياه والغابات على تقرير املجلس األعلى للحسابات.

السيد الوزير، ال بد من بذل مجهود لحراسة هذه الغابات خاصة 
الغابات الحضرية وبدل مجهود للمحافظة على الحالة الصحية لها، 
القروية  التنمية  مثل  والغابات  املياه  قطاع  مسؤولية  إلى  باإلضافة 

والصيد البحري؛

قطاع التجارة:

أوال-التجارة الداخلية:

ننوه بتنظيم املنتديات الجهوية واملنتدى الوطني في أبريل 2019 
وإشراك مختلف الفاعلين خاصة الجهات والغرف والتي أفرزت عن 
أزيد من 1500 توصية تهم 15 محور استراتيجي وبأهداف تتناسب مع 
تطور الواقع املغربي، خاصة أنماط االستهالك والثورة الرقمية والتجارة 
اإللكترونية، وهو ما يشكل مادة دسمة للنقاش، ومن هنا الدعوة إلى 
التسريع  مخطط  ملناقشة  اآلجال  أقرب  في  اجتماعات  عدة  برمجة 

التجاري 2020-2025؛

القطاع غير املهيكل.

البداية، تقديم أرقام تخص هذا القطاع انطالقا من دراسة  في 
حجم  إلبراز  املغرب  ملقاوالت  العامة  الكونفدرالية  بها  قامت  حديثة 
في  الحكومة  بالتزام  التذكير  الوطني،  باالقتصاد  يلحق  الذي  الضرر 
برنامجها بإعداد استراتيجية وطنية إلدماج القطاع غير املهيكل والتذكير 
ببعض اإلجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، والتساؤل عن 

تقييمها ونتائجها؛

الحديث عن اإلجراء الحكومي املتمثل في انتقال 100 ألف مقاول 
ذاتي للقطاع املهيكل، إلى حدود الساعة تم تسجيل 111325 مقاول 
ذاتي %44 بقطاع التجارة، ومن هنا الدعوة إلى رفع الوتيرة واملواكبة 

أكثر وللمقاول الذاتي وليس التسجيل فقط؛

غرف التجارة والصناعة والخدمات:

املطلب األسا�سي اليوم هو تعديل النظام األسا�سي للمنتخب ألنه 
من غير مسؤول تركيز مختلف..

مدبخلةيبلنائبيبلس ديحسنيبلحالس،يمسلمةيللرئاسة

بسم هللا الرحمان الرحمان الرحيم والصالة والسالم

على أشرف األنبياء واملرسلين

السيد الرئيس املحترم

السادة الوزراء السيدات الوزيرات املحترمين واملحترمات

السادة النواب والسيدات النائبات املحترمين واملحترمات

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة امليزانيات 
الفرعية للقطاعات التي تختص بها كل من لجنة البنيات األساسية 

والطاقة واملعادن والبيئة ولجنة القطاعات اإلنتاجية.

قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

السيد الوزير، إذ نعتبر البنيات األساسية رافعة لالقتصاد الوطني 
البد أن نثمن مجهود الوزارة ونبدي بعض املالحظات بهدف التجويد.

أوال:قطاع الطرق والنقل الطرقي والسالمة الطرقية

بلغ الرصيد الطرقي 57334 كلم منها 44215كلم معبدة وذلك  2-
)41105(كلم   2012 في سنة  كانت  كلم معبدة،حيث   3110 بإضافة 

وارتفعت في 2018 إلى )44215(كلم من الطرق املعبدة؛

سنة  60,9٪  وضعية حسنة  في  الطرق  حالة  نسبة  بلغت  2-
2018؛

بلغت االعتمادات التي خصصتها وزارة التجهيز للمساهمة في  2-
انجاز برنامج تقليص التفاوتات الترابية واالجتماعية بالعالم القروي 
2500 مليون درهم، تم تحويلها من موارد الصندوق الخاص بالطرق 

لفائدة صندوق التنمية القروية برسم سنة 2018؛

بجميع  الطرقي  النقل  في  املسجل  للتطور  الحكومة  مواكبة  2-
أصنافه واستمرارها في مواصلة البرنامج املتعلق بمنحة تجديد وتكسير 

املركبات؛

مواصلة الحكومة جهودها للنهوض بالنقل الطرقي وتحسين  2-
منظومته وتعزيز حكامته؛

مواصلة الحكومة لتحسين مؤشرات السالمة الطرقية من  2-
خالل تنزيل االستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية وإحداث الوكالة 

الوطنية للسالمة الطرقية؛

السيد الوزير، ندعوكم ملواصلة املجهود الذي بذلتموه على مستوى 
العدالة املجالية في توزيع املشاريع الطرقية على جميع أقاليم اململكة 

حتى يستفيد كل املواطنين في املداشر والقرى؛

السيد الوزير ندعوكم كذلك للحرص التام في تطبيق مقتضيات 
دفاتر التحمالت املتعلقة باملشاريع الطرقية واحترام معايير الجودة حتى 
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نضمن استدامة جميع هذه املشاريع.

ثانيا: قطاع املاء واألرصاد الجوية

نبارك جهود الوزارة املتمثلة في:

بالوسط  للشرب  الصالح  املاء  إلى  الولوج  نسبة  من  الرفع  2-
القروي ٪97٠40؛

تعميم التزويد باملاء الشروب على املجال الحضري؛ 2-

بلغ عدد السدود الكبيرة 145سدا بسعة 18,60 مليون متر  2-
مكعب؛

بلغ عدد السدود الصغيرة 129 سدا؛ 2-

مواصلة املغرب لتقوية شبكة الرصد الجوي؛ 2-

املياه  واستغالل  السائل  التطهير  برامج  املغرب  مواصلة  2-
العادمة.

السيد الوزير، لضمان األمن املائي للبالد والحد من تأثير التغيرات 
ات 

َ
املناخية على املدى املتوسط ندعوكم لتفعيل املؤسسات والبرامج ذ

لة وخاصة البرنامج األولوي للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي  الِصّ
2019-2026؛

كما ندعوكم، السيد الوزير، إلى تنزيل جميع النصوص التطبيقية 
املتعلقة بقانون املاء، وندعوكم كذلك لتبني سياسة تحسيسية من 

أجل ترشيد استعمال املياه على جميع املستويات.

ثالثا: قطاع النقل السككي

مكنت املنجزات االخيرة في مجال النقل السككي احتالل املغرب 
الرتبة األولى إفريقيا من حيث جودة البنيات التحتية السككية التي 
ستتعزز بخطوط أخرى ابتداء بالخط الذي سيربط مراكش بأكادير 

تبعا لخطاب جاللة امللك في الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.

بلغ عدد مستعملي القطار فائق السرعة البراق 2,5 مليون مسافر 
منذ انطالقه يوم 18 نونبر 2018، ويعد البراق أرخص قطار سريع في 

العالم.

السيد الوزير نبارك هذه املجهودات القيمة وندعوكم لبذل مزيد 
من الجهود خاصة على مستوى تجديد أسطول عربات نقل املسافرين 
على غرار عربات القطر وعربات نقل البضائع الذي جاء في مشروع 

قانون املالية هذا.

الخدمات على مستوى  تجويد  إلى  الوزير،  السيد  ندعوكم،  كما 
التواصل، وندعوكم الى استعمال اللغة االمازيغية واللغة االنجليزية الى 

جانب اللغة العربية والفرنسية للتواصل مع املسافرين.

رابعا: قطاع املوانئ والنقل البحري

بتوفره على 43 ميناء يحتل املغرب الرتبة 17 عامليا حسب مؤشر 
الربط البحري واملرتبة األولى إفريقيا؛

حقق ميناء طنجة املتوسط أكبر ارتفاع في العالم بقيمة صافية في 
مجال مؤشر الربط خالل العقد األول منذ تشغيله سنة 2017 حسب 

دراسة ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )كنوسيد(.

الى بذل مجهود لتطوير األسطول الوطني  ندعوكم السيد الوزير 
لنقل املسافرين وتكثيف الجهود السترجاع املكانة البحرية للمغرب.

كما ندعوكم إلى التعجيل، بتنسيق مع الشركاء اإلسبان، بإخراج 
النفق أو الطريق البحري بين املغرب وإسبانيا.

خامسا: قطاع اللوجيستيك

تواصل الوزارة تنزيل االستراتيجية اللوجيستية وربط هذه  2-
املناطق بشبكة البنية التحتية.

ندعوكم السيد الوزير إلى االستمرار في اعتماد العدالة املجالية في 
تنزيل هذه االستراتيجية على مستوى توزيع املشاريع على جهات اململكة.

سادسا: قطاع البناء واألشغال العمومية

بإحداث  املتعلق  القانون  مضامين  تنزيل  الوزارة  تواصل  2-
الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة؛

تصنيف  وإعادة  بتصنيف  خاصة  دراسة  الوزارة  تجري  2-
املقاوالت.

الوكالة  لتمكين  القواعد  إرساء جميع  إلى  الوزير  السيد  ندعوكم 
الوطنية للتجهيزات العامة من أداء دورها الذي سيضفي طابعا خاصا 

على املشاريع واالستثمارات العمومية.

وميسرة  موحدة  معايير  باعتماد  التسريع  إلى  كذلك  وندعوكم 
التي  اإلشكاالت  من  عدد  لحل  املقاوالت  تصنيف  وإعادة  لتصنيف 

يواجههابعض املقاولين في هذا املجال.

البشرية  باملوارد  الوزارة  هذه  دعم  إلى  الحكومة  ندعو  وأخيرا 
اآلجال  في  برامجها  تنزيل  من  تتمكن  حتى  الالزمة  املالية  واإلمكانات 

املعقولة.

قطاع الطاقة واملعادن والبيئة

السيد الوزير نثمن مجهودات الحكومة رغم االكراهات التي يواجهها 
هذا القطاع:

املغرب أصبح نموذجا يحتدى به في مجال االنتقال الطاقي  2-
على الصعيدين اإلقليمي والدولي؛

اعتماد الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )إيرينا( على املغرب  2-
لتنفيذ مبادراتها في مجال الطاقات املتجددة على الصعيد اإلقليمي؛
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حقق املغرب على مستوى التبعية الطاقية للخارج تراجعا من  2-
نسبة ٪98 سنة 2008 إلى نسبة ٪91,7 سنة 2018؛

من  الكهربائية  للطاقة  االحتياطي  الهامش  املغرب  َحّسن  2-
الفاتورة  أن  العلم  مع   ،2018 سنة  24٪  إلى   2017 سنة  12,5٪ 

الطاقية بلغت هذه السنة 82,2 مليار درهم؛

بلغت حصة الطاقات املتجددة في القدرة املنشأة ٪34؛ 2-

بلغت نسبة الكهربة القروية ٪99,64؛ 2-

مجال  في  العالمي  املستوى  على  ريادته  املغرب  يواصل  2-
الفوسفاط؛

للنهوض بالقطاع املعدني خارج الفوسفاط، ندعوكم إلى وضع  2-
مخطط مندمج خاص باإلقالع املعدني.

السيد الوزير إذ نثمن مرة أخرى هذه املجهودات سنتقدم ببعض 
املالحظات:

املالحظةاألولى: االستثمار العمومي رافعة لالستثمارات الخاصة في 
خدمة املواطن

تعتبر املجاالت التي يتحمل مسؤولية تدبيرها قطاع الطاقة واملعادن 
والبيئة مجاالت خصبة للتعامل مع االستثمار العمومي كرافعة لالستثمار 
الخاص وإحداث فرص الشغل، وهو ما يمكن أن يشكل مثاال يحتدى 
ف القطاعات الوزارية، فالخدمة 

َ
به في هذا اإلطار على صعيد ُمخَتل

بسرعة  املرتبطة  الخاصة  االستثمارات  لتطوير  حاجة  في  العمومية 
الكفاءات  وبإدماج  املتسارعة،  التكنولوجية  التغيرات  مع  التفاعل 
املتخصصة، وبتطوير التنافسية الضامنة لحماية املستهلك وتخفيض 
كلفة الخدمة وتحسين جودتها. ولعل نجاح بالدنا في مجال اختصاص 
الوزارة في هذا املسار مرتبط بتوفرها على الكفاءات البشرية القادرة 
على استيعاب االشكاالت والبحث عن حلها، ومواكبة الفاعلين الخواص 
على الصعيد التشريعي والتنظيمي واملؤسساتي، وهي نقط قوة نرجو أن 
تستمر وتتطور، بل وأن يتم تصدير نتائجها لقطاعات حكومية أخرى 
حتى نتمكن من االستفادة من الشراكة بين القطاع العام والخاص من 
أجل تحقيق أهداف التعاقد مع املواطنين واالقتصاد في امليزانية العامة 
للدولة، وإنجاز البنيات والخدمات الضرورية لتحسين مستوى عيش 

املواطنين، بل وإحداث األثر على حياتهم الشخصية والعامة.

املالحظة الثانية: املدن الذكية وفرصة التقائية السياسات الطاقية 
والبيئية

لعل املتفحص إلحصائيات السكان باملغرب يالحظ التطور املتسارع 
للساكنة الحضرية، إذ أصبح حوالي ثلثي املغاربة من ساكنة املدن، 
املعطيات  هذه  تشكله  ما  وبقدر  الطبيعية،  واملوارد  األنشطة  وتركيز 
من تحديات، فإنها تعتبر فرصة سانحة لتطوير السياسات العمومية 
املتعلقة باملوارد الطاقية والبيئية، سواء على صعيد النجاعة والفاعلية 

أو اقتصاد املالية العمومية.

الطاقات  بين  التركيز الذي تشكله فإنها تجمع  إلى  فاملدن إضافة 
بالنظر  الجغرافية  الرقعة  وضيق  العلمية،  واملؤسسات  البشرية، 
لإلمكانات املتوفرة، ما يؤهلها للعب دور مهم في التقائية هذه السياسات، 
من خالل مشروع »املدينة الذكية« التي تستفيد من مختلف الفرص 
الحديثة  التكنولوجيات  وتطوير  والتثمين  االقتصاد  بين  تزاوج  التي 
التطبيقية، ولعلي أسرد لكم في هذا املجال مدينة فاس، التي تحتاج 
تجربتها للتحسين والتطوير، من خالل شركة التنمية املحلية لإلنارة 
العمومية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يتجاوز 60 باملائة من 
االستهالك الحالي، والتثمين الطاقي للغاز الطبيعي املتسرب من املطرح 
نظام  وتطوير  الخضراء،  املساحات  سقي  في  املياه  وتدوير  العمومي، 
معلوماتي ملختلف الخدمات الجماعية، وهي أبعاد تحتاج االندماج مع 

مختلف القطاعات الوزارية وعلى رأسها هذا القطاع الحيوي.

املالحظة الثالثة: دعوة للتأقلم مع التغيرات املناخية واالستفادة من 
التحوالت الدولية

يشكل املغرب اليوم منطقة من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغيرات 
املناخية، وقد شكل على مر العصور خزانا للحلول املبدعة للتأقلم مع 
آثار هذه التغيرات. واليوم حصل االقتناع العالمي باآلثار الوخيمة لهذه 

التغيرات، ويتشوق لتعميم الحلول املبتكرة في هذا املجال.

وبقدر االحساس بالتهديدات التي تنتظر بالدنا في هذا املجال، فإننا 
الصعيد  تجربته على  اقتسام  في مستوى  املغرب أصبح  بأن  واثقون 
املدن  مستوى  لتحسين  الدولية  التمويالت  من  واالستفادة  الدولي، 
املغربية والواحات الجنوبية. فالحاجة ماسة لتثمين الجهود املبذولة 
في بناء املطارح املراقبة، وفي انتاج الطاقة من النفايات، وفي التقليل 
من االنبعاثات الغازية الصادرة عن انتاج الطاقة األحفورية واستبدالها 
بالطاقات املتجددة في الباقة الطاقية الوطنية، واستقطاب التمويالت 
هذه  أسباب  لتقليل  الهادفة  املبادرات  لتشجيع  املخصصة  الدولية 
التغيرات املناخية، والتأقلم مع نتائجها، هذا الهدف يحتاج إلى رصد 
امللفات الضرورية لالستفادة من هذه  ومتابعة استراتيجية، وإعداد 
الخبرات  من  واالستفادة  القدرات  تدعيم  من  يواكبها  وما  التمويالت 
وتطوير التدخالت التي من شأنها دعم املواطنين املشتكين من اآلثار 

السلبية لهذه التغيرات.

املالحظة الرابعة: تطوير التخريط والتنقيب كرافعة لتنمية األقاليم 
الصحراوية

بشرنا صاحب الجاللة بتسريع وثيرة إنجاز البنيات التحتية للربط 
لتسهيل  ودعا  اململكة،  بوسط  الجنوبية  ألقاليمنا  والسككي  الطرقي 
من  تشكله  بما  األقاليم،  لهذه  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
فرص سانحة لالستثمار والنمو. ولعل وزارة الطاقة واملعادن والبيئة 
مؤهلة للمساهمة في هذا املجهود الوطني، من خالل تعميم الخرائط 
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الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية كبنية أساسية ولبنة زاوية 
في استراتيجية التنقيب في هذه املناطق العزيزة. ولعل هذا التحدي 
ميسر اليوم بحكم تطور تكنولوجيا التخريط الجيولوجي والطبغرافي 
والجيوفيزيائي. أما على صعيد التنقيب املنجمي، فإن املؤشرات العامة 
التي تم استكشافها لحد اآلن تبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل 
الجاد  العمل  على  وتشجع  واالجتماعي،  االقتصادي  النشاط  هذا 
مكامن  واستكشاف  الحالية  املكامن  لتطوير  األمد  والبعيد  واملستمر 
املستغلة لصالح هذه  للموارد  املوارد دعما  أخرى، حتى تشكل هذه 
الساكنة العزيزة سواء ما تعلق منها بالفوسفاط او الثروات السمكية 

أو الضيعات الفالحية.

املالحظة الخامسة: تفعيل القوانين أساس تطوير الخدمة العمومية

من  مجموعة  إصدار  في  باملساهمة  تشرفنا  السابقة  الوالية  في 
القوانين املؤطرة واملهيكلة ملختلف قطاعات هذه الوزارة العتيدة، ولعل 
من بينها على سبيل املثال ال الحصر القوانين املتعلقة باملناجم والطاقات 
املتجددة والتنمية املستدامة. وقد أحدثت هذه القوانين قطيعة مع ما 
قبل دستور 2011، وأسهمت في تنزيل ركائزه من االندماج والتشارك 
وربط املسؤولية باملحاسبة، غير أن تنزيلها وتفعيلها ال يمكن أن ينجز 
دون إصدار نصوصها التطبيقية ومواكبتها املؤسساتية والتنظيمية، 

وهو التحدي الذي اليزال قائما.

وعليه، أعرض هنا بعض األسئلة حول ذلك:

صعيد  على  مقتضياتها  تنزيل  نستطع  لم  الطاقية  فالنجاعة 
مكن منه 

ُ
مؤسساتنا العمومية، فباألحرى في البنايات الخاصة، رغم ما ت

من إيجابية اقتصادية ومالية وعمرانية؛

وتنزيل قانون املناجم يقت�سي تشجيع االستثمار الخاص وتطوير 
املنظومة الرصدية والتنقيبية، غير أنه اليزال ينتظر التنزيل؛

تعميم  من  به  يسمح  وما  املتجددة،  الطاقات  انتاج  قانون  أما 
االنتاج الكهربائي من األلواح الشمسية للتوتر املنخفض استفادة من 
االستثمارات الخاصة، وتوسيعا للطاقة التخزينية، وتقليصا للتبعية 
الطاقية واالستثمارات العمومية في هذا املجال، وعونا للعائالت املغربية 

على أداء فاتورة استهالكها للطاقة الكهربائية.

لتحسين  القطاعية  االستراتيجيات  تسريع  السادسة:  املالحظة 
الثقة في املنظومة السياسية

على  توفرا  وأكثرها  الحكومة  مكونات  أهم  من  الوزارة  لعل 
االنجازات  وتتابع  والوسائل،  األهداف  تحدد  قطاعية  استراتيجيات 
واآلثار، إال أن تنفيذ هذه االستراتيجيات يتميز بكثير من التأخر غير 

املفهوم من طرف كثير من املواطنات واملواطنين.

خذت على 
ُ
إن جهودنا اليوم يجب أن توجه للوفاء بالتعهدات التي أ

املؤسسات املسيرة في هذه املجاالت الحيوية، ولعل رافعة من رافعات 

املواطنين  مع  وتتواصل  الوزارة  تتابعها  قيادة  لوحة  التسريع،  هذا 
حولها، لتفسير التأخر، وإدراك الخصاص، ومتابعة املشاكل أوال بأول. 
فالثقة في العملية السياسية كلها رهين بتحقيق األهداف التعاقدية 
لهذه االستراتيجيات، والتي تؤثر على املعيش اليومي للمواطنين وبتجاوز 

االحتياجات الحارقة والتأخر امللموس في هذه املجاالت الحيوية.

أخيرا فإن تسريع إنجاز أهداف االستراتيجيات القطاعية للوزارة ال 
يكفله إال تظافر جهود جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة، في إطار 
التضامن الحكومي، ودمجها ببرامج عمل الجماعات والبرامج الجهوية 
للتنسيق  مجهودات  من  ذلك  يقتضيه  ما  مع  الجهات،  مع  للتنمية 

والتكامل.

لجنة القطاعات اإلنتاجية

قطاع الفالحة 2

السيد الوزير املحترم،

نثمن املجهودات املبذولة من طرف الوزارة في هذا القطاع الحيوي 
واملعقد:

الشك أن املخطط األخضر أعطى دفعة قوية للقطاع الفالحي  2-
باملغرب وشكل نقطة انعطاف جديدة في قطاع الفالحة فالبد من ترصيد 
هذه التجربة وتقوية وتقييم نتائجه وتعميم برامجه حتى يستفيد الفالح 

الصغير؛

التنمية  صندوق  بين  واالنسجام  اإللتقائية  إرساء  ضرورة  2-
الفالحية وصندوق التنمية القروية؛

وترشيد  باقتصاد  املتعلقة  الزراعات  أنجع  مراعاة  ضرورة  2-
استهالك املاء، وندعو إلى تدبير معقلن للماء واملنشآت الخاصة بالري؛

ضرورة دعم وتفعيل األقطاب الفالحية؛ 2-

االهتمام أكثر بالصناعات الغذائية والتحويلية؛ 2-

بالنسبة ألسواق الجملة، آن األوان إلعادة النظر في القوانين  2-
املنظمة لها وندعوكم إلى تفعيل الشراكة مع الجماعات الترابية للنهوض 

بهذا القطاع وإعادة تنظيمه؛

السجل الوطني الفالحي رغم املجهود الذي بذل في إنجازه لم  2-
نعرف مآله وكيف يتم استثماره في ترشيد وتقويم السياسة الفالحية؛

ندعو إلى إرساء نموذج فالحي جديد؛ 2-

ندعو إلى دعم البحث العلمي في املجال الزراعي، ودعم تسريع  2-
التطور التكنولوجي في القطاع؛

ضرورة تتبع وتقييم جميع املشاريع التي تم إطالقها. 2-

قطاع التنمية القروية 2



6 73 الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( 

السيد الوزير،

ما يعاني منه املغرب اليوم هو عدم املوازاة الحاصلة بين الجهد في 
االستثمار ونسبة النمو وهو ما يعبر عنه مؤشر مردودية االستثمار.

ويرجع السبب في ذلك ملجموعة من العوامل خارجية وداخلية نذكر 
على الخصوص سؤال الحكامة وسؤال العدالة املجالية.

هذه العدالة التي تشكل أهم سؤال وأهم بعد في البرنامج الوطني 
الفوارق  لتكريس  برنامجا  دونها سيصبح  من  النه  الفوارق  لتقليص 
فالكل يعرف ان الهدف األسمى من هذا البرنامج امللكي هو فك العزلة 
عن كل دوار ومنطقة بالعالم القروي واملناطق الجبلية إذ ينبغي تقريب 
املؤسسات الصحية والتعليمية وتوفير املاء والكهرباء والطريق الرابطة 

لكل دوار بهذا الوطن الحبيب مع نهاية سنة 2023.

ومن هذا املنطلق نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم االيجابي مع 
توصيات لجنة مراقبة املالية حول صندوق التنمية القروية بصفتكم 

آمرا للصرف فيه حيث قبلت الحكومة 17 توصية من أصل 23.

ونركز اليوم على التوصية رقم 23 والتي تنص على إعداد تقرير حول 
التنمية القروية وإرفاقه بالتقارير املعدة بمناسبة دراسة قانون املالية.

عن  الحديث  ان  نجد  املالية  لقانون  املرافقة  للتقارير  وبالرجوع 
هذا البرنامج امللكي موجود بصفحة واحدة في مذكرة التقديم ومذكرة 

التوزيع الجهوي لالستثمار وبأرقام عامة دون تفاصيل.

السيد الوزير،

أنتم مسؤولون في برنامج تقليص الفوارق البالغ ميزانيته 50 مليار 
درهم عن 23.5 مليار درهم وهو ما يمثل %47. وبمعدل 3.5 مليار درهم 

سنويا، وهو ما يمثل حوالي %5 من حجم االستثمار العمومي.

إذن استنادا على حجم هذا االستثمار ونتائج التشخيص فإنه من 
غير املعقول التعبير عنه في قانون املالية بمعطيات عامة بصفحة واحدة 
لذا نطالب السيد الوزير بتفاعل ايجابي أكبر وأنجع مع التوصيات التي 
التزمتم بها بنشر تقرير مفصل عن هذا البرنامج وادراج الئحة املشاريع 
املنجزة كل سنة واملبرمج انجازها في السنة املقبلة داخل كل جهة في 
مذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار وتقديم كل املؤشرات املتعلقة بالتتبع 
امليداني واملالي واثر املشاريع على الساكنة من اجل إرساء شفافية أكبر 

بهذا البرنامج وضمان تحقيق العدالة املجالية به.

قطاع الصناعة 2

اسمحوا لي السيد الوزير ان أبدأ مداخلتي بالتذكير بما حققه املغرب 
خالل األيام القليلة األخيرة في مجال تحسين رتبته على سلم »دوين 
بيزنيس« بحيث أنه وألعوام متوالية تقدم املغرب بمعدل ثمان نقاط 
سنويا بفضل تضافر جهود كل املتدخلين حكومة وبرملانا وإدارة وفاعلين 
اقتصاديين وهده فرصة لنهنئكم وننهئ أنفسنا على هذا التتويج. إننا 

نستحضر جميعا القوانين التي تم االشتغال عليها والتي ساهمت في هذا 
التقدم ونخص بالذكر قانون إنشاء املقاولة بطريقة إلكترونية، قانون 
باإلضافة  املواصالت،  قانون  التوطين،  قانون  للتجارة،  منصة  خلق 
لقانون معالجة صعوبة املقاوالت. ونحن كفريق جد متفائلون من حيث 
وقع هدا املعطى على استقطاب املزيد من االستثمارات وتسريع وثيرة 
التنمية ألننا في حاجة ماسة إليها نظرا للوضعية التي يعيشها املغرب من 

ناحية العطالة خاصة لدى أصحاب الشواهد العليا.

على أهمية هدا الترتيب فهو يبقى بمثابة قياس مؤشرات محددة ال 
يغطي كل اهتمامات املستثمرين وشروطهم والتي تحتاج لتدابير أخرى 
ببلدنا  االستثمارات  لتنمية  خصبة  بيئة  ضمان  في  تتجسد  مواكبة 
السيا�سي  االستقرار  تعزيز  على  ترتكز  لها،  األساسية  الشروط  توفر 
واملاكرواقتصادي وتطوير منظومة تمويل حديثة تتما�سى مع طبيعة 
تحوالت نسيج املقاولة وتطوير حجم السوق الداخلي واالنفتاح على 
األسواق الخارجية وتطوير الحكامة وتأهيل املوارد البشرية وهده كلها 
خيارات سبق أنأكد عليها صاحب الجاللة في خطابته وجعل منها خارطة 
طريق لتحديث بلد املغرب من خالل اعتماد نموذج تنموي جديد يكون 

رافعة لنمو قوي.

السيد الوزير،

إن النجاحات التي يحققها املغرب في القطاع الصناعي ومدى بلوغ 
برافعتين  باألساس  مدعومة  الصناعي ألهدافها  التسريع  استراتيجية 
الطائرات،  ومنظومة صناعة  السيارات  أساسيتين: منظومة صناعة 
استقرارها  وإن  الفوسفاط  صادرات  تجاوزت  صادراتهما  إن  بحيث 
على  واألعمال  املال  أسواق  باهتمام  تحظى  صورته  يجعل  باملغرب 
الصعيد الدولي وهنا ال يفوتنا، السيد الوزير، أن أهنئكم ومن خاللكم 
كل الحكومات املتعاقبة على التنزيل الصحيح لهذه االستراتيجية التي 

تدخل ضمن رؤية مغربية طموحة وتلتقي فيها كل القطاعات.

املصنعة  الدول  ضمن  اسمه  يسجل  أن  املغرب  استطاع  لقد 
للسيارات متجاوزا عددا من الدول الصناعية العريقة في هذا املجال 
مرتكزا على جاهزية املغرب من الناحية اللوجستية والبنيات التحتية 
الضخمة ومستفيدا من تراجع جاذبية بعض الدول العمالقة وكان 
هذا منعطفا دوليا هاما استطاع املغرب بمخطط محكم أن يحوله 
لفرصة حقيقية لتوطين صناعات جد متطورة استعصت علينا جلبها 
لسنين، وباملوازاة تمكن املغرب أيضا أن يخترق قطاعا مرتبطا بصناعة 
تجهزها  التي  املتقدمة  الرقمية  املنظومات  بتطوير  يهتم  السيارات 

وبالذكاء الصناعي الذي يضمن لها املردودية واالستقاللية والسالمة.

لقد انعكس تطوير القطاع الصناعي إيجابا على الحد من البطالة 
بخلق مئات اآلالف من فرص الشغل كما سهل نقل التكنولوجيا وثمن 
عدد من االستثمارات العمومية وعزز مردوديتها إالأننا نعتقد أن هذا 
القطاع يمكنه أن يلعب مزيدا من األدوار من اجل القضاء على الفقر 
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والتهميش والحد من هجرة العقول هده الظاهرة التي تجد تبريرها في 
قوة جاذبية الدول األوروبية القريبة واعتمادها استراتيجية شجاعة 
الستقطاب العقول في شتى املجاالت وفي محدودية املقاولة املغربية 
على االبتكار وخلق بيئة متطورة تضمن ازدهار العقول وتمتيعها بحرية 
االبتكار واإلحساس بتحقيق الذات وهذا من شانه إبطاء املخططات 

الطموحة التي وضعتها الحكومة التي تكلف الوطن موارد مهمة.

إننا في فريق العدالة والتنمية نطرح معادلة تقوية راس املال املغربي 
بالنسيج الصناعي والتي تتطلب منا جميعا حكومة وقطاعا خاصا ان 
بين  لتعاقد  املف�سي  والشجاع  املسؤول  النقاش  من  جوا  لها  نخلق 
الدولة والقطاع الخاص مع إشراكاألبناك واملؤسسات التي تسهر على 

الصناديق السيادية من اجل استشراف املغرب 2050.

قطاع الصيد البحري 2

اعتمد مخطط اليوتيس على ثالث ركائز هي:

االستدامة 2.1

التنافسية 2.2

النجاعة 2.3

االستدامة  هو  يبقى  السمكية  الثروة  استغالل  في  الرحى  وقطب 
حيث انه مرتبط بكل املحاور األخرى.

ولكن املتتبع لتقارير املعهد الوطني لألبحاث البحرية يالحظ تكرار 
كلمة االستنزاف، الذي يرجع إلى ضعف املراقبة والحكامة.

املتتبع لتقارير الوزارة الوصية خالل املواسم الثالثة املاضية  21-
يالحظ انه في -2016 2017 تطور اإلنتاج بناقص ستة في املائة من حيث 
الحجم وزائد واحد في املائة من حيث القيمة وخالل -2017 2018 
بناقص ستة في املائة وزائد أربعة في املائة من حيث القيمة، وفي موسم 
-2018 2019 بزائد سبعة في املائة بالحجم وزائد واحد باملائة بالقيمة، 
وهذا التراجع في تطور القيمة من زائد أربعة إلى زائد واحد في املائة راجع 

لنقص تثمين املوارد البحرية الذي يمكن إرجاعه للعوامل التالية:

ضعف االستثمار في هذا املجال؛ 2-

ضعف البحث العلمي؛ 2-

التي نص عليها  التنافسية  تنزيل وإنجاز األقطاب  في  التأخر  2-
مخطط اليوتيس من بين النواقص في مجال االستدامة.

بنية املوارد البحرية حيث يشتد الضغط على أنواع تجاريه  22-
بعينها فمن بين 300 نوع يمكن صيدها حسب املعهد الوطني لألبحاث 

البحرية ال يتتبع هذا األخير إال 60 نوعا فقط.

اختالالت في تدبير املصايد التجارية واستنزاف بعض األنواع. 23-

البنى التحتية أو معدات اإلنزال عند التفريغ والنقل والتخزين،  24-

فإنه يمكن ان تضيع نسبة مهمة من الكمية املصطادة إذا لم يتوفر 
التبريد املناسب بموانئ الصيد وبقرى الصيادين وبنقط اإلنزال املجهزة.

تم إحداث نظام لتحديد املواقع بالنسبة للسفن أعالي البحار  25-
والساحلي، ولكن في غياب قوانين تلزم السفن بإرسال بيانات أنشطتها 

الكترونيا تظل برمجية VMS دون املستوى املطلوب.

اختالل في توزيع املوظفين املكلفين باملراقبة أزيد من 50%  26-
بالدار البيضاء.

قطاع السياحة 2

السيدة الوزيرة،

إن العنوان العريض الذي يؤطر نقاشنا على امتداد عقدين من 
الزمن عبر مختلف املخططات االستراتيجية التي طبعت منطق االشتغال 
في هذا القطاع االستراتيجي هو: »جعل السياحة محركا من محركات 
لربح  يطمح  مغرب  في  والثقافية«  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
رهان التنمية الشاملة ومحاربة الفوارق االجتماعية واملجالية ويقدم 
نفسه سعيا ليكون بلدا صاعدا تتكامل فيه القطاعات اإلنتاجية لخلق 
ملؤهالته  األمثل  باالستغالل  االجتماعية  االختالالت  ومعالجة  الثروة 
املتفرد  الجغرافي  املوقع  واستثمار  والبشرية  والطبيعية  االقتصادية 
لبلدنا بموروث متعدد الروافد، بوابة افريقيا التي استطاعت أن تأخذ 

موقعا متقدما في عالقتها بأوروبا والعالم.

ونحن نناقش السيدة الوزيرة مشروع امليزانية لهذا القطاع لسنة 
الرواج  أنه صانع  ميزته  الذي  األفقية  القطاعات  من  كواحد   2020
االقتصادي ملختلف املنتوجات املجالية في املناطق السياحية. ونافذة 
لتقديم املغرب بوجهه الحضاري العريق األصيل والذي قطع في نفس 
إنتاج متطورة وبنيات  الوقت خطوات معتبرة نحو إرساء منظومات 
تحتية متقدمة بما يساهم في جلب االستثمارات الصناعية والفالحية 

والسياحية.

القطاع السياحي السيدة الوزيرة هو مرآة املغرب وبوابة العالم على 
بلدنا التي يجب أن نحسن تقديمه عبرها. وألنه ارتباط ال انفصال له 
سنذكر دوما وأبدا أن رهان التنمية االقتصادية واالجتماعية ال يمكن 
الثقة  منسوب  وتقوية  الديمقراطي،  املسار  تطوير  عن  بمعزل  ربحه 
بمحاربة الريع بكل أشكاله والرشوة والفساد والتحفيزات الغير منتجة 
باملحاسبة،  املسؤولية  وربط  واملصداقية  الشفافية  قيم  وتدعيم 
وعدالة التوزيع املجالي واالجتماعي ومواجهة كل محاوالت االرتداد عن 

مكتسبات بالدنا صونا للخيار الديمقراطي.

السيدة الوزيرة،

الحديث اليوم ال يجب أن يكون بمعزل عن إطار استراتيجية 2020 
التي نعيش آخر أنفاسها ونسب اإلنجاز ال يمكن أن نقول عنها إال أنها ما 
زالت بعيدة عن األهداف الطموحة التي كانت مرسومة. وإذ نستحضر 
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جميعا التوجيهات امللكية السامية في الدعوة إلى بلورة نموذج تنموي 
جديد ووضع جيل جديد من االستراتيجيات القطاعية يحضر السؤال 
هل كانت األهداف والطموحات غير واقعية؟ أم أن منطق االشتغال 
وحجم اإلمكان املرصود كان عائقا؟ هل نحن محتاجون حقيقة إلى 
وضع منظومة حكامة القطاع قيد املسائلة؟ إلى أي حد جسد منطق 
قيم  االستراتيجية  الرؤية  في  األساسية  البرامج  داخل  من  اشتغالنا 

اإلشراك والتفاعل واإلبداع والتقييم املستمر.

قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 2

السيدة الوزيرة،

الصناعة التقليدية تعتبر مصدر حضارة وفن تعبر عن وطن بأكمله، 
التمازج  على  القائم  املغربي  الشعب  تربط  وقيم حضارية  تراث  وهي 
العربي واألمازيغي مما يزيدها غنى، فالصناعة املغربية التقليدية إبداع 
وفن تقاليدها ضاربة في عمق التاريخ، حافظت على استمراريتها مما 
جعلها من الصناعات األكثر حيوية على مستوى القارة اإلفريقية وتعتبر 
رافعة للتنمية االقتصادية املستدامة، والصناعة التقليدية لها بعد 

اجتماعي وثقافي وتنموي وتتوفر على تنظيم مهيكل.

السيدة الوزيرة،

قرابة  يمثل  والذي  املهم  التقليدية  الصناعة  قطاع  حظي  لقد 
2.4 مليون صانع وصانعة، كما ال يخفى عليكم باإلقبال املتزايد على 
تسويق املنتوجات املغربية التقليدية وخصوصا في املعارض التي تقام 
اليوم على  نقف  املقابل  في  والجهوي،  والوطني  الدولي  املستوى  على 
ِحرف أوشكت على االنقراض وذلك راجع إلى إغراق السوق الداخلي 
بمنتوجات آسيوية مما يتطلب من وزارتكم دعم وحماية املنتوجات 

الوطنية بالتوجيه واملواكبة ملا يعرفه هذا القطاع من تطور.

السيدة الوزيرة،

ت مجلس النواب باإلجماع على القانون 50.17 واملتعلق بمزاولة  َصوَّ
أنشطة الصناعة التقليدية ذلك إيمانا منا بأهمية هذا القطاع، فهذا 
مع  العالقة  ينظم  القطاع  هذا  هيكلة  ينظم  أن  منه  ُينتظر  القانون 
الصانعين والصانعات والجمعيات واملقاوالت والتعاونيات. هذا القانون 
الذي تسعى الحكومة من خالله إلى تأهيل وتنظيم هذا القطاع حتى 
يستفيد الصانع والصانعة من اإلمكانات واالمتيازات التي جاء بها من 
التغطية الصحية واملشاركة في املعارض، بتوسيعها وفتح املجال لتكافؤ 
الفرص، واالستفادة من التمويالت في إطار برامج الحكومة، والسجل 

الوطني املوحد، واإلعفاءات التي تمنحها الحكومة في إطار القانون.

واملجلس  الجهوية  واملجالس  اإلقليمية  املجالس  هيكلة  وكذلك 
فوزارتكم،  الحكومة.  رئيس  السيد  برئاسة  سيحظى  الذي  الوطني 
السيدة الوزيرة، مطالبة بتسريع إخراج هذا القانون ومتابعة تنزيله 
تنزيال سلسا وسليما وإخراج النصوص التنظيمية املكملة له في أسرع 

األوقات حتى يتمكن الصناع والصانعات من هذه االمتيازات.

وأما فيما يتعلق باالقتصاد االجتماعي فإننا ندعو إلى التعامل مع 
دون  املساواة  قدم  على  بالعدل  واملؤسسات  والجمعيات  التعاونيات 

إقصاء أو تمييز.

قطاع املياه والغابات 2

السيد الوزير،

هذا القطاع يتميز بخصوصيات عديدة تجعل تدبيره وإدارة مصالحه 
خاضعة ملجموعة من االكراهات الناتجة عن تسارع وثيرة التصحر على 
الغطاء النباتي وتزايد ضغط الساكنة املجاورة على املنتوجات الغابوية 

وتربص أصحاب اإلعفاءات للترامي على امللك الغابوي.

وعليه فإن األرقام التي تتصدر منذ عقود جل الديباجات في الكالم 
على الغابات في املغرب أي 9 مليون هكتار كغطاء نباتي و5,8 مليون 

هكتار غابات غير ثابتة ومعرضة للتراجع.

وأعطي على سبيل املثال غابة املعمورة التي كانت مساحتها في بداية 
القرن املا�سي تناهز 130 ألف هكتار تراجعت إلى 60 ألف في ظرف 50 

سنة فقط.

باإلضافة لتراجع مساحة املعمورة فقدت هذه الغابة على مستوى 
الغطاء النباتي %29 من شجر الفلين بين 1951 و2014 أي حوالي 30 
ألف هكتار وتراجع الكثافة الى أقل من 100 شجرة/هكتار في أكثر من 
%58 من الغابة؛ وتزايد تردي الحالة الصحية من 10 إلى %44. وإذا 
الفلين  هي  املعمورة  فإن  باألرز  واألطلس  بأركان  تعرف  كانت سوس 

وليست األوكلبتوس.

وال شك أن غابات أخرى عانت مما تعاني منه غابة املعمورة ولكن 
املجهودات الكبيرة والجادة التي قامت الحكومات املتعاقبة في الحد من 
حالة التراجع والتدهور بمضاعفة مساحات التشجير وتخليف الغابات 
والحفاظ عليها وتثمين منتوجاتها وتطوير آليات تدبيرها يعطينا األمل أن 
املغاربة قادرين على الحفاظ على إرثهم البيئي وااليكولوجي الذي ورثوه 
من أسالفهم ويتحملون كامل املسؤولية في الحفاظ عليه والعمل على 
تسليمه لألجيال القادمة في أحسن حال وهو ما يمكن استخالصه من 
املياه والغابات على تقرير املجلس األعلى للحسابات  جواب مندوبية 
حيث تم التأكيد على أن مخطط التهيئة 2015-2034 يهدف إلى إعادة 
إحياء غابات الفلين وانتشارها في املساحات التي كانت تشغلها سنة 
1950 وهو طموح يجب تثمينه وتوفير ما يحتاجه من اإلمكانيات وتطوير 
آليات تنزيله خاصة في ظل التحوالت املناخية التي يعرفها العالم والتي 
تستدعي يقظة وإبداعا في أشكال الحكامة والتدبير لتحقيق التنمية 

املستدامة والتقليل من مداخل الهشاشة والضعف.

وفي األخير،

عنوان املداخلة هو تحديد املسؤولية بوضوح:
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واملجالس  السلطة  مسؤولية  الحضرية  الغابات  حراسة  2.1
الجماعية؛

الحالة الصحية للغابات مسؤولية املياه والغابات )مصلحة  2.2
مكافحة الحرائق والصحة الغابوية(؛

مسؤولية قطاع املياه والغابات مسؤولية الوزارة مثل التنمية  2.3
القروية والصيد البحري.

قطاع التجارة 2

أوال: التجارة الداخلية

تقديم: 2.1

تنويه بتنظيم املنتديات الجهوية واملنتدى الوطني في أبريل  2-
2019 وإشراك مختلف الفاعلين خاصة الجهات والغرف والتي أفرزت 
عن أزيد من 1500 توصية تهم 15 محور استراتيجي وبأهداف تتناسب 
الرقمية  والثورة  االستهالك  أنماط  خاصة  املغربي  الواقع  تطور  مع 
والتجارة االلكترونية، وهو ما يشكل مادة دسمة للنقاش داخل اللجنة 
من  الجديد  الجيل  إعداد  في صلب  التشريعية  املؤسسة  تكون  حتى 

االستراتيجيات الوطنية وتصويبها.

ومن هنا الدعوة إلى برمجة اجتماع مع السيد الوزير في أقرب  2-
اآلجال ملناقشة مخطط التسريع التجاري 2025/2020.

القطاع غير املهيكل: 2.2

في البداية تقديم أرقام تخص هذا القطاع انطالقا من دراسة  2-
حجم  إلبراز  املغرب  ملقاوالت  العامة  الكونفدرالية  بها  قامت  حديثة 

الضرر الذي يلحق باالقتصاد الوطني؛

استراتيجية  بإعداد  برنامجها  في  الحكومة  بالتزام  التذكير  2-
وطنية إلدماج القطاع غير املهيكل والتذكير ببعض اإلجراءات التي قامت 

بها الحكومة في هذا الصدد والتساؤل عن تقييمها ونتائجها؛

 100000 انتقال  في  املتمثل  الحكومي  اإلجراء  الحديث عن  2-
مقاول ذاتي للقطاع املهيكل؛

111325 مقاول ذاتي )44٪  الى حدود الساعة تم تسجيل  2-
بقطاع التجارة(؛

ومن هنا الدعوة الى رفع الوتيرة واملواكبة أكثر وأكثر للمقاول  2-
الذاتي وليس التسجيل فقط.

غرف التجارة والصناعة والخدمات: 2.3

املطلب األسا�سي اليوم هو تعديل النظام األسا�سي للمنتخب  2-
ألنه من غير املسؤول تركيز مختلف الصالحيات لدى رئيس الغرفة،

الوزارة تفاعلت باإليجاب والدعوة إلى التسريع؛ 2-

املطلب الثاني ملنتخبي الغرف هو تعديل مدونة االنتخابات؛ 2-

ضرورة تقديم مساندة ودعم أكبر للغرف وجعلها أساس في  2-
تنزيل املخطط الجديد؛

الدعوة إلى وضع خطة مشتركة بمبادرة من الوزارة بين الوزارة  2-
األسبوعية  األسواق  لتأهيل  والجماعات  والغرف  والجهة  والداخلية 

وتنظيم الباعة الجائلين.

حماية املستهلك ومراقبة السوق والجودة: 2.4

الحالي  للقانون  ومتمم  مغير  جديد  قانون  مشروع  إعداد  2-
الدعوة  هنا  ومن  املستهلك  لحماية  جديدة  تدابير  بتحديد   31.08
بالتعجيل لعرض هذا املشروع على البرملان ما سيشكل فرصة للدخول 

في التفاصيل املتعلقة بهذا املحور؛

الوطني  بالنظام  املتعلق  للقانون  بالنسبة  األمر  نفس  2-
للمترولوجيا؛

وإطالقها  املراقبة  في  املبذولة  املجهودات  على  الوزارة  شكر  2-
12 فريق  للمراقبة وتشكيلها ل  الوطني  األولى من املخطط  النسخة 

مراقبة بكل الجهات؛

والناجعة  التامة  التغطية  يؤكد استحالة  الحال  لكن واقع  2-
نظرا لعدم التكافؤ الحاصل بين عدد املوظفين واألعوان املكلفين وعدد 

نقاط البيع التي تفوق مليون و200 ألف وحدة؛

لذا نقترح ضرورة إشراك جمعيات حماية املستهلك في عمليات  2-
املراقبة.

ثانيا: التجارة الخارجية

حكومي  اجراء  والترويج:  بالتصدير  املكلفة  الهيئات  دمج  2.1
تحقق؛

برنامج دعم املصدرين املبتدئين: الرفع من حجم املستفيدين؛ 2.2

املراقبة القبلية للواردات في نقط العبور؛ 2.3

العجز التجاري هو عجز هيكلي )املكون الهيكلي يمثل %92 في  2.4
2017 حسب دراسة لوزارة املالية( ومرتبط بحجم الواردات وبنيتها؛

في هذا الصدد نو�سي بما يلي:

السيما  الخارجية  بالتجارة  املتعلق   91.14 القانون  تفعيل  2-
املنصة االلكترونية لسجل املستوردين واملصدرين،

إعداد دفاتر التحمالت للمستوردين في كل قطاع، وتفعيل  2-
عملية مراقبة مدى احترام هذه الدفاتر؛

تنويع صادرات املغرب والبحث عن أسواق جديدة؛ 2-

تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر؛ 2-
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عوض  إقليمية  مجموعات  مع  اتفاقيات  عقد  إلى  التوجه  2-
ثنائية؛

نموذج منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية )أرقام هامة(. 2-

ومن هنا الدعوة إلى تبني استراتيجية خاصة بالتجارة مع إفريقيا 
للبنوك  الدولية  الشبكة  واستغالل  املوازية  الدبلوماسية  وتفعيل 

املغربية.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر إلى فريق األصالة واملعاصرة بإعطاء الكلمة 
للسيد املتدخل األول، السيد النائب سعيد الضور. شكرا، لكم الكلمة 

السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبلضول:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلسادةي بلس دبتيبلنوببي بلنائباتيبملحت7مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية التابعة للجنة 
املالية والتنمية االقتصادية برسم السنة املالية 2020، وسأستهل هذه 
املداخلة بقطاع رئاسة الحكومة، وهي من دون شك تحظى لدينا في فريق 
األصالة واملعاصرة بأهمية بالغة وذلك بالنظر ألهمية هذه املؤسسة، 
سواء من حيث موقعها املتميز في هرم السلطة أو من حيث املهام امللقاة 
على عاتقها واملتمثلة أساسا في رئاسة الحكومة ورئاسة العديد من 
املؤسسات التابعة لها، إضافة إلى إشرافه على التنسيق بين مكونات 

التحالف الحكومي وترأسه للعديد من اللجان الوزارية.

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

بتعديل  القيام  على  مؤخرا  الحكومة  رئيس  السيد  أشرف  لقد 
العرش  خطاب  في  الواردة  امللك،  جاللة  توجيهات  على  بناء  حكومي 
األخير، قد كانت نتيجة هاد التعديل هي تقليص عدد الوزراء ولئن كنا 
نعتبر في فريق األصالة واملعاصرة هذا األمر إيجابيا، فإن السؤال الذي 
بأية استراتيجية وبأي اختيار سيا�سي تم ذلك، فقد تم  يساورنا هو 
تجميع العديد من القطاعات في قطاع واحد، وما الحظناه هو أن هذه 
العملية تمت بشكل ال نقول ارتجاليا وإنما بطريقة ال تعكس طموحاتنا 
وطموحات السياسات العمومية املنتظرة وكذا طموحات العاملين بهذه 
القطاعات، ولعل خير دليل على االرتباك الذي حصل هو إغفال رئيس 
لقطاعات  الجديد  الحكومي  الفريق  لتركيبة  اإلعداد  أثناء  الحكومة 
حكومية مهمة وأساسية، ويتعلق األمر بقطاع االتصال الذي تم تداركه 

مؤخرا وقطاع الشؤون العامة والحكامة حيث كان على رئيس الحكومة 
أثناء تقديمه لهذه التركيبة الجديدة أن يوازي هذا العمل ببنية إدارية 
مالئمة تنسجم أوال مع تجميع العديد من القطاعات في قطاع واحد؛ 

وثانيا–تنسجم مع النجاعة والفعالية في األداء؛

بلس ديبلوزير،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس ديبلرئيس،

أن  الحكومة  رئيس  السيد  من  نطلب  الرقابي  العمل  إطار  في 
يمدنا بتقارير عن املؤسسات التابعة له، ال سيما فيما يخص نجاعة 
على  لنقف  وتوصياتها،  املؤسسات  هذه  تقارير  مآل  عن  وكذا  أدائها 
مدى مساهمة هذه املؤسسات في السياسات العمومية وفي التنمية 
بالنسبة لقطاع االقتصاد  االقتصادية واالجتماعية بشكل عام، أما 
واملالية، فنرغب في التأكيد على أن هذه الوزارة تعد أحد أهم القطاعات 
الحكومية، بل إننا نعتبرها مؤسسة من شأنها أن تضطلع بدور قاطرة 
تقوم  التي  لألدوار  بالنظر  وذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
بها سواء في مجال حرصها على الحفاظ على التوازنات املالية وسعيها 
نحو تطوير وتحديث اإلطار املاكرو االقتصادي أو من خالل انخراطها 

ومواكبتها لإلصالحات الكبرى.

بلسادةيبلوزلبء،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةي بلس دبتيبلنوبب،

تعلمون أن إصالح املؤسسات العمومية ال يزال ورشا بعيد املنال، 
املالية  على  الضغط  من  والتخفيف  النفقات  ترشيد  وأن  خاصة 
العمومية، ينطلق أوال وقبل كل �سيء من االنخراط الفعلي والعملي في 
هذا الورش الكبير الذي ال يزال يستنزف نصيبا وافرا من املال العام، 
واالبتكار،  االجتهاد  ضرورة  بمهمة  مطوقين  يجعلكم  ما  هذا  ولعل 
ليس فقط فيما يتعلق بالبحث عن تحويالت جديدة للميزانية العامة 
للدولة، وإنما أيضا بمعالجة اختالالت امليزان التجاري وميزان األداءات، 
سيما وأن السؤال املطروح في هذا اإلطار هو، إلى متى ستستمر األجهزة 
املالية العمومية واالقتصاد الوطني بشكل عام؟ مما يعني أن الوقت قد 
حان ألجل تنشيط االقتصاد الوطني وتسريع سياسات التصنيع وتحفيز 

الصناعات املوجهة للتصدير؛

هذه  بها  تضطلع  التي  الريادية  باألدوار  وارتباطا  آخر  جانب  من 
الوزارة، فإننا نلح على ضرورة تقوية نسبة األطر واألطر العليا في تركيبة 
املواد البشرية املكونة لهذا الغرض، مع ضرورة استحضار العدد الكبير 
من املوظفين الذين سيحالون على التقاعد تقريبا يعني كاينة حسب 
األرقام اللي عندنا 553 في أفق نهاية 2019، كما أن من بين األوراش 
التي سبق للوزارة أن التزمت بها هو مواكبة القطاعات الوزارية إلعداد 
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التقرير نجاعة األداء، ولئن كنا نتمنى أن يتم تعميم هذا التزام على جميع 
القطاعات الحكومية وبالدقة املطلوبة، خاصة وأن ماليتنا العمومية 
باتت في حاجة ماسة إلى الترشيد واالستثمار األمثل للنفقات العمومية، 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار هو، ما هي النتيجة التي 

أسفرت عنها عملية افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية؟

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

تدركون أن من املداخيل الجوهرية لإلصالح ومحاربة الفساد وإعطاء 
دينامية لتكافؤ الفرص بين املقاولين خاصة الصغار منهم، العمل على 
ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية، علما أننا ال نتحدث هنا 
عن األفضلية على أهميتها وإنما نقصد بالدرجة األولى إحاطة مساطر 
الصفقات العمومية بالشفافية واملصداقية، ألننا نعتبر أن إصالح هذا 
الورش أسا�سي وضروري من أجل تحسين مناخ األعمال وخلق أجواء 

إيجابية في مجال تنفيذ املشاريع االستثمارية.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

تعلمون أن املراقبة الضريبية تعتبر من أن الوظائف التي تمكن خزينة 
الدولة من الحصول على موارد جبائية هامة، بالرغم من محدودية 
عدد املراقبين أمام الكم الهائل من امللفات واملقاوالت وامللزمين بصفة 
عامة، فحاولي 700 مراقب ال يمكنهم القيام بعملهم بطريقة مهنية تحت 
ضغط حجم ووتيرة العمل، وتؤثر هذه الوضعية على برمجة عملية 
املراقبة وعلى مستوى النجاعة في محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وال 
أدل على هذه الوضعية من اللجوء إلى الوزارة التي تسن القوانين التي 
تضم كل فترة إلغاءات من أداء الفوائد التأخير، واملساهمة اإلبرائية 
التي تضر بمبدأ العدالة الضريبة، وذلك بهدف تحسين وضعية خزينة 

الدولة وليس بهدف تحسين مناخ الثقة مع امللزمين.

بلس ديبلوزيريبملحت7م،

نتمنى أن تقدموا لنا تقريرا عن مستويات الرواتب واملنح والعالوات 
تكافؤ  يضمن  نظام  وضع  بضرورة  وربطها  العمومية  املؤسسات  في 
الفرص، إننا أمام حقيقة مرة ال ينكرها إال من ال يعرف ما يجري في 

بعض املؤسسات واملقاوالت الكبرى.

وفيما يخص املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، فينبغي أن 
بالشكر  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  لرئيس  أوال  نتوجه 
والتقدير على املجهودات التي ما فتئ يقوم بها، سواء في ما يتعلق ما يدلي 

به من قرار في التوجهات العامة..

مدبخلةيبلنائبيبلس ديسع ديضول،يمسلمةيللرئاسة

مداخلة في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات 
الوزارية

التابعة للجنة املالية والتنمية االقتصادية برسم السنة املالية 
2020

واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يشرفني 
في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية 
التابعة للجنة املالية والتنمية االقتصادية، برسم السنة املالية 

.2020

سنستهل هذه املداخلة بقطاع رئاسة الحكومة، وهي من دون 
بأهمية  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  لدينا،  تحظى  شك،  أدنى 
بالغة، وذلك بالنظر ألهمية هذه املؤسسة، سواء من حيث موقعها 
عاتقها  على  امللقاة  املهام  حيث  من  أو  السلطة،  هرم  في  املتميز 
واملتمثلة أساسا في رئاسة الحكومة ورئاسة العديد من املؤسسات 
التابعة لها، إضافة إلى إشرافه على التنسيق بين مكونات التحالف 

الحكومي و ترأسه للعديد من اللجان الوزارية.

السيد الوزير املحترم،

لقد أشرف السيد رئيس الحكومة مؤخرا على القيام بتعديل 
حكومي بناء على توجيهات جاللة امللك الواردة في خطاب العرش 
األخير، وقد كانت نتيجة هذا التعديل هي تقليص عدد الوزراء. 
ولئن كنا نعتبر، في فريق األصالة واملعاصرة، هذا األمر إيجابيا، فإن 
السؤال الذي يساورنا، هو: بأية استراتيجية وبأي اختيار سيا�سي 

تم ذلك؟

وما  واحد،  في قطاع  القطاعات  من  العديد  تجميع  تم  فقد 
الحظناه هو أن هذه العملية تمت بشكل ال نقول ارتجاليا، وإنما 
العمومية  السياسيات  لم تعكس طموحاتنا وطموحات  بطريقة 

املنتظرة، وكذا طموحات العاملين بهذه القطاعات.

رئيس  إغفال  الذي حصل هو  االرتباك  دليل على  ولعل خير 
الحكومة، أثناء إعداده لتركيبة الفريق الحكومي الجديد، لقطاعات 
حكومية مهمة وأساسية، ويتعلق األمر بقطاع االتصال الذي تم 
تداركه مؤخرا وقطاع الشؤون العامة والحكامة؛ حيث كان على 
رئيس الحكومة أثناء تقديمه لهذه التركيبة الجديدة أن يوازي هذا 
العمل ببنية إدارية مالئمة تنسجم، أوال، مع تجميع العديد من 
القطاعات في قطاع واحد؛ وثانيا، تنسجم مع النجاعة والفعالية 

في األداء.

السيد الوزير املحترم،

وفي إطار العمل الرقابي، نطلب من السيد رئيس الحكومة أن 
يمدنا بتقارير عن املؤسسات التابعة له، السيما فيما يخص نجاعة 
أدائها، وكذا عن مآالت تقارير هذه املؤسسات وتوصياتها، لنقف 
على مدى مساهمة هذه املؤسسات في السياسات العمومية وفي 

التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام.

أما بالنسبة لقطاع االقتصاد واملالية، فنرغب في التأكيد على 
أن هذه الوزارة تعد أحد أهم القطاعات الحكومية، بل إننا نعتبرها 
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مؤسسة من شأنها أن تضطلع بدور قاطرة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وذلك بالنظر لألدوار التي تقوم بها سواء في مجال 
تطوير  نحو  املالية وسعيها  التوازنات  على  الحفاظ  على  حرصها 
وتحديث اإلطار املاكرو اقتصادي أو من خالل انخراطها ومواكبتها 

لإلصالحات الكبرى.

السيد الوزير املحترم،

العمومية ال يزال ورشا بعيد  تعلمون أن إصالح املؤسسات 
التحقق، خاصة وأن ترشيد النفقات والتخفيف من الضغط على 
املالية العمومية ينطلق، أوال وقبل كل �سيء، من االنخراط الفعلي 
والعملي في هذا الورش الكبير الذي ال يزال يستنزف نصيبا وافرا 

من املال العام.

ولعل هذا ما يجعلكم مطوقين بمهمة ضرورة االجتهاد واالبتكار، 
ليس فقط في ما يتعلق بالبحث عن تحويالت جديدة للميزانية 
التجاري  امليزان  اختالالت  بمعالجة  أيضا  وإنما  للدولة،  العامة 
وميزان األداءات؛ سيما وأن السؤال املطروح في هذا اإلطار، هو: إلى 
متى ستستمر عجوزات املالية العمومية واالقتصاد الوطني بشكل 
عام؟ مما يعني أن الوقت قد حان ألجل تنشيط االقتصاد الوطني 

وتسريع سيادة التصنيع وتحفيز الصناعات املوجهة للتصدير.

من جانب آخر، وارتباطا باألدوار الريادية التي تضطلع بها هذه 
الوزارة، فإننا نلح على ضرورة تقوية نسبة األطر واألطر العليا في 
مع  االستراتيجي،  القطاع  لهذا  املكونة  البشرية  املوارد  تركيبة 
ضرورة استحضار العدد الكبير من املوظفين الذين سيحالون على 

التقاعد، 553 موظف سنة 2019.

كما أن من بين األوراش التي سبق للوزارة أن التزمت بها هو 
مواكبة القطاعات الوزارية إلعداد تقارير نجاعة األداء، ولئن كنا 
نتمنى أن يتم تعميم هذا االلتزام على جميع القطاعات الحكومية 
باتت في حاجة  العمومية  وبالدقة املطلوبة، خاصة وأن ماليتنا 
فإن  العمومية،  للنفقات  األمثل  واالستثمار  الترشيد  إلى  ماسة 
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار، هو: ما هي النتائج التي 

أسفرت عنها عمليات افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية؟

السيد الوزير املحترم،

تدركون أنه من املداخل الجوهرية لإلصالح ومحاربة الفساد 
وإعطاء دينامية لتكافؤ الفرص بين املقاولين خاصة الصغار منهم، 
العمل على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية، علما أننا 
ال نتحدث هنا عن األفضلية على أهميتها، وإنما نقصد بالدرجة 
األولى إحاطة مساطر الصفقات العمومية بالشفافية واملصداقية، 
ألننا نعتبر أن إصالح هذا الورش أسا�سي وضروري من أجل تحسين 
املشاريع  تنفيذ  مجال  في  إيجابية  أجواء  وخلق  األعمال  مناخ 
االستثمارية. هذا، فضال عن أن اللجنة الوطنية املكلفة بإصالح 

أنظمة التقاعد.

السيد الرئيس املحترم،

تعلمون أن املراقبة الضريبية تعتبر من أهم الوظائف التي تمكن 
خزينة الدولة من الحصول على موارد جبائية هامة، بالرغم من 
محدودية عدد املراقبين أمام الكم الهائل من امللفات واملقاوالت 
القيام  يمكنهم  ال  مراقب   700 فحوالي  عامة.  بصفة  وامللزمين 
بعملهم بطريقة مهنية تحت ضغط حجم ووتيرة العمل. وتؤثر هذه 
الوضعية على برمجة عمليات املراقبة وعلى مستوى النجاعة في 
محاربة الغش والتهرب الضريبيين. وال أدل على هذه الوضعية من 
لجوء الوزارة التي تسن القوانين التي تضم كل فترة إلغاءات من 
أداء فوائد التأخير واملساهمات اإلبرائية التي تضر بمبدأ العدالة 
الضريبية، وذلك بهدف تحسين وضعية خزينة الدولة وليس بهدف 

تحسين مناخ الثقة مع امللزمين.

إن سياسة تنمية املوارد البشرية داخل وزارتكم تقت�سي زيادة 
املناصب املالية، وذلك لكون اإلطار املالي صاحب الكفاءة والخبرة 
تكون املردودية عالية وذات أثر على تحسين مداخيل الخزينة وعلى 

جودة النفقات العمومية.

كبير جدا  بشكل  تعتمد  أن  يمكن  ال  الدولة  ميزانية  أن  كما 
حقيقية  مساهمات  على  أيضا  ولكن  واالقتراض،  الضريبة  على 
للمؤسسات واملقاوالت العمومية. والبد من اإلشارة إلى أن نظرة 
املواطنين وكذلك متابعات املؤسسات اإلعالمية تعطي نظرة عن 
بعض املمارسات التي ال تخدم مبادئ العدل وتكافؤ الفرص في 
ولوج األطر إليها. فالشبكات العائلية وعالقات القرب الحزبي وواقع 
تبادل املصالح يعصف في كثير من األحيان بآمال أطر كفأة أمام 

التطور الصاروخي الذي يعرفه املسار املنهي لبعض املحضوضين.

السيد الوزير املحترم،

واملنح  الرواتب  مستويات  عن  تقريرا  لنا  تقدموا  أن  نتمنى 
والعالوات في هذه املؤسسات وربطها بضرورة وضع نظام يضمن 
تكافؤ الفرص. إننا أمام حقيقة مرة ال ينكرها إال من ال يعرف ما 
يجري في بعض املؤسسات واملقاوالت الكبرى. هذا في الوقت الذي 
تم فيه فرض التعاقد على أساتذة وضمهم عاملين في مؤسسات 
عمومية )األكاديميات( بدل احترام مبدأ النظام الوظيفي الواحد 

واملوحد للعاملين في املنظومة التربوية والتعليمية.

وفي ما يخص املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، فينبغي 
أن نتوجه، أوال، لرئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
بالشكر والتقدير على املجهودات التي ما فتئ يقوم بها، سواء في ما 

يتعلق ب:

الوطني  العامة لالقتصاد  التوجهات  في  آراء  به من  يدلي  ـ ما 
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الطابع  ذات  األخرى  القضايا  جميع  في  املستدامة  والتنمية 
باالقتراحات  يتعلق  فيما  أو  والبيئي.  واالجتماعي  االقتصادي 
التي يقدمها املجلس في مختلف امليادين. أو فيما يتصل بما يدلي 
به من رأي استشاري لدى الحكومة والبرملان بمجلسيه أو فيما 
واالجتماعيين  الفرق  مختلف  بين  النظر  وجهات  بتقريب  يتعلق 

واالقتصاديين.

وجدير بالذكر أن املجلس االجتماعي واالقتصادي والبيئي قام 
بعدة دراسات وندوات، وأصدر عدة تقارير في مختلف املجاالت، 
وهي بدون شك تضمنت استشارة علمية في املجاالت االقتصادية 
بالنظر للخبرات والكفاءات  واالجتماعية والبيئة، وبجودة عالية 
املكونة لتركيبته البشرية، لكن التساؤل العريض الذي يطرح نفسه 

اليوم، هو:

طرف  من  األبحاث  ونتائج  الدراسات  هذه  استثمار  يتم  هل 
باقي املؤسسات األخرى، السيما الحكومة التي تدبر الشأن العام، 
فما راكمه املجلس من عمل ال يمكن االستهانة به، وإال ما معنى 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  حجم  من  مؤسسة  تحدث  أن 

والبيئي، وال تستثمر استشاراته وخبراته؟

إننا نعتقد، وهذا ما ظهر جليا في اآلونة األخيرة، أن الحكومة 
أصبحت لديها حساسية مع مؤسسات الحكامة، فعوض اعتبارها 
شريكا ومتعاونا ومسهما في بلورة سياسات عمومية وقطاعية من 
شنت  نظرها،  وجهات  من  واالستفادة  االختالالت  تجاوز  شأنها 

وتشن عليه هجوما غير الئق.

فمن املعلوم أن املجلس األعلى للحسابات يقوم بدور الرقابة 
تطبيق  على  ويسهر  يعمل  املنافسة  ومجلس  العام،  املال  على 
املنافسة الشريفة، واملجلس االقتصادي واالجتماعي يسهم بأفكار 
واقتراحات في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، 
لألسف  لكن  وتقويتها،  تعزيزها  إلى  حاجة  في  نحن  أدوار،  وهي 
الشديد، أصبحنا شهود عيان على تبخيس املؤسسات الدستورية 

)مؤسسات الحكامة( من طرف بعض أعضاء الحكومة.

أدوار  أن  نعتبر  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  فإننا،  ولذلك، 
مؤسسة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي هي مكملة وفي 
العمومية،  السياسات  من  العديد  مع  تتقاطع  األحيان  بعض 
واالستراتيجية والبرامج، لكن في الغالب ال تعيير الحكومة أي اهتمام 
لهذا التكامل وهذا التقاطع، فااللتقائية ال تهم فقط السياسات 
مع  في عالقتها  العمومية  السياسات  أيضا  تهم  وإنما  العمومية، 

االستشارات والدراسات التي تنتجها مؤسسات الحكامة.

السيد الرئيس املحترم،

لقد قام املجلس بعدة دراسات حول العديد من القضايا املهمة، 
االقتصادية  الحالة  للشباب،  املندمجة  االستراتيجية  قبيل:  من 

واالجتماعية والبيئية لبالدنا، والتي شملت عدة سياسات عمومية 
إلى غير ذلك من الدراسات، فهو مشكور على هذا على العمل الجاد 
واملسؤول واملحكوم بخلفية تنموية، لكن نحن بحاجة إلى أن يقوم 
تهم االختيارات  اتجاه إعداد دراسات  في  املجلس بعمل استباقي 

الكبرى لتنمية بالدنا، ملاذا نقول ذلك؟

ألنه لحد اآلن، مازلنا نعيش فو�سى في املجال الجبائي، وفو�سى 
في العمل اإلداري وغياب الحكامة في التدبير والتسيير والنجاعة في 
األداء، إلى غير ذلك من االختالالت التي تعرفها عدة مجاالت، وعليه 
فالتماسنا للسيد رئيس املجلس هو أن يفتح هذه األوراش وأن 
يقوم بدراسات وإعداد تقارير بشأنها لعلها تساعدنا جميعا حكومة 
وبرملانا وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين لتدارك البطء في وتيرة 
النمو والتنمية بشكل عام خصوصا وأن املجلس ساهم بدوره في 

بلورة اقتراحات بخصوص النموذج التنموي الجديد.

أما في ما يتعلق بمجلس النواب ومجلس املستشارين، فال بد أن 
نؤكد على أن مناقشة هذه امليزانية هي مناسبة للتداول في قضايا 
تهم هذه املؤسسة من قبيل، عالقة هذه املؤسسة مع باقي السلط 

األخرى، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

التعالي  من  بنوع  تتعامل  الحكومة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
عن  للوزراء  املتكررة  الغيابات  في  يتجلى  ما  وذلك  البرملان،  مع 
جلسات األسئلة الشفوية، وفي اجتماعات اللجن، وعدم احترام 
تكافؤ  مبدأ  احترام  وعدم  الكتابية،  األسئلة  عن  اإلجابة  آجال 
الفرص بين السيدات والسادة النواب في عقد لقاءات مع الوزراء 

)االستقباالت(.

مع  النواب  مجلس  عالقة  في  اليوم  قائم  مشكل  هناك  كما 
السلطة القضائية أال وهو مناقشة التقرير السنوي الذي يحيله 
السيد الوكيل العام للملك لدى املجلس األعلى، إذ يجب التفكير 

مليا في إيجاد مخرج قانوني لهذا اإلشكال.

إضافة إلى ذلك، فإن جميع امليزانيات القطاعية تقدم مرفوقة 
بتقرير خاص عن نجاعة األداء، ملاذا ميزانية املجلس لم ترفق بتقرير 
نجاعة األداء، صحيح أن املجلس مسير من مكتب املجلس يضم في 
تركيبته مختلف الفرق النيابية، لكن هذا ال يمنع من تقديم تقرير 

خاص عن نجاعة األداء.

وبالنسبة للمركز البرملاني لألبحاث والدراسات الذي تم إحداثه، 
فإننا نريد تقوية هذا املركز في عالقته بأجهزة املجلس، السيما 
الفرق واملجموعات النيابية، كما نريد الحرص على شفافية املعايير 

التي سيتم من خاللها تحديد األولويات.

نلح على  فإننا  للمؤسسة،  الجديد  املنظام  تنزيل  وبخصوص 
عنصر  واستحضار  الفرص  وتكافؤ  الشفافية  ضمان  ضرورة 
لبعض  التي ال تسمح  العمل  إلى فضاءات  الكفاءة. هذا إضافة 
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الفرق باالشتغال في ظروف مريحة، حيث أن بعضها الزالت تنتظر 
تمكينها من مكاتب إضافية تناسب حجمها العددي. ناهيك عن 

مطالب أخرى، من قبيل:

ـ إعادة النظر في امليزانية املخصصة لإليواء

ـ الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والجودة في التكوينات التي 
ينظمها مكتب املجلس لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب 

مع اختيار األوقات املناسبة لهذه التكوينات.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، الكلمة دائما باسم فريق األصالة واملعاصرة للسيدة النائبة 
حياة بوفراشن، شكرا.

بلنائبةيبلس دةيح اةيبوفربشن:

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلزمالءي بلزم الت،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
للجنة  التابعة  الوزارية  قطاعات  ملختلف  الفرعية  امليزانية  مناقشة 
القطاعات اإلنتاجية برسم السنة املالية 2020، طبعا هو موعد يتجدد 
كل سنة نحسبه فرصة مواتية لتبليغ أعضاء الحكومة بما يعتمل في 
صدورنا وسطور املواطنين من آراء ووجهات نظر، قائمة أساسا على 

محاوالت النقد البناء وطرح البدائل بعيدا عن املزايدات.

السيد الوزير، بكل روح وطنية البد من اإلشادة وتثمين ما هو إيجابي 
في القطاع اإلنتاجي ببالدنا، ابتداء من مخطط املغرب األخضر مرورا 
بالتسريع الصناعي ومخطط أزور والصناعة التقليدية واملغرب الرقمي، 
إذ ال يختلف اثنان على أن الفالحة تشكل أحد أهم محركات التنمية 
االقتصادية الوطنية، وذلك بالنظر إلى تأثيرها القوي على معدل نمو 
الناتج الداخلي الخام وخلق فرص العمل وإنعاش التصدير ومحاربة 
الفقر خصوصا في العالم القروي، بحيث تم القطع مثال مع التصور 
االجتماعية  والفالحة  العصرية  الفالحة  بين  يقابله  الذي  التقليدي 
التضامنية وإكراهاتهما السوسيو اقتصادية، كما تم تشجيع االستثمار 
الخاص األجنبي والوطني، حوالي 10 ماليير درهم سنويا مخصصة لهذا 
نواقصها؛  رغم  التجميع  مشاريع  حول  باألساس  وتتمحور  الغرض، 
إضافة إلى اعتماد املقاربة التعاقدية إلنجازات مهمة يتراوح ما بين 1000 
و1500 مشروع محددة على أساس تحقيق أهداف اقتصادية واضحة، 
ومع ذلك هذا لن يمنعنا من عرض االختالالت التي شابت املخطط 

األخضر.

السيد الوزير، أول إشكال يمكن التطرق إليه هو جعل أكثر من 
%60 من الفالحين الصغار ملخطط املغرب األخضر، وهذا في حد ذاته 

مؤشر صادم جدا؛

اإلشكال الثاني: يتمثل في كون 9 مليون هكتار من األرا�سي الفالحية 
غير موزعة بشكل جيد وهذا راجع لنوعية األمالك العقارية حيث تتراوح 
يساهم  أن  ونتمنى  الساللية  األرا�سي  األحباس،  أرا�سي جماعية  بين 

قانون األرا�سي الساللية 64.17 في حل لهذا اإلشكال،

اإلشكال الثالث: ويرتبط في جوهر بعقلية الفالح من جهة واملقاوالت 
االستثمارية من جهة أخرى، حيث تتكلف هذه األخيرة بعملية التشجير 
واملواكبة الفعلية للفالح ملدة تتراوح بين 2 أو 4 سنوات، لألسف الشديد 
العوائق، فالفالح  العملية تعترضها مجموعة من  الوزير هذه  السيد 
الصغير يعتقد حاطئا أن الدولة عبر هذه املبادرات اإليجابية تحاول 
االستيالء على أراضه، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى ضعف التواصل، 

كما أن هناك تحايل من طرف املجمعين؛

الجائر  القطع  بسبب  تدهور  في  بدورها  الغابوية  املوارد  وأخيرا 
تدهور  في  هكتار  مليون   91 بحوالي  املقدرة  الثروة  فهذه  لألشجار، 
مستمر، بسبب قطع األخشاب ونتيجة عدم تجديد الغابات من خالل 

إعادة التشجير املناسب لخصوصية املنطقة املعنية.

السيد الوزير، كما ثمنا مخطط املغرب األخضر نسجل اعتزازنا 
كمغاربة بنتائج التسريع الصناعي، ونعلق آماال كبيرة المتصاص بطالة 
الشباب وااللتحاق بالدول الصاعدة، كما تعلمون السيد الوزير حسب 
املؤشر العالمي للمقاوالت لسنة 2018 يحتل املغرب الصف 65 دوليا 
من أصل 135 بلدا، نظرا لضعف عدد مقاوالته، في حين تونس مثال 
تصنف في املرتبة 40، فمحدودية عدد املقاوالت باملغرب يتجلى أيضا 
العاملة،  اليد  في تشغيل  واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  في مساهمة 
هذه الفئات من املقاوالت تشغل باملغرب %20 من العمال مقابل 33 
في األردن و38 في تركيا، كما أن نسبة ديمومة املقاوالت واستمرارها 
جد ضعيفة، ففي منطقة الدار البيضاء مثال وسطات ثلث املقاوالت 
املسجلة لم يتأتى لها فتح أبوابها ملزاولة نشاطها ومن شرعوا في العمل لم 
يعمروا أكثر من 3 سنوات؛ من جانب آخر الصناعة املغربية هي صناعة 
املناولة، ألن 65 من املصدرين يمثلون %18 من املستوردين، لذا وجب 
املرور من صناعة املناولة إلى صناعة متحكم فيها وطنيا ومتجدرة في 

االقتصادي القومي.

السيد الوزير، إن االختالف الجوهري بين حزبنا والحكومة يكمن في 
تصورنا لدور الدولة، ألننا نعتقد أنه يجب على الدولة أن تتبنى سياسة 
هذا  اآلن،  ذلك  نالحظ  كما  تحفيزية  سياسة  وليس  إرادية  صناعية 
ناهيك عن املراهنة على الرقمنة لإلدماج السوسيو املنهي للشباب وخلق 

فرص التشغيل الذاتي.

االستراتيجيات على  توالت طبعا  السياحة،  أما بخصوص قطاع 
وزارة السياحة منذ 1965 إلى غاية plan azur ل 2020 ولم يتمكن 
املغرب من بلوغ عدد السياح املرغوب في استدراجهم إلى املغرب وتعودهم 
على منتوجه، ومن مفارقات القطاع أيضا أنه كان يتم استبدال بعض 
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البرامج وتعويضها بأخرى غير وارد في مخططات السياحة، وأن نسبة 
تنفيذ هذه املخططات لم تتعدى في أحسن األحوال نسبة %40 فقط 
من مشاريع االستثمار، فال شك أن األولوية التي أعطيت للقطاع بقيت 
نظرية إذ لم توضع الوسائل واإلمكانيات الكافية لتطوير القطاع سواء 
على املستوى املادي أو البشري أو املالي، فغياب اإلمكانية أدى إلى إحباط 
كل االستراتيجيات املرسومة لقطاع السياحة، زد على ذلك سوء التدبير 

وغياب الحكامة والتمزق داخل األوساط املهنية للسياحة.

السيد الوزير، القطاع السياحي يحيلنا مباشرة على قطاع الصناعة 
التقليدية التي تعد مفخرة للحضارة والتراث املغربي، ومن هذا املنبر نشد 
بحرارة على األيادي املبدعة للصانع التقليدي الذي شرفناه وحميناه 
الصناعة  أنشطة  مزاولة  بتنظيم  املتعلق  القانون  على  بالتصويت 
التقليدية 50.17، ومع ذلك البد من تسجيل بعض املالحظات على 

سبيل التذكير:

-عدم إدخال مجموعة الصناع التقليديين في ممرات السياحية،

-عدم إدراج مجموعة من الفنادق العتيقة على الخريطة السياحية؛

-تسهيل اإلجراءات الجمركية أمام منتوجات أجنبية منافسة مقابل 
التقليدي  للصانع  الالزمة  األولية  املواد  على  فرض ضرائب جمركية 

املغربي، مما يرفع ثمن التسويق النهائي؛

حساب  على  السوق  على  الوسطاء  واستحواذ  السوق  -احتكار 
-القدرة التنافسية للصانع التقليدي.

سنختم هذه املداخلة السيد الوزير، برسالة إلى مهنيي النقل الجوي 
وخصوصا مستخدمي الخطوط الجوية امللكية املغربية، ونقول لهم بأن 
تأهيل البنيات التحتية واالستثمار فيه ليست كافية، بل يجب املراهنة 
واالستثمار في تكوين العنصر البشري ليصبح أكثر جاذبية وتواصلية مع 
زبنائها وأن يكونوا خير سفراء للثقافة املغربية من خالل امللبس واملأكل 

والخبرة ونزاهتها، شكرا على اهتمامكم.

مدبخلةيبلنائبةيبلس دةيح اةيبوفربشن،يمسلمةيللرئاسة

مداخلة في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات 
الوزارية

التابعة للجنة القطاعات اإلنتاجية برسم السنة املالية 2020

واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يشرفني 
في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية ملختلف القطاعات الوزارية 
التابعة للجنة القطاعات اإلنتاجية، برسم السنة املالية 2020؛ 
وطبعا، هذا موعد يتجدد كل سنة مالية، ونحسبه فرصة مواتية 
ملواجهة أعضاء الحكومة بما يعتمل في صدورنا وأذهاننا من آراء 
وطرح  البناء  النقد  محاوالت  على  أساسا  قائمة  نظر  ووجهات 

يل الضربات.
َ
البدائل، وليس املزايدات وك

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه  2
والغابات:

املغرب  االستراتيجية ملخطط  األهداف  بتثمين  يرتبط  فيما  ـ 
األخضر، نود التأكيد على ما يلي:

ال يختلف اثنان في أن الفالحة تشكل أحد أهم محركات  2-
التنمية االقتصادية الوطنية، وذلك بالنظر إلى تأثيرها القوي على 
معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص العمل، وإنعاش 

التصدير ومحاربة الفقر.

من  فئة  لكل  مالئمة  متميزة  استراتيجية  تبني  وجوب   2-
الفاعلين، تقطع مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفالحة 
العصرية والفالحة االجتماعية، وتأخذ في االعتبار تنوع الفاعلين 

وإكراهاتهم السوسيو اقتصادية.

املغربية،  للفالحة  الجوهري  املشكل  معالجة  ضرورة  2-
واملتمثل في ضعف نسيج الفاعلين، باعتماد نماذج التجميع التي 

أبانت عن نجاعتها على الصعيد الدولي والوطني.

ماليير   10( والوطني  األجنبي  الخاص  االستثمار  تشجيع  2-
خلق  طريق  عن  وذلك  الغرض(،  لهذا  مخصصة  سنويا  درهم 
استثمارات تنبني على عروض مغربية متميزة وتتمحور باألساس 

حول مشاريع تجميع ناجحة.

اعتماد مقاربة تعاقدية إلنجاز ملموس بين 1000 و1500  2-
مشروع محددة على أساس نموذج اقتصادي هادف.

عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج، إذ يمكـن لكل السالسل  2-
أن تحقق النجاح املأمول، واألمر يتعلق بإعطاء الفاعلين جميع 
الفـرص، إلنجاح هذا التحول، في إطار من املرونة وبوضِع الثقة ِفي 

العاملين.

السيد الوزير، أول إشكال يمكن التطرق إليه هو جهل أكثر 
من %60 من الفالحين ملخطط املغرب األخضر وهذا في حد ذاته 
مؤشر صادم جدا، اإلشكال الثاني يتمثل في كون 9 مليون هكتار 
من األرا�سي الفالحية غير موزعة بشكل جيد ،وهذا راجع لنوعية 
األحباس،  جماعية،  أرا�سي  بين  تتنوع  حيث  العقارية،  األمالك 
األرا�سي الساللية، أضف إلى ذلك التقسيم غير الجيد لألرا�سي، 
منطقة  في  مجتمعين  هكتارين  يمتلك  الفالح  نفس  نجد  فمثال 

واحدة، بينما ثالث أو أربع هكتارات متفرقة ومتباعدة.

الفالح من جهة  الثالث، ويرتبط في جوهره بعقلية  اإلشكال 
واملقاوالت االستثمارية من جهة أخرى، حيث تسهر الدولة على 
دراسة نوعية التربة لكل املناطق الفالحية ونوعية الزراعة املالئمة 
لها من أجل تشجيرها، عبر إعالن عروض مناقصات للمقاوالت، 
حيث تتكلف هذه األخيرة بعملية التشجير واملواكبة الفعلية للفالح 
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ملدة تتراوح بين سنتين أو أربع سنوات، تنفيذا للبنود املسطرة سلفا 
في دفتر التحمالت.

تعترضها  العملية  هذه  الوزير،  السيد  الشديد،  لألسف 
مجموعة من العوائق، فالفالح الصغير يعتقد، خاطئا، أن الدولة 
عبر هذه املبادرة اإليجابية تحاول االستيالء على أرضه؛ واألخطر 
من هذا ومن أجل الربح السريع هناك بعض وليس كل املقاوالت 
االستثمارية غير املواطنة ال تلتزم بالعمل املنوط بها، وال تحترم دفتر 
بعض  لدى  الخاطئ  االعتقاد  يستغل  بعضها  وربما  التحمالت، 

الفالحين البسطاء ويكتفي فقط بعملية التشجير دون املواكبة.

كما نشير إلى مالحظة مهمة تتمثل في نوعية األشجار املثمرة 
للحوامض أو أشجار الزيتون التي أصبحنا نقتنيها من أشد منافسينا 
على املستوى الفالحي، والنتيجة هي أننا بتنا نجني منتجات أقل 

جودة وبعيدة عن املواصفات العاملية.

في  الحاصل  التضارب  كذلك،  املسجلة  العوائق  بين  ومن 
مهام املديريات واملصالح داخل وزارة الفالحة بين املحدثة مؤخرا 
نعد  ولم  بينها،  فيما  الجميع  مهمات  تتداخل  بحيث  والقديمة، 
أم  للفالحة  الجهوية  املديريات  هي  هل  بالعمل:  يقوم  من  ندري 

؟
ّ
الوكالة الفالحية للتنمية

إيجاد حلول ملموسة  الحكومة على  فإننا نحث  وأخيرا  2
للمشاكل التي يعاني منها القطاع، من قبيل:

ـ مشكل استنزاف املوارد املائية الجوفية بسبب االستغالل غير 
املعقلن في النشاط الفالحي )حالة سهل سوس(، ومناطق الواحات، 

واملناطق الشرقية، واملناطق الساحلية غير املجهزة بقنوات الري.

ـ إشكالية األرا�سي الصالحة للزراعة التي تتعرض لتعرية كثيفة 
في املناطق الجبلية، مناطق الواحات واملناطق الهامشية )الحدود( 
التي تتعرض ملشاكل تصحر خطيرة، كما أن املوارد املائية تتعرض 
الصناعية  العادمة  )املياه  امللوثات  من  كثيرة  وأشكال  ملشاكل 

واملنزلية التي تقذف مباشرة في املجاري املائية السطحية(.

ـ اإلفراط في استعمال املبيدات واألسمدة في النشاط الفالحي، 
ضفاف  على  املتموضعة  العمومية  املطارح  مشكل  إلى  إضافة 

األودية واملجاري املائية.

ـ وأخيرا املوارد الغابوية بدورها في تدهور بسبب القطع الجائر 
لألشجار، فهذه الثروة املقدرة بحوالي 91 مليون هكتار في تدهور 
مستمر بسبب قطع األخشاب ونتيجة عدم تجديد الغابات من 

خالل إعادة التشجير.

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي:

السيد الوزير، تشكو بالدنا من ندرة املقاولين وقلة املقاوالت 
الحديثة العهد )أقل من 5 سنوات(، ألنه إذا أمعنا النظر في بنية 

املقاوالت الوطنية، نالحظ أن نسبة املقاوالت الحديثة أقل بكثير 
من نسبة املقاوالت العتيقة، مما يدل على أن هناك ركودا في خلق 
املقاوالت، وبالتالي أصبح النسيج اإلنتاجي نحيال لتقلص القاعدة 
النشأة  الحديثة  املقاوالت  ذلك، شكلت  على  وكمثال  اإلنتاجية. 
سنة 2013 حوالي %9 من مجموع املقاوالت، مقابل %35 في مصر، 
في حين أن املقاوالت العتيقة التي يزيد عمرها عن 35 سنة تمثل 
باملغرب أزيد من %17 من املجموع، مقابل %10 فقط في تونس و 

%8 في مصر.

السيد الوزير، حسب املؤشر العالمي للمقاوالت لسنة 2018، 
يحتل املغرب الصف 65 دوليا من أصل 135 بلدا، نظرا لضعف 

عدد مقاوالته، في حين أن تونس تصنف في املرتبة 40.

في مساهمة  أيضا  يتجلى  باملغرب  املقاوالت  فمحدودية عدد 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة في تشغيل اليد العاملة. هذه الفئة 
من املقاوالت تشغل باملغرب %20 من العمال، مقابل %33 في 
األردن و %38 في تركيا. كما أن نسبة ديمومة املقاوالت واستمرارها 
جد ضعيفة. ففي منطقة الدار البيضاء- سطات مثال، ثلث )33%( 
املقاوالت املسجلة لم يتأتى لها فتح أبوابها ملزاولة نشاطها، والنصف 

ممن شرعوا في العمل لم يعمروا أكثر من 3 سنوات.

املناولة، ألن  هي صناعة  املغربية  الصناعة  آخر،  من جانب 
يجب  لذا،  املستوردين.  من   18% يمثلون  املصدرين  من   65%
املرور من صناعة املناولة إلى صناعة متحكم فيها وطنيا، ومتجذرة 

في االقتصاد القومي.

والحكومة  بين حزبنا  الجوهري  االختالف  إن  الوزير،  السيد 
يكمن في دور الدولة، ألننا نعتقد أنه يجب على الدولة أن تتبنى 
سياسة صناعية إرادية وليس سياسة تحفيزية كما نالحظ ذلك 

اآلن.

كما يجب على الحكومة أن تضطلع بدور الدولة املقاول، ألن 
الدولة وحدها تتوفر على جميع اإلمكانيات املادية والبشرية وجميع 
املعطيات الضرورية الوطنية والدولية النتقاء الفروع الصناعية 
املواتية واالستثمار فيها، ألن االستثمار الخاص هو جبان بطبعه، 
ومعظم رجال األعمال املغاربة عمدوا إلى إقفال معاملهم وتحولوا 
إلى تجار يستوردون ويبيعون بالسوق الداخلية ما كانوا يصنعونه 

باألمس القريب.

إن تدخل الدولة في الصناعة املحلية هو شرعي ومشروع، ألننا 
الحظنا إبان األزمة العاملية سنة 2008 تدخل الدول الغربية في 
قطاعها املصرفي بإعادة رسملة األبناك، وفي بعض األحيان تأميمها 
املغربية  الحكومة  تتدخل  ال  فلماذا  باإلفالس.  مهددة  كانت  إن 
لبناء الصناعة الوطنية على أسس متينة بإنشاء شركات عمومية 
ووحدات إنتاجية رائدة، على أن يتم تفويتها للقطاع الخاص فيما 
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بعد حين يشتد عودها. وما املانع من أن تبرم الحكومة شراكات مع 
املقاوالت الخاصة وبالتحديد الشركات األجنبية لجلب التكنولوجيا 

ورؤوس األموال.

وانطالقا من كل هذا، فنحن نطالب الحكومة بصياغة برامج 
صناعية عمومية تأخذها الدولة على عاتقها، وتكون غير باهظة 
التكلفة، ألن اإلمكانيات املادية للدولة محدودة ويتعين عليها تفادي 
مركبات صناعية  تمويل  الناجم عن  العمومية  املديونية  تفاقم 

ضخمة.

كما يجب عليها أيضا تحديد املنتوجات االستراتيجية املعنية 
القادرة على توسيع نصيبنا من األسواق األجنبية، مما يعني سلع 

صناعية ذات جودة عالية وتنافسية دولية وقيمة مضافة ثمينة.

التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  وزارة  2•
واالقتصاد االجتماعي:

القطاع  تطوير  على  كبيرا  املتعاقبة  الحكومات  رهان  كان 
السياحي من خالل املشاريع والبرامج واملخططات التنموية للنهوض 
أغلب  في  كانت  الحصيلة  لكن  للتنمية،  رافعة  وجعله  بالقطاع 
االلتزام  وعدم  البرامج  ضعف  بسبب  التوقعات،  دون  األحيان 
بها أحيانا وسوء تنفيذها أحيانا أخرى، مما أسفر عن مفارقات 
مهمة، فقد كانت البرامج السياحية تتشابه وال تتغير إال في أرقام 
التوقعات التي كانت ضخمة وغير عملية ويصعب تحقيقها، كما 
أن الكثير منها كان مستوردا وال يتناسب مع األوضاع والحاجيات 
األساسية االقتصادية واالجتماعية للبالد وال مع الثقافة املغربية. 
هذا باإلضافة إلى عدم العمل بتقارير مختلف الدراسات التي تم 

إجراؤها حول مكامن ضعف مختلف مجاالت القطاع السياحي.

بعض  استبدال  يتم  كان  أنه  أيضا،  القطاع  مفارقات  ومن 
البرامج وتعويضها بأخرى غير واردة في املخططات السياحية، ويرى 
الدولة قد عملت بمخططات سياحية ثالثية  القطاع أن  مهنيو 
ورباعية وخماسية، وأن نسبة تنفيذ هذه املخططات لم تتعدَّ في 

أحسن األحوال نسبة %40 فقط من مشاريع االستثمار.

املتتالية رهينة  الحكومية  السياسات  فضال عن ذلك، ظلت 
التغيرات الدولية وتوجيهات املؤسسات الدولية، وهو ما ظهر مثال 
من خالل برنامج التقويم الهيكلي وإسقاطاته على قطاع السياحة.

إذ على الرغم من اهتمام الدولة بالقطاع السياحي منذ سنة 
1965، فقد تم االقتصار على مشاريع مكلفة دون دراسة توقعية 
آلفاقها املستقبلية والدولية، مما أفرز استثمارات كبرى بالسواحل 
الشاطئية املعروفة )طنجة، تطوان، الحسيمة، أكادير( هذا بالرغم 
املناطق  باقي  بها  تحظى  التي  والطبيعية  الحضارية  املؤهالت  من 
املغربية، وهو ما تسبب في فجوة التنمية بين مختلف مناطق البالد.

فالشك أن األولوية التي أعطيت للقطاع بقيت نظرية، إذ لم 
على  القطاع سواء  لتطوير  الكافية  واإلمكانيات  الوسائل  توضع 
املستوى املالي أو البشري أو املادي … فغياب اإلمكانيات أدى إلى 
إحباط كل االستراتيجيات املرسومة للقطاع السياحي، زد على ذلك 

سوء التدبير وغياب الحكامة.

على  انعكست  قد  املفارقات  تلك  أن  الواضح  من  بات  وقد 
العديد من املناطق السياحية املغربية وعلى رأسها بعض املدن 
آليات  ضعف  أهمها:  متعددة،  األسباب  أن  واألكيد  التاريخية، 
املغربي،  السياحي  املنتوج  لفائدة  والتسويق  واإلشهار  الدعاية 
العقارية  املشاكل  السياحي،  والترفيه  التنشيط  مجاالت  ضعف 
األرا�سي،  العقارية، غالء  األنظمة  تعدد  العقاري،  الرصيد  )قلة 
العديد من  التي توجد عليها  التعمير..(، والحالة املزرية  مشاكل 
املدن واملراكز الحضرية بسبب غياب متطلبات النظافة، ضعف 

البنيات التحتية من كهرباء وماء وتطهير…الخ.

- مشاكل قطاع الصناعة التقليدية:

للصانع  املهنية  وغير  املهنية  املنتخبة  الهيئات  مواكبة  ـ عدم 
التقليدي؛

املمرات  في  التقليديين  الصناع  مجموعات  إدخال  عدم  ـ 
السياحية؛

ـ عدم إدراج مجموعة من » الفنادق« العتيقة على الخريطة 
السياحية )مثال مركب سيدي بودشيش، دار الباشا… الخ(؛

ـ ضعف املجهودات املبذولة من طرف الوزارة الوصية للتعريف 
بالصانع التقليدي باملوازاة مع التعريف بالصناعة التقليدية؛

ـ تسهيل اإلجراءات الجمركية أمام منتوجات أجنبية منافسة 
مقابل فرض ضرائب جمركية على املواد األولية الالزمة للصانع 

التقليدي املغربي؛

ـ تشجيع الصناعة التقليدية الخارجية على حساب الصناعة 
التقليدية املغربية؛

ـ عدم املواكبة املستمرة للبرامج واملبادرات املتعلقة بالقطاع، 
مثال: مشروع التسويق املباشر؛

ـ غياب نظام للتمويل يتالءم وحاجيات القطاع؛

ـ غياب التنظيم املنهي وانتشار الفو�سى في القطاع؛

ـ غياب دورات تنافسية لتحفيز وتشجيع الصانع التقليدي على 
اإلبداع؛

ـ مشاكل مع مموني الصناع التقليديين باملواد األولية؛

ـ ارتفاع أثمان املواد األولية، وفي أغلب األحيان يكون ثمن املواد 
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األولية ملنتوج ما أكبر من ثمن بيع منتوج نهائي خارجي منافس؛

ـ احتكار سوق املواد األولية من طرف قوى تجارية تفوق قدرات 
النحاس،  للدباغين،  األولية  املواد  مثال:  التقليديين،  الصناع 

الحديد، و املواد األولية للفخارين….

مشاكل في التسويق: 2

ـ انعدام فرص التواصل املباشر بين الصانع التقليدي والزبون؛

ـ انعدام نقط البيع؛

ـ ضعف وسائل اإلنتاج وتواضع آليات العمل؛

ـ احتكار السوق واستحواذ الوسطاء على السوق على حساب 
الصانع التقليدي؛

ـ ضعف القدرة التنافسية للصانع التقليدي؛

ـ غياب الصناعة التقليدية في الهندسة املعمارية املغربية…

ـ ضعف التواصل بين الصانع التقليدي والوزارة الوصية.

الحلول املقترحة: 2

ـ تقوية قدرات الصناع التقليديين عن طريق التكوين املستمر؛

ـ الحد من احتكار سوق املواد األولية؛

ـ تفعيل دور مؤسسات الدولة ) املندوبيات، الغرف…(؛

وضمان  التقليدية  الصناعة  منتوج  على  أكبر  قيمة  إضفاء  ـ 
استمراريته؛

ـ تأهيل املنتوجات التقليدية العريقة؛

ـ النهوض بالصناعة التقليدية وجعلها قادرة على املنافسة على 
املستوى الدولي؛

ـ تحسين وسائل اإلنتاج دون املس بالطابع التقليدي للمنتوج؛

ـ تحسين وسائل اإلنتاج ووضع نظام للتمويل يتالءم وحاجيات 
القطاع؛

وتخفيض أسعار املواد األولية؛

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة النائبة، املتدخل الثالث باسم األصالة واملعاصرة، 
السيد النائب أحمد شوكي.

بلنائبيبلس ديأحمديشوكي:

بسميهللايبلرحمنيبلرح مي بلصالةي بلسالميعلىيلسو0يهللاي
 آلهي صحبه،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة البنيات األساسية والطاقة 
التوجهات  بخصوص  فريقنا  نظر  وجهة  وإلبداء  والبيئة،  واملعادن 
خالل  من  املعنية  الحكومية  القطاعات  رسمتها  التي  واالختيارات 

ميزانياتها الفرعية.

يقدم فيه مشروع  الذي  العام  بالسياق  التذكير  أود  البداية،  في 
ميزانية 2020 وهو سياق مطبوع بتنامي االحتجاجات اإلجتماعية في 
مختلف مناطق اململكة، وتعدد وتوالي الوقائع واألحداث التي تعبر عن 
نوع من االحتقان االجتماعي املستبطن لسخط أغلب الفئات والشرائح 
بخصوص  الر�سى  عدم  على  يؤشر  ما  وهو  املغربي،  املجتمع  داخل 
فمشروع  العام،  الشأن  تدبير  في  الحكومة  تنتهجها  التي  السياسات 
ميزانية 2020 يبين بشكل واضح عدم تفاعل الحكومة مع االحتجاجات 
واالنتظارات والطموحات امللحة للمغاربة، املعبر عنها في شكل مطالب 
أساسية مرتبطة بالولوج إلى الخدمات اإلجتماعية من قبيل الشغل 
والصحة والتعليم واملاء وفك العزلة والتحرر من قيود الفقر والتهميش، 
وتركيز على قطاعات لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، 

أقول فيما يتعلق بالبنيات التحتية؛

إن بالدنا استثمرت في البنيات التحتية منذ أكثر من عقد من الزمن، 
لكن واقع الحال اليوم ال يدل على أن هذه البنايات تتوفر على معايير 
وجودة عالية، فالفيضانات التي نعرفها مرة بعد مرة، تعري هذه البنية 
التحتية وتفضح زيف الخطابات، وتؤكد هشاشتها، وهو ما يطرح أكثر 
من عالمات استفهام حول البرامج الخاصة بها والتمويالت املخصصة 
لها وطرق وأشكال التدبير املعتمدة في األجرأة والتنفيذ، ومدى اعتماد 

معايير النزاهة والشفافية في املتابعة واملراقبة والتقييم؛

وال يزال السيد الوزير، مشكل الطرق الجماعية في املناطق الجبلية 
والقروية مطروحا ينتظر الحل فيما يتعلق بتعبيدها وصيانتها، وهو ما 
يضمن فك العزلة عن ساكنة العالم القروي والجبلي؛ كما ال يزال ملف 
تدبير وتسيير املحطات الطرقية يؤرق بال القائمين على الشأن املحلي 
رغم املحاوالت والجهود املبذولة من أجل وقف الفو�سى التي تعرفها 
والتهميش الذي تعيشه، وال تزال حرب الطرق في املغرب تواصل حصد 
العديد من األرواح وإلحاق الخسائر املادية باالقتصاد الوطني، وهو 
ما يؤشر على أن السياسات الرسمية في قطاع النقل لم تفلح في وقف 
نزيف الطرقات، وتبقى خطوات تزويد العالم القروي باملاء الصالح 

للشرب بطيئة، مما يؤخر توفير هذه املادة الحيوية لكل املغاربة.

وبخصوص قطاع الطاقة واملعادن والبيئة نتفق جميعا على أن 
قطاع  نفسها  وهي  االقتصاد  لتحريك  عنها  محيد  ال  الطاقة ضرورة 
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منتج بامتياز وستظل حاجة املغرب من الطاقة في تزايد مستمر سنة 
بعد أخرى، إذ ال نزال نعتمد بشكل كبير على املصادر األجنبية لتلبية 
يرهن  الذي  الوضع  الطاقة، وهو  احتياجاتنا من  %90 من  أكثر من 
التخفيض من هذه  تستطع  لم  الحكومة  الطاقي، فجهود  استقاللنا 
التبعية خالل 11 عاما إال بنسبة ضئيلة، كما أن ال شك أن هذا الوضع 
يؤثر سلبا على ميزاننا التجاري، إذ ترتفع وارداتنا الطاقية وخاصة املواد 

ذكر  وعلى  الوطنية،  الواردات  مجموع  من   20% لتقارب  األحفورية 

املوارد األحفورية، فإننا ال نعرف شيئا كثيرا عن نتائج أشغال التنقيب 

عن النفط والغاز التي تجري في عدد من املناطق، ونتساءل ويحق لنا أن 

نتساءل عن تأخر مثل هذه األشغال في بالدنا وعن مدى جديتها؟ ورغم 

أن املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن قام بإنجاز العديد من 

أعمال استكشاف طبقا لالستراتيجية الوطنية من أجل االستكشاف في 

األحواض الرسوبية املغربية، فإننا لحد الساعة ال نعلم أي �سيء عن هذه 
الدراسات املهمة، ولذلك نتساءل مرة أخرى هل تتوفر بالدنا على حقول 

من املواد النفطية؟ وهل هناك إرادة حكومية حقيقية للوصول إلى هذه 

املواد؟ يقول السيد الوزير املكلف بالقطاع إن بالدنا تعتمد استراتيجية 

طاقية تستند إلى توجيه صاحب الجاللة، وتضع في حسبانها التحديات 

وإمكانات اململكة وكأني أفهم من عبارات إمكانات اململكة أن الحكومة 

غير قادرة على مجاراة التوجيهات امللكية، التي ترمي إلى مزيد من من 

الخلق واإلبداع وإلى الثورة على الجمود واالستثمار األمثل لإلمكانات 

فتحججوا بضعف اإلمكانات وتختفي وراء ذلك، كيف يمكن أن تتأخر 

مشاريع الطاقة الشمسية بحجة مشاكل عقارية؟ وبالدنا تتوفر على 

أرا�سي شاسعة تنتظر تسويات لوضعياتها، وهنا نتساءل مرة أخرى عن 

مدى جدية الحكومة لحل مشكل األرا�سي املتعددة التسميات وتحرير 

ضعف  من  املناطق  من  العديد  وتعاني  استثمارها  مساطر  وتسهيل 

الخدمات التي يقدمها املكتب الوطني للماء والكهرباء خاصة تلك التي 

تغيب فيها وكاالت ونقط استخالص الفواتير، وحتى إن وجدت فإنها ال 

تحترم أبسط شروط راحة الزبون سواء تعلق األمر بظروف التنقل أو 

االستقبال واالستخالص.

وفيما يخص املجال املعدني، فرغم تواجد بنية جيولوجية مالئمة، 
وحتى  الفوسفاط  باستثناء  محتشما  يزال  ال  املنجمي  النشاط  فإن 
الفوسفاط الذي يدر على الدولة اليوم عائدات مهمة، فإن أسعاره 
مهددة باالنخفاض أمام اكتشافات فوسفاطية جديدة في العالم خاصة 
في السعودية التي تمتلك الغاز الطبيعي، وأنتم تعلمون السيد الوزير أن 
الغاز زائد الفوسفاط يساوي أسمدة، وإذا لم يسرع املغرب خطوات 
التصنيع والتحويل فسيفقد كل �سيء ألن سوق الفوسفاط الخام مهدد 
التي تتخذونها  التدبير واالحتياطات  باالنهيار، كما نتساءل أيضا عن 
لضمان استمرار تزويد محطتي تهّدارت وعين بني مطهر بالغاز خاصة مع 

قرب انقضاء آجال االتفاقية؟

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد النائب عبد الرحمان أبليال.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيأبل ال:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري في هذه 
الجلسة املخصصة ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2020، فيما 
يخص القطاعات الحكومية ذات التوجه اإلنتاجي والبنيات األساسية، 
ل في مجملها 

ّ
وتضم مجموعة من الوزارات واملخططات والبرامج تشك

والخدماتي  والتجاري  والصناعي  االقتصادي  التوجه  طريق  خارطة 
آفاق  نحو  واالنتقال  التحول  دينامية  في  املنخرط  الجديد،  للمغرب 
اقتصاديات الصاعدة فالحيا، صناعيا، تجهيزيا وتدبيريا، وجدير بالذكر 
وجدير باملالحظة وللتاريخ، فإن املبادرة والعناية امللكية حاضرة بقوة 
بالدنا  منها  استفادت  التي  القطاعية  والبرامج  املخططات  مجمل  في 
السنوات األخيرة، وخصصت حسابات وصناديق خاصة لضمان  في 
والصناعي  الفالحي  للتحول  واملؤسسة  املهيكلة  املشاريع  هذه  تمويل 
واالقتصادي للمغرب الجديد، وأمام ضيق الوقت فإننا سنقتصر على 

أهم املنجزات والنتائج واملالحظات التي تخص هذه القطاعات،

أوال: الفالحة والصيد البحري

لعبت الفالحة وتلعب وستلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا 
تشغيال  األكثر  املتنوعة  فدها  بروا  الفالحة  وتظل  بالدنا،  في  وثقافيا 
السيا�سي  االستقرار  توفر  اإلجتماعية،  الشرائح  ملختلف  ومالمسة 
والنف�سي عبر العصور، وقد عرفت الفالحة في املغرب تحوالت وتطورات 
عميقة وهادئة وتعايشا بين ما هو تقليدي وعصري وحديث وما هو 
املخططات  وأنجع  أحدث  ومن  وأفقية،  عمودية  ومخططات  برامج 
كرافعة  األخضر  املغرب  مخطط  القطاع  هذا  عرفها  التي  الزراعية 
حديثة لتطوير وتنمية وتحويل الفالحة بوتيرة ونفس جديدين، يقوم 
على الفصل بين إنتاج الحبوب الذي يتوقف على التقلبات املناخية 
والتساقطات املطرية وبين اإلنتاج الفالحي من غير الحبوب، كما يهدف 
إلى تأهيل فالحتنا ملتطلبات السوق والتنافسية وفق مراحل متكاملة 
متنوعة  إنتاجية  وسالسل  وتجهيزها،  الفالحية  املجاالت  تهيئة  من 
نباتية وحيوانية ة مدعمة ومواكبة وممولة عبر آليات وصناديق لفائدة 
املنتجين واملجمعين واملصنعين واملصدرين بهدف النهوض بهذا القطاع 
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هذا  تنزيل  في  الشروع  من  األخيرة  سنوات  العشر  وخالل  الحيوي، 
املخطط تحققت تحوالت ونتائج كبيرة وواضحة وملموسة، ومكاسب 
نوعية ونجاحا معترفا بع على أرض الواقع في مختلف جهات ومناطق 
املغرب، وآثاره اإليجابية على اإلنتاج واملنتجين واملستهلكين ال ينكرها 
إلى جاحد، ولنا أن نتساءل، هل يمكن اليوم أن نتصور املغرب بدون 
مخططه األخضر، خاصة في ظل التقلبات املناخية وشح التساقطات 

املطرية وعدم انتظارها؟

بلس ديبلرئيس،

إن الفالح املغربي أصبح يستفيد من التأمين والتغطية اإلجتماعية 
وفرصا جديدة لتمويل مشاريعه، وأن ما حققه املخطط األخضر من 
إيجابيات لن يعفينا من مواصلة تعميم االستفادة والتفكير في توسيع 
سالسل اإلنتاج والتجميع والتسويق واملزيد من العناية بالفالح الصغير 
واملتوسط، خصوصا الفالحة العائلية وضمان استدامتها وانتقالها من 
جيل آلخر حفاظا على االستقرار اإلجتماعي واملنهي، واستفادة املقاوالت 
الفالحية املتوسطة والصغرى من برامج مكّملة وعقارات فالحية في إطار 

سياسة تثمين االستثمار في أرا�سي الجموع.

إننا نسعى في فريقنا إلى تحقيق انبثاق طبقة فالحية وسطى عصرية 
وتحقق  واملجالي،  اإلجتماعي  توازنه  للمغرب  تعيد  القروي  عاملنا  في 
عرف  جهتها  من  الثروة،  إنتاج  فرص  وتعميم  اإلجتماعية  العدالة 
قطاع الصيد البحري تحوالت وتجديدا في تنظيمه وتجهيزه باملعدات 
واآلليات لفائدة املهنيين، مما انعكس إيجابا على قيمة سفن وقوارب 
الصيد واإلقبال على االستثمار في مجال الصيد البحري، كل املهنيين 
وكل املعنيين بهذا القطاع يالحظون اليوم تحول وتطور تحقق بفضل 
مخطط أليوتيس وبفضل بحكامة تدبيره من قبل الوزارة وسهر السيد 
الوزير املشرف بنفس الحرص والعناية املخصصة للمغرب األخضر، 
يتابعون عن  الذين  الشركاء واملهنيين  أيضا مساهمة جميع  وبفضل 
كثب التفعيل والتنزيل اليومي لكال املخططين الناجحين؛ وفيما يخص 
توزيع وتنظيم األسواق وتحديد األسعار االستهالكية يظل هذا املجال 
خاضعا ملجموعة من املتدخلين وفي حاجة ملحة إلى تدبير تشاركي وإلى 
التصدي للمضاربين والوسطاء واملتالعبين باألسعار والتي ال يتحملها في 

نهاية األمر إال املستهلكون.

قطاع الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر، هذا القطاع 
هو قطاع حيوي ونشيط ومتطور باستمرار، يضم مجموعة متنوعة من 
املنتجين والنشطاء ومقدمي الخدمات من التاجر البسيط إلى الصناعي 
بين القطاع الحكومي واملنهي  العقل املبتكر، كما يجمع  إلى  العصري 
قطاع  عرف  التصنيع  تسريع  مخطط  وبفضل  والعصري،  التقليدي 
الصناعة في املغرب قفزة نوعية ناجحة في مجال الصناعة الحديثة، 
إلى  اإللكترونية  والصناعات  الطيارات  وأجزاء  السيارات  من صناعة 
جانب صناعة الجلد والنسيج والتصنيع الفالحي، مما جعل من املغرب 
وجهة جديدة لالستثمارات في الصناعات التصديرية، ومنصة عاملية في 

قطاعات صناعية وتكنولوجية حديثة.

لة 
ّ
ويعتبر القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي من املجاالت املشغ

واملنتجة لفرص الشغل لفئات عريضة من النشطاء واملهنيين والكفاءات 
املغربية، وال يسعنا إال أن ننوه أيضا باملشرفين والشركاء واملساهمين 
في تحقيق هذه النتائج اإليجابية، والقطاع الزال في حاجة إلى مواصلة 
الجهود وتسريع وتيرة التحديث القانوني والتنظيمي والتدبير ليعم جميع 
مكونات هذا القطاع من غرف مهنية وإدارة إلكترونية وميثاق حديث 

لالستثمار.

محور التجهيز والنقل اللوجستيكي واملاء يعرف هذا املحور مجموعة 
من البرامج واملبادرات املختلفة، وحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع 
تهم التجهيزات األساسية املختلفة من طرق وموانئ وخطوط سكك 

حديدية، ومنشآت راكمها املغرب بوتيرة تصاعدية.

لقد أصبح الرصيد الطرقي باملغرب كبير جدا وبفضله تم تشييد 
ناقلة  وعربات  ومركبات  أساطير  إحداث  وتم  الطرق  من  مجموعة 
لألشخاص والبضائع، كما تم الرفع من نسبة الولوج إلى املاء الصالح 
باملاء  التزويد  وتعميم   97.4% إلى  ليصل  القروي  بالوسط  للشرب 
الشروب على املجال الحضري وذلك بفضل سياسة السدود وتخزين 
املاء التي شرع فيها املغرب مبكرا، حيث بلغ عدد السدود الكبيرة 145 
سدا كبيرا، كما حقق املغرب إلى اليوم تشييد وتجهيز 43 ميناءا مما 

أهلنا إلى املرتبة 17 عامليا واملرتبة األولى إفريقيا.

وإننا في الفريق، ننوه باملناسبة بالتوجيه امللكي في خطاب املسيرة 
الخضراء األخير القا�سي بربط مراكش بأكادير بخط السكك الحديدية 

وتعزيز الطريق السريع بين أكادير والداخلة.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلنوببي بلنائباتيبملحت7مات،

بلسادةيبلوزلبء،

ال يفوتنا الفرصة بفريق التجمع الدستوري دون التنويه بالخدمات 
الكبيرة التي شهدها قطاع السياحة مؤخرا واملجهودات التي بذلت من 
أجل دعم القطاع والرفع من مردوديته، ومن نافلة القول أن املغرب 
بفضل موقعه الجيو-استراتيجي وبفضل ما حباه هللا من طبيعة خالبة 
ومن تراث تاريخي، فإن السياحة فيه تعتبر من أهم الدعامات األساسية 
لالقتصاد الوطني ورافعة قوية للتنمية الشاملة، لذلك فإننا في فريق 
كأولوية  القطاع  هذا  إدراج  الحكومة  من  نطلب  الدستوري  التجمع 
املقررة  تنفيذ اإلستراتيجيات  وطنية وتعبئة جهوده من أجل تسريع 
في  الجاللة،  لصاحب  الحكيمة،  السياسة  وبفضل  القطاع،  هذا  في 
اإلنفتاح على إفريقيا، وفي دعم كل املجهودات من أجل رفاهية هذه 
القارة، وتعاون شعوبها وتنمية أقطارها وخدمة اإلنسان فيها، يعتبر 
تنتظر دعما خاصا ورعاية  التي  القطاعات  الجوي من  النقل  مجال 
موصولة تواكب املجهودات املبذولة من طرف صاحب الجاللة، في هذا 
الشأن. وال يمكننا أن نن�سى في هذا اإلطار إبقاء املغرب على خط جوي 
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مع بعض الدول اإلفريقية في أوقات صعبة بسبب األوبئة واألمراض في 
هذه الدول.

جد  نتائج  تحقيق  من  واثقون  الدستوري  التجمع  فريق  في  إننا 
إيجابية من خالل العمل على تنفيذ هذه البرامج وتقييم نتائج هذه 
قطاع  في  بذلت  التي  املجهودات  عاليا  نثمن  كما  االستراتيجيات، 
الصناعة التقليدية واالقتصاد اإلجتماعي عبر رؤية 15-20 باعتبار هذا 
القطاع يعد قطبا محوريا في التنمية االقتصادية واالجتماعية لشريحة 

من املواطنين.

يعتبر من أهم روافد  الذي  الطاقة واملعادن،  فيما يخص قطاع 
االقتصاد الوطني انطالقا من كون السياسة الحكومية املعروضة على 
التنقيب عن  القطاع تروم استكمال وتكثيف برامج  أنظارنا في هذا 
املعادن والنفط والغاز الطبيعي وتسريع وتيرة التجهيز الكهربائي وبرنامج 
الكهربة القروية وبرامج الطاقة الشمسية والريحية والنجاعة الطاقية، 
ونحن إذ نثمن املجهودات املبذولة في هذا املجال نرى أن التركيز يجب 
أن ينصب من جهة على تحقيق التوازن بين املشاريع الكبرى كقطاع 
تحقيق  وعلى  اإلجتماعي  لدورها  الصغرى  املناجم  وعن  الفوسفاط 
اإلندماج بين املدرسة الوطنية للصناعة املعدنية ومحيطها املنهي، مع 
االستمرار في تشجيع التنقيب عن املعادن والغاز وتدعيم البنية التحتية 

للمناطق الغنية بهذه الثروات.

وال يفوتنا التذكير بما حققته االستراتيجية الطاقية منذ انطالقها 
سنة 2009 خصوصا على مستوى القدرة اإلنتاجية وكذا النتائج الكبيرة 

على مستوى مخطط الغاز الطبيعي وكذا النجاعة الطاقية.

إننا في فريق التجمع الدستوري نسجل بارتياح ما أواله البرنامج 
الحكومي من أهمية خاصة لقطاع البيئة، إذ أدمج البيئة في مختلف 
تعاقدية  وبرامج  القطاعية  واالستراتيجية  العمومية  السياسات 

واملشاريع االستثمارية من أجل عيش املواطن في بيئة صحية وسليمة.

بلس ديبلرئيس،

إخوبنييأخوبتي،

ختاما، ال يسعنا األمر دون التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ 
اإلصالحات الكبرى وتعزيز نجاعة السياسات العمومية من أجل تحقيق 
للجميع  يضمن  بما  الفوارق  وتقليص  ومجالية،  اجتماعية  عدالة 
االستفادة من البرامج التنموية والحق في الولوج إلى بنية تحتية تساعد 
في  فنحن  وعليه  لبالدنا،  واالجتماعي  االقتصادي  التماسك  تعزيز  في 
امليزانيات  باإليجاب على مشاريع  التجمع الدستوري سنصوت  فريق 

املعروضة علينا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد العزيز لشهب باسم الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، أين عبد العزيز؟

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

السيد الرئيس أهال وسهال.

بلس ديبلرئيس:

مرحبا بك.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

شكربيبلس ديبلرئيس،

في الحقيقة، قبل ما نبدا املداخلة ديالي بإسم الفريق االستقاللي، 
كيبان لي قدامي غير السيدات والسادة النواب املحترمين، لألسف مرة 
أخرى نسجل الغياب املتكررة ديال الوزراء لإلنصات على مداخالت 
النواب، اسمحوا لي نقول لكم أن هاد املسألة هادي يمكن لنا نعتبروها 
استخفاف بهاد املؤسسة التشريعية، وهذا فيه استخفاف باملؤسسة 
ما  وإيال  املغاربة،  لدى  النمطية  الصورة  ديك  تكريس  في  وكيساهم 
لنا؟ اشنو  اللي غينصت  لنا اآلن، شكون  الحكومة غتنصت  كانتش 
عالش كنتكلموا اآلن فهاد القاعة هادي؟ كنتكلمو على واحد املجموعة 
داملواضيع اللي كتهم املغاربة، واش هادي قاعة ديال التسجيل؟ لألسف 
نقول لكم بكل صدق يعني سنة بعد سنة كنحسو بواحد املرارة كبرى 

لتقزيم ديال الدور ديال هاد املؤسسة.

ل باسم الفريق االستقاللي في هاد املواضيع اللي كلفني 
ّ
ربما غندخ

الفريق بها، وغنبدا بالفالحة، اليوم ما يمكنش نكرو أن اإلنجازات املهمة 
للي تحققت فهاد املجال في القطاع الفالحي، وخصوصا في مخطط 
املغرب األخضر، اليوم ما يمكنش نكرو أن الفالحة تعتبر هي املحرك 
الرئي�سي للتنمية االقتصادية ديال بالدنا، نعطي 2 داألرقام: %12 ل 
%13 من الناتج الداخلي الخام، وكتساهم %40 من الشغيلة املغربية، 
بمعنى، يعني، %40 من األسر املغربية، وهاد الرقم ويال قارناه بواحد 
املجموعة دالبلدان املجاورة فهو رقم جد مرتفع ولهذا احنا ، يعني 
دائما وأبدا، كنا كنتكلمو على أهمية هاد القطاع وما زال، يعني، كنأكدو 
كثير على األهمية هذا القطاع في بالدنا، ولكن اليوم يمكن لنا نقولو 
وهاد ال�سي سبق ذكرنا به السيد الوزير املعني، أنه يجب إعطاء واحد 
الدينامية جديدة لهذا القطاع ديال الفالحة، وهاد الدينامية الجديدة 
دالنقط   2 نركزو على  املهم، خصنا  القطاع  لهاد  نعطيو  يمكن  اللي 

أساسية، أولى 2 داملحاور أساسية:

املحور األول: هو كيفاش نقومو بتعزيز واحد املجموعة داملكتسبات؟ 
وكيفاش نقومو بتحصين هاد املكتسبات السابقة؟ يعني منذ أن تم 
إعداد املخطط في حكومة األستاذ عباس الفا�سي 2008 إلى يومنا هذا، 

كاينة واحد مجموعة داملكتسبات، كيفاش نحصنو هاد املكتسبات؟

املحور الثاني: واللي خصنا نركزو عليه فهاد الدينامية الجديدة هو 
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يجب البحث عن الحلول لرفع واحد املجموعة داملعيقات فهاد املجال 
ديال القطاع الفالحي، وهنا البد باش نشير لواحد املسألة أساسية، 
البد من العمل على تعزيز االستدامة هاذ القطاع الفالحي وخصوصا 
في مجال الفالحة التضامنية، ومواصلة وكنقولو كنركزو عليها كثير، 
مواصلة دعم الفالح الصغير وتعزيز القدرات ديالو على اإلنتقال من 
الفالحة املعاشية إلى فالحة متطورة تساهم في تحسين الدخل دهاذ 

الفالح الصغير؛

يجب  هو  اإلعتبار  بعين  ناخذوها  خاصنا  واللي  الثانية  النقطة 
النهوض فورا بالصناعة الغذائية، لألسف في مخطط املغرب األخضر 
كانت واحد املجموعة داإليجابيات، ولكن كل منطقة اإلنتاج، كثرنا 
اإلنتاج، تطرح لينا مشكل ديال التسويق، وهاذ املشكل ديال التسويق 
اللي  الطرقية،  بالصناعة  بالنهوض  إال  عليه  نتغلبو  يمكن  ما  بالدنا 
لألسف بينات بأن هناك عدم التنسيق بين مكونات الحكومة، وعدم 
انسجام وماكاينش التقائية السياسات العمومية وهذا هو اللي خلى 
تأخرنا كثير فهاذ املوضوع ديال الصناعة الغذائية، تأخرنا كثير، هاذ 
القطاع واش غنحسبوه لقطاعات الفالحة أو ال غنحسبوه على القطاع 

ديال الصناعة؛

النقطة الثالثة اللي خاصنا نركزو عليه فهاذ الدينامية الجديدة 
اللي تكلمتي عليها، هو ضروري بالنهوض باإلقتصاد القروي، اليوم كاينة 
قناعة أن الفالح املغربي ما يمكنش نحسنو الظروف دالعيش ديالو وإيال 
اعتمدنا غير الفالح الصغير، غير الفالح وخصوصا في املناطق املهمشة 
الفالح  هاذ  لفائدة  الدخل  تنويع  هو  الحل  إذن  الجبلية،  واملناطق 
االهتمام  هو  الحل  القروي،  باإلقتصاد  النهوض  هو  الحل  الصغير، 

بالسياحة القروية، هو االهتمام بالصناعة التقليدية القروية؛

لألسف وأنا غنمر هنا لقطاع السياحة، لألسف كنا كنتمناو أنه 
فهاذ القانون املالي تجي �سي أمور جديدة في القطاع السياحي، ولكن اللي 
كيتبين أنه في الحقيقة ليست هناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهاد 
القطاع، ما كايناش، والدليل هو أنه وضعنا واحد املجموعة داألهداف، 
في رؤية 2020، ولكن اليوم املنجزات فهاذ القطاع دالسياحة، بعيدة 
كل البعد عن األهداف اللي كتمس الطرف رؤية 2020، ربما الخلل 
ما�سي هو في اإلستراتيجية، الخلل ما�سي هو في التوجه وال في الرؤية، 
الخلل هو أن ماكانتش رغبة لدى الحكومة باش أنها تعطي اإلمكانيات 
والدعم الكافي لهاذ القطاع للنهوض به، والدليل هو أن عندنا املكتب 
 SMIT الوطني ديال املغربي للسياحة وال الشركة لإلستثمار السياحي
ما تعطاش اإلمكانيات، اللي كانوا الجماعات الترابية والجهات في أمس 
الحاجة لهاذ الشركة باش يتعاونو مع هاذ الجماعات الترابية وينهضو 
بهاذ القطاعات، ولكن ال حياة ملن تنادي، وبالتالي رغم الكفاءات اللي 
اللي كيشتغل  اللي كنعرفوه  الطاقم  يعني  القطاع ورغم  فهاذ  كاينة 
فهاد القطاع، ولكن مكانتش عندو املوارد املالية الكافية للنهوض بهاذ 

القطاع؛

من بين األمور اللي يمكن لينا ربما لألسف اللي الحكومة ما عطتهاش 
أهمية، وكيبان من القانون املالي هو هاذ الصناعة التقليدية، بال ما نذكر 
العدد الكبير، أكبر مشغل بعد الفالحة كنظن هو الصناعة التقليدية 
le savoir faire عندنا الناس كيعرفو أشنو كيديرو،  ببالدنا، عندنا 
الصناعة التقليدية ما يمكنش ربما اإلخوان كلهم تكلمو عليها ما نعاودش 
نكرر ذيك الكالم، األهمية ديالها في بالدنا، اليد العاملة اللي كتشتغل 
فهاذ القطاع يعني الثراث املغربي، يعني االرتباط ديالها باملجال السياحي، 
ولكن واش الحكومة أعطات أهمية لهاذ القطاع؟ أبدا نفس املالحظة، 
ومنين كنرجعو لقوانين املالية والوثائق اللي كانت بيدنا كنشوفو هذاك 
الصناعة  ديال  القطاع  لها  معطي  اللي  والضعيفة  الهزيلة  امليزانية 
التقليدية، صحيح احنا بإجماع أعضاء ديال لجنة القطاعات اإلنتاجية 
صادقنا على واحد القانون ديال مزاولة هاذ الصناعة التقليدية، ولكن 
هذا القانون كنقولها وكنكررها غير كاف، راه خص دعم، خص تحفيز، 
خص اإلهتمام بالصانع التقليدي، ألن املشاكل واملعاناة اليوم اللي هي 
كيعانيو منها الصناع التقليديين هي كثيرة ومتنوعة، وأنا أخص بالذكر ال 
على املستوى ديال التسويق كنشوفو املبادرات اللي كتقوم بها الحكومة 
هي تنظيم بعض املعارض، بعض املعارض على املستوى املحلي وعلى 
املستوى الدولي، باستثناء املعارض ليست هناك آليات أخرى لتشجيع 
مسألة  حتى  التقليدية،  الصناعة  ديال  املنتوجات  ديال  التسويق 
املعارض ربما ما كيناش واحد التقييم حقيقي ديال هاذ املعارض اللي 
كتّدار ال على مستوى املردودية االقتصادية وعلى املردودية السياسية، 
وبالتالي اليوم هاذ املسألة ديال املعارض يجب إعادة النظر فيها، وكذلك 
اليوم خص العالقة اليوم مع املركز مع الغرف ديال الصناعة التقليدية 
راه خص املراجعة ديالها، شنو هو الدور ديال الغرف ديال الصناعة 
التقليدية؟ واش عطيناهم اإلمكانيات باش يقوقو بالدور ديالهم على 
أوال؟ وبالتالي اليوم عدة تساؤالت تطرح في هذا املجال، كذلك على 
املستوى ديال التكوين في مجال الصناعة التقليدية، وهاذ املسألة ديال 
التكوين هذا مشكل أعتقد أفقي، ال في مجال الصناعة التقليدية ال في 
املجال ديال السياحة، مجال السياحة املدارس ديال التكوين باقين 
كيشتغلو بطرق تقليدانية ما كايناش رقمنة، ما كايناش واحد املجموعة 
في  كبير  هناك خصاص  للتكوين  بالنسبة  ال�سيء  نفس  األمور،  ديال 
مجال التكوين في مجال الصناعة التقليدية، هذاك التكوين بالتدرج 
التكوين  ديال  املسألة  فهاذ  وكينخرطو  كيدخلو  اللي  املعلمين  حتى 
بالتدرج، التعويض ديالهم كيدوز عليه سنوات عاد كيمكن يحصلو 
ف لنا 

ّ
م كنقولو هللا يخليك تكل

ّ
على التعويض ديالو، كنعطيو للمعل

ي بدينا 
ّ
بهاذ املتعلمين ولكن أين هو التعويض؟ هنا باش كيبان بأنه مل

كنقلبو على األسباب لقينا ربما كاين اإلشكال املطروح آنذاك مع وزارة 
الصناعة التقليدية وزارة املالية، خاص التأشيرة إلى غير ذلك، فين أين 

هو االنسجام الحكومي؟ أين هو التنسيق الحكومي؟

نقطة أخرى ربما غنشير لها هو القطاع ديال التجارة والصناعة 
والخدمات اللي فعال كانت عندنا واحد الرؤية ديال تسريع املخطط 
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التسريع الصناعي 2020، هذا املخطط كاينة نتائج ما نكروش، ولكن 
كاينة واحد مجموعة تساؤالت اللي كنطرحو احنا في الفريق االستقاللي، 
واش بالفعل يعني تم تسريع وتيرة املجال الصناعي؟ واش بالفعل تحقق 
هاذ األهداف ديال املخطط ديال التسريع الصناعي؟ كذلك هل قامت 
الحكومة بتقييم دقيق وشامل لهذا املخطط؟ عالش ركزت على هاذ 
املسألة ديال التقييم؟ ألن ملي كنرجعو للبرنامج الحكومي كيتكلم على 
املسألة ديال تقييم املخططات والبرامج ديال الدولة أنها غترجع يعني 
املأسسة ديالها، اليوم واحد املجموعة ديال املخططات اللي وصالت 
للمدى ديالها وانتهت، ولكن مازال ما شفناش اليوم أن الحكومة قدمتنا 
عروض حول تقييم املخططات القطاعية، وبالتالي املسألة ديال تقييم 
وماذا  تحقق  ماذا  ملعرفة  يعني ضرورية  املخططات أصبحت مسألة 
لم يتحقق بتش نعرفوا أين هي املكامن ديال الضعف ديالنا اللي ما 
حققناش هاذ األهداف ديال هاذ املخططات، كذلك فهاذ املجال هذا 
ما هي التدخالت التي قامت بها الوزارة إلنقاذ قطاع النسيج؟ احنا في 
القطاع ديال الصناعة ربما قطاع ديال السيارات كنقولو غادي مزيان، 
ديال الطيران راه غادي مزيان، رغم أن واحد املجموعة ديال املواد اللي 
كيتم التصنيع ديالها فهاذ قطاع الصناعات را احنا كنستوردوه، راه 
ما�سي السيارات اللي كنتجو في بالدنا راه كلها مائة في املائة إنتاج وطني، 
كنظن أكثر من %50 كلها مواد اللي مازال كنستوردوها من الخارج، وهنا 
كيتطرح التساؤل أنه ضروري باش تسمى فعال احنا رائدين في قطاع 
السيارات والطائرات خصنا على األقل نوصلو  الصناعة ديال  ديال 
لذيك %80 ديال املواد األولية ديال هاذ الصناعات كلها تكون الصناعة 

ديالها على املستوى الوطني؛

ربما كنشوف الوقت ما بقاليش لألسف الشديد غنختم غير بواحد 
القطاع.

بلس ديبلرئيس:

انتهى الوقت السيد النائب أنا آسف، اآلن الكلمة للسيد النائب 
والفريق  عادل  قلت  أنا  الحركي، علي؟  الفريق  باسم  السباعي  عادل 

املحترم قال علي، عادل ما�سي عديل، عادل.

بلنائبيبلس ديعاد0يبلسباعي:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةي بلس دبتيبلوزلبءيبملحت7مون،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة امليزانيات 
الفرعية التي تدخل في اختصاص القطاعات االقتصادية واإلنتاجية 

التي لها عالقة بإحدى أولويات مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، 
ويتعلق األمر خصوصا بتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية وإرساء 
جديدة  دينامية  وإعطاء  الثقة  وتعزيز  اإلجتماعية  الحماية  آليات 
لالستثمار ودعم املقاولة، نحن اليوم ملزمون باملساهمة في خلق جيل 
جديد من االستراتيجيات املندمجة واملتناسقة والجامعة لعدة قطاعات 

بهدف تحقيق اإللتقائية.

بلس ديبلرئيس،

إن املجهود اإلرادي للحكومة لدعم االستثمار العمومي باعتباره رافعة 
لالستثمار الخاص يعتبر من الخيارات الصائبة التي اعتمدتها بالدنا منذ 
عقود، حيث نؤكد على أهمية تخصيص ما مجموعه 198 مليار درهم 
ملواصلة االستراتيجيات واألوراش واملشاريع الكبرى للبنية التحتية على 
داخليا  الضاغطة  بالسياقات  املرتبطة  املالية  اإلكراهات  من  الرغم 
وخارجيا، غير أننا نسجل أن هاد االستثمارات العمومية ال تساير منطق 
التوزيع العادل مجاليا على مختلف جهات اململكة وال سيما الجهات 
وأكثر  وتجهيزاتها،  بنياتها  مستوى  على  ملحوظا  تعرف خصاصا  التي 
من ذلك ونحن نسعى إلى تقوية مواردنا البد من نسج برمجة شمولية 
متكاملة وهنا نطالب بوضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن اإللتقائية 

واإلنسجام بين مختلف البرامج في التنمية الوطنية والجهوية واملحلية.

بلس ديبلرئيس،

على  املستثمرين  تحفيز  إلى  ندعو  الخاص  االستثمار  موضوع  في 
مستوى العقار وعلى املستوى الضريبي وعلى مستوى املساطر باإلضافة 
يتحمل  الذي  واالستثمارات  الصناعية  التنمية  صندوق  تفعيل  إلى 
نفقات إضافية للشركات الصناعية املصدرة ما بين نقطة االستثمار 
وموارد التصدير، كما أننا نؤكد في الفريق الحركي على دعم االستثمارات 
تربطنا  التي  الجيدة  للعالقات  بالنظر  اإلفريقي،  بعدها  في  الوطنية 
بالعديد من الدول اإلفريقية من خالل االتفاقيات التي وقعها املغرب 
معها برعاية ملكية سامية، وهذا األمر سيتيح نقل الخبرة املغربية في 
مجاالت عدة أهمها ما يتعلق ببناء السدود واألحواض املائية والطرق 
املغرب األخضر،  املكتسبة مع مخطط  الخبرات  السيارة وغيرها من 
كما أن االستثمار في افريقيا سيقوي من القدرة االستثمارية للمقاوالت 
املغربية، والشك من بين أهم وأنجع اآلليات لتشجيع هذه املقاوالت على 
خوض غمار املغامرة وهو اتخاذ إجراءات تحفيزية ضريبية مع تخفيض 

الرسوم الجمركية.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

إن التحول الهيكلي للقطاع الفالحي والتحقيق الكامل لطموحات 
املغرب األخضر يتطلب في نظرنا اإليجاب والتفاعل مع مجموعة من 
التحديات الكبرى وتتمثل باألساس في تقديرنا بربط القطاع الفالحي 
بمحيطه من خالل مقاربة تنموية مندمجة للعالم القروي، ومن ضمن 
والصناعات  الفالحي  العرض  بين  املالءمة  األخرى ضمان  التحديات 
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خالل  من  الغذائية  للصادرات  التنافسية  القدرة  وتعزيز  الفالحية 
تنويع األسواق الخارجية من جهة أخرى ندعو إلى دعم الفالح فيما 
يخص الطاقات املتجددة ودعمه فيما يخص الغازوال املستعمل في 
اآلالت الفالحية وكذا اإلهتمام بالتأمين عن األضرار التي تلحق به جراء 

التقلبات املناخية واألمراض التي تصيب املحصول.

وبخصوص قطاع الصيد البحري، فإننا نطالب بضرورة االنفتاح 
على أسواق جديدة وأيضا ندعو إلى تأهيل املوانئ لتكون بنيتها التحتية 

الخاصة بالتفريغ متالئمة مع حموالت السفن الكبيرة.

بلس ديبلرئيس،

من املؤكد أن اختيارات املغرب في مجال التصنيع مكنت من ضخ 
دينامية جديدة حسنت جاذبية املغرب باالستثمارات األجنبية، وفي هذا 
الصدد نطالب بتوفير الشروط املمكنة حتى تستفيد كل جهات اململكة 
وجماعاتها الترابية من االستثمارات الصناعية، مما سيمكن من نقل 

الخبرة في املجال وخلق فرص الشغل.

بلس ديبلرئيس،

نطالب في ختام هاد املداخلة بما يلي:

- أوال : تعزيز التزود باملاء الشروب في املناطق القروية من خالل 
تحسين الولوج إلى هذه الخدمة األساسية وتعزيز الربط الفردي بمراكز 

الجماعات؛

- ثانيا : األخذ بعين االعتبار إصالح نظام الجبايات املحلية في اإلصالح 
الضريبي املرتقب وفق مقاربة تستند للتحصيل بمديرية الضرائب نظرا 

إلمكانياتها وطابعها املحايد؛

- ثالثا : ومن أجل عدالة ضريبية البد من توسيع الوعاء الضريبي 
وهيكلة القطاع الغير املهيكل مع خفض الضريبة وعدم اعتماد ماليتنا 

لخلق التوازنات على الضرائب فقط.

- رابعا: إن رؤية 2020 للسياحة لم تحقق املأمول منها ولم تصل إلى 
ما هو مرتقب، وهنا ننبه إلى أن هاد القطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات 
عرضة للتنافسية، لذلك يتعين صياغة رؤية جديدة بمقاربة جديدة، 
مع استحضار اإلكراهات التنافسية املطروحة وإرساء حكامة جيدة في 

هذا القطاع الذي َيِعُد بالكثير.

كما أننا ننتظر تصورا حكوميا واضحا بخصوص التكلفة الطاقية 
والبدائل املمكنة لتفادي تأثيرها على املواطن من جهة، ودعم النسيج 
االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى، طارحين إشكالية تكرير املواد 
البترولية بعد املصير الذي آلت إليه شركة السامير، كما نطرح مآل 
تسقيف املواد البترولية على ضوء رأي مجلس املنافسة، وعلى مستوى 
آخر واعتبارا لكون قطاع إصالح اإلدارة أصبح تابعا لوزارة املالية، فإننا 
بالنسبة لتدبير هذا القطاع  التي ستعتمدها الحكومة  نطرح املقاربة 
الذي يتميز بتعدد األنظمة من جهة وعدم التوازن املسجل على مستوى 

القطاعات  بعض  في  خصاص  هناك  بأن  نالحظ  حيث  املوظفين، 
وتضخما في أخرى، مما سيستدعي في تقديرنا إعادة انتشار املوظفين 
وتمكين القطاعات التي تعرف خصاصا في املوارد البشرية من حاجتها 
إلى هذه املوارد كالجماعات الترابية، وأال تعتزم الحكومة إصدار قانون 
خاص بموظفي الجماعات الترابية، دون أن نغفل الحاجة املاسة إلى 

تعميم اإلدارة الرقمية.

بلس ديبلرئيس،

تلكم بعض املالحظات واالستنتاجات التي أدليت بها باسم الفريق 
الحركي في امليزانية املتعلقة بهاد املحور، معلنا أننا سنصوت باإليجاب 

على مشروع قانون املالية، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب على اإليجاز، الكلمة اآلن باسم الفريق االشتراكي 
للسيد النائب رشيد البهلول.

بلنائبيبلس ديلش ديبلبهلو0:

أشرفي علىي بلرح م. بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،ي علىيآلهي صحبهيأجمعين،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية لسنة 2020، في البداية البد أن 
نسجل دقة املرحلة التي نناقش فيها مشروع قانون املالية لهذه السنة، 
على املستويين الدولي والوطني، وما تفرض من تحديات أساسية تجعلنا 
النقاش  في  اإليجابية  املساهمة  في  موقعه  من  كل  مسؤولياتنا  أمام 
العمومي، وفي النقد وفي إيجاد الحلول في إعمال الصيغ املناسبة على 
املستوى السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والحقوقي والبيئي، 
الكفيلة بتحقيق اآلثر املرجو على املواطنين في عيشهم اليومي، ال�سيء 
الذي نأمل منه املساهمة في إعطاء معنى للعمل السيا�سي بشكل عام، 

ولعملنا التشريعي بشكل خاص، مما يعزز ثقة املغاربة في مؤسساتهم.

ومن هذا املنطلق، وعطفا على ما سبق ذكره من تحليالت ومواقف 
أثناء مختلف  النواب، وملختلف مكونات األغلبية  في فريقنا بمجلس 
الوقت  لضيق  ونظرا  املالية،  قانون  مشروع  منها  مر  التي  املحطات 

املخصص لهذه املساهمة سأركز في تدخلي على بعض القطاعات:

بخصوص قطاع املاء ندعو الحكومة ومن خاللها الوزارة الوصية إلى 
حتمية ترتيب االستراتيجية الوطنية للماء على رأس أولوياتها، ذلك أن 
تزايد الطلب الناتج عن النمو الديمغرافي ومتطلبات التنمية من جهة، 
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والجوفي،  السطحي  املائي  املخزون  على  وتأثيراتها  املناخية  والتغيرات 
وتأثيرات انجراف التربة من جراء عوامل التعرية املتعددة، من جهة أخرى 
يجعل املغرب اليوم أمام تحديات حيوية واستراتيجية مرتبطة بتوفير 
هذه املادة في مجاالت عدة كاملاء الصالح للشرب والصناعة والسياحة 
والفالحة وغيرها، وهو ما يفرض على الحكومة تحقيق اإللتقائية الالزمة 

في تدابير كل من قطاع املياه والغابات والفالحة والسدود والتجهيز؛

أما بخصوص قطاع الصناعة التقليدية، وجب تسجيل السياسات 
والبرامج املوجهة إلى قطاع الصناعة التقليدية، مما يمثل هذا القطاع 
من لعب دوره األسا�سي كمشتل مهم للتشغيل الذاتي، وهنا ال تفوتني 
املبسطة  الضريبية  املقتضيات  إعمال  على ضرورة  للتأكيد  الفرصة 
والجاذبة النخراط مختلف هذه الفئات في الدورة االقتصادية والقطاع 
التغطية  منظومة  ولوج  من  القطاع  بهذا  العاملين  تمكين  املهيكل، 
الصحية والرعاية االجتماعية أسوة بباقي القطاعات املهنية، تمكين 
2,2 مليون من الصناع التقليديين من االستفادة من آليات التمويل 

العمومي والخاص التي تتناسب ووضعهم اإلجتماعي الهش؛

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

في ما يتعلق بقطاع التجهيز والنقل، نناشد الحكومة في هذا الصدد 
إلى ضرورة الرفع من إيقاعها في مجال تطوير الشبكة الطرقية، والتي 
ال زالت ال تواكب التوسع العمراني، والتحوالت االقتصادية واملجالية 
التي تشهدها بالدنا، مما يتطلب ضرورة إعمال الحكامة وتحقيق مبدأ 
العدالة واإلنصاف في توزيع املشاريع املرتبطة بهذا القطاع الحيوي، 
وهشاشة،  فقرا  األكثر  للمناطق  األولوية  بإعطاء  يتعلق  ما  خاصة 
وصيانة الرصيد الطرقي الوطني وحمايته ووقاية مستعملي الطريق من 
مخاطر رداءة الطرق، فضال عن صيانة الطرق الغير املصنفة واملنجزة 
التنموية  والجمعيات  الترابية  والجماعات  التجهيز  وزارة  بين  بشراكة 
املحلية، والحد من األضرار الناجمة عن استغالل أرباب ومستعملي 

املقالع واملناجم للطرق القروية؛

بخصوص قطاع السياحة، ندعو في الفريق االشتراكي الحكومة إلى 
تحيين أهداف وبرامج رؤية 2020 في قطاع السياحة، على ضوء النتائج 
املحققة والتي تعكس بشكل جلي الهوة الكبيرة بين ما تم التخطيط 
له ونسبة اإلنجاز على أرض الواقع، ال�سيء الذي يتطلب من الحكومة 

تنفيذ إلتزاماتها اتجاه مختلف الفاعلين في هذا القطاع؛

قطاع املالية وإصالح اإلدارة، إن مختلف اإلصالحات التي ننشدها 
متوقفة بجزء كبير على األدوار الحيوية لإلدارة املغربية، وعلى قدرتها 
الوعي  ارتفاع  يفرضها  التي  التحديات  مختلف  مع  التجاوب  على 
الخدمة،  املعلومة، وجودة  في  الحق  في  أفرادا ومؤسسات  الجماعي، 
وعلى هذا األساس وبعد ضم قطاع الوظيفة العمومية لوزارة املالية، 

املطلوب اليوم مواصلة أن باس اإلصالحي الذي تم تنزيل بالسنوات 
األخيرة، وتأهيل قطاع املالية للقيام بأدوار حيوية واملحددة للنشاط 
االقتصادي، وهو ما لن يتأتى إال بإدارة تتسم بتناسق وتكامل مصالحها 
عبر هيكلة جديدة للوزارة، بقدرتها على اإلنصات والتفاعل وبتواصليها 
الدائم مع املواطنين مرتكزة على سياسة تواصلية جديدة، بمواردها 
والتحفيز  والتكوين  التوظيف  في  جديدة  بمقاربة  املقتدرة  البشرية 
واملسارات املهنية، بتطبيقها للقانون واستحضارها للمنفعة وإعمال 
ربط املسؤولية باملحاسبة في مختلف املستويات، مع متمنياتنا بالتوفيق 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية للسيد النائب جمال بنشقرون كريمي.

بلنائبيبلس ديجما0يبنشقر نيكريمي:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس دي زيريبلد لةيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

نقارب القطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية والطاقة واملعادن 
انطالقا من حرصنا الشديد في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
على بناء اقتصادي وطني قوي قادر على تقوية املنظومة اإلنتاجية بكل 
مكوناتها، والتوفيق بين النجاعة االقتصادية والعدالة املجالية، وذلك 
لتحقيق التنمية املستدامة والتوزيع العادل للثروات ومحاربة الفوارق 

املجالية واالجتماعية ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.

السيد الرئيس، إن جل االستراتيجيات التنموية والبرامج القطاعية 
التي اعتمدتها بالدنا والتي أشرفت على نهايتها لم تحقق من زاوية نظرنا 
ذلك النمو االقتصادي القوي واملستدام، على الرغم من املجهودات 
إن  واكبتها.  التي  واملؤسساتية  القانونية  واإلصالحات  الكبيرة  املالية 
تؤكدها  واالستراتيجيات  العمومية  السياسات  هذه  نتائج  محدودية 
مؤشرات وتقارير متعددة ملؤسسات وطنية ودولية، وهي استراتيجيات 
مواجهة  على  القدرة  وضعف  والتقائيتها  حكامتها  ضعف  من  تشكو 
التحديات املتصلة بتحقيق النمو االقتصادي املنشود، إلحداث قطيعة 
مع كل املمارسات التي تمس باملنافسة الحرة وبتكافؤ الفرص عبر محاربة 
االمتيازات واالحتكار واقتصاد الريع وضرورة إدماج النشاط االقتصادي 
الغير املهيكل، وضرورة اإلصالح اإلداري أيضا، وتثمين املوارد البشرية 

والكفاءات في بالدنا.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،
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الفالحي،  للقطاع  املغربي  اقتصادنا  ارتهان  اإلرتهان،  استمرار  إن 
وارتهانه أيضا بالعامل املناخي والتقلبات الخارجية، وعدم قدرة القطاع 
الغير الفالحي في اإلرتقاء بالورش الوطني االقتصادي الوطني العام، أثر 
بشكل كبير على نمو االقتصاد الوطني الذي الزال هشا، نمو يسير بوتيرة 
متواضعة معدلها %3 في األعوام األخيرة من هذا العقد، نمو لم ينعكس 
اليومي،  في معيشهم  املواطنين واملواطنات  بالبت واملطلق على حياة 
فالزالت الفوارق اإلجتماعية واملجالية متسعة، ومازال تمركز الثروة 

الوطنية بين أيدي أقلية من املجتمع، وفي مجاالت ترابية محدودة.

إن النموذج التنموي الجديد الذي ننشده في التقدم واالشتراكية، 
التوفيق  عبر  التنموية،  العملية  صلب  في  اإلنسان  وضع  على  قائم 
والنجاعة االقتصادية والعدالة اإلجتماعية، في تناسق وتناغم تامين 
بينهما، نموذج يحدث قطائع بنيوية من أجل تحقيق نمو قوي ومستدام 

ملواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها بالدنا عبر:

أوال- في دور الدولة في بناء اقتصاد وطني منتج ومدمج ومتطور، قائم 
على تصنيع حقيقي وعلى تناغم كامل القطاعات االقتصادية، الفالحة 

والصناعة والسياحة والخدمات، مع ضرورة تفكيك النظام الريعي.

البوادي  لتنمية  أوسع  رؤية  ضمن  الفالحية  التنمية  ثانيا-إدراج 
واألرياف، تنمية تشمل مختلف املجاالت في حياتنا، وتستحضر تحديات 

أمننا الغذائي.

ثالثا-تقوية حضور الدولة واملقاولة الوطنية أكثر في عملية التصنيع، 
وبناء قاعدة تكنولوجيا وطنية، من أجل تشييد صناعة وطنية حقيقية 

لربح رهان التنافسية الدولية.

دعم  في  مسؤوليتها  تحمل  على  وإجبارها  األبناك  رابعا-تحول 
التصنيع، عبر  لتسريع عملية  استثماراتها  وتوجيه  الوطني  االقتصاد 

تعبئة مدخراتها بطريقة تف�سي إلى تحقيق األهداف التنموية الوطنية.

خامسا-إعطاء البعد اإليكولوجي مكانته وتنمية االقتصاد اإلجتماعي 
والتضامني وتقوية القطاع التعاوني في الفالحة والصناعة.

على  والحفاظ  املتجددة  الطاقات  على  االعتماد  سادسا-محاولة 
ثروات بالدنا، وصيانة حقوق ومستقبل األجيال القادمة، خصوصا 

فيما يتعلق بمواردنا املائية وثرواتنا البحرية وغطائنا النباتي.

وفيما يخص منظومة الطرق والسكك الحديدية نسجل باعتزاز 
اإلرادة امللكية في تحقيق التنمية الجهوية والتوزيع العادل الثروات بين 
جميع الجهات، وبالتالي جعل سوس منطقة ومركز اقتصادي، يربط 
شمال املغرب بجنوبه، بخط سكة حديدية ودعم شبكة الطرق السيار 
السريع، ومنه نتمنى أن يتعزز ويتوسع إلى مناطق أخرى، مثال الراشيدية 

والجنوب الشرقي ململكتنا.

ونؤكد أن تمكين بالدنا من بنيات تحتية قوية تشمل الطرق السيارة 
واملوانئ واملطارات، ضرورة أساسية لفتح التراب الوطني أمام التنمية 

وتسهل جاذبيته وتطور الحركية االقتصادية والتجارية، وفك العزلة 
السياحة  الوطني عبر  االقتصاد  وإنعاش  املجالية،  الفوارق  وتقليص 

كمحدد تنموي قوي.

هنا نالحظ كذلك أنه هناك حصيلة هزيلة لتنفيذ السنة الحكومة في 
مجال بناء سدود عالقة بالثروة املائية، حتى نقول في نهاية كلمتنا هاته، 
أننا اليوم علينا أن نحقق اقتصادا قويا عادال ومنصفا لكافة فئات 
الشعب املغربي، أن يرتقي هذا االقتصاد بخلق فرص الشغل الضامنة 
للكرامة والعدالة اإلجتماعية، وخاصة في الشباب، طموحنا أن تصبح 
دولتنا، تحقق اكتفاءها الذاتي من كل �سي، دولة تنتج وتصدر، دولة 

تحتضن كل الكفاءات والطاقات، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى املحور الثاني والذي يشمل العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان ثم الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 
اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  املدينة،  وسياسة 
واملغاربة املقيمين بالخارج، الكلمة ألول متدخل باسم فريق العدالة 

والتنمية السيد النائب موح رجدالي.

بلنائبيبلس ديموحيلجدبلي:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهي منيتبعهميبإحسانيإلىييوميبلدين.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديبلرئيس:

السيدات النائبات، السيدات النائبات، استمعوا للسيد النائب، 
شكرا، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديموحيلجدبلي:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

أتشرف بأن أتدخل باسم حزب العدالة والتنمية وفريق العدالة 
والتنمية في هذا املحور الخاص بالخارجية والداخلية والعدل.

أما بخصوص الخارجية، قطاع الخارجية ففي هذا املجال نثمن 
عاليا النجاحات الكبيرة والتراكم الذي حققه املغرب في ملف قضيتنا 
الوطنية، بفضل حنكة صاحب الجاللة، حفظه هللا، والتفاف كافة 
بمجهودات  أيضا  لإلشادة  مناسبة  وهي  وراءه،  بالبالد  الحية  القوى 
الدبلوماسية املغربية بكل تالوينها التي عززت الحضور املغربي إقليميا 
ودوليا، وأملنا أن نجعل من أقاليمنا الجنوبية واحة متجددة للتنمية 
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والتطور في كافة املجاالت، وهو ما سيتحقق بتنزيل النموذج التنموي 
الخاص بهذه الجهات العزيزة من الوطن في إطار الجهوية املتقدمة، 
وأجدها كذلك فرصة ثمينة للتنويه بالقوات املسلحة امللكية املرابطة 
على ثغور الوطن بحرا وبرا وجوا، وكذلك قوات األمن والدرك وقوات 

الدرك امللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية.

وفي هذا السياق ذاته نشيد بدور مغاربة العالم في إشعاع صورة 
بلدنا، ونثمن مجهوداتهم املتنوعة داعين الحكومة إلى إيالئهم املزيد من 
العناية والعمل على ما من شأنه أن يمكنهم من كافة حقوقهم السياسية 
والتعجيل  دستوريا،  عليها  املنصوص  واالجتماعية  واالقتصادية 
بتفعيل مجلس الجالية في صورته الدستورية، وكذلك تفعيل املصالح 

القنصلية والدبلوماسية االقتصادية وكذلك البرملانية؛

أما في مجال األوقاف والشؤون اإلسالمية، فنهنؤ أنفسنا جميعا على 
املنجزات، فإن املغرب، بحمد هلل، ما يزال يعزز صورته كنموذج ومشتل 
إلنتاج قيم اإلعتدال والتسامح والتعايش والحوار، وندعو إلى املزيد 
من الجهد خاصة في تأطير مغاربة العالم، وذلك بإيفاد بعثات مؤهلة 
علميا ولغويا، بما يضمن تواصال فعال مع املغاربة املقيمين بالخارج، 
كما نطالب باإلعتناء بالقيمين الدينيين مع التنويه باملجهودات املبذولة 

باملساجد في إطار برنامج محو األمية؛

وفيما يتعلق بالدفاع الوطني، إذ نثمن عاليا ورش الخدمة العسكرية 
الذي تم إطالقه، وعرف إقباال استثنائيا لشباب الوطن، ذكورا وإناثا، 
وهي داللة بليغة على الروح الوطنية املتوثبة لكافة املغاربة، ونلتمس 
التي تستهدف تحسين  الجهود لدعم األوراش اإلجتماعية  بذل كافة 
ظروف عمل القوات املسلحة امللكية ومعاشاتهم، السائلين املولى عز 
وجل، أن ينزل رحمته على الشهداء من أجل وحدتنا الترابية وأمن البالد 
والسلم والسالم العالمي، وبمقدار ما نبدي ارتياحنا للمبذول من أجل 
العناية بأسرة املقاومة وجيش التحرير، فإننا نطالب ببذل جهود أكبر 
للتعريف ببطوالت هؤالء األفذاذ، تاريخيا وفنيا، والعمل على تفعيل 

الفضاءات املنشآت تكريما لذاكرتهم.

أما بخصوص قطاع الداخلية والجماعات املحلية، فمن هاد املنبر، 
باإلنجازات  ننوه  الوزيرين ومن خلفهم جميعا،  وبعد شكر السيدين 
الكثيرة والتي طالت األمن واإلصالحات الهيكلية واملؤسساتية، ومواكبة 
الجماعات الترابية في العديد من األوراش املهمة: الرقمنة، التدقيق 
والفحص، تحسين املداخيل وغيرها، وكذا دعم برامج التنمية املجالية، 
أن  جازمين  نعتقد  والتنمية،  العدالة  فريق  في  أنه  فنؤكد  ولإلشارة 
التدبير املحلي رهين بالضرورة بالتعاون والتكامل بين املنتخبين واإلدارة 
الترابية، من والة وعمال وغيرهم، فاملنتخب ورجل السلطة نعتبرهما 
التنمية، وال يمكن أن تستقيم هذه  لعملة واحدة هي عملة  وجهان 
العملة إال بتضافر الجهود، جهودهما معا، واالستثناء وهلل الحمد في 
هذا املجال، حاالت محدودة وشاذة، ينبغي أن نتعاون جميعا ملعالجته 

بكل الوسائل، ملا في ذلك من مصلحة البالد وشؤون ساكنتها.

البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  وإنجازات  توجهات  نثمن  كما 
وخاصة النسخة الثانية منها، والتي جعلت محورها العنصر البشري، 
الرحى  الزاوية وقطب  والتنمية، حجر  العدالة  في حزب  نعتبره  الذي 
ألي تنمية، واألهم في ذلك اإلهتمام بالطفولة املبكرة، ألنه كما يشاع 
الحجر، ونتمنى مواكبة  كالنقش على  الصغر  في  التعليم  في عاداتنا، 
وزارة التربية الوطنية لهذا الورش في املستويات العليا، ابتدائي ثانوي 
جامعي، لضمان استمراريته واستدامته، ونجدد مطالبة الحكومة في 
هذا املجال، للمزيد من الدعم لقطاع الداخلية والجماعات الترابية، من 
خالل تعزيز األمن والسالمة، ومواكبة لتنزيل ورش الجهوية املتقدمة، 
كما  وتكوينا،  تحفيزا  الترابية،  الجماعات  موظفي  لوضعية  وتحسينا 
نطالب من السيدين الوزيرين إيالء اهتمام خاص للتعاون مع قطاع 
اإلسكان، للحد من ظاهرة دور الصفيح وتحسين وضعية هذه الشريحة 

من املواطنين التي تعاني معاناة كبيرة.

الوطني  التراب  إعداد  بقطاع  يتعلق  فما  اإلسكان،  مجال  في  أما 
والسكنى والتعمير وسياسة املدينة، فإننا في فريق العدالة والتنمية نثمن 
املجهودات املبذولة وننوه باإلنجازات والوفاء بااللتزامات الحكومية في 
العديد من املجاالت، كما نشيد بالكم الهائل من وثائق التعمير التي 
ترتكز عليها تنمية املجال، ومع ذلك نأمل من الحكومة تيسير مساطر 

املصادقة على هذه الوثائق وتسريع وتيرة إنجازها؛

الذي سيبلغ مداه سنة  اإلجتماعي  السكن  ببرنامج  يتعلق  ما  أما 
2020، فنتمنى أن تطلع علينا الحكومة بورش مستقبلي يستقي العبر 
من إخفاقات املا�سي ويستشرف نجاحات املستقبل، وتبقى، وال بد من 
ذكرها، تبقى الطبقة الوسطى بخصوص السكن هي الحلقة األضعف 
التي نأمل أن توليها الحكومة عناية خاصة فيما يستقبل من األيام، وال 
تفوتني الفرصة لإلشادة بما أنجز في مجال إسكان قاطني دور الصفيح 
في العديد من املدن، لكن ال تزال مدن أخرى وعلى رأسها الدار البيضاء 
وتمارة والقنيطرة تعاني من هذه الظاهرة، ولذا نطالب الحكومة أن تولي 
عناية خاصة لهذه الشريحة التي تعاني في شتاء من القر وفي الصيف 
من الحر، فهم في الشتاء يغرقون وفي الصيف يحترقون، وتعالج مظاهر 
الفساد التي أدت إلى الزيادة في عدد دور الصفيح بالرغم من االعتمادات 
الضخمة التي خصصت إلعادة اإليواء، كما ننوه بدعم الوزارة لبرامج 
التنمية املندمجة للعديد من املدن في إطار سياسة املدينة، ونأمل أن 

يعم هذا الخير مختلف مدننا وقرانا.

الذي  القروي  بالعالم  التعمير  معضلة  عند  أتوقف  أن  أود  كما 
يجب بالضرورة أن يراعي خصوصية املجال، وكذلك ثقافة الساكنة 

وحاجياتها دون اإلخالل باملرتكزات التقنية والتنموية؛

في مجال حقوق اإلنسان، ال يمكن تناول وضعية حقوق اإلنسان 
في بالدنا دون ربطها ربطا وثيقا بالحالة الصحية للديمقراطية، حتى 
بلدنا كسياسة حكومية في مجال  التي اعتمدتها  أن الخطة الوطنية 
أمام الداخل والخارج تحمل عنوانا داال ومعبرا وهو الخطة الوطنية 
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للديمقراطية وحقوق اإلنسان، هذا التالزم هو تالزم قيمي، ألن الحقوق 
والحريات تكفلها اإلرادة السياسية التي يفرزها اإليمان بالديمقراطية، 

بوصفها األرضية التي تبنى عليها التنمية وحقوق اإلنسان؛

إن بلدنا ال يزال يعيش فترة انتقال ديمقراطي، وبذلك تظل املمارسة 
الديمقراطية تعرف مدا وجزرا ينعكس على وضعية حقوق اإلنسان، 
تسجل  ظلت  أنها  إال  املنهجي،  االنتهاك  طابع  من  تخلصت  وإن  التي 
خروقات وتجاوزات ال بد من تظافر الجهود كل املتدخلين والحقوقيين 
الحقوق  مجال  في  بلدنا  راكمته  ما  ينفي  ال  هذا  لكن  معها،  للقطع 
والحريات، إن على املستوى التشريعي أو املؤسساتي أو على مستوى 
املمارسة لإلتفاقية املتعلقة بحقوق اإلنسان سواء من حيث ارتفاع 
وتيرة املصادقة أو من حيث مالءمة تشريعاته مع املعاهدات واالتفاقات 
التي صادق عليها املغرب، أو التفاعل مع آليات األمم املتحدة وتنفيذ 

التوصيات الصادرة عنها؛

إننا في فريق العدالة والتنمية نثمن كل الخطوات واملجهودات التي 
حققها املغرب في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة ذات الطبيعة 
الدستورية واملؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، وإذ نسجل بإيجابية 
عمل الحكومة على دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل اإليجابي مع 
اآلليات األممية لحقوق اإلنسان من خالل تعزيز التفاعل مع كل آليات 
وهيئات  الشامل  الدوري  االستعراض  وآليات  الخاصة،  اإلجراءات 
املعاهدات، أو من خالل مواصلة التفاعل بخصوص التقارير والبالغات 
الصادرة عن بعض الدول واملنظمات الدولية، فإننا نؤكد على أهمية 
االستمرار في التفاعل الكامل مع آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 
وندعو إلى التفاعل اإليجابي مع التوصيات الوجيهة التي تقدمها بعض 
الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان من فرق عمل ومقررين  اإلجراءات 
شأنها  من  التي  التوصيات  وتنفيذ  تقاريرهم  استثمار  مع  خاصين، 
في  البرملان  إشراك  إلى  ندعو  ببالدنا، كما  الحقوقية  املنظومة  تطوير 
الدبلوماسية الحقوقية بما يخدم قضايا الوطن، ومواصلة االنخراط 
وبقوة في منظومة حقوق اإلنسان اإلفريقية واالنضمام لالتفاقيات في 

هذا اإلطار في احترام تام للثوابت الدستورية للمملكة؛

كما نسجل بإيجابية إخراج املخطط التنفيذي للخطة الوطنية في 
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان في شكل إجراءات عملية مرتبطة 
بتطبيقها،  املعنيين  للفاعلين  بآجال مسطرة ومحددة  بجدولة زمنية 
اإلنسان  حقوق  تطور  مدى  لقياس  وسيلة  من  سيمكننا  ما  وهو 
واملمارسة الديمقراطية ببالدنا، ونتمنى في املستقبل املنظور أن يتم 
امليزانية املستجيبة لحقوق  بتقرير على  املالية  إرفاق مشاريع قوانين 
اإلنسان والديمقراطية، كما هو حال تقرير امليزانية املستجيبة للنوع، 
في هذا املجال، نرى  التي تحققت  املكتسبات  التنويه بمجموع  وبعد 
أن الواجب الرقابي يفرض علينا إثارة انتباه الحكومة إلى ما يتعرض 
تتغلف  معظمها  استهدافات  من  والحقوقيين  السياسيين  بعض  له 
برداء إعالمي مشبوه تمس بالحياة الخاصة للمواطنين، غير أن هذه 

اإلنجازات واملكتسبات تدفعنا إلى الدعوة لتحصينها والقطع مع بعض 
الخروقات الحقوقية، إذ من غير املقبول وال املعقول العودة إلى الحديث 
عن التعذيب أو سوء املعاملة بمغرب اليوم، وال استعمال العنف في 
التعاطي مع االحتجاجات اإلجتماعية السلمية، وال التضييق على حقوق 
اإلنسان وغيرها من الخروقات التي تزعجه الثقة في املؤسسات، وتمس 
بالسمعة الدولية للمغرب، وإننا نعتقد أن أجواء الهدوء والسلم التي 
عمت مناطق االحتجاجات اإلجتماعية تجعلنا ندعو إلى إطالق مبادرة 
حقوقية إلنهاء ملف حراك الريف، وتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف 
التوصيات  الريف، عالوة على  التي تهم منطقة  واملصالحة وال سيما 
املحاكمة  وضمان  األمنية  والحكامة  الجنائية  بالسياسة  املتعلقة 
العادلة، ونعتبر أن العفو امللكي عن مجموعة من املعتقلين على خلفية 
أحداث الريف دفعت الجميع إلى التفاؤل بإمكانية إغالق هذا امللف، 
فهذا الوضع يحتاج إلى مللمة الجراحات وخلق شروط لإلنفراج يشارك 
فيه الجميع، وهي مناسبة لكي نشكر جاللة امللك، حفظه هللا، على 
عفوه السامي على الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، ونأمل أن 
يشمل عفوه السامي املعتقلين في ملفات أخرى ال زالت تشوش على 

صورة الحقوقية ببالدنا؛

وأخيرا في مجال حقوق اإلنسان، فإن سؤال الحقوق والحريات كان 
وسيظل في صلب سؤال البناء الديمقراطي، فهما متالزمان فبقدر قوة 
البناء الحقوقي  الديمقراطية بقدر قوة  الديمقراطي واملمارسة  البناء 
البناء  هشاشة  من  األخيرة  هذه  وهشاشة  الحقوقية،  واملمارسة 
الديمقراطي، كما عبرت عن هذا التالزم مجموعة من املحطات التي 
عرفها املغرب في بداية العقد األخير من القرن العشرين، فكلما هم 
املغرب بإطالق دينامية لإلصالح إال وخلق نوعا من االنفراج السيا�سي، 
الذي يتم التمهيد له بمبادرات ذات أثر في مجال حقوق اإلنسان، لذلك 
فإن تمنيع املسار الحقوقي ببلدنا من كل محاوالت التراجع عن املنجز 
محاوالت  كل  من  الديمقراطي  البناء  مسار  بتحصين  رهين  الحقوقي 

النكوص أو اإلفساد السيا�سي؛

وفي مجال العدل، إنه في ضوء املكتسبات الدستورية والقانونية 
املكرسة الستقالل القضاء، ال بد من اإلشارة إلى أن هذه االستقاللية هي 
مطلب مجتمعي، وهي خيار ال رجعة فيه، كما نؤكد أن السياق الطبيعي 
لتحقيق استقالل القضاء هو سياق الديمقراطية، فال يتصور فصل 

السلط إال في سياق تكتمل فيه جميع عناصر الديمقراطية؛

ر باحترامنا للقضاء والستقاللية 
ّ
إننا في فريق العدالة والتنمية، إذ نذك

ر 
ّ
مؤسساته ولألحكام التي تصدر عن مختلف محاكم اململكة، فإننا نذك

باملسؤوليات الدستورية والقانونية امللقاة على السادة القضاة، وبرهان 
إسهام مختلف مكونات املؤسسات القضائية في الحفاظ على السلم 
اإلجتماعي وتكريس القاعدة الدستورية املتمثلة في األمن القضائي؛ إن 
املرحلة اإلنتقالية التي تعرفها العدالة في بالدنا تتطلب تكريس التعاون 
استقاللية  ورش  إلنجاح  الدستورية  السلط  مختلف  بين  والتوازن 
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القضاء وفق القيم الديمقراطية الحاكمة، وعلى رأسها ربط املسؤولية 
باملحاسبة؛

السابقة  الحكومة  به  قامت  الذي  املعتبر  باملجهود  ننوه  إذ  إننا 
العميق  الشامل  دينامية اإلصالح  العدل من خالل إطالق  في قطاع 
ملنظومة العدالة، فإننا نؤكد على ضرورة استكمال األوراش املفتوحة 
في هذا املجال، ومن أهمها استكمال الورش التشريعي املرتبط بمشاريع 
املدنية  املسطرة  وقانون  الجنائية  املسطرة  وقانون  الجنائي  القانون 

والقوانين املنظمة للمهن القضائية وغيرها.

وفي هذا السياق، نثير انتباه الحكومة إلى ضرورة اإلسراع بترتيب 
التوالي،  على  املتعلقين  الدستورية،  املحكمة  لقرار  القانونية  اآلثار 
بالقانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية وقانون التنظيمي القضائي.

التقنية  اللجنة  بتشكيل  ننوه  ننوه  فإننا  التشريع،  مجال  في  أما 
لتحيين التشريع وتدوينه، التي نتمنى أن تعمل على التسريع من وتيرة 
عملها، كما نثمن عمل اللجنة التقنية الحكومية املختصة بالنظر في 
مقترحات القوانين، ونؤكد على ضرورة بذل الحكومة املزيد من الجهود، 
لتعزيز تفاعلها مع بقية القوانين، ونثير انتباه الحكومة كذلك إلشكالية 
تدبير ما تبقى من الزمن التشريعي، مع ضرورة اطالع املؤسسة البرملانية 
على األولويات التشريعية للحكومة، فيما تبقى من الوالية، في إطار 

تطوير الحكامة التشريعية.

أخيرا، ننبه إلى ضرورة اجتهاد على إرفاق مشاريع القوانين بدراسات 
األثر، تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي، املنظم ألشغال الحكومة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

من  واملعاصرة  األصالة  لفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
خالل ثالثة تدخالت، التدخل األول للسيدة النائبة مالكة خليل، شنو 
تفضلي  الالم؟  دايرة  عالش  مليكة،  وال  مالكة  الحقيقي؟  االسم  هو 

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيمالكةيخل ل:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة املعاصرة، ملناقشة 
امليزانيات الفرعية لقطاعات العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، برسم 

املشروع املالي لسنة 2020.

وسأبدأ بميزانية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في هذا السياق، 
نسجل بارتياح كبير التطور الهام الحاصل في مسيرة هذا املجلس، وكذا 

في مختلف الوثائق والتقارير التي ينجزها، والتي تشكل ال محالة، إضافة 
بأسف  املنطلق سجلنا  هذا  ومن  ببالدنا،  الحقوقية  للساحة  نوعية 
شديد داخل اللجنة، ضعف امليزانية املرصودة لهذا املجلس، غير أن 
التطور ال يمنعنا أن نسجل غياب الدور الضاغط، املطلوب أن يضطلع 
به املجلس في حق الحكومة على مستوى تنفيذ توصيات هيئة األنصاف 
هي  الحكومة  أن  علما  الجماعي،  الضرر  بجبر  الخاصة  واملصالحة، 
املسؤولة املباشرة على تنزيل مخطط إنصاف املناطق املتضررة الواردة 

باالسم في نص تقرير الهيئة.

بلسادةيبلوزلبء،

بالنسبة لقطاع العدل والسلطة القضائية، نجدد بهذه املناسبة، 
التأكيد على أن بالدنا في محطة تأسيسية في مجال تنزيل استقاللية 
السلطة القضائية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود لبناء ممارسات 
ديمقراطية فضلى ببالدنا، تحقق ذلك الحوار املتين والتعاون املثمر بين 
السلطات، وفي نفس الوقت تكرس االستقاللية املطلوبة بين مختلف 
املؤسسات، استقاللية تم تكريسها بالقانون، ليبقى التساؤل عن مدى 
احترام البعض وامتثاله لهذا القانون، الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة 
األمة بصريح املادة من الدستور، أقول هذا القول الستغرابنا لخطابات 
داخل هذه القبة، ومن هذه املنصة باألمس القريب، تصر على العكس، 
وتلوح برغبتها بتوظيف صفتها التمثيلية وحقها في التشريع للحد من 
سلطة القضاء، ولكن ال عجب في ذلك فالكالم صدر ممن سجل عليه 
التاريخ، التجييش وخلق وقفات احتجاج للضغط على القضاء، ولو 
التمسوا الحكمة من أفواه أبائهم القاصرين، لعلموا أن هناك دروس 
في مقرر مادة التربية على املواطنة للسنة األولى إعدادي والتي تقول 
بالحرف، وندرسها ألبنائنا، تقت�سي عدالة القضاء استقالله عن كل 
من السلطة التشريعية والتنفيذية، حتى تكون األحكام عادلة وبعيدة 

عن كل ضغط.

الورش  مستوى  على  الكبير  التعثر  الوزير،  السيد  نسجل،  كما 
اإلتيان  على  الحكومة  تخلف  شديد  بأسف  نؤكد  حيث  التشريعي، 
لقوانين  تهميشها  نسجل  وبذلك  بها،  وعدت  التي  القوانين  بمشاريع 
املنظم  القانون  القضائية وخصوصا  املهن  في مقدمتها قوانين  مهمة 
نسجل  الخصوص  وبهذا  املدنية،  املسطرة  وقانون  املحاماة،  ملهنة 
النشاز  هذا  سيكفينا  كان  الوزير،  السيد  املدنية،  املسطرة  قانون 
املتضمن في قانون املالية من تعطيل مقتضيات سارية املفعول وليتم 
تعديل مقتضيات التنفيذ عبر املسار الطبيعي للتشريع صونا لحقوق 
املواطنين، أما املحاماة، أما املحاماة وهي الشريك األسا�سي في منظومة 
العدل واملساهم األكبر في األمن القضائي، وهو اآلن يعاني األمرين لحلوله 
البطالة وسط الشباب حيث سيتكفل  في امتصاص  الحكومة  محل 
بتكوين ما يناهز 6000 محامي متمرن، هم نتاج عجز الحكومة خالل 
الوالية السابقة والحالية في خلق مناصب شغل في منظومة العدل 
بشكل متوازي ويستجيب للحاجيات، كما ال يفوتنا الوضعية الصعبة 
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التي يعيشها املوظفون داخل املحاكم، والتي تتطلب اإلهتمام والعناية، 
الجنائية والقانون  وأيضا نؤكد على ضرورة إحالة مشروع املسطرة 
الجنائي برمته في أقرب اآلجال لفسح املجال أمام ممثلي األمة لإلسهام 
في بلورة سياسة جنائية فعالة تتناسب والدستور الجديد وكذا املواثيق 

الدولية وقد تخفف من إكراهات االعتقال االحتياطي؛

في إطار حقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، إنه 
بالقدر الذي نسجل فيه ارتياح جمع هذين القطاعين في قطاع حكومي 
واحد ومنحهما لوزير دولة فبالقدر نفسه نطلع أن ينعكس ذلك على 
عالقات الحوار والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لذلك 
نراهن من جديد على وزير الدولة لتطلع بدور ريادي في مجال التعاون 
الطرفين، وال سيما  بين  العالقة  في  األعطاب  لتجاوز  السلطتين  بين 
تمادي الحكومة في مصادرة حق السيدات والسادة النواب في التشريع 

من خالل تهميشها ملقترحات القوانين؛

بعض  تحقيق  في  الحكومة  فشل  الوزير،  السيد  نسجل،  كما 
الحق  للعيان،  بدا واضحا  والتي  منها  الحقوق األساسية اإلجتماعية 
املفرط  السكن والصحة، واستمرار االستعمال  في  الحق  الشغل،  في 
املرضين،  لفئة  السلمية  االحتجاجية  الحركات  من  العديد  في  للقوة 
املتعاقدين وغيرهم، احتجاجات يحاول البعض خلق خطاب ملصلحة 
الفاعل الحكومي للتملص من مسؤوليته السياسية في خلق دوافعها 
وأسبابها ليلبسها لباسا آخرا من قبل من دعا ومن حرض، ويتنا�سى أن، 
ال الترغيب وال الترهيب لن يخلق مسيرات احتجاجية لو لم تكن لدى 
املواطن معاناة ودوافع لالنخراط ديال في أي فرصة لالحتجاج ، نترك 
أصل املشكل ونتالسن ونتراشق بالحوا�سي وألقاب نطلقها على مسيرات 
احتياجاية لتبخيسها، بدل تلقي رسائلها ومعالجتها، املواطن املغربي، 
السيد الوزير، سيخرج في أي احتياج عنوانه احتجاج ضد السياسات 
العمومية للحكومة، ولن يخرج في أي وقفة ولو لثواني ضد القضاء ، 
األولى قد تستوعب الكل، ولكن الثانية لن تستوعب إال ملنتمي لجماعة 

تحصن نفسها ضد الكل.

السيد الوزير، ننتقل للمجلس األعلى للحسابات، بخصوص هاد 
املؤسسة الدستورية الهامة في مجال الحكامة، ال يسعنا إال اإلشادة 
بالدور الذي تقوم به، وبالتقارير الغزيرة والنوعية التي تصدرها ونؤكد 
رفضنا التام الزج بهذه املؤسسة في تصفية حسابات سياسوية ظرفية 
الذي  املمنهج  التشكيك  من  واستغرابنا  الحكومية  األغلبية  داخل 
الوزير  السيد  االحترام  ضرورة  املؤسسة،  هذه  تقارير  صدور  يرافق 
لتقارير هذه املؤسسة مهما كان موقعنا، وعدم التعامل معها بانتقائية 
توجه  نثمن  الضيقة،  السياسيوية  الحكومة  بحسب خدمتها ألجندة 
هذه املؤسسة في اإلستعانة بخبراء محاسبيين وضرورة الرفع من الدعم 
املادي واللوجستيكي لهذه املؤسسة حتى يتمكن قضاتها من االشتغال 
في ظروف مريحة توازي العمل الجبار الذي ما فتئوا يقومون به، ندعو 
هذا املجلس إلى بذل املزيد من الجهود لتصل رقابة هاد املؤسسة إلى 

جميع املؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف املجاالت التي 
تتصرف في املال العام؛

بالنسبة لقطاع األمانة العامة للحكومة، نود أن ننوه باملجهودات 
الذي تبذله على مستوى تجويد النصوص التشريعية وعملية نشرها 
على نطاق واسع، إال أن هذا ال يمنع من تسجيل تشتت مساطر منح 
املنفعة العامة للجمعيات وضرورة تشديد الرقابة على مصادر تمويلها 
لدعم  معينة  في صيغة  التفكير  الخارجي، وضرورة  التمويل  ال سيما 

السيدات والسادة النواب على مستوى تجويد مقترحات القوانين؛

بالنسبة لقطاع املندوبية العامة للسجون، السيد الوزير، ندعو 
القطاع  هاد  اتجاه  الكاملة  املسؤولية  تحمل  ضرورة  إلى  الحكومة 

اإلنساني بامتياز والعمل على رفع امليزانية..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة النائبة، املتدخل الثاني باسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد النائب محمد الحجيرة.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

بسميبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في محطة 
مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة الداخلية 
والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة والتعمير وإعداد التراب، 
أود أن أشير في مستهل هذه املداخلة إلى أنه ال يمكننا الحديث عن ميزانية 
فرعية دون إبداء رأينا حول مشروع قانون امليزانية لهذه السنة، والذي 
جاء في سياق استثنائي مع حكومة استثنائية في تشكيلتها وطبيعتها، 
كما جاء بأولويات أقول ال ترقى إلى واقع التحوالت التي تعيشها البالد 
على أكثر من صعيد ودون إعطاء تقييم موضوعي سليم لتوقعات تنفيذ 
الدستورية  القاعدة  باشتراطات  إعماال   ،2020 لسنة  املالية  قانون 
املعروفة أال وهي ربط املسؤولية باملحاسبة، وهنا ال بد أن أقول أن 

مداخلتنا سنؤطرها بما يلي:

اقتصادية  والسوسيو  األساسية  البنيات  عصرنة  من  املزيد  أوال 
القرب  املنتج، تعميم خدمات  الشغل  إنتاج  الثروة،  إنتاج  البلد،  في 
والتفاوتات  الفوارق  من  التقليص  عام،  شكل  األساسية  والحقوق 
املجالية واالجتماعية على املستوى الوطني، تحقيق التنمية البشرية 
وكل هذا لضمان كرامة املواطن املغربي وحمايته حتى..، وهي خارطة 
في الحقيقة خارطة الطريق سليمة لكي يصبح بلدنا دولة صاعدة لها 

مكانتها على املستوى الدولي.
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أكيد قطاع الداخلية بالنظر لألهمية القصوى التي يكتسبها هذا 
القطاع على املستوى الوطني في مواكبة األوراش التنموية بشكل عام 
والبرامج ذات البعد اإلجتماعي والتضامني، وضمان االستقرار واألمن 
في ربوع الوطن، وهنا ال بد من اإلشارة إلى محور الحكامة األمنية، إذ 
ما تقوم به الوزارة من تتبع ومحاربة للجريمة املنظمة واستباق، يعني، 
باحترافية عالية في إفشال العديد من املحاوالت اإلرهابية التي كانت 
التنويه من  اقتراف جرائم ومجازر هو عمل يستحق كل  على وشك 
جانبنا، كما ال يفوتنا أن ننوه ونتجه بتحية إجالل وتقدير واحترام لكافة 
األجهزة الوطنية الساهرة على حماية أمن هذا الوطن من قوات مسلحة 
ملكية ورجال األمن بمختلف تشكيالتهم ودرك ملكي وقوات مساعدة 
ووقاية مدنية وإدارة ترابية، هذه األجهزة التي أبانت عن غيرة وطنية 
عالية ويقظة دائمة إلفشال كل املخططات واملخاطر التي تهدد البلد، 

كاإلرهاب والجريمة املنظمة العابرة للحدود وتدفقات الهجرة السرية.

وإذ نثمن عاليا هذه اإلنجازات على مستوى تعزيز اإلحساس باألمن 
وتفعيل استراتيجية أمنية من شأنها القضاء على كل مظاهر الجريمة، 

فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نو�سي بما يلي:

التدخالت  وتفعيل  الشوارع  في  األمني  الحضور  تعزيز  من  املزيد 
الشوارع  كل  في  األمنية  القوات  نشر  من  مزيد  أيضا  االستباقية؛ 
وخصوصا تلك التي تشهد بين الفينة واألخرى بعض األفعال املشينة؛ 
وبالوسائل  الالزمة  البشرية  املوارد  قطاع  دعم  من  املزيد  وكذلك 
اللوجيستيكية الضرورية لكي يتمكن من القيام بهامه بظروف جيدة، 
كما نقول دائما أنه األمن واالستقرار يمكن يسبق االستثمار، ألن يمكن 
تقوم باستثمارات ولكن إذا كان هناك تهديد أمني إرهابي قد تطير هذه 
االستثمارات إلى جهات أخرى على املستوى الدولي، أيضا هناك الشق 

املتعلق باألمني هذا ما يمكن أن نسجل؛

ورش  الالمركزية  وورش  الجهوية  ورش  وهنا  التنموي  الشق  في 
الكثير  ال�سي  فيه  راكمت  بالدنا  الحقيقة  في  اللي  اإلداري،  الالتركيز 
فهاذ الشق الجماعات القاعدية، لكن ورش الجهوية املتقدمة هاذي 
التجربة التأسيسية في هذه الوالية التأسيسية، اآلن نقول ونعيد أنه 
جاء الوقت باش يمكن نقّيموها ونوقفو على نقط القوة ديالها ونقط 
الضعف ديالها باش، وهذا يمكن إيال غادي يكون إن شاء هللا في الشهر 
القادم، باش يمكن نثمن ما يمكن تثمينه ونتجاوزو كل اإلكراهات، 
وفي الشق املتعلق نعطي مثال القطاعات الحكومية معنية في عالقاتها 
مع الجهة والجهوية فرملت مجموعة من املشاريع ألنه قطاع وزاري 
ر 

ّ
معين ال يستجب لتجاوب أو النتظار عّبر عنه مجلس جهوي معين وف

له اإلمكانيات املادية، ولكن كيأثر سلبا على هاذ الجانب، أيضا هنا 
فهاذ الجانب ال بد ما نشيرو إلى أن السياسة الترابية التي تهدف منح 
املجالس اإلقليمية املزيد من االختصاصات، والحمد هلل فهاذ البالد هاذ 
التجربة بدات هاذ الوالية، لكن هاذ التجرية اإلقليمية بالدنا راكمت 
فيها ما راكمت ولكن جاء الوقت باش يمكن نزيدو نقّويوها ونطوروها 

ألنه يمكن اإلقليم على مستوى الوطني هو مجال أنسب أيضا بجانب 
الجهة، باش يمكن يعطي نتائج أفيد للشق التنموي؛

الشق املتعلق باالنتخابات طبعا احنا على مسافة اآلن جد محترمة 
مازال الوقت الكافي باش يمكن نفكرو في الحوار، الوقت كافي ما بين 
طبعا وزارة الداخلية وكافة الفرقاء وانتفقو على ما يمكن أن يناسب 
بلدنا ووطننا، في الشق املتعلق بإصالح قانون االنتخابات وإعادة النظر 
في التقطيع االنتخابي وكذلك محاسبة كل من يتالعب أقول محاسبة 
الشق  في  مقيتا  توظيفا  وتوظيفها  الجماعية  باملوارد  يتالعب  ما  كل 

املتعلق بالحسابات اإلنتخابوية الضيقة؛

في الشق املتعلق باملوارد البشرية على مستوى الجماعات الترابية 
كاين هناك تفاوتات ما بين هاذ املوارد البشرية، جا الوقت باش يمكن 
نشوفو فين كاين الخصاص عندنا في موارد بشرية معينة، ويمكن فهاذ 
املجال بها نواجهو كل..، أرى السيد وزير الدولة تيضحك! يمكن قلت 

�سي حاجة كتضحك ماكاين باس! شكرا السيد الوزير..

بلس ديبلرئيس:

ال�سي احجيرة السيد النائب فهو يدّعمك.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي7ة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

شكربيبلس دي زيريبلد لة،

في الشق املتعلق بالجماعات الترابية، كاين تفاوتات عندنا جماعات 
وكاين  الحظيرة،  في  وخصوصا  بها  نفتخرو  لينا  يمكن  املستوى  في 
استثمارات مهمة حققتها بالدنا، وأيضا جماعات فقيرة متوسطة اللي 
خص نمشيولها رأسا باش نخففو من اإلكراهات اللي كتواجه بالدنا في 
التنمية البشرية بشكل عام، وهاذ املوضوع انتاع التنمية البشرية في 
املحور الثالث فهاذ املرحلة هاذي ،اللي غادي يهتم بالطفل منذ النشأة 
ديالو وقبل النشأة ونواكبوه، هذا محور اللي البد ما كل الفرقاء بتجندو 
باش نجحوه، ألنه جا الوقت باش ناخذو، مجال الهجرة أيضا هاذ 
املجال حققت فيه بالدنا مكتسبات مهمة من..، في الحقيقة عالش ما 
بغيتش نقسم الوقت ألنه بانت لي السيدة الوزيرة املعنية بقطاع التعمير 
ما كايناش نتمنى الغياب يكون خير، ولكن ما فيها باس نقدرنقول أنه 
فهاذ الباب بالدنا راكمت في املدن ديالنا مجموعة من اإليجابيات في 
اإلمكانيات  البرامج، رغم  الحضري، رغم فشل مجموعة من  املجال 
تقييم وما  يّدار  باش  الوقت  الباب، جا  في هذا  اللي صرفات  املادية 
تبقاش ذيك الوزارة ما تبقاش تدير الدراسات والدراسات، جا الوقت 
باش تنفذو على األقل الدراسات اللي هي موجودة وما غتكلفش، ألنه 
كاينة دراسات مهمة توجدات في بالدنا باش نزلوها، أيضا الشق املتعلق 
بالعالم القروي لألسف كنقول ما تقدمناش كثير فهاذ الباب، نقدر 
إلعطاء  لفرملة  تحوالت  التعمير  وثائق  حتى  حابسين،  واقفين  نقول 
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رخص السكن في العالم القروي في مجموعة من الجماعات الترابية، 
في العالم القروي، في الجبال، في الواحات، في املجاالت البورية القروية 

بشكل عام، اللي بالدنا راكمت أكيد، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، املتدخل الثالث بإسم فريق األصالة واملعاصرة 
السيد النائب عدي بوعرفة.

بلنائبيبلس ديعدييبوعرفة:

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة املعاصرة في إطار 
تدخل  التي  الوزارية  القطاعات  ملختلف  الفرعية  امليزانيات  مناقشة 
ضمن اختصاص لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية 
امللكية،  املؤسسة  إلى  أعود  دعوني  البداية  في  الخارج،  في  واملغاربة 
تحية احترام وتقدير وإكبار وإجالل للمؤسسة امللكية، والدور الفعال 
للمؤسسة امللكية، في استقالل بالدنا، مستحضرين ذكرى 20 غشت 
6 نونبر ومستحضرين ذكرى االستقالل، دور  ومستحضرين الذكرى 
املؤسسة امللكية، كذلك في استقرار بالدنا وفي استمرار األمن ببالدنا، 
التي باشرها جاللة  السياسية والدستورية  مستحضرين اإلصالحات 
امللك، عندما تولى رئاسة الدولة، اإلصالحات السياسية امللك، أزال 
عن نفسه القداسة، امللك املواطن واملؤمن بامللكية املواطنة، امللك 
اإلنسان، والذي يؤمن بحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، امللك الذي 
آمن بالعدالة االنتقالية، امللك الذي آمن بهيأة اإلنصاف واملصالحة، 
امللك املؤمن بالخيار الديمقراطي؛ الدولة املغربية عميقة 14 قرن، البد 
أن نستحضرها، استعصت على االستعمار واستعصت على العثمانيين 
وأن  امللكية،  املؤسسة  ديال  الدور  نستحضر  أن  البد  لهذا  كذلك، 

نستكمل املشوار لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية؛

كذلك  وتقدير  إجالل  تحية  العسكرية  املؤسسة  يخص  فيما 
للمؤسسة العسكرية والدور الذي تلعبه هذه املؤسسة لحماية وصون 
املؤسسة،  لهذه  مجيدة  من  تاريخية  محطات  مستحضرين  الوطن، 
إنقاذ أرواح زلزال أكادير والحفاظ على ممتلكات زلزال أكادير، ثانيا 
املشاركة الفعالة للتجردة العسكرية امللكية في حرب 6 أكتوبر بمصر 
سوريا  مع  بالجوالن  القنيطرة  حرب  في  املشاركة  وكذلك  الشقيقة، 
الشقيقة، البد من التذكير كذلك بالخدمات التي يقدمها قوات حفظ 
السالم العالمي لألمم املتحدة ديال القوات املسلحة امللكية، البد من 
التذكير كذلك بالخدمات الجليلة التي تقدمها املؤسسة العسكرية في 
الخدمات الصحية ببالدنا وخاصة املشفى املتنقل في سمرير، في أنفكو، 
املستشفيات  وانفتاح  املغربية  املناطق  ديال  مجموعة  إميلشيل،  في 

العسكرية للمدنيين في مكناس، في الرباط، في كلميم، وفي مجموعة ديال 
املناطق األخرى، كذلك مع األسف أسجل فقط تراجع الفريق العسكري 
في كرة القدم، ونحن نعرف أنه حينما يكون الجيش امللكي فريقا قويا 
لكرة القدم كان هو العمود الفقري للفريق الوطني، ونستحضر باموس 
وعالل وعبد هللا والغزواني ومختطف وكرداسة وهم كثر الذين أسدوا 

البالء الحسن بالنسبة لكرة القدم الوطنية.

فيما يخص وزارة الخارجية نعم العمل جبار الذي تقوم به وزارة 
الخارجية، كذلك فيما يخص املحافل الدولية والدفاع عن القضية 
الوطنية األولى أال وهي األقاليم ديالنا الجنوبية، ولكن البد من التذكير 
على أنه السفراء ما خصهاش يبقاو األعيان وبعض العائالت فقط، يجب 
على أبناء الفقراء كذلك أن يتحملوا املسؤولية في مناصب املسؤولية، 
وأنا فخور جدا بتعيين اآلخ والرفيق حسن طارق في تونس هو النموذج 
أريد  الدولية،  املحافل  في  املغربية  لألطر  املستقبلية  التعيينات  ديال 
أن أؤكد كذلك أنه املنتديات اإلجتماعية العاملية مهمة جدا كذلك 
فيما يخص املشاركة ديال املغاربة، نريد من وزارة الخارجية ضبط 
املشاركين فهاذ املنتديات اإلجتماعية البعض وأساء في تونس ولكن 
وخاصة في البرازيل نريد مشاركة فعالة ودعم هاذ املشاركة في املنتديات 

اإلجتماعية؛

فيما يخص الهجرة لنا الجرأة في هاذ البلد، تسوية وضعية املهاجرين 
ببالدنا، 32 ألف اليوم مهاجر، فيما م�سى كان املغرب بلد ديال العبور، 
دابا املغرب بلد ديال اإلقامة، مجموعة ديال األفارقة يتواجدون اليوم 
وتعليماته  امللك،  الفضل، لجاللة  الفضل كل  يرجع  ألف   32 بيننا، 
السامية، لتسوية وضعية للمقيمين بيننا، يدرسون أبنائهم وينعمون 
بالتغطية الصحية، وبالتالي هذا هو األساس ببالدنا والعودة إلى االتحاد 
اإلفريقي، والعودة إلى االتحاد اإلفريقي يجعلنا ننوه كذلك بإطار مغربي 
لعب دورا أساسيا في العودة لالتحاد اإلفريقي أال وهو رئيس الجامعة 
امللكية لكرة القدم فوزي لقجع، والحضور ديال املغاربة في األجهزة ديال 
 في الكاف دليل قاطع على أنه هاذ العمل الجبار اللي 

ّ
االتحاد اإلفريقي وال

كنقومو به في مجموعة ديال املحافل الدولية أسا�سي وجوهري بالنسبة 
لبالدنا.

ونرجع ونختم ألن الوقت ال يسعفني أن أتحدث عن الدولة املغربية، 
نحن دولة مدنية، نحن لسنا دولة دينية، ديننا اإلسالم ومذهبنا املالكي 
وامللك هو أمير املؤمنين، وبالتالي يجب الحرص كل الحرص على وزارة 
األوقاف أن تتحمل املسؤولية الكاملة في إبعاد الدين عن السياسة، فإذا 
كان املال مفسدة للسياسة فالدين مفسدة كذلك للسياسة، ألن نحن 
نقول بأنه ال نؤمن في هذا البلد العزيز بدولة الخالفة رغم أنه يوجد بيننا 
من يؤمن بدولة الخالفة، وال نؤمن بدولة والية الفقيه ويوجد بيننا من 
يؤمن بوالية الفقيه، وبالتالي علينا أن نتحمل املسؤولية الكاملة كذلك 
في مراقبة ومراجعة بعض التدخالت ديال بعض الخطباء في الجمعة 
لسبب بسيط، خطاب الكراهية خطاب تكفيري، نعم هناك مجموعة 
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ديال املغاربة لهم رأي لهم جرأة في اتخاذ مجموعة ديال املواقف، ولكن 
هناك بعض منا يفكر ويكّفر ويفّجر، ال ماكن لهم بيننا، نحن نؤمن 
بالدولة الديمقراطية، يجب أن نتعامل بشكل مسؤول ملا فيه املصلحة 
ديال البالد ديالنا، نحن جزء ال يتجزأ من النظام العالمي نحن جزء ال 
يتجزأ من هذا الوطن العربي الكبير، ولكن نحن جزء ال يتجزأ من تمازغة 
من إيمازيغن بمعنى آخر نتمنى صادقين من كل العقالء والفضالء ديال 
هاد الوطن أن يستحضروا افتتاح جاللة امللك، لهذه املؤسسة في األيام 
القليلة املاضية في الدورة الحالية، طلب منا جميعا أن نتحدث بلغة 
العقل واملنطق ملا فيه مصلحة الوطن وديال املواطنين، بعيدا كل البعد 
عن اللغة ديال السب والقدف ولغة اللغو ومن لغا ال مكان له بيننا، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن لفريق التجمع الدستوري، السيد 
النائب خالد الشناق.

بلنائبيبلس ديخالديبلشناق:

بسميهللايبلرح مي بلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسليني علىي
آلهي صحبه،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري إلبداء 
رسمتها  التي  واالختيارات  التوجهات  بخصوص  فريقنا  نظر  وجهة 
القطاعات الحكومية املعنية بامليزانيات الفرعية للجان العدل والتشريع 
وسياسة  والسكنى  الترابية  الجماعات  الداخلية،  اإلنسان،  وحقوق 
املدينة، وكذا الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة 
املقيمين بالخارج برسم السنة املالية 2020، واسمحوا لي في البداية 
ونحن على بعد أيام قليلة من حلول الذكرى 64 لعيد االستقالل املجيد 
علينا  الغالية  املناسبة  بهذه  قاطبة  للمغاربة  التهاني  بأحر  أتقدم  أن 
جميعا، وأن أتوجه بالتحية على وجه التحديد ألسرة املقاومة وأعضاء 
جيش التحرير داعيا الحكومة لتخصيص املزيد من العناية والرعاية 

بهذه الفئة، عرفانا بما بدلته في سبيل الوطن وعزته.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

يشكل قطاع العدل إحدى الحلقات األساسية واملحورية في مشروع 
القانون املالي 2020 باعتبار أن إصالح منظومة العدالة من بين أولويات 

ورش اإلصالح الشمولي للبالد، بما يعزز التوجه الديمقراطي ويشجع 
وتحديث  تأهيل  يظل  هنا  ومن  البالد،  في  واالستثمار  االستقرار  على 
اإلدارة القضائية وتقريبها من املواطن أحد األوراش املهمة التي يجب 
االنكباب عليها بشكل كبير إلى جانب الرفع من النجاعة القضائية من 
خالل اإلهتمام بمسألة التكوين، والذي يجب أن يشمل باقي فئات املهن 
القضائية، وإذا كانت وضعية املحاكم قد عرفت تطورا نوعيا بفضل 
املجهودات التي تم بذلها في هذا اإلطار حيث تحقق الكثير من اإلنجازات 
املحاكم  واجهات  خالل  من  سواء  التحتية  البنيات  مستوى  على 
وفضاءات االستقبال إال أن هناك مجهودات كبيرة ال زال يجب بذلها، 
تقريبا  املقيم  القا�سي  مركز  أو  القرب  على مستوى قضاء  خصوصا 

للقضاء من املواطن؛

ويبقى إنجاح التجربة املغربية في مجال استقالل السلطة القضائية 

بتحقيق  كبير  العدالة مرتبطا بشكل  عليها إلصالح منظومة  والرهان 
االستقالل املؤسساتي، من خالل توفير كل املوارد واإلمكانات الضروري 

للمجلس األعلى للسلطة القضائية، وال شك أن التنسيق بين قطاع 

توفير شروط  شأنه  من  املشتركة  الهيئة  خالل  من  واملجلس  العدل 

التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته؛

وبخصوص مجال الحريات العامة وحقوق اإلنسان، فإذا كنا في 

فريق التجمع الدستوري نثمن وندعم التطور الهام الذي يعرفه هذا 

املسار ببالدنا، والذي يمثل بشكل أكيد لبنة وخطوة إيجابية تؤسس 

للتحول اإليجابي في العالقات بين املواطن والسلطات العمومية، ويقوم 

على التفاعل اإليجابي مع انتظاراتهم ومطالبهم وتطلعاتهم في الكرامة 

واملشاركة الفاعلة في البناء الديمقراطي، فإننا نعتبر أن بالدنا مطروح 

عليها تحديات كبرى، والتي تفرض علينا جميعا تدبيرها بحكمة وحكامة 

ومسؤولية من خالل العمل على تحقيق التنمية املستدامة والعيش 

الكريم لجميع فئات املجتمع ومكوناته ومجاالته اقتصاديا واجتماعيا 

وثقافيا وسياسيا وبيئيا؛

فيما يخص قطاع السجون، نسجل أن هناك تحسن في وضعية 

هذه  نثمن  وهنا  بها،  والعاملين  السجنية  واملؤسسات  الساكنة 

النهوض بظروف  أجل  العامة من  املندوبية  أطلقتها  التي  اإلصالحات 

في  اإلدماج  إلعادة  بتهيئتهم  الكفيلة  السبل  وتوفير  السجناء  اعتقال 

اإلصالحي  الدور  تعزيز  من خالل  وذلك  عنهم،  اإلفراج  بعد  املجتمع 

الجامعات،  برامج  تنظيم  التأهيلية،  كالبرامج  السجنية  للمؤسسات 

الورشات التأهيلية وبرنامج التثقيف لفائدة السجناء إلعادة إدماجهم؛ 

إال أن ما نسجله هو ضعف االعتمادات املالية املرصودة لها، بشكل 

يجعلها تستجيب لإلصالحات التي يمكن أن تتم في مجال تدبير السياسة 

السجنية، هذا إلى جانب ضعف عدد املناصب، مما يؤثر بشكل كبير 

على نسبة تأطير السجناء من قبل املوظفين؛
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بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

ال يمكن مناقشة امليزانيات الفرعية املندرجة في إطار لجنة الداخلية، 
الجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة دون استحضار األجواء 
والسياق العام الوطني والدولي لبالدنا، واملتسم بجملة من التحديات 
للحدود،  عابر  إرهابي  هو  وما  أمني  هو  ما  من  املتشابكة،  والرهانات 
ومنها ما هو ناجم عن تدفقات الهجرة السرية وإدارة الحدود الواسعة 

املخاطر؛

وبهذه املناسبة ال يسعنا إال أن ننوه بالجهود األمنية التي تقوم به 
مختلف األجهزة األمنية، الساهرة على تعزيز اإلحساس باألمن وتحقيق 
النجاعة األمنية واعتماد الوقاية االستباقية لدرء املخاطر والتصدي 
لكافة أنواع الجريمة، ومكافحة الشبكات اإلرهابية والتهريب واإلتجار 

في البشر؛

ومما ال شك فيه أن بالدنا قطعت أشواطا مهمة في مجال التدبير 
الترابي، وقد تعزز هذا الورش الديمقراطي بفضل ما يتم تنزيله من 
ميثاق الال تمركز اإلداري واإلصالح العميق للمراكز الجهوية لالستثمار 
الديمقراطية  تعزيز  إلى  الهادفة  السامية،  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
الترابية والتنمية املجالية والعدالة املجالية واستكمال ورش الجهوية 

املوسعة؛

وإننا في فريق التجمع الدستوري، إذ نثمن ما يتحقق من تراكمات 
وإنجازات على أرض الواقع، فإننا نستحضر اإلكراهات والتحديات التي 

قد تحد من طموح جني ثمار هذا الورش ونتائجه املنتظرة؛

فيها  تلعب  التي  املهمة  املجاالت  االجتماعي من  الورش  نعتبر  كما 
وزارة الداخلية دورا كبيرا لسد الخصاص اإلجتماعي ومعالجة الفوارق 
اإلجتماعية واملجالية وتحقيق التأهيل اإلجتماعي وتحسين الولوج إلى 

الخدمات اإلجتماعية األساسية لجميع املواطنين؛

ومما الشك فيه أن تجربة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي 
2019-2023 تعد آلية رائدة في مجال العمل  دخلت نسختها الثالثة 
االجتماعي الهادف، ونحن نتمنى أن يتم إعداد بنك للمشاريع بناء على 
ما تتوفر عليه الوزارة من معطيات ودراسات وتقارير تغطي كل الجهات 
واألقاليم والجماعات، تفاديا لتكرار مشاريع فاشلة أو ال تحقق مردودية 
أو مشاريع مستنسخة، كما يلزم توخي النجاعة واملردودية في تمويل 
املشاريع املدرة للدخل واملحققة للقيمة املضافة والضامنة لتحقيق 

نتائج ملموسة على أرض الواقع؛

والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع  يظل  سبق  ما  جانب  إلى 
املحركة  اإلجتماعية  القطاعات  من  املدينة  وسياسة  واإلسكان 
لالقتصاد الوطني وإنعاش االستثمار، ومشتال من مشاتل تطور املقاولة 

واملهن العاملة والنشيطة في هذا القطاع، إال أنه يبقى من الضروري 
القيام بمجموعة من التدابير ومنها التنسيق بين قطاع السكنى والتعمير 
ووزارة الداخلية في تتبع مسار معالجة ملفات الترخيص لدى الجماعات 
الترابية فيما يخص احترام املنظومة القانونية واإلجرائية والتأخيرات 

واملخالفات والتدابير التأديبية املترتبة عنها؛

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

تندرج  التي  الوزارية  للقطاعات  الفرعية  امليزانيات  بخصوص 
والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  اختصاصات  ضمن 
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج ملا يحظى به 
من مكانة وأهمية كبيرة في فريقنا النيابي، لقد عبرنا خالل مناقشتنا 
ملشروع امليزانية الفرعية للقطاع عن تثميننا للمجهودات التي تقوم بها 
الدبلوماسية املغربية لتعزيز املكانة الدولية واإلقليمية لبالدنا والحفاظ 
على مصالحها الكبرى وقضاياها الرئيسية وفي مقدمتها قضية الوحدة 
في  أدوارها  وتفعيل  البرملانية  الدبلوماسية  بدعم  وطالبنا  الترابية، 
مجال الدفاع عن وحدة املغرب وسيادته في املحافل الدولية وخاصة 
في القارة اإلفريقية وضمان اإللتقائية بين مختلف الفاعلين في املجال 
الدبلوما�سي، سواء الدبلوماسية الرسمية أو املوازية أو التشاركية من 
أجل دبلوماسية ناجحة، هذا إلى جانب االستمرار في االرتقاء باألداء 
القنصلي وتمكين مختلف سفارة اململكة من الوسائل املادية والبشرية 
واللوجيستيكية لتضطلع بأدوارها كاملة، مع تبسيط املساطر اإلدارية 
املساطر  كل  في  البت  وتسريع  العالم،  مغاربة  باستثمارات  املتعلقة 

والنزاعات القضائية الخاصة بهم.

فرصة  الوطني  الدفاع  إلدارة  الفرعية  امليزانية  مناقشة  وتشكل 
لنا في الفريق، للتعبير عن مدى تقديرنا واعتزازنا بما تتحلى به أسرة 
القوات املسلحة امللكية بجميع مكوناتها البرية والبحرية والجوية، من 
قيم العطاء والتضحية والتضامن و لإلشادة بالدور الكبير الذي تقوم 
به، سواء من خالل الدفاع عن حوزة الوطن أو في إطار عملية اإلنقاذ 
واإلغاثة أو من أجل فك العزلة واملساعدة اإلنسانية وإيصال اإلمدادات 
الغذائية والطبية لفائدة املناطق املنكوبة وغيرها، أو املشاركة املتتالية 
في عملية حفظ السالم ودفاعا عن كل القضايا العادلة في إطار الشرعية 
الدولية، وهي أيضا مناسبة لإلشادة بأهمية قانون الخدمة العسكرية 
لدى  واملسؤولية  االنضباط  وروح  املواطنة  قيم  زرع  في  ملساهمته 
الشباب املغربي، وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض 

بتنميته االقتصادية واالجتماعية.

واألكيد أن حماية حدود بالدنا ال تنفصل عن حماية أمنها الروحي، 
وهو ما يجعل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إحدى القطاعات 
االستراتيجية ببالدنا، بالنظر للدور الذي تضطلع به واملهام الجسيمة 
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للمواطنين  الروحي  األمن  بتوفير  يتعلق  فيما  خاصة  إليها  املسندة 
املالكي  واملواطنات، وكذلك الشأن فيما يخص تعزيز وحدة املذهب 
املعتدل، وفق منظومة أخالقية متكاملة مبنية على الثوابت الوطنية 
الجامعة واملوحدة بين املغاربة وإمارة املؤمنين، وملا تقوم به من أجل 
ترسيخ العالقات التاريخية والدينية والروحية بين اململكة املغربية ودول 
اإلفريقية، وهو ما يستلزم من الوزارة االستمرار في مسلسل اإلصالحات 
التي تقوم بها وتعزيزها خاصة على مستوى التكوين واإلصالح واإلعالم 
الدينيين  والقيمين  األئمة  تأهيل  من خالل  وذلك  واإلرشاد،  والتربية 
والعناية بأماكن ودور العبادة، واإلشراف على تنظيم دورات تكوينية 
في الشأن الديني، والتركيز على الدعم املعنوي والتحفيز املادي لهؤالء 
التعليم  لتأهيل  الرامية  البرامج  لكل  قصوى  أهمية  وإيالء  القيمين، 
واالنفتاح  التمدرس  تشجيع  عبر  القروي،  العالم  في  خاصة  العتيق 
على كل الطاقات واملواهب والقدرات العلمية في هذا املجال. وفي إطار 
اهتمامنا بالشأن الديني للمغاربة املقيمين بالخارج نقترح إرسال أئمة 
ومرشدين دينيين إلى الخارج طوال السنة عوض االقتصار فقط على 
شهر رمضان، مع الحرص على تكوين قّيمين دينيين تكوينا خاصا يؤهلهم 
الستيعاب عقلية شباب مغاربة العالم ومواكبة مختلف مشاكلهم، مع 

التركيز على مساعدة الجمعيات املهتمة بالتأطير الديني بالخارج.

الدستوري سوف  التجمع  فريق  في  فإننا  الرئيس،  السيد  ختاما 
نصوت باإليجاب على مشاريع امليزانيات القطاعية التابعة لهذه اللجان، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  اآلن  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة  تفضلي  بوزكري.  عبلة  النائبة  للسيدة  الكلمة  والتعادلية، 

النائبة.

بلنائبةيبلس دةيعبلةيبوزكري:

بلعفويبلس دي زيريبلد لة،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بلسالميعل كمي لحمةيهللايتعالىي اركاته،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الخارجية  لجنة  لقطاعات  التابعة  الفرعية  امليزانيات  مناقشة  في 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين بالخارج، العدل 
والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع 

وسياسة املدينة.

الشؤون  وزارة  مليزانية  بالنسبة  الخارجية  بقطاع  يتعلق  فيما 
نسجل  فإننا  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  الدولي  والتعاون  الخارجية 

بمختلف  املغربية  الخارجية  السياسة  انتهجته  الذي  الجديد  املنحى 
الجدد  والشركاء  افريقيا  مستوى  على  الدولية خصوصا  الفضاءات 
كروسيا والصين التي بدت مالمح التعاون معهم املرتكز على منطق رابح 
رابح تلوح بوادرها في األفق، وتعد بمسلسل واعد للعالقات الثنائية 
في مجاالت االقتصاد واألمن والثقافة ملا فيه خدمة قضيتنا الوطنية 
األولى، هذا يعني أننا مطالبون بمواجهة تحديات عودة املغرب إلى بيته 
االفريقي بما تقتضيه من جهود مكثفة لتعزيز هذه العالقات بأبعادها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتمثيلها على مختلف املستويات، 
قواتنا  فيهما  تذخر  ال  الذين  والحذر  الحيطة  من  أيضا  يتطلبه  وما 
املسلحة امللكية جهدا لحماية وطننا الحبيب، واستتباب االستقرار من 
خالل استعدادها املتواصل للضرب على أيدي كل من تسول له نفسه 

املس بسيادة املغرب من طنجة إلى الكويرة.

في هذا السياق، يسجل الفريق بارتياح كبير التطورات اإليجابية 
التي عرفتها قضية الصحراء املغربية على مستوى األمم املتحدة من 
خالل قرار مجلس األمن األخير 2494 الذي يشكل نقلة نوعية في مسار 
النزاع املفتعل، هذا القرار الذي أشاد بمبادرة الحكم الذاتي كقرار واقعي 
وجدي وكأق�سى ما يمكن تقديمه من قبل املغرب، وندعو في فريقنا 
بهذه املناسبة خصوصا بعد اتخاذ قرار تمديد مدة بعثة املينورسو 
من 6 أشهر إلى سنة إلى مضاعفة الجهود، بهدف التعريف بهذه املبادرة 
ومواصلة املطالبة باالستجابة لنداءات مجلس األمن املتعلقة بإحصاء 
ساكنة تندوف وضمان حماية املحتجزين، كضرورة قصوى بالنظر إلى 

التحديات األمنية التي تعرفها املنطقة

وهذا ما يتطلب انتهاج رؤية استراتيجية قادرة على مواصلة األوراش 
الجديد  التنموي  النموذج  إطار  في  األقاليم  تعرفها هذه  التي  الكبرى 
الذي دعا إليه جاللة امللك، وكذا العمل على كسب رهان إنجاح ورش 
كأولوية  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  من خالل  وذلك  الالمركزية، 

األولويات الوطنية.

ال تفوتنا الفرصة وبإشراك منتخبي األقاليم الجنوبية في املوائد 
املستديرة إلى جانب املجتمع املدني، كتحول نوعي هام في مسار تدبير 
في  املغربية  الدبلوماسية  استيعاب  إلى  بالنظر  الصحراء  النزاع حول 
عهدها الجديد لألبعاد الشرعية وأهمية التمثيلية السياسية واملدنية 
بالتمثيلية  فريقنا  اعتزاز  بذلك  مسجلين  املنطقة  سكان  لغالبية 
الوازنة للحزب من خالل رئي�سي جهة العيون والداخلة، وإيمان حزب 
االستقالل بأهمية اإلصالحات السياسية واملؤسساتية في إيجاد حل 
وضع  ضرورة  إلى  الخصوص  بهذا  الحكومة  منبهين  الصحراء،  مللف 
اآلليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفاعل السيا�سي، 
وبالتالي في الديمقراطية املحلية واملؤسسات املنتخبة من أجل إعادة 

املصداقية للعمل السيا�سي.

بهذه املناسبة ندعو الحكومة إلى القيام بالخطوة الالزمة الستكمال 
وحدتنا الترابية، باستعادة املدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر 

التابعة لهما باعتبارهما أرا�سي مغربية.
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بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

لقد آن األوان إلعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر املبرمة بين بالدنا 
وعدد من الدول، وتقييميها نظرا النعكاساتها السلبية على االقتصاد 
الوطني وعلى امليزان التجاري الذي أخذ عجزه طابعا مزمنا مع هذه 
الدول، كما نغتنم الفرصة لنؤكد على ضرورة العناية بأفراد الجالية 
املغربية القاطنة بالخارج في مختلف املجاالت املرتبطة بحياتهم اليومية، 
بالخدمات  يتعلق  فيما  خاصة  بها  والنهوض  حقوقهم  من  وتمكينهم 
القنصلية وجعل هذه الفئة في قلب السياسات العمومية والتنشئة 
على الهوية والثوابت الوطنية الراسخة لحمايتهم من االستيالب الفكري 
والغزو الثقافي ومختلف مظاهر التطرف، والعمل على ضمان اشتراكهم 
مع  تمثيل  أحسن  فيها  ممثلين  يكونوا  حتى  املنتخبة  املؤسسات  في 
الحرص على إعادة النظر في مجلس الجالية حتى يقوم بالدور املنوط 

به على الوجه املطلوب.

ندعو أيضا الحكومة إلى إعطاء مزيد من االهتمام ألسرة املقاومة 
وجيش التحرير، ملا قدمته من خدمات جليلة من أجل استقالل الوطن 
سواء بالنسبة للذين ال زالو على قيد الحياة أو ألراملهم وأبنائهم من 
أجل النهوض بأوضاعهم االجتماعية وضمان حقهم في العيش الكريم 

وتمتيعهم بالرعاية االجتماعية الالزمة.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

بالوسط  املجالية  والتفاوتات  االجتماعية  الفوارق  تقليص  إن 
االجتماعية  للخدمات  القروية  الساكنة  ولوج  وضمان  القروي 
األساسية مرتبط أساسا بمجموعة من التدابير، تشكل مدخال رئيسيا 
إلصالح وتحسين وضعية ساكنة هذه املناطق، بما فيها إخراج السجل 
االجتماعي املوحد حيز الوجود، من أجل إصالح نظام املساعدة الطبية 
راميد وبرنامج تيسير ومليون محفظة وغيرها من البرامج ذات البعد 

السوسيو االقتصادي.

في  النظر  بإعادة  التذكير  دون  املناسبة  هذه  تفوتنا  وال  ويكفي 
القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية من أجل سد الثغرات 
التي أبانت عنها املمارسة خالل 4 سنوات، خاصة فيما يتعلق بتداخل 
االختصاصات في إطار التنزيل الحقيقي للجهوية املتقدمة في أفق إقرار 

الديمقراطية املحلية.

وفي نفس السياق ندعو إلى:

ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين االنتخابية والتقطيع االنتخابي 

استعدادا لالستحقاقات االنتخابية التي ستعرفها البالد سنة 2021، 
ال تفوتنا هذه املناسبة دون تقديم بعض االقتراحات الكفيلة بتعزيز 

املواطنة بأبعادها السياسية والحقوقية واالجتماعية؛

إعادة النظر في املعايير املعتمدة فيما يخص توزيع عائدات الضريبة 
على القيمة املضافة في إطار التضامن بين الجماعات الترابية وتمكين 
الجماعات الفقيرة من القيام باملهام املوكولة لها تعزيز دور صندوق 

التجهيز الجماعي في دعم الجماعات خاصة الفقيرة منها؛

إعادة النظر في الجبايات املحلية حتى تواكب متطلبات وحاجيات 
الجماعات الترابية، بما فيها الجهات والجماعات اإلقليمية والجماعات 

القروية واملحلية؛

تعزيز الحقوق والحريات من خالل إعمال الديمقراطية التشاركية 
والحوار؛

تعزيز البعد السوسيو-اقتصادي فيما يخص تنزيل املرحلة الثالثة 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

تفعيل املفهوم الجديد للسلطة الذي نادي به جاللة امللك؛

الجماعات  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بإخراج  اإلسراع 
الترابية وإعادة انتشارهم نظرا لألدوار املهمة التي يؤدونها؛

العمل على تعميم برامج التنمية الحضرية لتشمل املناطق الفقيرة 
والهشة؛

منظومة  ضمن  املتجولين  الباعة  إلدماج  وطني  ورش  إطالق 
االقتصاد املهيكل؛

اإلسراع بعملية التحول الرقمي وتعميمه لتبسيط مساطر حصول 
املواطنين على الوثائق اإلدارية؛

والالتمركز  لالستثمار  الجهوية  باملراكز  املتعلقة  القوانين  تفعيل 
اإلداري واألرا�سي الساللية لتحريك عجلة االستثمار؛

إعداد الئحة جديدة من العماالت لتسريع عملية التنمية بمجموعة 
من األقاليم ذات املساحة الشاسعة والكثافة السكانية املضطردة؛

العمل على تسوية الوضعية اإلدارية لعمال اإلنعاش الوطني؛

العمل على تعميم التغطية الترابية باملفوضيات خاصة في املراكز 
الناشئة التي عرفت تطور نسبة الساكنة بها بشكل كبير؛

وتدابير دقيقة بخصوص عملية  برنامج محدد  العمل على وضع 
تغيير البطاقة الوطنية الجديدة لضمان الفعالية والنجاعة وتقريب 

اإلدارة من املواطنين.

بخصوص امليزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة املدينة، البد من التأكيد على أن مشروع قانون 
املالية لم يأت بأي تدابير من شأنها معالجة أزمة السكن التي ال زالت 
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تؤرق شريحة واسعة من املغاربة، باستثناء استمرار االمتياز الضريبي 
املخصص للسكن االجتماعي من صنف 250 ألف درهم، هذا االمتياز 
الضريبي الذي استفاد منه املضاربون العقاريون على حساب البسطاء 
وصغار املوظفين واألجراء وراهنهم لسنوات عديدة للمؤسسات البنكية، 
في غياب الشروط املعقولة في البناء بالنسبة لغالبية املشاريع، مما أدى 
إلى إنتاج كتل إسمنتية في ظل انعدام املرافق اإلجتماعية األساسية، 
وحرمان الشباب واألطفال من نعمة الحدائق وتنمية مواهبهم الرياضية 
والثقافية، دون الحديث عن السطو الذي تعرضت له مجموعة من 
الشركات  إطار رخص االستثناء لصالح  في  الساللية  األرا�سي خاصة 

املحظوظة.

بخصوص التعمير بالعالم القروي، نؤكد على ضرورة القطع مع 
في  والبوادي  املدن  بين  ما  تساوي  التي  الحالية  واملمارسات  القوانين 
البادية  لخصوصية  مراعاة  دون  خاصة  البناء،  ورخص  اإلجراءات 

املغربية.

بلس ديبلرئيس:

للسيد  الحركي  الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
النائب محمد األمين ديدى.

بلنائبةيبلس دةيعبلةيبوزكري:

السيد الرئيس، ...التشويش..

بلس ديبلرئيس:

أنا آسف مثلك، ولكن الزميالت والزمالء تعبوا منذ الساعة التاسعة 
صباحا وللجسد حقوقه كذلك.

بلنائبيبلس ديمحمديبرمينيديدى:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

مشروع  برسم  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
قانون املالية لسنة 2020، لتناول بعض املحاور األساسية ذات الصلة 
بامليزانية القطاعية التي نناقشها اليوم، مركزا على بعض املالحظات 

واالقتراحات من باب اإلقناع والتجويد.

وبداية البد أن نقف عند مستجدات قضية وحدتنا الترابية التي 
نجمع عليها جميعا ملكا وحكومة وشعبا، حيث نسجل باعتزاز كبير ما 
حققته بالدنا في مجال تحصين قضيتنا العادلة، بفضل حكمة صاحب 
الوطنية  للدبلوماسية  الجبارة  والجهود  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة، 

الرسمية واملوازية ملجهودات توجت بنجاح املتالحق للمملكة املغربية في 
مختلف املحافل الدولية والقارية، وضمنها التقرير األخير ملجلس األمن 
وتراجع العديد من البلدان عن االعتراف بالكيان الوهمي، وكذا إجماع 
مجمل بلدان االتحاد االفريقي على مساندة املوقف املغربي املسنود 
مغربية  حول  املفتعل  النزاع  هذا  بحل  القا�سي  الدولية  بالشرعية 
أقاليمنا الجنوبية وفق الحكم الذاتي، والذي لن يتم إال في إطار السيادة 
والوحدة الوطنية والترابية للمملكة الراسخة، برباط البيعة املقدسة 

املشروعية التاريخية والشرعية القانونية.

وترسيخا لهذا التوجه نتطلع، السيد الرئيس املحترمين، بذل املزيد 
مختلف  الختراق  متكاملة  دبلوماسية  استراتيجية  لبناء  الجهود  من 
املنتديات التي يستقلها خصوم وحدتنا الترابية، واليفوتنا بهذه املناسبة 
تالحمهم  على  الجنوبية  أقاليمنا  ألبناء  والتقدير  بالتحية  نتقدم  أن 
الوحدوي وكذا ملمثليهم الشرعيين في مختلف املؤسسات املنتخبة محليا 
وجهويا ووطنيا، كما نغتنمها مناسبة أيضا لنقف جميعا وقفة إجالل 
الوطني  واألمن  امللكي  الدرك  ورجال  امللكية  املسلحة  للقوات  وإكبار 
والقوات املساعدة والوقاية املدنية ومسؤولي وأطر اإلدارة الترابية على 

تضحياتهم الجسام من أجل وحدة الوطن وأمنه وسالمته.

بلس ديبلرئيس،

لقد تتبعنا وعاينا عن كثب التغييرات الكبرى التي طالت األجهزة 
أمرا  يعتبر  الحال  بطبيعة  والتقرير  األخيرة،  السنوات  خالل  األمنية 
مستحبا ومقبوال، انعكس على أداء ومردودية هذه األجهزة، تجلت في 
إحباط وتفكيك العديد من الخاليا اإلرهابية، والتي كان آخرها خلية 
طماريس، وكذا املقاربة الجديدة على مستوى محاربة الجريمة خاصة في 
مدن فاس والدار البيضاء، والتي نتمنى أن تستمر وتعمم في جميع مدن 
اململكة نظرا ملا أبانت عنه من نجاعة واستباقية على مستوى محاربة 
الجريمة. وفي هذا الصدد فإننا ندعو الحكومة إلى توفير جميع الوسائل 
املادية واللوجيستيكية ومواكبة جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة.

بلس ديبلرئيس،

إن تدبير السياسات العمومية ال يمكن أن يستقيم إال في ظل قضاء 
مستقل نزيه وعادل يضمن املواطنين املساواة والحماية، وهذا لن يتأتى 
إال عبر إعادة النظر في الترسانة القانونية املتعلقة بمنظومة العدالة 
املحاكمة  مبدأ  وتحصين  املعالم،  واضحة  جنائية  سياسة  ووضع 
العادلة والحرص على تنفيذ األحكام القضائية وإدماج اللغة األمازيغية 
في هذا  قانون  بمقترح  تقدم  الحركي  فالفريق  التقا�سي، ولإلشارة  في 

املوضوع نأمل اإلسراع بدراسته.

بلس ديبلرئيس،

إن بالدنا عرفت نقلة نوعية على مستوى املشاريع الكبرى، لكن هذا 
ال يكفي كما أكد على ذلك صاحب الجاللة، في خطاب العرش األخير، 
فغالبية املواطنين ال يلمسون تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم 
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اليومية، ومن هذا املنطلق فإن إشكالية توزيع ثمرات النمو وفق مقاربة 
منصفة وعادلة تعتبر في تقديرنا كفريق حركي من أهم األولويات التي 
يجب أن تنكب عليها الحكومة، فالجهوية املتقدمة تعد مدخال حقيقيا 
لتجاوز اإلكراهات والتفاوتات بشقيها املجالي واالجتماعي، فال جهوية 
وال جماعات حقيقية بدون تنازل فعلي عن االختصاصات املركزية، 
معتبرين بأن اإلسراع بتفعيل ميثاق الال تمركز اإلداري أمر ال محيد عنه، 
عبر نقل القرار اإلداري إلى مستعمليه الفعليين محليا وإقليميا وجهويا 
مع ضرورة مراجعة معايير توزيع امليزانيات الخاصة ببرنامج الحد من 
أن  نعتقد  الجهات، كما  املجالية واالجتماعية على مستوى  الفوارق 
رصد مبلغ 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية املتقدمة هو مبلغ ال يستهان 
في  والحكامة  والعدالة  اإلنصاف  مبادئ  إعمال  املطلوب  فقط  به، 

توزيعه مجاليا.

بلس ديبلرئيس،

شكل صندوق قوانين الجماعات الساللية مرحلة جديدة وقفزة 
وعلى  السياق  وفي هذا  عامة،  املرأة بصفة  تدعيم حقوق  في  نوعية 
مستوى فتح آفاق واعدة للشباب، نتساءل أين وصلت جهود الحكومة 
مشاريع  إنجاز  قصد  الفالحية  األرا�سي  من  هكتار  مليون  تعبئة  في 
استثمارية لخلق فرص الشغل وتعزيز الدخل لفائدة الشباب ودعم 

الطبقة الوسطى بالعالم القروي؟

بلس ديبلرئيس،

نرى في الفريق الحركي أنه حان الوقت للوقوف وقفة تأمل لتقييم 
الترابية والجهات،  للجماعات  التنظيمية  القوانين  في  العمل  حصيلة 
املحلي  الشأن  بتدبير  العالقة  ذات  القضايا  لبعض  الحلول  وإيجاد 
الترابية  الجماعات  ممتلكات  تدبير  مستوى  على  خاصة  والجهوي، 
املمتلكات  لهذه  املنظمة  القوانين  تعدد  بسبب  عليها،  واملحافظة 
وتقادمها، داعين إلى إعداد إطار قانوني موحد يهدف إلى تحديث أساليب 
يستجيب  الجماعات،  لهذه  العقارية  األمالك  وتعزيز  تدبير  ومساطر 
ملتطلبات التنمية املحلية والتعجيل بإصدار النظام األسا�سي الخاص 
بموظفي الجماعات الترابية. كما ندعو إلى وضع إصالح جبائي شمولي 
بعين االعتبار توصيات  بأخذ  املتقدمة،  الجهوية  تنزيل ورش  ملواكبة 

املناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت مؤخرا.

وما دمنا نتحدث عن تدبير الشأن املحلي فإن األمر يحيلنا بالضرورة 
أساسية  كرافعة  السياسية  األحزاب  دور  تقوية  عن  الحديث  إلى 
للديمقراطية ببالدنا، حتى تقوم بدورها املنوط بها تماشيا مع مضامين 
الخطاب امللكي خالل افتتاحية السنة التشريعية الثالثة 2019-2018، 
ونحن على مشارف االستحقاقات االنتخابية املقبلة نطالب الحكومي 
ر لهذه العملية، سواء على مستوى مراجعة 

ّ
االستعداد القبلي واملبك

نمط االقتراع الحالي أو إعادة النظر في التقطيع االنتخابي أو مراجعة 
اللوائح االنتخابية، مع ضمان مشاركة أفراد الجالية املغربية املقيمة 

بالخارج.

وبخصوص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة فإننا ندعو إلى تبسيط املساطر املصادقة على تصاميم التهيئة 
وتعميم الوكاالت الحضرية بجميع أقاليم اململكة، واإلسراع بإخراج 
نظام أسا�سي ملوظفي الوكاالت الحضرية، وإعمال املرونة في تطبيق 
للصعوبات  نظرا  القروي،  العالم  لساكنة  بالنسبة  التعمير  وثائق 
التي تعتري البناء بهذا الوسط، مع املواكبة املجانية في إنجاز مختلف 
التصاميم واإلجراءات اإلدارية املطلوبة، كما ندعو إلى اعتماد مقاربة 
جديدة في مجال السكن تراعي ضبط الحاجيات وتحديد األولويات، 
خاصة على مستوى محاربة دور الصفيح والبناء العشوائي أو السكن 

االقتصادي أو السكن املوجه للطبقة الوسطى.

بلس ديبلرئيس،

إن الرهان اليوم يتجسد في اإلنصات إلى نبض الشارع واالستجابة 
النتظارات املواطنين الكثيرة وامللحة، والتي ال مجال إلى تحقيقها إال 
باعتماد تصور حكومي تنموي شمولي ومقاربة مندمجة، تضع مصلحة 
املواطن فوق كل اعتبار، وفق توزيع عادل للثروات ما بين الجهات 

الفقيرة والجهة الغنية، السالم عليكم، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة  بإعطاء  االشتراكي  للفريق  اآلن  نمر  النائب،  السيد  شكرا 
للسيد النائب سعيد بعزيز.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دي زيريبلد لة،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيبلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي للتدخل في مناقشة 
امليزانيات القطاعية املنضوية تحت لجن الداخلية والخارجية والعدل 
اإلسكان،  بقطاع  وتحديدا  الداخلية  بلجنة  أبدأ  وبداية  والتشريع، 
فالسكن هو املدخل األسا�سي لضمان االستقرار اإلجتماعي والسكن 
والسكن  واالجتماعية،  واالقتصادية  البشرية  التنمية  أساس  هو 
لم يكفله الدستور عبثا بل أكد عليه في الفصل 31، على أساس أنه 
من حق املواطنات واملواطنين في السكن الالئق، وذلك ملا له من دور 
الترقي اإلجتماعي، لكن املؤسف اليوم أن هاته الحكومة لم  أسا�سي 
تعتمد أية رؤية استراتيجية واضحة وملموسة فيما يتعلق بالبناء في 
الوسط القروي، فالبناء في الوسط القروي اليوم هو نقطة سوداء يهدد 
االستقرار اإلجتماعي، ملاذا؟ يهدد التنمية البشرية، ملاذا؟ يهدد مختلف 
مناحي الحياة اليومية، ملاذا؟ ألنه الحكومة تعبث بهذا امللف وال خير 
دليل على ذلك أنها نظمت لقاءا وطنيا يوم 27 فبراير 2019، تحت عنوان 
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التعمير واإلسكان بالعالم القروي الرهانات واآلفاق، وكانت له مخرجات 
فهذا  التنفيذ،  إلى  تجد طريقها  لم  التوصيات  لكن هذه  وتوصيات، 
إشكال البد أن يعالج، فإيال كانوا الناس األغنياء يسكنون في العمارات 
يبنيو  أنهم  بو على 

ّ
القروي مازال كيقل والقصور والفيالت، فالوسط 

بوسائلهم األولية اللي تتوفر عندهم، وأحيانا كيشّيدو األكواخ والبيوت 
يعيش هو ووليداتو داخل  باش  أنه  إال  ل�سيء  بأثمان جد زهيدة، ال 
هذاك الكوخ وتجي في آخر املطاف وتطّبق عليه املساطر، فآن األوان 
لحل هاذ املشكل وهذه نقطة سوداء ويتحمل فيها الكل املسؤولية، بل 
بقوش املخرجات 

ّ
أكثر من ذلك أنه حتى اللقاء ديال 27 فبراير اللي ما ط

ديالو خصنا نربطو به املسؤولية باملحاسبة، فما يمكنش اليوم نسكتو 
على هاذ امللف ونشّجعو على اإلنجازات السرية في الوقت اللي تيمشيو 
للمدينة وكيسكنو في النوايل في األحياء الهامشية وكنّديو ليهم التجزئات 
يبني  باغي  القروي  الوسط  في  أنه واحد  بميزانيات ضخمة، وبمقابل 

يتوهش يبني، هذا اإلشكال األول؛
ّ
لراسو وما خل

الجماعات  الترابية،  بالجماعات  يتعلق  فيما  الثاني:  اإلشكال 
والتتبع  املواكبة  4 ديال اإلشكاالت أساسية، إشكال  الترابية عندها 
واملرافقة فيما يتعلق بالبحث عن التمويل، اإلشكالية الثانية تتعلق 
سنويا  كايتزاد  عالش  ال�سي  هاذ  الجماعية،  املستحقات  باستخالص 
الباقي استخالصه، وهنا طالبنا ومازلنا نطالب بضرورة إحداث الوكالة 

الوطنية لتحصيل مستحقات الجماعات الترابية؛

خاصة  الجماعات  داخل  العمل  برقمنة  يتعلق  الثالث:  اإلشكال 
نظام الحالة املدنية، وخاصة الجماعات الترابية التي أحدثت مع أول 
تقطيع إداري للمملكة ملا تخلقه من إشكاالت يومية في إطار تقديم هذه 

الجماعات لخدمات القرب للمواطنات واملواطنين؛

أيضا،  مسؤوليتها  الحكومية  فيه  كتحمل  واللي  الرابع:  اإلشكال 
ففشل الجماعات الترابية في إنجاز مخططاتها سواء تعلق األمر برامج 
التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو ال املخططات ديال الجماعات 
فالفشل تتحمله الحكومة ملاذا؟ ألنه تعاقدت مجموعة من القطاعات 
الحكومية وال خير دليل على ذلك املراكز ديال تأهيل املراكز الصاعدة 
القروية اللي تعقدات في وزارة اإلسكان مع مجموعة من الجماعات 
الترابية، وتبناو عليها املخططات ديال الجماعات الترابية واليوم تتملص 
من تنفيذ هذه االتفاقيات، ذاك ال�سي عالش طلبنا في لجنة الداخلية 
أننا خصنا نوقفو على هاذ الداخليات، وخصنا اللي عبث في التعاقد 
لقاءات جهوية،  بناء على مشاورات وعلى  التعاقد  بأنه تم  وكيقولها 
ولكن في النهاية يتملص، فاليوم آن األوان لربط املسؤولية باملحاسبة، 
عالش  للمحاسبة،  األوان  آن  االتفاقيات،  هذه  لتحديد  األوان  آن 

الجماعات فشلت في املخططات ديالها فهاذ املسألة هاذي؟

أمر إلى ما يتعلق بميثاق الال تمركز وأؤكد على الدور الذي قامت 
به السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، وكذلك السلطة الحكومية 
املكلفة بتحديث اإلدارة وبالوظيفة العمومية وإصالح اإلدارة على إيجاد 

هذه الوثيقة، فهذه الوثيقة أساسية اليوم وهذه الوثيقة هي املدخل 
للتنمية املستدامة والحقيقية على مستوى الجهات، ولكن تحتاج إلى 
تنفيذ مستعجل، مستعجل ملاذا؟ ألنه ما نزلنا القوانين دالجهات إال بعد 
مرور 30 شهر، وسمينا هاته املرحلة باملرحلة االنتقالية، وجينا مليثاق 
الال تمركز وغادي نقولوا غيتم التنزيل ديالو على مدى ثالث سنوات، 
وها الوالية مشات، وال �سيء كان، وبالتالي فالبد ونحن نعرف أنه كاين 
في القطاعات الحكومية الوزراء اللي كيديرو السياسة واللي ما باغياش 
يعطيوا االختصاصات للمصالح الالممركزة على صعيد الجهات، بل 
أكثر من ذلك أن مشينا لواحد التكريس ديال واحد العادة أن املمثل 
اإلقليمي واملمثل الجهوي لبعض الوزارات ينتمي إلى حزب الوزير ويغير 
لونه السيا�سي بمجرد ما كيتغير اللون السيا�سي للوزير، وهناك تموت 
السياسة، وهنا تتحول السياسة التي نسميها باألخالق واملصداقية إلى 

الزندقة، واسمحوا لي على هذا املصطلح.

املسألة األخرى وتتعلق بالعدالة املجالية، اسمحوا لي هناك خلل 
في العدالة املجالية، ولذلك تحدث جاللة امللك، على الجهوية املتقدمة 
مرارا وتحدث في خطاب ذكرى املسيرة الخضراء في الذكرى 44 للمسيرة 
الخضراء على العدالة ما بين الجهات، ألن هناك خلل، فاليوم الحكومة 
تعاقدت مع جهة واحدة وفقط والجهات األخرى ملاذا؟ أين التعاقد 
مع هذه الجهات؟ اليوم كاين ملتقيات تنظم في جهات دون األخرى، 

فالتفاتة جاللة امللك، إلى هاته النقطة تسائلنا جميعا.

اسمحوا لي أن أمر بعجالة ألن ثمان دقائق ال تسمح، فيما يتعلق 
بالجالية الفصل 17 من الدستور واضح، من حق الجميع أن تكون 
ممثلة في هاته املؤسسة، وتقدمنا كفريق اشتراكي بمقترح قانون يخول 
الجالية  مع  نتعامل  ال  حتى  الفصل  هاد  وتفعيل  تسيير  اإلمكانيات 
املغربية بأنها مجرد رقم في املعامالت املالية للميزانية، فالجالية ينبغي 
اإلهتمام بها بإشراكها داخل هذه املؤسسة وأيضا باالهتمام بها على 
فال  القنصليات،  مستوى  على  اإلدارة  وبإصالح  القنصليات  مستوى 
يعقل أن يأتي مواطن مهاجر إلى قنصلية وال يصادق على وثائقه بدعوى 

أنه يقطن.. املؤسسة الدستورية إلى مرة أخرى..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فاطمة الزهراء 
برصات باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزهربءيبرصات:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
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البعد  على  أساسا  ستركز  مداخلتي  ألن  لي  واسمحوا  واالشتراكية، 
الحقوقي، وذلك بالنظر ألننا في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
مجتمع  لبناء  الناظم  الخيط  ذلك  هي  الحقوقية  املقاربة  أن  نعتبر 
يجب  الذي  األساس  وهي  واملساواة،  العدالة  قيم  تسوده  ديمقراطي 
أن يؤطر عمل كل قطاع وزاري سواء كان التعليم أو األمن أو الشغل 
والسياسية  املدنية  الحقوق  على  هنا  ونؤكد  العدل،  أو  الصحة  أو 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية كمنظومة شاملة متكاملة 
وغير قابلة للتجديد، هي منظومة نعتقد جازمين أنها قادرة على فتح 

املجال رحبا أمام بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

بلس ديبلرئيس،

نؤكد اليوم أنه رغم هذا الزخم الحقوقي الهام الذي تضمنه دستور 
اململكة لسنة 2011، إال أننا نسجل بأسف كبير الهوة الحقيقية التي 
يعرفها التنزيل على أرض الواقع سواء على مستوى الحقوق املدنية أو 

السياسية أو االقتصادية أو اإلجتماعية.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

ما  الجدلية  العالقة  أهمية  على  آخر  مستوى  على  كذلك  نؤكد 
بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وبما أن بالدنا جعلت من الخيار 
على  اليوم  الضروري  من  فإنه  األمة  ثوابت  من  ثابتة  الديمقراطي 
الحكومة أن ترفع من وتيرة عملها لتدعيم هذا الخيار، خاصة من خالل 
تنفيذ خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق اإلنسان على مستوى 
مختلف القطاعات وعلى مستوى كافة أبعادها، ألنه ال يمكن تصور بناء 

مغرب ديمقراطي بعيدا عن التنزيل األمثل للحقوق والحريات.

بلس ديبلوزير،

بالدنا  الذي دخلته  الورش  أهمية  نؤكد على  آخر،  على مستوى 
التنفيذية  السلطة  عن  القضائية  السلطة  استقاللية  في  واملتمثل 
والتشريعية سيرا نحو تكريس دولة الحق والقانون، إال أننا نؤكد مجددا 
على أن هذا التنزيل يجب وخاصة وأننا في مرحلة تأسيسية يجب أن 
ينبني على أساس التوازن والتعاون ما بين السلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية دون تغليب سلطة على أخرى، وفي إطار 
ممارسة كل سلطة الختصاصاتها مع حرصنا التام أكيد على عدم املس 
باستقاللية القضاء الذي ال زلنا نؤكد على أنه مرتبط أساسا باستقاللية 

القا�سي وعدم الضغط والحيلولة دون التأثير في قراره وحكمه.

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

تشكل قضية املساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات إحدى 
املرتكزات الثابتة في املشروع املجتمعي واملسار النضالي لحزب التقدم 
واالشتراكية، وقد توج الدستور نضاالت القوى التقدمية والديمقراطية 

منظومة  ضمن  واملناصفة  املساواة  ملبدأ  بإقراره  النسائية  والحركة 
الدستوري  نثمن هذا املكسب  إذ  للحقوق والحريات، وإننا  متكاملة 
على  نشدد  املساواة  حق  في  بالدنا  حققتها  التي  املكتسبات  ونسجل 
خطورة عدم التكافؤ الحاصل بين الرجال والنساء في مجاالت التعليم 
والشغل والصحة، وكذا على مستوى املجال السيا�سي واالقتصادي 
ألنه ظلت املشاركة ومراكز القرار حكرا على اللجان رغم املجهودات في 

هذا الباب.

بلس ديبلرئيس،

في هذا السياق، نؤكد أن مقاربتنا لقضية املساواة واملناصفة ال 
ترتكز فقط على بعدها الحقوقي وإنما بعدها التنموي ألنه لحدود اليوم 
لم تتمكن بالدنا من االستثمار األمثل في مواردها البشرية حيث ال زلنا 
بعيدين كل البعد عن املشاركة الحقيقية للنساء في تنمية البالد وهدر 
وثقافية،  اجتماعية  مبررات  بإعطاء  النسائية  والكفاءات  الطاقات 
نعتبر أن الدستور كان حاسما فيها وأصبحت اليوم الحكومة مطالبة 
بالتسريع في التنزيه وتحقيق مبدأ املساواة ألن تنمية بالدنا متوقفة على 

مساهمة نسائها ورجالها على حد السواء.

بلس ديبلوزير،

نعتبر مسألة الحريات الفردية والجماعية محسوم فيها بمقت�سى 
الدستور بتنصيصه صراحة على حفظ الحقوق الفردية والجماعية 
بمختلف أنواعها لكل املغاربة، وبالتالي علينا اليوم التعاطي بجرأة أكبر 
مع الحقوق والحريات الفردية للمغاربة والتعاطي اإليجابي مع التطور 
الذي يعرفه املجتمع املغربي واالستماع لنبضه في التعاطي مع مجموعة 
من القضايا، وكذا االسترشاد باإلشارات القوية التي ترسلها أعلى سلطة 

بالبالد.

بلس ديبلرئيس،

من الضروري كذلك على هاد املستوى، االلتزام بتنزيل الدستور 
حقيقية  بمراجعة  وذلك  املغرب،  عليها  صادق  التي  واالتفاقيات 
وشمولية للقوانين التي تتسم لألسف بالرجعية وعدم مواكبتها للتطور 

الدستوري وكذلك للتطور العام الذي تعرفه بالدنا.

سأشير في األخير، ألهمية النقطة ووضعتها في األخير، ونؤكد على 
ومعتقلي  الرأي  معتقلي  مللف  السيا�سي  التدبير  ضرورة  على  دعوتنا 
وطي  املأمول  االنفراج  تحقيق  أجل  من  وذلك  اإلجتماعية،  املطالب 
هذا امللف وامل�سي قدما باملسار الحقوقي لبالدنا، كما أنه في األخير من 
القانون  في إطار مناقشة ومراجعة مشروع  الضروري اإلشارة ونحن 
الجنائي، بضرورة التفاعل اإليجابي للحكومة مع هذا املشروع القانون 
دفعة  تعطي  أن  يمكن  والتي  ستقدم  التي  التعديالت  مع  والتفاعل 
وشحنة حقيقية على مستوى الحقوق والحريات لبالدنا، مع دعوتنا 
وتأكيدنا عفوا على ضرورة مراجعة مدونة األسرة والتي وإن اعتبرت في 
حينها طفرة نوعية، إال أنها اليوم تدعونا لفتح هذا الورش من جديد 

وملالءمتها مع دستور اململكة، وشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

شكرا السيدة النائبة، تم إبالغي باتفاق بين جميع مكونات املجلس 
أغلبية ومعارضة تسليم الرئاسة العروض بكيفية مكتوبة عوض إلقائها 
منبريا، هذا ما تم إبالغي، السيدة الرئيسة وانت طاير لك اليوم بزاف، 
هللا يهديك، هللا يهديك السيدة الرئيسة، عائشة أ عائشة ال وصافي انت 
يعني أبلغتنا قلقك من القرار الذي أشرنا إليه كفى، هللا يهديك أعائشة، 

تحملين اسما وازنا، تفضل السيد الرئيس.

بلعدبلةي فريقي لئيسي بإلبربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
 بلتنم ةي)نقطةينظام(:

شكرا السيد الرئيس،

بلس ديبلرئيس:

فريق  رئيس  السيد  ديال  للتوضيح  نستامعوا  الرئيسة،  السيدة 
العدالة والتنمية.

بلعدبلةي فريقي لئيسي بإلبربه ميي مصطفىي بلس دي بلنائبي
 بلتنم ةي)نقطةينظام(:

يعني العياء أصبح يبلغ مبلغه وكانت يعني بعض املشاورات يعني 
فهمنا بأنه الفرق باغية باش تسلم كتابة املداخالت، إيال ما كانش هذا 
هو الحال ما كاين مشكل، الفرق اللي بغات تسلم كتابة تسلم كتابة 
واللي بغى ينوض ويتكلم باش ألنه دابا حتى اإلنصات ما بقاش، التركيز 
ما بقاش. فرحمة بالجميع درنا هاد، إيال كان ممكن فبها ونعمة، اللي بغى 
يدخل مرحبا يدخل، بعدا على األقل نقصوا شوية، العدالة والتنمية 

سيسلم املداخلة ديال القطاعات االجتماعية والتعليم كتابة.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، ال�سي مضيان.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلفريقيبالستقالليي
للوحدةي بلتعادل ةي)نقطةينظام(:

والضغط  العمل  ظروف  كنقدروا  احنا  فعال  الرئيس،  السيد 
ومجموعة من اإلكراهات، ولكن طبيعي جدا أنه أن تكون للمعارضة 
بعض الحقوق التي تميز وتتميز بها على األغلبية، واحنا كنشكروا األغلبية 
ألنه األغلبية ال يمكن أن تناقش نفسها، هذا الحق خليوه للمعارضة 

واحنا عندنا السلطة التقديرية إما بالتقليص وإما بالتحية وإما..

بلس ديبلرئيس:

التوضيحات  لهاد  نستمعوا  مبديع،  ال�سي  الرئيس،  السيد  شكرا 
وسنبت معكم وباالتفاق معكم بطبيعة الحال، السيد مبديع السيد 

الرئيس.

)نقطةي بلحركيي بلفريقي لئيسي مبديعي بلس ديمحمدي بلنائبي
نظام(:

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

السيدات والسادة النواب، كنشتاغلوا من9 دالصباح حتى اآلن، 
عندنا االختيار راه ملي كيكونوا املداخالت ما كيتصنت حد، ولكن احنا 

اتفقنا تقريبا واحد املجموعة، وخليوني نتكلم..

بلس ديبلرئيس:

نستامعوا السيد النائب وخليه يكمل من فضلك خليه يكمل، فهو 
يعبر عن رأيه هو يعبر عن رأيه، السيدة النائبة ما عندكش الكلمة ما 
عندكش الكلمة السيدة النائبة، ما عندكش الكلمة ما عندكش الكلمة 

السيدة النائبة، تفضل السيد الرئيس.

)نقطةي بلحركيي بلفريقي لئيسي مبديعي بلس ديمحمدي بلنائبي
نظام(:

الفريق الحركي سيساهم في هذه الجلسة بتقديم ورقة مكتوبة هي 
املداخلة ديالي، رأفة بالجميع، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

أنا أقترح عليكم ما يلي: السادة الذين سيمثلون الفرق واملجموعة 
النيابية لهم االختيار إما تسليم الرئاسة بالعرض املكتوب أو يتدخلون 
النائبة  العدالة والتنمية السيدة  منبريا، لكم االختيار، ونبدأ بفريق 

السيدة سعاد العماري.

مدبخلةيبلنائبةيبلس دةيسعاديبلعمالي،يمسلمةيللرئاسة

بسم هللا الرحمان الرحمان الرحيم والصالة والسالم

على أشرف األنبياء واملرسلين

السيد الرئيس ؛

السيدات والسادة الوزراء ؛

السيدات والسادة النواب ؛

يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية بهذه الكلمة التي 
تأتي في إطار محطة دستورية هامة ملساءلة السياسات العمومية 
وتقييم حصيلتها في القطاعات االجتماعية بمجاالتها املختلفة من 

صحة وتربية وتكوين وثقافة ورياضة واتصال وقضايا املرأة واألسرة 
والطفولة والشباب، وهي فرصة لرصد مكامن القوة فيهذه السياسات 

لتطويرها وتعميم االستفادة من اثارها االيجابية على املعيش اليومي 
للمواطنين واملواطنات في كافة أرجاء وطننا الحبيب. وهي أيضا محطة 
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لرصد أوجه القصور والتحديات لتداركها وتصحيحها بما ينبغي من 
االجراءات والضمانات في إطار العدالة املجالية وتقليص الفوارق 

االجتماعية.

إن مشروع قانون املالية 2020 واصل بقوة وعزيمة رسم االولويات 
انطالقا من الرسائل والتوجيهات امللكية السامية، واستمر بنفس 
الثقة واليقين في الوفاء بااللتزامات الحكومية املعلنة في البرنامج 

الحكومي.

لقد جاء مشروع قانون املالية مفعما بنفس اجتماعي عميق 
تجسيدا للنموذج التنموي الذي تتطلع اليه بالدنا والذي الشك من 

أهم سماته: تقليص التفاوتات بين كل الفئات واملجاالت وإرساء 
تدابير وإجراءات جديدة إلنتاج الثروة والعمل على عدالة توزيعها 

وتوفير فرص الشغل للشباب استجابة لطموحات وانتظاراتاملواطنين 
واملواطنات خاصة في مناطق الخصاص والهشاشة االجتماعية.

وهكذا تم الرفع من جميع االعتمادات املالية املخصصة 
للقطاعات االجتماعية، حيث بلغت االعتمادات املخصصة لكل من 
قطاعات التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي والصحة ما مجموعه 

91 مليار درهم الى جانب إحداث 20.000 منصب مالي موزعة بين 
هذه القطاعاتوتخصيص18 مليار درهما لبرامج تقليص الفوارق 

االجتماعية. وعليه ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى تحسين منظومة 
االستهداف، واإلسراع في اخراج السجل االجتماعي املوحد.كما ال 

يفوتنا أن نشيد بتنزيل الحكومة لاللتزامات اتفاقالحوار االجتماعي 
بتكلفة مالية تصل الى 14.2 مليار درهما وبتصفية ملفات ظلت عالقة 

لسنوات لرجال ونساء التعليم وكانت موضوع احتجاجات واحتقان 
اجتماعي.

السيد الرئيس ؛

السيدات والسادة الوزراء ؛

السيدات والسادة النواب ؛

علىمستوى قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلميأصبحت منظومتنا التربوية اليوم تتوفر على إطار 
مرجعي للسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين والبحث 

العلمي وهو القانون اإلطار 51.17 املتعلق بإصالح منظومة التعليم 
والذي يرتكز على اهداف واضحة وهي » تحقيق مدرسة الجودة 

واإلنصاف وتكافئ الفرص واالرتقاء بالفرد واملجتمع« وعليه خصص 
مشروع قانون املالية 72 مليار درهم لتنزيل هذا اإلصالح.

لقد جاء هذا القانون اإلطار ليضمن استمرارية أوراش اصالح 
املنظومة بعيدا عن اكراهات الزمن السيا�سي املحدود وتقاطباته 

محصنا للتراكم والترصيد والتقييم املستمر للسياسات العمومية في 
مجال التربية والتكوين.

إننا نثمن مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تجعل من املدرسة 
املغربية ومؤسسات التكوين املنهي والتعليم العالي معبرا لالندماج 
االقتصادي واملنهي ولالرتقاء االجتماعي وتحقيق التنمية املنشودة 

للوطن وللمواطنين. واذ نسجل انخفاض نسبة الهدر املدر�سي 
وانخفاض معدل االكتظاظ في التعليم املدر�سي واقبال الفتيات على 
التمدرس ومواصلة مشوارهن الدرا�سي بفضل توفير النقل املدر�سي 

وتوفير دور الطالبات، ولكن مازال أماننا الكثير لننجزه في هذا الصدد. 
وعليه ندعو من جهة إلى مزيد من الحرص على تنزيل مقتضيات 

القانون اإلطار بعيدا عن االرتجالية واالرتباك خاصة في مجال تجويد 
العرض البيداغوجي والهندسة اللغوية، كما ندعو إلى إطالق ورش 

تشريعي وتنظيمي طموح الى جانب استعجالية إحداث صندوق خاص 
لتنويع مصادر تمويل املنظومة في إطار الشراكة مع باقي الشركاء 

والفاعلين والذي سيمكن من ضخ موارد جديدة تستثمر في تنزيل 
البرامج املقررة.

السيد الرئيس ؛

السيدات والسادة الوزراء ؛

السيدات والسادة النواب ؛

فيمجال التكوين املنهي نسجل بإيجابية مؤشرات تطور هذا 
القطاع سواء على مستوى تحسن الطاقة االستيعابية أو على مستوى 

البرامج واالوراش الجديدة تفعيال لخارطة الطريق املعلنة أما مصاحبة 
الجاللة حفظه هللا. إن مدن املهن والكفاءات ستفتح افاقا جديدة 
لتشغيل الشباب وتساهم في تغيير صورة التكوين املنهي لدى األسر 

املغربية. وتكون ايضا رافعة لإلقالع االقتصادي ببلدنا.

وفي مجال التعليم العالي ندعو الحكومة إلصالح شامل للقانون 
01.00 وتعزيز االستقاللية الفعلية للجامعات وترسيخ آلية التتبع 

والتقييم واالفتحاص الدوري كما نؤكد على ضرورة اعتماد املقاربة 
التشاركية في تنزيل أي إصالح بيداغوجي جديد وعدم التسرع واالرتجال 

في التنزيل دون تقييم للنموذج البيداغوجي الحالي ودراسة عميقة 
استشرافية ملآالت التغيير.

تبقى االشارة أن تحقيق هذه االهداف الكبيرة اليتوقف على توفير 
االمكانات املالية فحسب وما تجارب فشال ملخطط االستعجالي عنا 
ببعيدة بل هو رهين بمنسوب الحكامة الضروريةو رفع درجة التعْبة 

والثقة واالنخراط الجماعي وربط املسؤولية باملحاسبة واعتبار الكفاءة 
والنزاهة وحدهما معيارا إلسناد املهام وتقلد املسؤوليات، وعدم اعتبار 

معيار االنتماء الحزبي والسيا�سي سببا لإلقصاء أو الترضيات الزبونية 
لتولي املهام. وهي مناسبة لنقول أيضا أنبعض األطر التربوية التي تم 

إعفاؤها من مزاوله مهامها العادية دون سند قانوني او ارتكاب أخطاء 
مهنية جسيمة ما تزال تنتظر اإلنصاف بعد أن حكمت املحاكم اإلدارية 

لصالحها. ألسنا في دولة الحق والقانون ودولة املصالحات الكبيرة ؟
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السيد الرئيس.

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

في قطاع الثقافة نؤكد في فريق العدالة والتنمية على أهمية ربط 
الثقافة ببعدها الوطني، وضرورة حماية مكوناتها وروافدها املتعددة، 
واالنخراط الواعي في تنمية املشترك الثقافي اإلنساني واإليمان بالتنوع 

واالنفتاح والتفاعل اإليجابي مع القيم الكونية.

اننا إذ نثمن الرفع من اإلعتمادات املالية املخصصة لقطاع 
للثقافة بنسبة 3.7في املائة فإننا نطالب الحكومة بالتعاطي مع الشأن 

الثقافي باهتمام أكبر إذ أنها حق وخدمة عمومية يجب أن تقدم 
للمواطنين واملواطنات على أساس العدالة الثقافية املجالية.

فباإلضافة الى كونها رافعة اقتصادية تنتج الثروة وتوفر مناصب 
الشغل وتطور الرأسمال البشري فهي أيضا صمام أمان للحفاظ على 

السلم املجتمعي ألنها تنتج القيم وتؤطر التفكير والسلوك وهاته هي 
الثروة الالمادية التي صارت تحتسب اليوم بطريقة غير مباشرة في 
الناتج الداخلي لألمم. فإلى أي حد تحقق سياساتنا الثقافية االمن 

الثقافي في زمن الثورة الرقمية.

إن قطاع الثقافة قطاع عرضاني وبسبب هذا يتعرض لهشاشة 
التدبير وتفتيت الجهود والتنافر بين القطاعات املتدخلة فيه، وعليه 

فإن الوزارة الوصية مطالبة برسم خارطة طريق محكمة التشوير 
بمدارات واضحة التوجهات االستراتيجية لخلق التدفق املنسجم 

واالنسيابية بين مختلف أنواع الفعل الثقافي ببالدنا وضمان التكامل 
بين جميع الشركاء في تدبير الشأن الثقافي من جماعات ترابية وغيرها. 

لقد نص الدستور بعبارات راقية جامعة مانعة وعميقة على تنمية 
اإلبداع الثقافي والفني على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة. وعلية 
ال يمكن أن يكون التنشيط الثقافي والفني مهنة من ال يملك مقوماتها.

إننا في فريق العدالة والتنمية نسجل باعتزاز مجهود الحكومة 
في تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور بإصدار القانون 

التنظيمي26.16املتعلق« بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي 
لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة 

ذات األولوية« والذي نعتبره منطلق الحضور فاعل ووازن للغة 
األمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبالد الى جانب اللغة العربية ورصيًدا 

ا لجميع املغاربة بدون استثناء.
ً
مشترك

كما تستوقفنا هذه املحطة عند مشروع القانون التنظيمي 
للمجلس الوطني للغات والثقافة املغربية 06.16 والذي ينتظر أن 

يعزز منظومتنا املؤسساتية بإطار مرجعي في مجال السياسة اللغوية 
والثقافية الوطنية دون أن نخفي تخوفنا من أن يشكل ضم كل من 

مؤسسة أكاديمية محمد السادس للغة العربية واملعهد امللكي للثقافة 

األمازيغية ضمن الهيكلة الجديدة للمجلس خطوة لتقليص أدوارهما 
في حماية اللغة العربية والثقافة األمازيغية، بل نريد أن تبقى الريادة 

والدور االستراتيجي لهاتين املؤسستين في إطار من التعاون والتكامل مع 
باقي الهيئات املكونة للمجلس.

كما نطالب الوزارة الوصية على قطاع الثقافة ان تسهر على تأهيل 
وتحفيز مواردها البشرية القائمة على الخدمة الثقافية وكذا مواصلة 
جهود العناية باملثقفين واملبدعين وتحسين أوضاعهم االجتماعية عبر 

التنزيل الفعلي لقانون الفنان واملهن الفنية واستكمال اصدار باقي 
النصوص التنظيمية املؤطرة للمجال الثقافي.

السيد الرئيس ؛

السيدات والسادة الوزراء ؛

السيدات والسادة النواب ؛

وفيمجال االعالم واالتصال ومن منطلق االهمية التي يكتسيها 
هذا املجال، ندعو في فريق العدالة والتنمية الى ايالء العناية الالزمة 
للموارد البشرية العاملة في األعالم الوطني كما ندعو إلى االنتقال من 

منطق قياس نسب املشاهدة ومداخيل االشهار الى منطق مضمون 
الخدمة االعالمية ودورها في التنشئة االجتماعية والتأطير السيا�سي 

والثقافي وصناعة رأي عام وطني يلتف حول القضايا ذات االولوية في 
املجتمع املغربي. وجعل االعالم بوابة لتوطيد دعائم االستقرار ونشر 

قيم املواطنة. دون أن نن�سى والسيما بعد صدور تقرير املجلس االعلى 
للحسابات لسنة 2018أننا مدعوون لتطوير حكامة هذا القطاع 

واالشتغال على نموذج تدبيري جديد يعزز ضمانات ومكتسبات دفاتر 
التحمالت ويفتح الباب للتنافسية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي مجال قطاع التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

نغتنم هاته الفرصة لكي نسجل بارتياح استمرار االشتغال على 
مجموعة من االوراش االجتماعية والحقوقية الفاصلة في مجال 

التعاطي مع الشأن االجتماعي والتي انطلق قطارها وتمأسس مسارها 
لتحقيق مزيد من االنصاف والعدالة واملساواة والحماية االجتماعية.

لقد كان موضوع محاربة العنف ضد النساء مطلبا ملحا للحركات 
النسائية املغربية على مدى عقود، وها هو القانون 103.13يرى النور 

اليوم هو ثورة حقيقية في مجال حماية النساء من كل اشكال العنف، 
ومن هنا نطالب بإرساء مزيد من البنيات االجتماعية واالدارية واألمنية 
واالستشارية في إطار العدالة املجالية ملحاربة العنف ضد النساء في كل 

أنحاء اململكة.

كما أن الخطة الحكومية للمساواة اكرام مسار مشر ف على درب 
النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن من كافة حقوق وواجبات املواطنة 

الكاملة وتقوية حضورهن االقتصادي والسيا�سي واإلداري في مناصب 
املسؤولية، إال أن هذا املوضوع مازال يواجه صعوبات مرتبطة بضعف 
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حكامة السياسات العمومية املستجيبة ملقاربة النوع. وهنا نسائل 
جميع القطاعات الحكومية عن مدى التزاماتها وانخراطها الجاد في 

تحقيق أهداف الخطة الحكومية للمساواة اكرام 2؟

وإذ ننهئ الوزارة على إصدار التقرير االول حول االشخاص املسنين« 
تحت شعار لكبار كنز في كل دار«. مبادرة نوعية لتعزيز مجتمع التضامن 

والتماسك والترابط بين االجيال. نطالب أيضا باإلفراج عن مشروع 
قانون التغطية الصحية للوالدين الذي طال انتظاره...

ونشيد بإطالق النسخة الثانية من مباراة توظيف االشخاص في 
وضعية إعاقة بتخصيص 200 منصب لفائدتهم الى جانب إطالق وزارة 

التربية الوطنية ملبادرة تكييف االمتحانات املدرسية حسب وضعية 
االعاقة. وفي هذا الصدد نطالب بتفعيل أمثل ملقتضيات القانون 
اإلطار 79.13 املتعلق بحماية حقوق االشخاص في وضعية اعاقة.

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

نشيد باملخطط املندمج 20120/2015لحماية الطفولة؛

ونعتبر في فريق العدالة والتنمية أن النهوض بأوضاع الطفولة 
ال يتم بمعزل عن النهوض بأوضاع االسرة املغربية وحمايتها وضمان 

استقرارها كخطوة استباقية ووقائية للحد من التفكك االسري وتشرد 
الطفولة.

واألسرة هي الخلية األساسية للمجتمع وهي كما عرفها الدستور 
»قائمة على عالقة الزواج الشرعي«. ومع التحوالت التي يعرفها 

املجتمع املغربي كباقي دول العالم على مستوى القيم وأنماط العيش 
والسلوك االجتماعي فنحن مطالبون بفتح فضاءات للتفكير الجماعي 

املستمر والنقاش املسؤول إلنتاج رؤى تجديدية نتوافق حولها دون 
االنزياح عن الثوابت الدستورية لبالدنا والتي هي أساس أمننا الثقافي 

واالجتماعي االسري والفردي أيضا.

إن النهوض بأوضاعا لطفولة ال يمكن أن تتحقق بعيدا عن االمومة 
املحمية واألبوة املسؤولة وهما أمران اليتحقق ان إال عبر عالقة راشدة 

ومسؤولة بين الجنسين.

كما أن حماية املرأة والطفولة ال يتحقق عبر التسيب السلوكي 
واألخالقي وإن كان رضائيا... فإلى أي حد يخدم هذا التوجه العقد 

االجتماعي للمغاربة واملبني على التوازن بين الحقوق والواجبات دون 
طغيان حقوقالفرد على حقوق املجتمع أو طغيان حقوقا ملجتمع على 
حقوق الفرد،تلك هي الزاوية التي علينا أن نتناول من خاللها موضوع 

الحريات الفردية دون أن نختزلها في الحريات الجنسية واالجهاض.

ويبقى الدستور أكبرضامن للحريات الفردية في بعدها الحقوقي 

الراقي حين نص في الفصل 24 على أن لكل شخص الحق في حماية 
حياته الخاصة وال تنتهك حرمة املنزل بتفتيشها...فماذا نريد بعد هذا ؟

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

في إطار تحسين العرض الصحي لبالدنا وضمان ولوج املواطن 
للخدمات الصحية في ظروف إنسانية تليق بكرامة املواطن املغربي 

فإننا ننوه بمواصلة تنفيذ مخطط الصحة 2025 بتخصيص ما 
مجموعه 18.6 مليار درهم وإحداث 4000 منصب مالي...مخطط 

يروم توسيع وتأهيل العرض الصحي وتعزيز البنية التحتية والرفع من 
الطاقة االستيعابية للمؤسسات االستشفائية.

غير أن هذا املجهود في بناء الوحدات الصحية ينبغي مرافقته 
بحرص مماثل على إطالق الخدمات الصحية للمراكز الصحية 

واالستشفائية فور تدشينها وتزويدها باملوارد البشرية الضرورية 
واال فسنكون أمام بنايات اسمنتية باردة الجدران.ال صحة فيها، كما 
سيستمر الضغط على مراكز استشفائية بعينها في املدن الكبرى مما 

يخلق مشاكل معقدة داخل القطاع الصحي وهنا ندعو إلى حماية االطر 
الطبية ومهنيي الصحة العمومية من العنف املتكرر الذين يتعرضون 

له داخل مقرات عملهم.

ال بدمن جرعات قوية من الحكامة ومحاربة الفساد في كاللهياكل 
االدارية املرتبطة بالخدمات الصحية والسياسة الدوائية مركزيا 
وجهويا وتطبيق القانون على كل من ثبت في حقه العبث بصحة 

املغاربة والتعاطي الشجاع مع ملفات الفساد كما حدث في موضوع 
حل التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية.

وإذا كان ال�سيء بال�سيء نذكر فإن قطاعالرياضة كمجال حيوي 
يحتاج إلعادة الترتيب وتجديد الرؤية... فالرياضة ظلت لسنوات مجاال 

لتشريف بلدنا في املنتديات الدولية وإعطاءه اشعاعا مقدرا...ولكن 
يبدو أن القطاع اليوم يعيش صعوبات تحول دون النهوض بالرياضة 

الوطنية. وبعض الجمعيات الرياضية مع بعض الجامعات تحتاج لتتبع 
وتقييم مردوديتها بمزيد من الحكامة...وإرساء قدر من الديمقراطية 

الداخلية والشفافية داخل هياكلها لتتجاوز حالة الجمود واالنحباس 
التي تعتريها. ونعبر بأسف عن الرتبة غير املشرفة التي حصلت 

عليها بالدنا في دورة األلعاب اإلفريقية األخيرة مقارنة بالدعم املالي 
واللوجستيكي الذي رصد للمشاركة املغربية...

وفي ختام هذه املداخلة ال يسعنا إال أن نشيد بالدور الذي تلعبه 
الجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات املجتمع املدني كفاعلين 

وشركاء في تنزيل السياسات العمومية في كافة القطاعات االجتماعية 
والوصول بها الى مراميها التنموية.
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واخيرا نوجه تحية تقدير وإجالل لكل الشبان والشابات الذين 
شرفوا بلدنا في املحافل الدولية وفازوا في مسابقات عاملية وحصلوا 

على املرتبة األولى في طب املستعجالت وفي مسابقة تحدي القراءة 
العربي لدورتين متتاليتين واملرتبة األولى في مسابقة أجود املدرسين وفي 

املسابقات الدولية لتجويد القران الكريم...

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته

بلس ديبلرئيس:

نمر اآلن إلى فريق األصالة واملعاصرة، متدخالن، املتدخلة األولى 
السيدة فاطمة الطو�سي، السيد الرئيس، لكم الكلمة، تفضل السيد 

الرئيس.

بلنائبيلس ديمحمديأبدلبليلئيسيفريقيبرصالةي بملعاصرةي
)نقطةينظام(:

شكربيبلس ديبلرئيس،

أنها توضح بزاف ديال املواقف  رغم أنه حق للمعارضة صراحة 
تاحنا  فإنه  الرؤساء،  املبادرة ديال جميع  إنسجاما مع  ديالها، ولكن 

غادي نمشيو في هذا الطرح، وسنسلم املداخالت، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد توفيق.

بلنائبيبلس ديتوف قيكم ليلئيسيفريقيبلتجمعيبلدستوليي
)نقطةينظام(:

فريق التجمع الدستوري بدوره غادي هذه يسلمكم الكلمة.

مدبخلتينيمسلمتينيللرئاسةيمنيفريقيبرصالةي بملعاصرةي
بخصوصيبملحوليبلثالث

مداخلة في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية

التابعة للجنة التعليم والثقافة واالتصال برسم السنة املالية 2020

السيد الرئيس،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب،

يشرفني أن أتناول الكلمة، بِاسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة التعليم والثقافة 

واالتصال، وذلك برسم السنة املالية 2020.

السيد الوزير،

تعتبر منظومة التربية والتكوين من القطاعات اإلستراتيجية التي 

تراهن عليها بالدنا، لتكون قاطرة للتنمية، لكن لألسف اليزال تعليمنا 
بعيدا عما يجب أن يكون عليه، واإلصالح املنتظر لم تتضح معامله بعد، 
خاصة وأن مسألة إصالح التعليم ببالدنا تتطلب إرادة سياسية واضحة 
مجاال  التعليم  منظومة  من  تجعل  عمومية  سياسات  لبلورة  وقوية 
لالستثمار املعرفي، مع تعزيز مبدأ املواطنة وإرساء دعائم املدرسة التي 

نريد.

السيد الوزير؛

باملغرب لحد اآلن  التعليم  لم تتمكن كل محاوالت إصالح قطاع 
من تحقيق النتائج املرجوة منها، رغم ما تستنزفه كل هذه املحاوالت 
اإلصالحية من موارد مالية ومن جهود مضنية؛ األمر الذي يستدعي 
البحث عن حلول منطقية، والتعامل مع هذا الورش املهم بالجدية 
الالزمة والكافية، ألن الكل مسؤول عن إنجاحه، وألن التعليم كما سبق 
وأشرنا أكثر من مرة، قضية وأولوية وطنية، يجب أن تتضافر جهود كل 
الفاعلين ومختلف الفرقاء السياسيين إلصالحه وإرسائه على السكة 
الصحيحة، علما أن هذه القضية ال تحتمل أي مزايدة كيفما كانت 

ومن أي كان.

إن إصالح التعليم هو ورش وطني استراتيجي مهم ال يمكن أن يتم 
إال في إطار مقاربة شمولية، وال يمكن مباشرته إال بالتشخيص الواقعي 
الخلل  مكامن  عن  الحقيقية  األسئلة  وبطرح  القطاع،  هذا  ألعطاب 
وأوجه القصور البنيوي، وإيجاد بدائل واقعية إلنجاح مشروع اإلصالح 
الحقيقي، الذي يجب أن يبدأ من التشخيص الواقعي والجريء ألعطاب 
هذا القطاع، والحرص على أن يكون هذا اإلصالح مواكبا ومتالئما مع 
ما يتطلبه إنجاح وتطوير قطاع التربية والتكوين مع االستجابة لحاجات 

املتعلمين واملجتمع.

السيد الوزير؛

إشكاالت  املغربية  املدرسة  تعيش  الوطنية:  التربية  مستوى  على 
الفعال واإليجابي إليجاد  بنيوية عميقة، ما يدعو الجميع لالنخراط 
ببالدنا،  التعليم  وجودة  مستوى  من  للرفع  وناجعة،  مناسبة  حلول 
الرأسمال  وتكوين  وتأهيل  التربوية،  املنظومة  نجاعة وحكامة  وتعزيز 
البشري الذي تراهن عليه بالدنا لتحقيق نهضة مجتمعية، ولالستجابة 
وتكوين ذي  تعليم  الحصول على  في  والشباب  املتمدرسين  لتطلعات 
جودة ويلبي حاجياتهم األساسية، وجعل املدرسة املغربية قادرة على 
التنمية الشاملة واملستدامة، عبر تزويد املجتمع  اإلسهام في تحقيق 
كل  على  للوطن  املتواصل  البناء  في  للمساهمة  املؤهلة  بالكفاءات 
املستويات، واملشاركة الفاعلة في األوراش التنموية لبالدنا بما يحقق 

تقدم املجتمع واإلسهام في تنميته وتطوره.

السيد الوزير؛

كل اإلجراءات التي قامت بها الحكومة للرفع من نسب التمدرس، 
ودعم تمدرس الفتيات بالعالم القروي، وتعميم التعليم األولي، وغيرها 
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من اإلجراءات التي ال نبخسها ولكنها تبقى غير كافية، ويتوجب القيام 
املوارد،  مستوى  على  خصوصا  وواضحة  مختلفة  وإجراءات  بتدابير 
واملناهج، والحكامة، وحل املشاكل العالقة واالختالالت التي تشوب هذا 

القطاع من قبيل:

الهدر املدر�سي الذي الزالت نسبه مقلقة، والذي يتطلب الحد  2-
منه ترسيخ العدالة االجتماعية في الوصول إلى فرص التعليم الجيد.

- االكتظاظ، فرغم املجهودات التي قامت بها الوزارة بخصوص 
هذا املوضوع، إال أن هذه الظاهرة ال تزال قائمة وهي تسهم في ضعف 

التكوين ونقص جودته.

والوسائل  والصيانة  والبنايات  التجهيزات  في  املهول  الخصاص   -
التربوية. واستمرار وجود أقسام بالبناء املفكك.

- أما بخصوص التعليم بالعالم القروي فهو يعيش وضعية مزرية، 
إذ يعرف العديد من االختالالت التربوية والتعليمية ذات طابع مادي 

وبنيوي وبشري.

- ضعف الحكامة على مستوى التدبير املادي والبيداغوجي والعلمي 
واملعرفي.

- الخصاص على مستوى املوارد البشرية سواء في صفوف هيئة 
التدريس أو أطر اإلدارة واملراقبة التربوية بسبب إحالة عدد كبير منهم 

على التقاعد.

- هشاشة البنيات التحتية للعديد من املؤسسات التعليمية دون 
إغفال املشاكل واالختالالت العديدة التي تعاني منها أسالك االبتدائي 

واإلعدادي والثانوي التأهيلي.

- ارتفاع أسعار املدارس الخاصة مما يشكل عبئا على كاهل األسر 
التي اختارت أن يرتاد أطفالها هذه املدارس بحثا عن تعليم أفضل 

نتيجة فقدانهم الثقة في القطاع العام.

- اعتماد مناهج تقوم على الحفظ والتكرار في الوقت الذي يجب 
فيه مراجعة هذه املناهج واعتماد أخرى جديدة تحث على إعمال عقل 

املتعلمين واالبتكار واالكتشاف.

- الخصاص على مستوى املوارد البشرية املؤهلة الخاصة باألقسام 
املدمجة لألطفال في وضعية إعاقة... وغيرها من املشاكل التي ال يمكن 

حصرها في هذه املداخلة.

أما عن امليزانية املرصودة لهذا القطاع، فبالرغم من أهميتها، فهي 
لم تقم على دراسة علمية ترصد األولويات التي ينبغي االشتغال عليها من 
داخل املنظومة التعليمية، للتخصيص األمثل لدعم ما هو مستعجل 
في األوراش الكمية والنوعية. ثم هل بهذه امليزانية املرصودة للقطاع 
هذه السنة ستتمكنون من تنزيل مقتضيات القانون اإلطار الذي تمت 
املصادقة عليه مؤخرا؟ وملاذا لم يتم، لحد اآلن، إحداث الصندوق 

الخاص بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها 
حسب مقتضيات املادة 47 من القانون اإلطار ؟

السيد الوزير؛

»قطب  اليوم  املنهي  التكوين  ل 
ّ
يشك املنهي:  التكوين  مستوى  على 

الرحى في كل القطاعات التنموية« فهو رافعة أساسية للتنمية وورش 
إستراتيجي مهم، ألن أّي اقتصاد كيفما كان نوعه، يحتاج إلى خريجين 
من مسالك التكوين املنهي، سواء منها تلك املسالك التي تبدأ في وقت 
مبكر من عمر التلميذ، أو تلك التي تحتاج إلى شهادة البكالوريا، وهو ما 
دعا الكثير من الدول املتقدمة إلى االهتمام بالتكوين املنهي وفتح املجال 

أمام التالميذ الختيار تخصصات مهنية تستمر على مدار دراستهم.

السيد الوزير؛

 
ً
يعاني قطاع التكوين املنهي ببالدنا من مشاكل كثيرة جعلته عاجزا
عن مد سوق الشغل باليد العاملة املؤهلة بسبب اعتبارات بيداغوجية 
التي  العمومية  الجامعات  مثل  القطاع  هذا  أصبح  إذ  وإستراتيجية، 
 آالف العاطلين عن العمل، فثلث الخريجين بدون عمل، 

ً
تخرج سنويا

وفقا لدراسة تتبع إدماج خريجي التكوين املنهي تسعة أشهر بعد التخرج.

لذا يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا القطاع سواء من ناحية 
املناهج أو عروض التكوين املطروحة والبنى التحتية التي تم تأهيلها 
في عدد من الجهات واملدن واألقاليم...، ومالءمة التكوينات مع سوق 
الشغل من خالل رصد الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، ألن التكوين 
والتشغيل مرتبطان ببعضهما. وإعادة النظر في بعض التخصصات التي 
لم تعد صالحة، وتطوير آليات االشتغال في تخصصات أخرى لتستجيب 

للتطورات التي تعرفها العديد من املهن والحرف.

السيد الوزير؛

بالنسبة ملشروع مدن املهن والكفاءات الذي يجب أن يكون عنوانا 
للتميز، لتغيير النظرة السلبية السائدة عن التكوين املنهي وعن الفئات 
التي تتوجه له وتختاره، هذا املشروع الزالت وتيرة االنجاز به بطيئة، 

وهذا معناه أن هذا املشروع املهم لن يرى النور قريبا.

السيد الوزير؛

اليوم أصبح النهوض بالتكوين املنهي ضرورة ملحة، ليس فقط من 
لتأهيل املغرب، لرفع تحديات  العمل، وإنما أيضا  أجل توفير فرص 
مختلف  في  العاملية،  التطورات  ومواكبة  االقتصادية،  التنافسية 
املجاالت، فتّوفر املغرب على متخرجين أكفاء في مجاالت حرفية وتقنية، 
ل عامل جذب للمقاوالت العاملية ودعما كبيرا لالقتصاد املغربي.

ّ
سيشك

السيد الوزير؛

أن  نسجل  بداية  العلمي:  والبحث  العالي  التعليم  مستوى  على 
امليزانية املخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الزالت غير 
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املؤشرات  تحليل  على  ِبَناء  وذلك  املسطرة،  األهداف  لتحقيق  كافية 
وإشكالية العرض البيداغوجي وتحديد املسالك املعتمدة، إضافة إلى 

غياب الحكامة في تدبير القطاع.

السيد الوزير؛

تصنيف  تتذيل  اليوم  املغربية  الجامعات  الجودة:  مستوى  على 
العالم، فهناك جامعات مغربية احتلت مراكز  في  الجامعات  أفضل 
جد متأخرة ضمن تصنيف للجامعات برسم السنة الجامعية 2019-
2020 شمل أزيد من ألفي جامعة، بناء على جودة هيئة التدريس وجودة 
التعليم، باإلضافة إلى جودة املنشورات وطبيعة البحوث، مما يسائلنا 

جميعا عن مستوى التعليم العالي والبحث العلمي ببالدنا وجودته.

البطالة،  من  يعانون  الجامعات  خريجي  من   70% هناك  اليوم 
املوجودة  والتخصصات  التكوينات  تناسب  سؤال  يطرح  الذي  األمر 

بالجامعات مع سوق الشغل.

باإلضافة إلى مشاكل كثيرة تعاني منها املنظومة التربوية الجامعية، 
والتي تتعلق أساسا بالقانون املنظم للتعليم العالي، واملساطر املالية، 
واملراقبة القبلية، واألوضاع االجتماعية ألغلب الطلبة، وسيادة املنطق 
األمني على املنطق التربوي والثقافي في معالجة قضايا الجامعة، ومشكل 
املفتوح  االستقطاب  ذات  الجامعات  تعرفه  الذي  املهول  االكتظاظ 
والتي لم تعد قادرة على استيعاب األعداد الهائلة للطلبة التي تتزايد كل 
سنة؛ ناهيك عن غياب العدالة املجالية في ما يتعلق بتوزيع الجامعات 
على جهات اململكة، وغياب البنيات التحتية، والتجهيزات األساسية، 
واملرافق األساسية الكافية للمؤسسات الجامعية، والخصاص الكبير 
العنف  ظاهرة  واستمرار  واإلدارية،  البيداغوجية  األطر  مستوى  على 
باملؤسسات الجامعية والتي تؤثر بشكل كبير على السير العادي ملؤسسات 
التعليم العالي ألنها ترسخ لثقافة الكره والتطرف ونبذ األخر وعدم تقبل 

االختالف.

والبحث  العالي  التعليم  لقطاع  املرصودة  امليزانية  مستوى  وعلى 
العلمي واالبتكار، فإن هذه امليزانية ال تصل إلى النسبة املتعارف عليها 
أن  نرى  لذلك  واالبتكار،  التجديد  إستراتيجية  مع  تتالءم  وال  دوليا، 
رفع الدعم في ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي يفتقد إلى رؤية 
واضحة في أفق املستجدات التعليمية واالبتكار، ويجب االهتمام أكثر 
بهذا املجال وتقوية بنياته التحتية، ورفع الدعم املخصص له وتحفيز 
األساتذة الباحثين، وتشجيع الطلبة على االبتكار والتميز، للرفع من 
مستوى البحث العلمي ببالدنا وتطويره، فاالرتقاء بالبحث العلمي أصبح 
ضرورة وذلك عبر استثمار اإلمكانات البشرية التي تتوفر عليها جامعاتنا 

واستثمار املختبرات العلمية.

والبحث  العالي  التعليم  منظومة  تطوير  أن  إلى  اإلشارة  مع  هذا، 
العلمي ال يتم فقط عبر امليزانيات املرصودة لهذا القطاع أو في البرامج 
املقررة، إنما أيضا بفضل التدبير الجيد والشفاف وجودة األداء، فعلى 

سبيل املثال املوارد املالية املخصصة لصندوق الدعم واالبتكار ال يتم 
صرفها بالكامل.

السيد الوزير؛

إن تطور التعليم العالي باملغرب مشروط بتوفر اإلمكانات البشرية 
واملادية، حتى نتمكن من تعبئة هذه املوارد وتقوية التكوين املستمر، 
وكذا بتجاوز منطق التكوين والتخصص الحالي، عبر املساهمة في تكوين 
مواطن متخصص وملم بالثقافة والسياسة والفن واإلبداع، ومتشبع 
بقيم املواطنة، ألن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يمكن أن يكون 
جعل  في  ويساهم  ومستوياتها،  أنواعها  بكل  للتنمية  حقيقية  قاطرة 
املغرب ضمن الدول املتقدمة واملتطورة، والتي تضمن ملواطنيها الكرامة 

والعدالة االجتماعية والحقوق والواجبات.

على مستوى قطاع الثقافة:

يعتبر قطاع الثقافة رافعة أساسية في تحقيق التنمية املستدامة 
الالمادي  فالرأسمال  التنموي،  النموذج  بلورة  في  أساسيا  وعنصرا 
الذي يتكون أساسا من الثقافة والفن وعناصر أخرى، يساهم بأكثر 
الثقافية  والصناعات  للمغرب،  الوطنية  الثروة  من  باملائة   72 من 
إدرارا  األكثر  القطاعات  ضمن  عامليا  الخامسة  املرتبة  تحتل  اليوم 
للدخل االقتصادي، لكن لألسف الزال هذا القطاع يعاني كالعديد من 
القطاعات ببالدنا من التهميش واإلقصاء، تهميش تسبب بتسييد ثقافة 

الرداءة وإفساد الذوق العام.

السيد الوزير؛

 بالنسبة مليزانية قطاع الثقافة، فليس هناك ارتفاع ملحوظ، وهذا 
تأكيد مرة أخرى على غياب اإلرادة السياسية للحكومة في االهتمام 
أهم  من  اليوم  يعتبر  والذي  الثقافة  في  املتمثل  الالمادي  بالرأسمال 
ركائز النموذج التنموي الجديد الذي أصبح انشغاال وطنيا بامتياز على 

مختلف املستويات.

وعلى مستوى التظاهرات الفنية واألنشطة الثقافية ليست هنالك 
إستراتجية واضحة لدعم الثقافة والصناعة الثقافية ببالدنا، كما أن 
الدعم الذي تخصصه الوزارة لهذه التظاهرات متواضع جدا، ويتضح 
من خالل امليزانية املرصودة أن آخر ما تهتم به الحكومة هو التنشيط 
الثقافي، إضافة إلى ضعف املؤسسات الثقافية القائمة وتوزيعها غير 
املتكافئ بين مختلف مناطق اململكة، والخصاص الكبير املسجل على 
مستوى املوارد البشرية، إذ تفتقر معظم املؤسسات الثقافية إلى املوارد 

البشرية املالئمة.

السيد الوزير؛

هناك ركود وتراجع ثقافي بالعديد من املدن باملغرب، فالعديد من 
املهرجانات الفنية والتظاهرات الثقافية توقفت بسبب غياب الدعم 
املادي، وتعقيد املساطر اإلدارية لتنظيم مثل هذه التظاهرات، كما أن 
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غياب البنيات التحتية املوجهة للشباب، وعدم وجود قاعات كافية 
يسهم  الثقافي  بالشأن  املتعلقة  الشباب  وأنشطة  مبادرات  تحتضن 

بشكل كبير في هذا الركود والتراجع الثقافي.

السيد الوزير؛

يجب أن يحظى قطاع الثقافة والفن واإلبداع بمخطط إستراتيجي 
للنهوض بهذا القطاع، ألن الثقافة واحدة من القطاعات التي  وطني 
فيها  يساهم  التي  لفرنسا  بالنسبة  الحال  التنمية كما هو  في  تساهم 
القطاع الثقافي بسبع مرات أكثر من صناعة السيارات في الناتج الداخلي 

الخام، وبـ 2.5 باملائة من مجموع مناصب الشغل.

القطاع، ووضع تصور  لهذا  كافية  مالية  اعتمادات  ويجب رصد 
ورؤية لإلسهام في جعلها تلعب الدور املنوط بها، وهو ما يتطلب انخراط 
القرار االقتصادي وأيضا  القطاع، وكذا صناع  في  الفاعلين  مختلف 
السيا�سي، وضمان حكامة وترشيد استخدام املوارد املخصصة للقطاع 

بشكل أفضل.

في  أساسية  ركيزة  الثقافة  من  نجعل  أن  علينا  لزاما  بات  اليوم 
النموذج التنموي الجديد، فالقطاع الثقافي لو تم االهتمام به كما يجب 
يمكن أن يلعب دورا قويا في اقتصاد البلدان، وفي خلق فرص الشغل، 
ألن العائدات التي تحققها الصناعات الثقافية ستساهم بدون شك في 

التنمية املستدامة.

وال بد من أن تعمد الحكومة إلى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي 
لصون النسيج الثقافي الوطني وتطويره؛ وذلك عن طريق دمج الثقافة في 
املناهج الدراسية، وخلق تخصصات جامعية جديدة تعمل على التكوين 
في  مهرجانات  تنظيم  وضمان  واإلبداع.  الثقافة  على  التربية  مهن  في 
مختلف الفنون كاملوسيقى والسينما ومعارض الكتاب، وتوسيع قاعدة 
املسارح ودعم العروض الفنية، وتشجيع ارتياد املتاحف ودعم الكتاب، 
والتفكير جديا في استراتيجية مختلفة ومبتكرة لتشجيع وتحفيز املغاربة 
على القراءة، وحماية املآثر التاريخية، وإحداث املزيد من املراكز الثقافة 
وفق عدالة مجالية ونهج حكامة جيدة في توزيع الدعم املوجه للمشاريع 
الثقافية والفنية، ودعم املجاالت اإلبداعية بتوفير بنيات ومؤسسات 
مستقرة تشتغل في املجال اإلبداعي، بكيفية مستمرة ومعززة بموارد 
مالية كافية وأطر بشرية مهنية. وإيالء عناية أكبر للوضعية االجتماعية 

للعاملين في مختلف املجاالت الثقافية والفنية اإلبداعية.

السيد الوزير؛

نحن اآلن، أكثر من أي وقت م�سى، في حاجة ملخطط ثقافي وطني 
تكون  أن  الوزارة  على  يجب  لذا  املغرب،  في  الثقافة  بقطاع  ينهض 
مساهمة في اإلنتاج الثقافي بمختلف أشكاله وتجلياته للرفع من مستوى 
هذا اإلنتاج ومحاربة الرداءة وتراجع اإلبداع، انطالقا من الوعي بالدور 
وتقوية  والجماعي  الفردي  الوعي  نشر  في  الثقافة  تلعبه  الذي  املهم 
أواصر االنتماء وتمتين الشعور الراسخ بالوطنية، وإشاعة قيم الجمال 

واإلبداع وتنوير الفكر وتهذيب الذوق ونشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ 
العنف والتطرف.

على مستوى قطاع االتصال، فقد عاش هذا القطاع خالل الفترة 
األخيرة تخبطا كبيرا، خاصة بعد التعديل الحكومي األخير، واختفاء 
وزارة االتصال، قبل أن تعود كقطاع تحت وصاية وزير الثقافة والشباب 
والرياضة، هذا القطاع الذي يعاني من ضعف اإلمكانيات وامليزانية 
املرصودة له، ومن ضعف الحكامة والتدبير الجيد، يجب إعادة النظر 
في وضعه )القطاع( ورصد املزيد من اإلمكانيات له ليقوم بأدواره كاملة 

ولتحسين أدائه، وإلرساء مشهد إعالمي وطني حر ومسؤول.

السيد الوزير؛

يسجل على وزارتكم عدم وجود إستراتيجية واضحة تكرس حرية 
واستقاللية اإلعالم، وتعزز بنيته التحتية، فالصحافة املغربية تعيش 
يتمثل  أسا�سي  مفهوم  تحديد  بعدم  مرتبطة  الراهن  الوقت  في  أزمة 
املهنية  غياب  إلى  إضافة  لصحافتنا،  نريده  الذي  التقدم  ماهية  في 
واالحترافية في اإلعالم العمومي املغربي وعدم جاهزيته وعدم مواكبته 
للمستجدات، وغياب أو تغييب املرأة في معظم البرامج الثقافية والبرامج 
التي تهتم بالشأن السيا�سي وفي العديد من البرامج باإلعالم العمومي، 
وعدم انفتاح قنواتنا على نخب ووجوه جديدة، ما كان من شأنه أن 

يعطي دفعة قوية إلعالمنا ونفسا جديدا.

السيد الوزير؛

لقد أضحى قطاع السمعي البصري عاجزا عن ضمان االستقاللية 
والتعدد والنقل الحي للوقائع واألحداث والفعالية، فاملشاهد أصبح ينفر 
من التلفزيون املغربي ويتجه ملتابعة النقاشات األساسية التي تهمه على 
القنوات األجنبية، سواء منها تلك القادمة من بلدان الشرق أو القنوات 

الفرنسية في وسط املغرب واإلسبانية في شماله وجنوبه.

السيد الوزير؛

يجب على الوزارة أن تبذل مجهودا إضافيا من أجل تحسين وتطوير 
اإلعالم املغربي، حتى يكون إعالما حرا ومسؤوال، وأن تضمن له حرية 
التعبير في ظل الضوابط القانونية املعمول بها، والعمل على تعزيز الدعم 
املقدم للصحافة الورقية والرقمية، مع ضمان ممارسة إعالمية حرة 
تضمن احترام التعددية، كما يجب التفكير جديا في تقييم الدعم املقدم 
املجلس  التي سجلها  الكثيرة  املالحظات  بعد  والثانية  األولى  للقناتين 
األعلى للحسابات بخصوصهما واملآخذ املالحظة على أدائهما وضعف 

الحكامة، حفاظا على املال العام وتشجيعا للجودة واإلبداع.

السيد الوزير؛

إن إصالح منظومة اإلعالم العمومي، يتطلب قرارا سياسيا واضحا 
يحسم في املكانة التي ينبغي أن يحتلها هذا اإلعالم في السياسات العمومية 
واالختيارات اإلستراتيجية الكبرى، ولصياغة وعي إعالمي جديد، وتبني 
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إستراتيجية شاملة لإلصالح، حتى يلعب اإلعالم العمومي دوره في توطيد 
الثقة في نفوس املغاربة، ومواجهة ثقافة اليأس واإلحباط.

مداخلة في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية

التابعة للجنة القطاعات االجتماعية برسم السنة املالية 2020

السيد الرئيس املحترم؛

السادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

ملناقشة  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  أتدخل،  أن  يسعدني 
مشاريع امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن لجنة القطاعات االجتماعية؛ 
مؤكدين في البداية على أن املسألة االجتماعية تأتي في مقدمة انشغاالتنا، 
وتشكل عمق هويتنا الديمقراطية االجتماعية بما تعنيه على املستوى 
السيا�سي من انتصار لقواعد الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وعلى 
العادل  للتوزيع  تنحاز  خيارات  من  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى 
للثروات وللسياسات ذات املضامين االجتماعية، املرتكزة على األدوار 
التنمية  وعلى  أجيالها،  بكل  اإلنسان  للدولة، وعلى حقوق  الحمائية 

املجالية بأبعادها املختلفة.

السيد الرئيس املحترم؛

بداية، البد من اإلشارة إلى أننا نناقش هذه امليزانيات بعد تعديل 
مجال  ضمن  قطاعاتهم  تندرج  الذين  الوزراء  بجميع  أطاح  حكومي 
اختصاصات لجنة القطاعات االجتماعية، وهو اعتراف صريح بمدى 
هذه  في  الحكومية  االلتزامات  تنفيذ  في  املسجل  والعجز  اإلخفاق 
القطاعات، حيث تتأزم األوضاع االجتماعية يوما بعد يوم لفئات واسعة 
من أبناء هذا الوطن، نتيجة رضوخ الحكومة الشتراطات صندوق النقد 
الدولي والتشبث بالتوازنات املاكرو اقتصادية على حساب التوازنات 
االجتماعية، عبر تقليص اإلنفاق على القطاعات االجتماعية والتوسع 
في فرض مزيد من الضرائب والرسوم على املواطنين والتي تف�سي، في 
نهاية املطاف، إلى مزيد من إثراء األثرياء وإفقار الفقراء؛ في مجافاة تامة 
ملا أقره الدستور بأن على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، 

التكاليف العمومية

أوال: قطاع الصحة: 2•

عرف هذا القطاع لحدود اليوم تعاقب أربع وزراء عليه منذ تنصيب 
وبوليميك  مالسنات  موضوع  كان  كما   ،2017 أبريل  في04  الحكومة 
سيا�سي بين مكونات األغلبية الحكومية، مما يدل على أن »الوضع غير 
الصحي« الذي يسود العالقة بين أحزاب األغلبية، من تبادل االتهامات، 
املعني  الحزب  وتحميل  القطاع  هذا  تدبير  أحكام حول فشل  وإبداء 
مسؤولية ذلك. وهي ممارسة تنم عن التنصل من املسؤولية الجماعية 
الوزارة  تسيير  إسناد  إلى  أدى  مما  بها،  التحلي  الواجب  والتضامنية 
لشخصية تقنية بدون انتماء سيا�سي؛ وكيفما كان الحال، لم تنجح 

الخدمات  وتجويد  التدهور،  وقف  في  املتبعة  الحكومية  السياسات 
الصحية للمواطنين، وتحسين وضعية مهنيي الصحة على حد سواء.

السيد الرئيس املحترم؛

الوطنية  املناظرة  الوطنية منذ  الصحية  املنظومة  إن ما حققته 
األولى للصحة في سنة 1959 إلى اليوم من انجازات ال يمكن، بأي حال 
التي  والتحديات  التي تشوبها  النقائص  أن يحجب عنا  من األحوال، 
تعترضها، حيث يعرف القطاع اختالالت هيكلية وبنيوية تجعل من الحق 
في الصحة، والذي أقره الدستور، على مستوى الواقع بعيد التحقق 
خاصة بالنسبة لفئات ومناطق جغرافية عدة ببالدنا؛ فبقدر ما نسجل 
بارتياح إقرار الدستور الجديد في الفصل 31 بالحق في الصحة انسجاما 
مع املواثيق الدولية؛ نسجل وبكل أسف تدني الخدمات الصحية، أكثر 
من ذلك بتنا نتحدث عن عودة أمراض الفقر لتحصد أرواح املغاربة، 
من »الجذام« »والسل » و«الليشمانيا«...؛ وعموما فاملنظومة الصحية 

الوطنية تعرف عدة اختالالت، منها بشكل أسا�سي:

•2 استمرار النقص في الولوج إلى العالجات األولية، بنسبة 0,6 
استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل 2,7 بتونس، و6,4 بفرنسا؛

ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي واملناطق الجبلية، والذي  2•
يعزى أساسا إلى النقص في املوارد البشرية وكذا إشكاليات تحفيزها، 
حيث ال نتوفر حاليا إال على 1,51 منهي الصحة لكل 1000 مواطن، في 
حين يجب الوصول إلى معدل 4,45 لكل 1000 مواطن املعتمد من لدن 

منظمة الصحة العاملية؛

لبعض  بالنسبة  الحاجيات  مستوى  دون  الطبي  العرض   2•
واألمراض  الكلوي،  والقصور  والسرطان  السكري  مثل  األمراض 
النفسية، وأمراض القلب والشرايين، وهو األمر الذي بدأ يظهر بحدة 

كبيرة لدى األشخاص املسنين؛

•2 ضعف املوارد املالية واستمرار ارتفاع اإلنفاق املباشر لألسر 
النفقات  %25 الجتناب  إلى حدود  %50,7 وهو ما يجب خفضه  إلى 

الكارثية؛

توزيع عرض عالجات القطاع الخاص على املستوى الوطني  2•
يعرف اختالال مهما في التوازن بين الوسطين القروي والحضري وبين 
الجهات، بحيث يتمركز هذا العرض بشكل مكثف بكبريات التجمعات 

السكانية الحضرية؛

املستشفيات  من  مجموعة  وتجهيز  إنجاز  في  والتعثر  التأخر  2•
العمومية، وهو موضوع طلب فريقنا للقيام بمهمة استطالعية ملجموعة 
من األوراش املتوقفة، نتمنى أن تنطلق أشغالها عما قريب، كما أن 
هناك مراكز صحية تم إغالقها بدعوى إصالحها ولحدود اليوم لم تر 

النور بعد؛

للفرد  مناسبة  بأثمنة  األساسية  لألدوية  الولوج  صعوبة  2•
واملجتمع؛
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غياب وكالة وطنية للدواء واملنتجات الصحية؛ 2•

فرض ضريبة القيمة املضافة على األدوية وهي ضريبة على  2•
معاناة املواطنين وآالمهم، فإذا كنا بالفعل حكومة اجتماعية، وجب 

تخفيض النسبة إلى 2 في املائة أو حذفها بالكامل؛

قبيل:  من  تشريعيا،  فراغا  تعرف  املجاالت  من  مجموعة  2•
والصحة  الصحي،  والنقل  االستشفائية  قبل  ما  املستعجالت 
العمومية، وما يتعلق بمسطرة اعتماد املؤسسات الصحية العمومية 

والخصوصية، وممارسة طب األسنان.

االعتمادات املالية املخصصة للقطاع ضعيفة ال تلبي حاجيات  2•
املواطنين، وال تستجيب ملعايير منظمة الصحة العاملية؛

الصحة النفسية والعقلية، ال تحظى باملكانة الالئقة بها في  2•
برامج السياسات الصحية العمومية؛ فمعظم املرافق عبارة عن أماكن 
لعزل املر�سى أكثر من كونها مستشفيات، كما أنها ال تستجيب للحد 

األدنى من املعايير ذات الصلة؛

نظام املساعدة الطبية )الراميد( يعرف اختالالت على مستوى  2•
الحكامة، كما يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمستشفيات العمومية. لذا، 
من الضروري التعجيل بخلق هيئة خاصة لتدبير نظام RAMED تكون 

مستقلة عن الوزارة ووكالة الـتأمين الصحي؛

التسيب  منطق  عليها  يغلب  الخاص  القطاع  مصحات  2•
والفو�سى واملتاجرة بصحة الناس، علما أن القطاع الخاص شريك 

استراتيجي في الصحة العمومية، لكن هذا ال يمنع من مراقبته وتتبعه.

•

ثانيا: قطاع الشباب والرياضة 2•

يعتبر هذا القطاع من القطاعات األفقية واالستراتيجية في عملية 
التأطير والنهوض بوضعية الشباب املغربي، كما أن نجاعة برامج هذا 
القطاع باتت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت م�سى، وذلك بالنظر إلى ما 

يخترقه وينطوي عليه من انحرافات واختالالت. وعليه، نسجل ما يلي:

ـ في مجال الرياضة:

الحق في الرياضة لجميع املواطنين لم يتحقق بعد من خالل  2•
اعتماد سياسة عمومية شاملة تيسر الولوج إلى ممارسته؛

للنهوض  غياب تصور واضح واستراتيجية شاملة ومتكاملة  2•
البنيات  وتوفير  والبشري،  املادي  التأهيل  قوامهما  الرياضة،  بقطاع 
التحتية الضرورية والتجهيزات الالزمة ملمارسة سليمة وعلمية ملختلف 

األنواع الرياضية؛

املستوى  على  توزيعها  وسوء  الرياضية  التجهيزات  ضعف  2•
الوطني؛

غياب شبه كلي للتجهيزات الرياضية بالعالم القروي، علما  2•
بأنه يتوفر على خزان مهم من الطاقات الشبابية؛

اختالالت على مستوى تدبير مالعب القرب التي تم الترويج لها  2•
من قبل؛

عدم مسايرة منظومة التكوين للحاجيات املسجلة في املجال  2•
الريا�سي؛

التنظيمية  النصوص  جميع  إخراج  في  الحاصل  التأخر  2•
املرتبطة بالقانون رقم 30.09 املتعلق بالتربية البدنية والرياضية؛

ماليين  خمسة  إلى  املمارسين  عدد  رفع  استراتيجية  فشل  2•
في أفق 2020، وهي االستراتيجية التي انبثقت عن توصيات املناظرة 
الوطنية حول الرياضة في أكتوبر 2008 بالصخيرات، حيث ال يتجاوز 
267 ألف بنسبة أقل من 1 في املائة من مجموع السكان وبنية تحتية 

رياضية قليلة بمعدل وحدة رياضية لكل 30 ألف نسمة.

املعايير  على  تتوفر  ال  املوجودة  املنشآت  من  كبيرة  نسبة  2•
الضرورية، وليست في متناول املواطنين، وتوجد مجموعة منها في حالة 

غير جيدة.

رصدت استثمارات كبيرة لبناء املالعب الكبرى لكرة القدم  2•
في السنوات األخيرة، لكنها تصادف مشاكل كبيرة في التدبير، ما يجعلها 
عبئا على خزينة الدولة، ناهيك عن عدم استفادة املواطنين منها إال 
في مناسبات محددة، وعجز األندية التي تستغلها عن دفع مصاريف 

كرائها؛

يصطدم القطاع الريا�سي بهشاشة أسلوب التسيير وغياب  2•
الحكامة، بسبب سوء تدبير أغلب الجامعات الرياضية، وعدم قيامها 

بالدور املنوط بها في تدبير املرفق العام.

تعيش العصب واألندية، فو�سى كبيرة وأزمة تدبير عميقة،  2•
آليات املراقبة واملحاسبة والتداول على  الهواية وغياب  بفعل تف�سي 

مناصب التسيير؛

عدم تعميم عقدة البرنامج مع جميع الجامعات الرياضية؛ 2•

•2 استحواذ الرياضة التنافسية على النصيب األكبر من اهتمام 
إذ  للعموم؛  املستهدفة  القاعدية  الرياضة  إهمال  مقابل  في  الوزارة، 
مازال املغاربة غير مواظبين على ممارسة الرياضة، باعتبارها جزءا من 
عاداتهم وتقاليدهم اليومية، على غرار عدد من املجتمعات في باقي دول 

العالم؛

الرياضة قطاع يدبر بشكل يومي وال أفق واضح له في ظل  2•
غياب سياسة عمومية واقعية؛

•2 انتشار املراكز السوسيو رياضية للقرب لم يخفف من النقص 
األحياء  في  خصوصا  ببالدنا،  الرياضية  التحتية  البنية  في  املسجل 

الشعبية.
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االرتجالية في معالجة ظاهرة الشغب في املالعب، ألن املقاربة  2•
األمنية لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة.

ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية من تدبير الشأن الريا�سي. 2•

•

ـ في مجال الشباب:

•2 تعثر تنزيل االستراتيجية الوطنية املندمجة للشباب، حيث 
أخذت زمنا طويال في إعدادها دون مراعاة حجم التكلفة الكبيرة التي 
تتجلى في إهدار الزمن السيا�سي، وغياب الوضوح حول الصيغة النهائية 

للمشروع؛

التأخر في إخراج املجلس األعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى  2•
حيز الوجود؛

عدم إيالء دور الشباب العناية الالزمة، سواء على مستوى  2•
البنية التحتية واالستقبالية وتجهيزاتها أو برامجها، وعدم انفتاحها على 
محيطها الستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب، للتعريف بالغايات 
هذه  بها  تضطلع  التي  واالجتماعية  والثقافية  التربوية  واألهداف 

املؤسسات؛

ـ في مجال الطفولة:

غياب إطار قانوني منظم لعملية التخييم. كما أن البرنامج  2•
الوطني للتخييم يواجه إكراهات تدبيرية تحد من فعاليته؛

خصاص كبير في تأهيل رياض األطفال، خاصة على مستوى  2•
تجهيزاتها وبرامجها البيداغوجية؛

ال  القطاع  سياسة  يجعل  بما  الطفولة،  حماية  مراكز  قلة  2•
تستوعب باملرة األعداد الكبيرة لجنوح األحداث في الواقع؛

عدم انخراط مراكز حماية الطفولة في ترجمة التزامات الدولة  2•
املغربية بخصوص حقوق الطفل، وتوصيات املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان بخصوص األطفال الجانحين.

ـ في مجال الشؤون النسائية:

عدم انخراط القطاع في أجرأة مقاربة النوع، وفي برامج إدماج  2•
ثقافة حقوق اإلنسان واملساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين؛

عدم وجود برامج ذات الصلة بالتمييز اإليجابي لفائدة النساء  2•
داخل القطاع؛

االنتشار غير املتكافئ للنوادي النسوية عبر التراب الوطني؛ 2•

ضرورة إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها هذه النوادي  2•
للمستفيدات بما يتالءم والواقع املعيش، عــبر إبــراز إمكانياتهــن ومهاراتهــن 
في مياديــن مختلفــة ومســاعدتهن عــلى التعريــف بمنتوجاتهن وتســويقها؛

ـ ثالثا: قطاع الشغل واإلدماج املنهي

يعتبر قطاع الشغل واإلدماج املنهي، من القطاعات االستراتيجية 
التي راهنت عليه الحكومة للتخفيف من حدة البطالة وتعزيز سوق 
الشغل باملغرب، على اعتبار أن الشغل هو املدخل األساس للحديث 
عن كرامة املواطن كمدخل رئي�سي لكل انخراط في مسلسل التنمية من 
قبل األفراد. غير أن الواقع امللموس يظهر اإلخفاق الكبير للحكومة في 
هذا الورش. لذا نسجل امتعاضنا من النتائج السلبية التي حققها هذا 

القطاع، ونؤكد على ما يلي:

•2 ضعف امليزانية املخصصة للقطاع وكذا عدد املناصب املالية 
املخصصة له؛

•2 البطالة في ارتفاع مضطرد رغم كل املبادرات املتخذة؛

املبادرات  نجاح  يقوض  تداخل عدة قطاعات ومؤسسات   2•
املقترحة ملحاربة البطالة؛

 « »مقاوالتي  كبرنامج  التشغيل  إنعاش  برامج  •2 فشل جميع 
وتحفيز«..؛

عدم تفعيل دور املرصد الوطني للشغل؛ 2•

عدم مأسسة الحوار الوطني االجتماعي؛ 2•

 »400  « يقارب  املغرب  في  املمارسين  الشغل  •2 عدد مفت�سي 
املوارد  في  نقص  من  يعاني  التفتيش  فجهاز  هزيل،  رقم  وهو  مفتش 
البشرية واملادية واللوجستيكية. بالقياس مع حجم البنية االقتصادية 

املغربية ومحدودية الصالحيات املمنوحة لهم.

يبدو أن الحكومة ال تتوفر على إرادة سياسية حقيقية للرقي بهذا 
القطاع الحساس، أو أنها ال تريد أن تتوفر الدولة املغربية على جهاز رقابة 
البالد واملواطنين من االستغالل  اجتماعية قوي وقادر على تحصين 

ص من تطبيق القوانين.
ّ
املغرض والتمل

ملف التشغيل لم يعد خاضعا إلشراف الوزارة بل تشرف  2•
عليه وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات الخاضعة لوصاية الوزارة.

جل تدخالت السلطات العمومية تتجه نحو الشباب حاملي  2•
الشهادات دون سواهم.

عدم مالءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل والنسيج  2•
االقتصادي؛

بالصحة  الصلة  ذات  التشريعية  النصوص  تحيين  ضرورة  2•
والسالمة املهنية.

والكفاءات من حيث  للتشغيل  الوطنية  الوكاالت  في  نقص  2•
تغطية التراب الوطني، مع نقص في املوارد البشرية املتوفرة لديها؛

•2 تسجيل العديد من اإلضرابات الناتجة عن مطالبة العمال 
بحقوقهم؛
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 في 
ً
نقص االندماج، حيث أن الشباب والنساء أقل اندماجا 2•

سوق الشغل. مشاركة املرأة في اليد العاملة متدنية جدا )%23(. و 
مشاركة الشباب في تراجع؛

ق السكان في سن 
ُّ
خلق فرص العمل غير كاف الستيعاب تدف 2•

ا  ، أمَّ
ً
ز الوظائف الرسمية في الشركات األقدم واألكبر حجما

َّ
العمل، وتترك

قات في  عِوّ
ُ
منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة فتواجه العديد من امل

ع؛ التشغيل والتوسُّ

ي جودة الوظائف: يغلب على سوق الشغل الطابع غير 
ّ
تدِن 2•

ز التوظيف 
َّ
الرسمي ويتصف نمو الوظائف غير الفالحية بالبطء، ويترك

ب مهارات محدودة؛ كما أن اإلنتاجية 
َّ
التي تتطل في قطاع الخدمات 

متدنية، ويفتقر العمال إلى آليات كافية للحماية.

رابعا: قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 2•

قطاعات  عدة  مع  يتقاطع  لكونه  بامتياز،  أفقيا  قطاعا  يعد   
ومؤسسات أخرى، مما ينتج عنه تداخل في االختصاص واختالط في 
املسؤوليات، وبالتالي تأخر في تنفيذ البرامج املسطرة، لذلك نسجل ما 

يلي:

املؤطرة  والقانونية  الدستورية  املقتضيات  في أجرأة  التأخر  2•
للمساواة بين الرجل واملرأة وعدم قدرة الحكومة على ترجمة اآلليات 
املتعلقة بمحاربة التمييز ضد املرأة على أرض الواقع واستمرار بعض 

مظاهر التردد والتلكؤ غير املبرر في استكمال مسار تحقيق املناصفة؛

بلغت  حيث  الدستورية،  بحقوقها  املرأة  تمتع  في  التراجع  2•
نسبة األمية لدى النساء إلى مستويات قياسية، واستمرار ظاهرة الهدر 
واالنقطاع الدرا�سي، والحرمان من االندماج االقتصادي واالجتماعي، 
وارتفاع نسبة البطالة، وانسداد آفاق االرتقاء االجتماعي أمام الفتيات 

مما يكرس التوريث الجيلي للفقر؛

ملفهوم  املؤسساتي  الترسيخ  في  باألساس  تتمثل  التحديات  2•
املساواة وإدماجه في السياسات والبرامج القطاعية، وتأهيل القدرات 
البشرية في مجاالت التخطيط االستراتيجي إلدماج النوع في السياسات 
العمومية، وكذا توفير املعطيات والبيانات واإلحصاءات املرتبطة بالنوع 
والكفيلة بدعم تتبع املؤشرات املتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة 
امليزانية  خاصة  الصلة  ذات  األوراش  مع  وااللتقائية   »،2 إكرام   «

املستجيبة للنوع.

منها  يعاني  وبنيوية  اجتماعية  اختالالت  احتواء  صعوبة   2•
املجتمع املغربي جراء استمرار منطق اإلقصاء والتمييز والنظرة الدونية 
التواصل  وشبكات  اإلعالم،  وسائل  وفي  العام  الفضاء  في  للمرأة، 

االجتماعية؛

في  املتخصصة  البشرية  املوارد  في  القطاع من نقص  يعاني  2•
مجاالت تدخالته؛

غياب خطط إقليمية لحماية الطفولة؛ 2•

مستوى  على  سواء  القطاع  ملؤسسات  املتكافئ  غير  التوزيع  2•
الجهات أو بين العالم الحضري والعالم القروي؛

التأخر في إصدار النصوص التطبيقية ملجموعة من القوانين  2•
املصادق عليها؛

الخدمات  إلى  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  ولوج  صعوبة  2•
الصحية والتعليمية وإلى سوق العمل.

ـ مؤسسات الرعاية االجتماعية:

•2 ضعف التأطير التربوي بمؤسسات الرعاية االجتماعية؛

قلة األطر املتخصصة في مجا الت العمل االجتماعي؛ 2•

تواضع املستوى التعليمي واملعرفي للعاملين بهذه املؤسسات  2•
وضعف أجور العاملين بها؛

•2 تنزيل قانون مؤسسات الرعاية االجتماعية تواجهه اكراهات 
على أرض الواقع؛

غياب االهتمام بنساء العالم القروي؛ 2•

في  خاصة  التقنية  املعينات  على  الحصول  مسطرة  تعقد  2•
العالم القروي؛

غياب سياسة واضحة للحد من ظاهرة التسول؛ 2•

•2 التأخر في إعداد قانون العاملين االجتماعيين؛

التأخر في وضع قانون للدعم االجتماعي للشخص في وضعية  2•
إعاقة؛

التأخر في إعداد قانون يتعلق بالتعاون الوطني؛ 2•

البطء املسجل في وضع نظام جديد لتقييم اإلعاقة./. 2•

بلس ديبلرئيس:

شكرا، النائبة السيدة خديجة الزياني، شكرا لك،

مدبخلةيبلنائبةيبلس دةيخديجةيبلزياني،يمسلمةيللرئاسة

مداخلــــــــــــــة

السيــدة النائبة املحترمة خديجة الزياني

عن الفريق النيـــــــابي للتجمع الدستوري

للدراسة و التصويت على امليزانيات الفرعية داخل لجنة القطاعات 
االجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والتواصل برسم ميزانية2020

في الجلسة العــــــامــــــة

بتـــــــاريخ 14 نونبر 2019
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بسم هللا الرحمان الرحيم

السيد الرئيس املحترم،

السيدة والسادة الوزراء املحترمون،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة من هذا املنبر ألعرب لكم عن موقف 
فريق التجمع الدستوري بعد أن قام بتحليل ومناقشة ودراسة 
موضوعية ملضامين امليزانيات الفرعية داخل لجنة القطاعات 

االجتماعية ولجنة التعليم والثقافة واإلتصال برسم ميزانية 2020.

السيد الرئيس املحترم،

إننا، في فريق التجمع الدستوري، نعتبر قطاع التربية والتعليم 
والتكوين من القطاعات االجتماعية األساسية ببالدنا ، و من االوراش 

اإلستراتيجية، ومؤشرا من مؤشرات نجاح التنمية البشرية، كما 
أن هذا القطاع يحظى بعناية ملكية خاصة، شأنه في ذلك شأن 

باقي القطاعات االجتماعية األخرى، كالصحة والتشغيل والشباب 
والرياضة وشؤون املرأة...

إن أهم ما يميز مشروع قانون املالية لسنة 2020، هو تزامنه مع 
تنزيل القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتعليم 

والتكوين والبحث العلمي و بداية تفعيله باعتباره إطارا مرجعيا وطنيا 
ملزما للجميع في تنزيل مقتضياته وذلك لضمان استدامة مسلسل 

اإلصالح.

السيد الرئيس املحترم،

ال يخفى على أحد أن التعليم عموما والتعليم العالي على وجه 
الخصوص يلعب دورا رئيسيا في إعداد رأس املال البشري، الذي أصبح 
يفوق بأهميته رأس املال املادي، ألنه يسلح األفراد بالقدرات واملعارف 

واملهارات والقيم واالتجاهات التي تمكنهم من مواجهة متطلبات 
العصر،لكن البد أن نسجل أن هناك بعض املشاكل التي يعاني منها 
هذا القطاع وعلى رأسه النقص في التأطير البيداغوجي للعدد املتزايد 

من الطلبة الجدد ،مما يضطر إلى االستعانة بأطر مهنية من خارج 
 دكاترة الوظيفة العمومية أولى 

ً
قطاع التعليم العالي، في حين يبقى مثال

باإلدماج داخل الجامعات من غيرهم.

وتعاني الجامعات املغربية أيًضا كذلك من غياب االستقالل الكامل 
في التسيير وضعف امليزانيات املرصودة لها فضال عن املساطر البطيئة 
واملعقدة واإلجراءات التقليدية العقيمة لتسجيل الطلبة على مستوى 

اإلجازة واملاستر والدكتوراه، وقلة املنح الدراسية لطلبة املدن الصغيرة 
واألقاليم النائية.

أما على مستوى البحث العلمي، فمعلوم أن البحث العلمي يعد 
أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الشعوب في تحقيق التقدم ونيل 

مكانة وتقدير بين مختلف دول العالم، وتقيس أغلب املنظمات 
العلمية املعنية بتقييم املؤسسات العلمية والدول املختلفة بعدد 

األبحاث العلمية التي تقوم تلك املؤسسات برعايتها، غير أن األمر ليس 
كذلك في جامعاتنا التي تصنف دائًما في آخر السلم.

كما أن قطاع التكوين املنهي،هو اآلخر من أهم القطاعات 
االستراتيجية، وركيزة أساسية في تأطير وتكوين جيل من الكفاءات 
املهنية القادرة على تطوير االقتصاد الوطني، واملساهمة في التنمية 

والرقي االجتماعي واالقتصادي، بل أصبح أداة مهمة لالستجابة 
ملتطلبات سوق الشغل، خاصة وأن بلدنا انخرطت في عدد من 

األوراش الكبرى للمهن الجديدة، على رأسها اإلنطالقة الفعلية ملدن 
للمهن و الكفاءات بمختلف جهات اململكة وفق خصوصيات كل جهة.

إال أن هذا القطاع قطاع التعليم تواجهه مجموعة من التحديات 
واإلكراهات، رغم كل االعتمادات املالية التي يتم رصدها له سنويا، 

لذلك ندعو الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها ملواصلة مسلسل 
اإلصالحات والرقي به، وهذا لن يتأتى إال من خالل اتخاذ مجموعة 

من التدابير العملية، سواء على مستوى إعادة النظر في النموذج 
البيداغوجي، و االنفتاح على اللغات األجنبية، وتوفير األطر الكافية 
و املؤهلة، مع تحسين أوضاع هيئة التدريس وتحفيزها لضمان أداء 

أدوارها في هذا الورش اإلصالحي الكبير.

السيد الرئيس املحترم،

إن للثقافة دورا مهما في تطوير املجتمعات ورقيها، بل أضحت 
معيارا لقياس مستوى تطور الشعوب، وعامال أساسيا في التنمية، 

وقد نص الفصل الخامس من الدستور على أهمية املكونين اللغوي و 
الثقافي لبالدنا ، كما دعا جاللة امللك نصره هللا إلى النهوض بالرأسمال 

الالمادي لبالدنا و العمل على إيالئه املكانة الالئقة باعتباره ركنا 
أساسيا في التوجه االستراتيجي لبالدنا.

الشأن  جعل  تستهدف  قوية  تدخالت  اعتماد  معه  يقت�سي  مما 
املواطنات  من  فئة  أوسع  لدن  من  وممارسا  متداوال  شأنا  الثقافي 
بروافدها  الغنية  الوطنية  ثقافتنا  لقيم  ومستثمرا  واملواطنين، 
برنامج  تسطير  مع  املغربية؛  الشخصية  لبناء  الداعمة  ومكوناتها 
لتوفير البنيات الثقافية األساسية وتوزيعها بشكل عادل على املجال 
الترابي، بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والقطاع 
اإلبداع  ودعم  التراث،  وحماية  القرب،  سياسة  إعتماد  عبر  الخاص 
والتدبير. الحكامة  وتحسين  الثقافي،  التعاون  وتطوير  واملبدعين، 

السيد الرئيس املحترم،

وذلك  باملغرب  الحساسة  القطاعات  من  الصحة  قطاع  يعتبر 
املواطنين  حياة  على  مباشر  تأثير  لها  التي  القطاعات  من  باعتباره 
الصحة. حق  وهو  اإلنسان  حقوق  من  أساسيا  حقا  يضمن  فهو 
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إن الصحة ببالدنا تعرف خصاصا كبيرا في البنيات التحتية واملوارد 
البشرية والجودة الخدماتية، كما أنها تواجه مجموعة من االكراهات 

والتحديات خاصة على مستوى امليزانية، و التي بالرغم من ارتفاعها 
سنة بعد سنة اال أنها تبقى غير كافية و ال تصل للحد األدنى الذي 
نصت عليه منظمة الصحة العاملية في %10 من مجموع امليزانية 

العامة.

وندعو الحكومة على العمل على تقوية البرامج الصحية الوطنية 
وبرامج محاربة األمراض وتعزيز برامج صحة األم والطفل كأولوية 

وطنية وتعزيز صحة ذوي االحتياجات الخاصة وتقوية محاربة األمراض 
السارية، وتحيين املخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية خاصة 

لتجاوز ظاهرة اإلنتحار ببالدنا التي أصبحت مقلقة وتدعونا جميعا 
للبحث عن أسبابها وإيجاد الحلول املناسبة لها وكذا تعزيز اليقظة 

الصحية واألمن الصحي والتموين الدوائي.

كل هذا يتطلب منا جميعا، التفكير بشكل جدي في نموذج جديد 
عبر اعتماد املقاربة التشاركية ألجل وضع مخطط خاص بالصحة، 

ينبع من رغبة وإرادة في االستفادة من مختلف الخبرات املغربية 
في القطاع، وإشراكهم للمساهمة في تطوير قطاع الصحة ببالدنا، 

باعتباره ورشا اجتماعيا، يتطلب رؤية طويلة األمد، غير مرتبطة بعمر 
مسؤولية الوزير على رأس قطاع الصحة.

السيد الرئيس املحترم،

نعتبر في فريقنا أن قطاع الشباب والرياضة يعتبر من أهم قطاعات 
العمل املباشر الذي يروم خدمة التنشئة االجتماعية وقضايا الطفولة 

والشباب والنساء، بل يعد قطاعا استراتيجيا لتكريس قيم املواطنة 
والتربية على الحقوق والواجبات وفضاء إلنتاج األبطال الرياضيين في 

جميع التخصصات ؛وال يمكن أن نترجم هذه األهداف إال بتوفير املوارد 
البشرية املختصة واألطر اإلدارية والبنيات التحتية ومرافقها املتعددة 

وفق شروط الجودة والحكامة ومسئولية الضمير املنهي.

أن قطاع الشباب والرياضة حظي بنصيب وافر من االهتمام ضمن 
األوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها املغرب منذ تولي صاحب 

الجاللة امللك محمد السادس العرش ، حيث ارتكزت املبادرات 
امللكية في هذا القطاع على تصور واضح وإستراتيجية شاملة ومتكاملة 

للنهوض به، قوامها التأهيل املادي والبشري، وتوفير البنيات التحتية 
الضرورية والتجهيزات الالزمة .

كما نثمن كل ما قدمه الوزراء السابقين من تعزيز للبنيات التحتية 
للمؤسسات الرياضية ودور الشباب وتأهيلها، وتطوير العرض 

التخييمي، ومالعب القرب.

كما نسجل بنفس إيجابي ما تضمنته االستراتيجية الوطنية 
املندمجة للشباب 2015-2030 من إلتزامات وبنود والتي تشكل مدخال 

نحو انبثاق فلسفة جديدة تثمن ولوج الشباب إلى مواطنة كاملة 

وفعالة، بما يف�سي إلى تغيير سلوكهم ومواقفهم واالرتقاء بمقاربة 
قضايا مجتمعهم.

السيد الرئيس املحترم،

من القطاعات االجتماعية األساسية كذلك هناك الشغل، الذي 
يعتبر نتيجة لكل السياسات العامة، االقتصادية منها واالجتماعية، 

فالشغل هو الحافظ لكرامة االنسان والدافع األكبر لالستقرار واملحور 
الحقيقي للمساهمة في دوران عجلة االقتصاد.

اننا في فريق التجمع الدستوري نعتبر مشكل التشغيل ببالدنا 
مسؤولية الحكومة بكل مكوناتها التي ينبغي عليها إدراج موضوع الشغل 

في إستراتيجية وطنية أوسع نطاقا.

ويجب على الحكومة أيضا أن تعمل على تهيئة بيئة داعمة على 
رأسها استقرار االقتصاد، وسهولة ممارسة األعمال، وسيادة القانون؛ 

ى ملنشآت األعمال أن تنمو وتخلق فرص العمل. وهنا ال  حتى يتسنَّ
يفوتنا اإلشارة إلى ضرورة التسريع في اخراج قانون االضراب وقانون 

النقابات.

 أن تتبنى الحكومة مقاربة أفقية ترتكز 
ً
كما انه من الضروري أيضا

على توجهات استراتيجية تشمل، على الخصوص، جميع الرافعات 
املتعلقة بدعم خلق فرص الشغل،واملالءمة بين التكوين والتشغيل، 

وتكثيف برامج التشغيل،واستهداف بعض القطاعات الواعدة؛مع 
اعتماد التشخيصات الترابية ملعرفة اإلمكانيات الكامنة لالستثمار من 

أجل التشغيل الذاتي.

السيد الرئيس املحترم،

ان بناء مجتمع متماسك ومتضامن، يمر حتما عبر الحفاظ على 
تماسك العائلة املغربية النواة الصلبة الحاملة للقيم االجتماعية 

واألخالقية والدينية والروحية؛

إال ان هذه االسرة تتعرض في الوقت الحالي لغياب االستقرار تحت 
تأثير غالء املعيشة، والهشاشة وضياع قيم التضامن والتماسك ...

كما نرى أن في استقرار االسرة الوسيلة األفضل للحد من كل 
الظواهر السلبية التي يعيشها مجتمعنا كانتشار التسول والتشرد 
واألطفال املتخلي عنهم، والهجرة السرية وظاهرة العنف املجتمعي.

لذا ندعو الحكومة إلى ضرورة أن يكون الهدف االستراتيجي لكافة 
السياسات العمومية هو دعم الطبقات الهشة و توسيع الطبقة 

الوسطى ودعمها لتشكل القاعدة العريضة، وعماد االستقرار والقوة 
املحركة لإلنتاج واالبداع مع ضرورة العمل على القضاء على كافة 

أشكال التمييز ضد النساء .

السيد الرئيس املحترم،

إن الحركية الديمقراطية التي يعيشها املغرب، حاليا، وضعت على 
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الواجهة قضية إصالح قطاع اإلعالم العمومي ومواكبة قطاع اإلتصال 
بكل مكوناته، نظرا لالدوار التي تلعبه هذه الوسائل، في مرافقة 

التحوالت املنشودة في بالدنا خاصة بعد مصادقة املغاربة على دستور 
جديد .

وال بد أن نستحضر هنا املبادئ األساسية التي تنظم الخدمة 
العمومية، والتي تتمثل في ضرورة تقديم منتوج جيد، يعكس األحداث 
والقضايا الكبرى في املجتمع، خاصة تلك التي تتعلق بالجدل السيا�سي 

وباملشاكل االقتصادية واالجتماعية وبملفات الفساد، والرشوة 
ونهب املال العام، كما تقوم بتغطية نزيهة لالحتجاجات والتظاهرات، 

وتسلط الضوء على أهدافها وخلفياتها، وباإلضافة إلى هذا الدور 
اإلخباري، تساهم وسائل اإلعالم العمومية في تنشيط التعددية 
السياسية والثقافية واالجتماعية، وتلعب دورا هاما في التربية 

والتثقيف...

ورغم أن الشركات التلفزية حصلت على أموال عمومية ضخمة 
من أجل اإلرتقاء بجودة البرامج واإلنتاجات لكن لألسف لم يتم ترجمة 

هذه األهداف إلى درجة أن قام املجلس األعلى للحسابات برسم سنة 
2018، برصد تقرير حولها .

وأفاد التقرير أن وضعية شركة “صورياد 2M”، وكذا الشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية مقلقة، وأكد أن تحليل الوضعية 

املالية للشركتين يبين ضعفهما وهشاشتهما.

كما نالحظ أن عددا كبيرا من بنود دفاتر التحمالت لم تطبق منذ 
توقيعها في سنة 2012،جلها مرتبط بانتاج برامج الخدمة العمومية 

وبتحسين جودة وأداء القنوات اإلذاعية والتلفزية .

لكل هذه االعتبارات، فإن الوقت قد حان، في إطار املطالب 
الديمقراطية، التي ترفعها فئات واسعة من الشعب املغربي،ان نطالب 
من الدولة و الحكومة بالتدخل عاجال من أجل اتخاذ جميع اإلجراءات 

لتكون هذه القنوات في مستوى تطلعات الشعب املغربي ؛مواكبة 
لألحداث واألخبار التي تهمه؛ واحترام مقتضيات دفتر التحمالت ؛وكذا 

اإلجراءات التي تحفظ وتحمي حقوق الصحافيين والعاملين هذه 
القنوات ، وتضمن استمرار في أداء واجبها املنهي وتحمالتها أمام الشعب 

املغربي على مستوى الخدمة اإلعالمية العمومية.

من جهة أخرى وأمام تراجع الصحافة املكتوبة في مقابل تنامي 
الصحافة اإللكترونية، ومواقع التواصل اإلجتماعي التي اكتسحت 

فضاءاتنا؛ عادت الصحافة الورقية تعاني أكثر مما م�سى بسبب هذا 
الهجوم التكنولوجي.

وبالنظر لهذه العوامل وأيضا لغياب معطيات مدققة حول 
متطلبات السوق وإشكالية ضعف املقروئية، ندعو الحكومة إلى 

مواصلة دعم مختلف املؤسسات اإلعالمية العمومية وكل املقاوالت 
اإلعالمية املهنية الوطنية سواء منها املكتوبة أواإللكترونية وإيالء 

قطاع الصحافة الجهوية املزيد من االهتمام والدعم في ظل إعتماد 
بالدنا ورش الجهوية املتقدمة .

السيد الرئيس املحترم،

وأخيرا وكفريق التجمع الدستوري نثمن ما تبذله الحكومة من 
مجهودات للنهوض بالقطاعات االجتماعية ؛نساند ما جاءت به من 

إجراءات وتدابير من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

بلس ديبلرئيس:

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد قادة لكبير، فأنت 
االستقاللي  الفريق  باسم  الكبير  قادة  للسيد  نستمع  تفضل،  قائد، 

للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديقادةيبلكبي7:

أشرفي علىي بلرح مي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مون،

بلس ديبلرئيس:

السادة النواب، في الخطوط األخيرة.

بلنائبيبلس ديقادةيبلكبي7:

بداية، ال بد من اإلشارة إلى أن القطاعات اإلجتماعية التي نناقش 
ميزانياتها الفرعية لها أن أهمية بالغة وتهم شريحة واسعة من الشعب 
املغربي الذي يعاني بطبيعة الحال من الفقر والتهميش، ولذلك كان ال 
بد من إبداء رأينا في هذه القطاعات، وباملناسبة أشكر جميع الفرق التي 
تنازلت عن حقها، وبالتالي أتاحت لنا املجال للكالم في هذه القطاعات؛

فعلى مستوى قطاع الصحة السيد الرئيس، نسجل وبكل أسف 
وقوف  ولعل  تشوبه،  التي  االختالالت  وواقع  القطاع  خدمات  تردي 

املجلس األعلى للحسابات...

بلس ديبلرئيس:

السادة النواب، السادة النواب...

بلنائبيبلس ديقادةيبلكبي7:

على مجموعة من من املالحظات، أكبر دليل على أن الصحة تعاني 
من أمراض مزمنة على أن الصحة تعاني من أمراض مزمنة.
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بلس ديبلرئيس:

السادة النواب �سيء ما من االحترام عندما يتدخل أحد زمالئكم.

بلنائبيبلس ديقادةيبلكبي7:

وهو ما نجده يتكرر في التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات 
خاصة ما يتعلق بسوء تدبير مخزون األدوية واملواد الصيدلية الذي ينتج 
عنه ارتفاع في تكاليف ميزانية األدوية للوزارة، باإلضافة إلى مالحظات 
أخرى وقفنا عندها بشكل دقيق داخل اللجنة، وهذا يدل على أن الوزارة 
لم تحرك ساكنا لتجاوز هذه االختالالت واملعضالت التي تشل الخدمات 
الصحية ببالدنا، لقد شكلت التغطية الصحية الشاملة وسيلة وهدفا 
لتحقيق العدالة اإلجتماعية املرجوة، لكن يؤسفنا تقاعس الحكومة 
في تنزيل النصوص التطبيقية ملجموعة من القوانين التي صادق عليها 
البرملان واملرتبطة أساسا بتفعيل التغطية الصحية وتعميمها على فئات 
املستقلين واملهن الحرة وفئات األجراء، وهو أمر ينطبق أيضا على نظام 
التغطية الصحية الراميد وما وصله هذا النظام، ألنه كان من املقرر 
أن هذا النظام يغطي 7 داملليون من املواطنين املغاربة، اآلن الحكومة 
أعلنت أنه وصل ل 14 مليون نسمة الذين يستفيدون من النظام، فهذا 
يعني أنه بدال كما جاء على لسان الحكومة من أن ننقص من هاد العدد 
أصبحنا في تزايد بل تضاعف العدد، مما يعني أن الفقر يتزايد وأن 

الهشاشة تتزايد كذلك.

كما ال تفوتنا الفرصة لنعرج على الوضعية الكارثية للمستعجالت 
التي تعرف مجموعة من اإلشكاالت من نقص في األطر الطبية والشبه 
التخصص وسيارات  املهول على مستوى أطباء  الطبية، والخصاص 
اإلسعاف غير املجهزة ونقص حاد في املوارد للبشرية، وضعف مخزون 
الدم وغياب األدوية ومادة األوكسجين، وضع مترد بسبب املفارقات 
الكبيرة بين العرض والطلب، لذلك، السيد الوزير، نرى أن وضعية 
املستعجالت البد من جعلها ضمن أولوياتكم لتحسينها باعتبارها واجهة 

القطاع األولي التي تقيس نجاح السياسة الصحية.

بالنسبة لقطاع التعليم، فإن وضعية هذا القطاع ببالدنا تدعو 
لكثير من القلق، قلق يؤسسه اقتناعنا الكبير أن ال مستقبل لوطننا إال 
باالستثمار في العنصر البشري، وهو ما ال تحققه بكل أسف منظومة 
التعليم الوطنية، حيث أصبحت املدرسة العمومية على هامش التنمية 
ولم تعد تلك البوابة التي تحقق االرتقاء االجتماعي، بل إننا أصبحنا 
وهنا  تعليم طبقي جديد،  أمام  الخاص  التعليم  انتشار  وأمام  اليوم 
يجب أن ننبه الحكومة أن اعتمادها لنظام التعاقد في قطاع التعليم 
يضر باملنظومية في الجوهر، على اعتبار أن نساء ورجال التعليم هم 
عماد إصالح منشود، وكيف يمكن أن نتقبل أن تدرج ميزانية األساتذة 
ضمن النفقات واملعدات املختلفة، لذلك فإن إحدى أولويات األولويات 
هي إعادة االعتبار لنساء ورجال التعليم وضمان كل الظروف املادية 
والقانونية ألداء مهامهم الوطنية في أحسن الظروف؛ وإذا كان األمر 

كذلك بالنسبة للتعليم املدر�سي فإن قطاع التكوين املنهي الزال يرضخ 
لهذا  الكبيرة  امللكية  الرعاية  من  بالرغم  بنيوية  مشاكل  وطأة  تحت 
املستدامة،  التنمية  في  قاطرة  إلى جعله  دعا جاللته،  الذي  القطاع 
وباقتضاب شديد ال زالت شبكات املؤسسات التكوينية مركزة في جهات 
بعينها في حين تفتقر أقاليم كثيرة ملؤسسات متخصصة في التكوين املنهي 

خاصة تلك التخصصات املطلوبة في سوق الشغل.

أن  الرئيس،  السيد  واملرأة فيؤسفنا،  التضامن  لقطاع  وبالنسبة 
نجدد تنبيه الحكومة إلى عدد من الظواهر االجتماعية التي أصبحنا 
نعيشها بكل أسف داخل املجتمع املغربي، من املسنين املهملين وأطفال 
يندى  للمرأة ومظاهر اجتماعية عديدة  شوارع واغتصابات وتعنيف 
لها الجبين، تجعلنا نحن إلى موروثنا الثقافي ومقاصد مجتمعنا املغربي 
املبني على التضامن والتكافل الذي أبانت عليه أجيال متعاقبة، وفي 
هذا الصدد إننا ندعو الحكومة للبحث عن سبل إعادة االعتبار لألسرة 
للمغربية لكي تكون موضوع ورش وطني يشارك فيه الجميع حكومة 
وبرملانا وإعالما ومجتمعا مدنيا لبحث إشكالية التأطير وتقليص هذه 
الظواهر، وهذا يحيلنا للتساؤل عن الغاية من مجموعة من القوانين 
الصادرة عن البرملان ونذكر على وجه الخصوص املجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة الذي لم يتم تفعيله إلى غاية اليوم، إضافة إلى قانون 
مؤسسات الرعاية االجتماعية سواء منه القانون 14.05 أو القانون 

65.15 الذين صادق عليهما البرملان.

بالنسبة للمعاقين، فإن فئات ذوي االحتياجات الخاصة يعانون 
شح  ومن  وتهميشهم،  إقصاءهم  تعمق  التي  السياسات  ظلم  من 
املوارد املخصصة للنهوض بأوضاعهم، لذا نأمل أن تسرع الحكومة في 
إخراج بطاقة املعاق وتفعيل مناصب الشغل املخصصة لهم وتوسيع 
الولوجيات داخل املؤسسات واملرافق العمومية لتسيير استفادتهم من 
الخدمات، إضافة إلى ضرورة تقديم إعانات ألسرهم لتشجيعهم على 

احتضانهم وتكوين مربيات خاصة لذوي إعاقة التوحد.

البطالة،  معضلة  فإن  املنهي،  واإلدماج  الشغل  لقطاع  بالنسبة 
السيد الرئيس، أصبحت تنخر آمال وطموحات الشباب املغربي، هذا 
الشباب املعول عليه لرفع رهان املستقبل، واألمر يتفاقم بنسبة خطيرة 
لدرجة أصبح فيها الشباب يعبر عن تذمره في املحافل الكروية والرياضية 
بشعارات خطيرة، يرفعها هؤالء، ما هي إال تنبيه للحكومة لتتدخل بحزم 
ملعالجة اإلشكاالت وتوفير فرص الشغل كحق دستوري، وألن الثقة ال 
تأتي إال باإلجراءات امللموسة بدل الشعارات الرنانة، فإننا نعبر وبكل 
أسف عن امتعاضنا من االستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي وعدت 
من خاللها الحكومة بخلق مليون و200 ألف منصب شغل خالل 4 
سنوات، في الوقت الذي ال تمكن معدالت النمو املحققة إال من خلق 
66 ألف منصب شغل بدل 300 ألف منصب شغل سنويا كما وعدت 
به الحكومة، كما أننا نسجل الغياب التام للوكالة الوطنية إلنعاش 
الشغل والكفاءات في العديد من املناطق القروية، كذلك األمر بالنسبة 
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ملفتشيات التشغيل التي توجد فقط على مستوى الجهات، وبالتالي فإنها 
ال تغطي جميع أقاليم الجهة، وهذا راجع إلى أن الوزارة ال تتوفر على 

تمثيليات على مستوى األقاليم داخل الجهة؛

وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة:

فإن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام كبير داخل الفريق، 
ولهذا فأول مالحظاتنا هي ضعف امليزانية املخصصة للقطاع، والتي 
نجزم على أنها لن تفي باألهداف واملخططاتها املسطرة، كما ال تفوتني 
القروي  بالعالم  الشباب  وضعية  بخطورة  الحكومة  لتنبيه  الفرصة 
واملناطق النائية التي تعرف غيابا أو تعرف تغييبا للسياسات العمومية 
املتعلقة بالشباب والرياضة على حد سواء، شباب ال يجد أمامه سوى 
ومن  اإلشكالية  تعميق  من  يزيد  ما  وهو  الكبرى،  املدن  نحو  الهجرة 
األزمات، لهذا ندعو الحكومة في هذا اإلطار إلى تبني سياسة القرب عند 

برمجتها ملختلف البرامج واملخططات؛

يبقى بطبيعة الحال فقط، بالنسبة لقطاع الثقافة، فإننا نسجل 
وبكل أسف استمرار الحكومة الحالية في اعتبار قطاع الثقافة عبئا 
ميزانياتيا صرفا يجانب املسار الذي تنحو إليه الدول املتقدمة في هذا 
املجال، حيث لم تتجاوز ميزانية هذا القطاع برسم سنة 2020 أي 
782 مليون درهم، 330 منها فقط لإلستثمار، وهو رقم بعيد جدا عن 
املتوسط العالمي للثقافة الذي يتجاوز %2.5 على املستوى العالمي، 
بينما لن يتجاوز %0.5 من امليزانية العامة للدولة ببالدنا شأنه شأن 
البحث العلمي، ستبقى، السيد الرئيس، الثقافة في عهد هذه الحكومة 
تكرس ملزيد من اإلندحار الثقافي وسترسخ مزيدا من اإلستيالب الثقافي..

مدبخلةيبلنائبيبلس ديبلكبي7يقادة،يمسلمةيللرئاسة

تدخل لكبير قادة في مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات 
االجتماعية والتعليم والثقافة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة النواب

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية، وهي 

القطاعات التي تعني بصفة مباشرة فئات عريضة من الشعب املغربي، 
وخاصة الطبقات الفقيرة والهشة، والتي تنتظر بفارغ الصبر أن يجمل 

هذا

ا املشروع بعضا من التغيير على واقع بئيس تعيشه هذه 
القطاعات، التي أضحت بحق نقطة سوداء في عمل حكومتكم

فعلى مستوى قطاع الصحة:

السيد الرئيس

إننا نسجل وبكل أسف تردي خدمات القطاع وواقع اإلختالالت 
التي تشوبه، ولعل وقوف املجلس األعلى للحسابات على مجموعة 
من املالحظات اكبر دليل على أن الصحة تعاني من أمراض مزمنة 

متراكمة تدعو للقلق وتستدعي التدخل السريع ملعالجتها، والتي سبق 
أن وقف عندها املجلس في تقريره السابق، وهو مانجده يتكرر في هذا 
التقرير خاصة ما يتعلق بسوء تدبير مخزون األدوية واملواد الصيدلية 
الذي ينتج عنه ارتفاع في تكاليف ميزانية األدوية للوزارة باإلضافة إلى 
مالحظات أخرى وقفنا عندها بشكل دقيق داخل اللجنة. وهذا يدل 
على أن الوزارة لم تحرك ساكنا لتجاوز االختالالت واملعضالت التي 

تشل قاعدة الخدمات الصحية ببالدنا.

لقد شكلت التغطية الصحية الشاملة وسيلة وهدف لتحقيق 
العدالة االجتماعية املرجوة، لكن يؤسفنا تقاعس الحكومة في تنزيل 
النصوص التطبيقية ملجموعة من القوانين التي صادق عليها البرملان 

سواء خالل الوالية السابقة او الحالية واملرتبطة أساسا بتفعيل 
التغطية الصحية وتعميمها على فئات املستقلين واملهن الحرة وفئات 
األجراء، وهو أمر ينسحب ايضا على نظام التغطية الصحية »راميد« 

الذي أضحى هو نفسه يحتاج إلى عملية مستعجلة بعدما أصبحت 
بطاقته ال تغني فائدة وبعد تحولت املواعيد من األسابيع الى األشهر، 

وبعد أن أصبحت املستشيفات بنايات خالية من األدوية خاصة 
االستعجالية ومن املعدات الطبية واالطر الطبية، بفعل الضغط 
املرتفع بعد ان اصبح عدد حاملي هذه البطاقة يتجاوز 14 مليون 

مواطن مما يؤشر بوضوح على ارتفاع معدالت الفقر والهشاشة،

نظام لم ندخر أي جهد في إمداد الحكومة باقتراحات عديدة من 
شأنها ان ترفع املعيقات واألعطاب التي يواجهها على األقل من الناحية 

الهيكلية وفي هذا اإلطار لقد سبق لنا بالفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية ان تقدمنا بمقترح قانون يق�سي بإحداث هيئة مستقلة 

لتدبير نظام املساعدة الطبية، وهو نفس التوجه الذي جاء في عرضكم 
السيد الوزير بمعنى أن الحكومة كانت ستستفيد من زمن اإلصالح لو 

أنها تبنت املقترح في حينها.

كما ال تفوتنا الفرصة لنعرج على الوضعية الكارثية للمستعجالت 
والتي تعرف مجموعة من اإلشكاالت من نقص األطر الطبية وشبه 
طبية، الخصاص املهول على مستوى أطباء التخصص، سيارات 

إسعاف غير مجهزة نقص في املوارد البشرية، ضعف مخزون الدم، 
غياب األدوية ومادة األكسيجين، وضع مترد وكارثي بسبب املفارقة 
الكبيرة بين العرض والطلب، لذلك السيد الوزير نرى إن وضعية 
املستعجالت البد من جعلها ضمن اولوياتكم لتحسينها باعتبارها 

واجهة القطاع األولى التي تقيس نجاح السياسة الصحية.

قطاع التعليم

وإذا كانت الصحة تشكل بحق نقطة سوداء في عمل هذه 
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الحكومة، فإن وضعية قطاع التعليم ببالدنا تدعو لكثير من القلق، 
قلق يعززه اقتناعنا الكبير أن ال مستقبل لوطننا اال باالستثمار في 

العنصر البشري، وهو ما ال تحققه بكل أسف منظومة التعليم 
الوطنية، حيث أصبحت املدرسة العمومية على هامش التنمية ولم 

تعد تلك البوابة التي تحقق االرتقاء االجتماعي، بل إننا أصبحنا اليوم 
وأمام تغول التعليم الخاص، امام تعليم طبقي جديد.

وهنا يلزم أن ننبه الحكومة أن اعتمادها نظام التعاقد في قطاع 
التعليم يضر املنظومة في الجوهر على اعتبار أن نساء ورجال التعليم 

هم عماد أي اصالح منشود، فكيف يمكن أن نعبئ طاعات االف 
الشباب من نساء ورجال التعليم في الوقت الذي ال نحقق لهم منظومة 

مستقرة، وكيف يمكن ان نتقبل أن تدرج ميزانية األساتذة ضمن 
النفقات واملعدات املختلفة، لذلك فإن أحد أولى األولويات هو إعادة 

االعتبار لنساء ورجال التعليم، وضمان كل الظروف املادية والقانونية 
ألداء مهامهم الوطنية في أحسن الظروف.

السيد الرئيس لقد تعبنا من تكرار املشاكل البنيوية لقطاع التعليم 
من اكتظاظ ونقص في املوارد البشرية وتكوين مستمر لها، وتوفير 
الوسائل الديداكتكية الحديثة، وتأهيل املؤسسات املدرسية التي 

أضحت كثير منها غير صالحة للتدريس، فضال عن النقص الحاد في 
االطعام والنقل املدر�سي، وسء انتشار املؤسسات التعليمية، خاصة 
بالعالم القروي وهو االمر الذي يستمر معه الهدر املدر�سي في االرتفاع 

خاصة في صفوف الفتاة القروية التي تبقى بحق أكبر ضحية للمنظومة 
التعليمية الوطنية.

وإذا كان االمر كذلك بالنسبة للتعليم املدر�سي فإن قطاع التكوين 
املنهي ال زال يرزح تحت وطأة مشاكل بنيوية بالرغم من الرعاية 

امللكية الكبيرة بهذا القطاع الذي دعا جاللته الى جعله قاطرة للتنمية 
املستدامة، وباقتضاب شديد الزالت شبكة املؤسسات التكوينية 

مركزة في جهات بعينها، في حين تفتقر أقاليم كثيرة ملؤسسات 
متخصصة في التكوين املنهي خاصة تلك التخصصات املطلوبة في 

سوق الشغل، بل ان تخصصات كثيرة أضحت اليوم متجاوزة وتحيل 
مباشرة على البطالة حيث

اكد املندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها حول التكوين املنهي 
أن نسب البطالة في صفوف حاملي شواهد التكوين املنهي أكبر بكثير 

من مثيالتها في التعليم العام، دون أن نن�سى غياب املواكبة في التكوين 
وضعف األوراش وغياب او نقص املواد التطبيقية، وهو ما دفع إحدى 

املؤسسات املتخصصة في التشغيل الى الشكوى من جودة التكوين.

أما البحث العلمي، فيبقى خارج أجندة الحكومة بالرغم من أنه 
السبيل الوحيد لتحقيق التنمية املستدامة على اعتبار أن مفتاح 

التقدم هو امتالك التكنولوجيا، ويكفي ان نذكر الحكومة ان براءة 
اختراع واحد قد تدر مجموعة ميزانية الدولة لسنة كاملة، في الوقت 

الذي تستمر فيه عشرات االدمغة واملخترعين املغاربة في الهجرة بحثا 
عن بيئة حاضنة ألفكارها وابداعها واختراعاتها التي تقابل بكثير من 

التهميش والالمباالة في وطنهم االم.

قطاع التضامن واملرأة.

السيد الرئيس ،

وككل سنة يؤسفنا أن نجدد تنبيه الحكومة إلى عدد من الظواهر 
االجتماعية التي أصبحنا نعيشها بكل اسف داخل املجتمع املغربي 

من مسنين مهملين واطفال شوارع واغتصابات وتعنيف املرأة ومظاهر 
اجتماعية عديدة يندى لها الجبين، تجعلنا نبكي موروثنا الثقافي 

ومقاصد مجتمعنا املغربي املبني على التضامن والتكافل التي أبانت 
عليها أجيال متعاقبة، وفي هذا الصدد إننا ندعو الحكومة للبحث عن 

سبل إعادة اإلعتبار لألسرة املغربية وان تكون موضوع ورش وطني 
يشارك فيه الجميع حكومة وبرملانا واعالما ومجتمعا مدنيا لبحث 

إشكالية التأطير وتقليص هذه الظواهر.

وهذا يحيلنا للتساؤل عن الغاية من مجموعة من القوانين 
الصادرة عن البرملان ونذكر على وجه الخصوص املجلس االستشاري 

لألسرة والطفولة الذي لم يتم تفعيله إلى غاية اليوم إضافة إلى قانون 
مؤسسات الرعاية االجتماعية.

ان التحدي اليوم ليس فقط الرفع من الدور التي من شأنها ان 
تأوي هذه الشرائح العريضة املتخلى عنها بقدر ما نؤمن على أن التحدي 

الحقيقي والذي يلزم الوقوف عنده هو ايجاد تدابير لرعاية الفئات 
املحرومة من األسر من جهة، وإعادة إدماج الفئات املهملة داخل 

أسرهم من جهة اخرى عن طريق تقوية التأطير وتعزيز معايير التضامن 
والتكافل العائلي، بهذا نكون فعال نجحنا في حل املسألة االجتماعية.

ال يمكن تلخيص معاناة الفئات ذوي اإلحتياجات الخاصة في بضع 
دقائق او ساعات فباإلضافة الى معاناتها من ظلم اإلعاقة التي اجتاحت 
أجسادهم يعانون من ظلم السياسات التي تعمق اقصاءهم وتهميشهم 

ومن شح املوارد املخصصة للنهوض بأوضاعهم، لذا نأمل أن تسرع 
الحكومة في إخراج بطاقة املعاق وتفعيل مناصب الشغل املخصصة 
لهم وتوسيع الولوجيات داخل املؤسسات واملرافق العمومية لتيسير 

استفادتهم من الخدمات إضافة إلى ضرورة تقديم إعانات ألسرهم 
لتشجيعهم على احتضانهم وتكوين مربيات خاصة لذوي إعاقة 

التوحد.

قطاع الشغل واإلدماج املنهي:

السيد الرئيس، ان معضلة البطالة أصبحت تنخر أمال و طموحات 
الشباب املغربي هذا الشباب املعول عليه لرفع رهان املستقبل، و األمر 

يتفاقم بنسبة خطيرة لدرجة اصبح فيها الشباب يعبر عن تدمره في 
املحافل الكروية والرياضية بشعارات خطيرة يرفعها هؤالء، ماهي اال 
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تنبيه للحكومة لتتدخل بحزم ملعالجة اإلشكاالت وتوفير فرص الشغل 
كحق دستوري، ان األرقام املخيفة تدل على ان برامج الحكومة في 
واد والتزاماتها في واد أخر، أرقام تدل على ان الخطابات الحكومية 

ماهي اال شعارات ال عالقة لها بالتدبير الحقيقي للملفات الكبرى التي 
وعدت بها املواطنين من خالل برامجها االنتخابية والحكومية، وهو ما 

أكدته املندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها اإلخبارية على فشل 
سياسة الشغل اساسا في العالم القروي الذي ال زال ينتظر اإلنصاف، 

حيث سجل خالل الربع الثاني من سنة 2019 فقدان 125 منصب 
شغل بالوسط القروي و خالل الفصل الثاني من سنة 2019، تميزت 

وضعية سوق الشغل بمواصلة تراجع معدالت النشاط والشغل، 
باإلضافة إلى أن حجم السكان في سن النشاط، البالغين من العمر 15 

سنة فما فوق، قد سجل ارتفاعا مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 
2018، بوتيرة أعلى من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين.

وألن الثقة ال تأتي اال باإلجراءات امللموسة بدل الشعارات الرنانة، 
فإننا نعبر بكل أسف عن امتعاضنا من االستراتيجية الوطنية للتشغيل 

التي وعدت من خاللها الحكومة بخلق 1 مليون و200 الف منصب 
شغل خالل اربع السنوات في الوقت الذي ال تمكن معدالت النمو 

املحققة اال من خلق 66 الف منصب شغل بدل 300 الف منصب 
شغل كما وعدت الحكومة

السيد الرئيس

هذا ونسجل الغياب التام للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل في 
العديد من املناطق القروية والتي طالبنا في مناسبات عديدة بتعميمها 
في العالم القروي و إمداد املوجودة باملوارد البشرية الكافية على األقل 

لتساهم في توجيه طالب الشغل وتقديم املساعدة لهم. باإلضافة إلى 
مطالبتنا بتمثيلية الوزارة على مستوى األقاليم علما ان التمثيلية 

الجهوية برهنت فشلها في القيام بدورها الكامل عبر تراب الجهة بسبب 
قلة األطر.

أما بخصوص جهاز التفتيش فالبد أن ننوه بالعمل الجاد الذي 
يقوم به على مستوى ضبط االحتقان الذي ينشأ في النزاعات الفردية 

والجماعية والوقوف على مدى احترام قوانين الشغل وحماية 
اإلطراف، بالرغم من االكراهات التي تعترضه من ضعف املوارد 

البشرية والخصاص في وسائل العمل وهذا يلزم الحكومة بضرورة 
التفاعل اإليجابي مع قضاياه وانتظاراته وتقويته حتى يتسنى له القيام 

بمهامه املنوطة به والتي تروم ضمان الحقوق األساسية لألجراء 
باعتباره أحد عناصر القوة املشجعة على جلب االستثمار األجنبي 

وتوفير مناصب شغل ومواجهة البطالة.

قطاع الشباب والرياضة :

السيد الرئيس،

ان قطاع الشباب والرياضة يح�سى باهتمام كبير داخل الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية خاصة وان فئة الشباب تمثل الفئة 
العريضة الفاعلة في بناء املجتمعات وتنميتها، وهي القاعدة الهرمية 
املهمة لسكان املغرب نتيجة النمو الديموغرافي الذي يعرفه، ولهذا 
فأول مالحظاتنا هي ضعف امليزانية املخصصة للقطاع والتي نجزم 
على انها لن تفي باألهداف واملخططات املسطرة من جهة وأهداف 
وتوصيات الخطب امللكية التي بوأت الشباب مكانة مهمة من جهة 

أخرى، لذلك نتأسف لغياب برامج ذات إشعاع كبير للشباب تضمن 
صقل مواهبهم وتكييفهم السليم واملالئم مع املجتمع وتحول بينهم وبين 

قوارب املوت، لهذا السيد الوزير نتساءل عن أسباب تأخر السياسة 
املندمجة للشباب، و نفس السؤال نطرحه بخصوص الهيئة الوطنية 

للشباب واملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

كما ال تفوتني الفرصة السيد الوزير لتنبيه الحكومة في شخص 
قطاعكم بخطورة وضعية الشباب بالعالم القروي واملناطق النائية 
التي تعرف تغييبا للسياسات العمومية املتعلقة بالشباب والرياضة 

على حد سواء، شباب اليجد أمامه سوى الهجرة نحو املجال الحضري 
وهو ما يزيد تعميق اشكاالته وأزماته لهذا ندعو الحكومة في هذا اإلطار 

الى تبني سياسة القرب عند برمجتها للبرامج والخطط املخصصة 
للشباب.

السيد الرئيس، ان الرياضة لم تعد ترفا في املجتمعات بقدر ماهي 
سياسة عمومية ترمي لتحقيق السلم اإلجتماعي و تخضع للتقييم 

وقياس األثر على املستويين االجتماعي واإلقتصادي بل ايضا السيا�سي 
باعتبارها اداة تعتمدها الدول املتقدمة لتصريف مواقفها السياسية، 

ونحن ندعو الحكومة في هذا املقام العتبارها قاطرة لتحقيق التنمية 
عبر صناعتها لإلبطال مما يلزمها بدل املزيد من الجهود لتشجيع 

املواهب الرياضية وتحقيق العدالة املجالية من خالل تعميم مالعب 
القرب في املجاالت الترابية القروية وخلق برامج رياضية ذات اشعاع 

قادر على انتشال الشباب من بؤر املخدرات واإلجرام، كما نطالب 
بإعادة االعتبار للرياضة املدرسية التي نعتبرها جزءا من التربية 

والتأطير الجسدي والنف�سي للشباب، وتخليق الجامعات الرياضية 
ومحاربة لوبيات الفساد املستشرية في أجهزتها.

أما على مستوى قطاع الثقافة:

فإننا نسجل بكأل أسف، استمرار الحكومة الحالية في اعتبار قطاع 
الثقافة عبئا ميزانياتيا صرفا، يجانب املسار الذي تنحو اليه الدول 
املتقدمة في هذا املجال حيث لم تتجوز ميزانية هذا القطاع برسم 

السنة املالية املقبلة 782.3 مليون درهم، 330 منها فقط لالستثمار، 
وهو رقم بعيد جدا عن املتوسط العالمي للثقافة الذي يتجاوز 2.5 
باملئة على املستوى العالمي، بينما لن يتجاوز 0.5 باملئة من امليزانية 

العامة للدولة ببالدنا شأنه شان البحث العلمي.

نعم السيد الوزير، ستبقى الثقافة في عهد حكومتكم تكرس 
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ملزيد من االندحار الثقافي وسترسخ مزيدا من االستالب الثقافي حيث 
سيستمر المحالة هيمنة األفالم واملسلسالت األجنبية بما تحمله من 

قيم ثقافية وسلوكية ال تمت بصلة لواقعنا وإنسيتنا املغربية املتفردة، 
وسيستمر املسرح املغربي في رثاء أركانه وأعمدته التي تغادرنا في صمت 

وبألم كل يوم، بعدما عزف الشباب الهاو عن ممارسة هذه املهنة 
النبيلة التي تحيل مباشرة على الفقر والدموع والحسرة، وسيستمر 
الكتاب املغربي في الندرة في مقابل هيمنة الكتب األجنبية، بما يمثل 

ذلك من خطر اندحار منسوبية القراءة لدى كل الفئات وخاصة 
الشباب، وسيستمر تآكل التراث الثقافي الذي الزالت وزارتكم لم تنه 
حتى مرحلة إحصائه فباألحرى تثمينه والعناية به ونشره، في مقابل 

تخصيص ماليين الدراهم لفنانين عامليين ومهرجانات تبقى غريبة عنا، 
وسيستمر الفنان املغربي في ركن الزاوية على هامش السلم االجتماعي 

ببلدنا فقيرا منهكا، في مقابل تكريم خيالي للفنانين األجانب على 
اختالف جنسياتهم.

أما على مستوى قطاع االتصال:

ننبه الى األوضاع الخطيرة التي تعيش على وقعها الصحافة 
الورقية خاصة في ظل تدهور نسبة املقروئية ببالدنا والتي ال تتجاوز 

بضع دقائق سنويا كمعدل عام فضال عن املنافسة القوية لإلعالم 

االلكتروني والقراءة املجانية للصحف الورقية في املقاهي إضافة الى 

االرتفاع املهول في سعر الورق وتراجع نسب االشهار وهو االمر الذي 

يسائلنا جميعا اليوم، حول ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 

واملستعجلة للرفع من دعم هذا القطاع، بما يحفظ استقاللية 

الصحافة الوطنية وخطها التحريري الذي اضحى جزء مهم منه رهينة 

للوبيات املال والسياسية تحت طائلة االشهار.

وينبغي التشديد هنا ان دمقرطة توزيع االشهار العمومي يعد في 

حد ذاته سؤاال مطروحا في ظل غياب العدالة التوزيعية باعتباره ماال 

عموميا وجب الحرص على ضمان تشفيف تعامالته.

أما على مستوى االعالم السمعي البصري فإنه لألسف الشديد 

لم يصل إلى تحقيق تنافسية مهمة خاصة مع التطور الكبير الذي 

يعرفه القطاع في دول املنطقة العربية ، والتي استطاعت قنواتها أن 

تحتل مساحة مهمة في السوق الوطنية سواء الترفيهية أو التنافسية أو 

اإلخبارية ، وهو ما يسائلنا جميعا عن كل من موقفه عن سر محدودية 

تنافسية هذا القطاع وتجويد كفاءته املهنية وتعزيز استقالليته بما 

يواكب التحديات التنافسية التي يواجهها . 

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الفريق الحركي هل لكم رغبة في أخذ الكلمة 
ال�سي عبد الرحمان العمري، تفضل، شكرا.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيبلعمري:

بلس ديبلرئيس،

غي7يبملشركةيبلس ديبلرئيس،

بسميهللايبلرح ميبلصالةي بلسالميعلىيأشرفيبملرسليني علىي
آلهي صحبهيأجمعين،

بلس ديبلرئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلسادةيبلس دبتيبلنوببيبملحت7مين،

أنا بدوري متضامن مع جميع الفرق..

بلس ديبلرئيس:

السيد النائب، بعد شوية على امليكرو، ال�سي مضيان الذي لم يتفق 
مع االقتراح األول يريد االستماع إليك.

بلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيبلعمري:

كتابه  في  تعالى  قال  القرآنية  اآليات  بأحد  أستشهد  أن  مجرد 
ِمَن  ُه 

َ
ْهل

َ
أ َواْرُزْق  آِمًنا  ًدا 

َ
َبل ا 

َ
ذ

ٰ
َه اْجَعْل  َرّبِ  ِإْبَراِهيُم  اَل 

َ
ق  

ْ
العزيز«َوِإذ

ِخِر«صدق هللا العظيم والسالم 
ْ

َيْوِم اآل
ْ
ِه َوال

َّ
َمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم ِبالل

َّ
الث

عليكم، شكرا.

مدبخلةيبلنائبيبلس ديعبديبلرحمانيبلعمري،يمسلمةيللرئاسة

مداخلة عن الفريق الحركي في مناقشة

امليزانيات الفرعية ملشروع قانون املالية لسنة 2020

املتعلقة بامليزانيات الفرعية للقطاعات التي تندرج

في لجنتي القطاعات االجتماعية والتعليم والثقافة واالتصال

باسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين

السيد الرئيس املحترم

حضرات السيدات والسادة املحترمون

أخواتي إخواني النواب املحترمون

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 2020، بخصوص امليزانيات 

الفرعية التي تندرج ضمن القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة 
القطاعات االجتماعية، ولجنة التعليم والثقافة واالتصال.

السيد الرئيس

يعتبر إعداد مشروع قانون املالية 2020 مرحلة تاريخية ومهمة 
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في بناء نمودج تنموي جديد شامل ومندمج، يضع املغرب على سكة 
جديدة من النمو، وتسريع وتيرة التنمية البشرية العادلة واملستديمة، 

بفضل حكمة وتبصر صاحب الجاللة محمد السادس نصره 
هللا، انطالقا من الخطب امللكية التي أعطت األولوية للسياسات 

االجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وإعادة هيكلة برامج وسياسات 
الدعم االجتماعي، خدمة للمواطن املغربي الذي يتطلع إلى أن تنعكس 
عليه سياسة الحكومة بشكل مباشر وبأثر ملموس، من خالل القضاء 
على مختلف مظاهر العجز االجتماعي، وعلى رأسها الفقر والهشاشة، 

وتقليص الفوارق االجتماعية وتمكين جميع املغاربة على قدم املساواة 
من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية الى غيرها 

من الحقوق املشروعة.

السيد الرئيس

بخصوص قطاع التعليم فإننا نثمن املجهودات املبذولة في هذا 
الصدد، وكما هو معلوم فقد صادق البرملان على القانون اإلطار املتعلق 
بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ونحن اآلن في مرحلة التنزيل الفعلي 

لهذا القانون غير املسبوق في منظومة التعليم والذي سيقطع بكل 
تأكيد مع التجارب الكثيرة واملتنوعة التي رامت إصالح منظومة التعليم 

على امتداد الحكومات املتعاقبة، فهو قانون ملزم كيفما كانت نوعية 
الحكومات املقبلة. وفي هذا الصدد، فإن العنوان العريض إلصالح 

هذه املنظومة في نظرنا هو أن ترتكز على دعامات التوحيد واإلنصاف 
والجودة. فبخصوص التوحيد، فإننا نعتبر بأن التعليم ال يجب أن 

يسير بإيقاعين، إيقاع التعليم الخصو�سي، وإيقاع التعليم العمومي. 
وبالتالي، فإننا نعتبر أن هذا التعليم يجب أن يكون بنفس السمو 
واالرتقاء وبنفس التطلع كذلك، من خالل برامج ومناهج وحكامة 

جيدة، تستحضر ذكاء التلميذ املغربي، وهذا التطلع هو املدخل 
الحقيقي لإلنصاف والعدالة سواء على مستوى اإلنسان أو على 

مستوى املجال. إننا نقدر حجم املجهود املالي الذي رصدته الحكومة 
لهذا القطاع بمختلف فئاته، ولكننا نتطلع بأن ينعكس هذا املجهود 
على تحسين جودة ومردودية نظامنا التعليمي، وعلى تجويد حكامة 

املنظومة، وخلق أقطاب جامعية وفق الهندسة الجهوية الجديدة، كما 
نتطلع الى إخراج قوانين مواكبة لقانون االطار في شكل مدونة جامعة 

ملنظومة التربية والتكوين على غرار مدونة الجمارك، وال يفوتنا التنويه 
بالدور التربوي والوطني الذي تقوم به األسرة التعليمية، والتضحيات 

الجسام التي يتحملونها خدمة لبلدهم، داعين الى تحسين وضعيتهم.

السيد الرئيس

رغم املجهودات املبذولة طيلة السنوات املاضية من أجل تحسين 
وتجويد الخدمات الصحية ببالدنا، ورغم املؤشرات الدالة التي 

تحسنت وفق التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، إال أن 
ما يشهده القطاع الصحي من مشاكل واختالالت يؤثر على مؤشرات 

التنمية ببالدنا، ويجعلنا في مصاف الدول املتأخرة في هذا املجال، 

ولعل أبرزها ضعف املوارد البشرية وعدم اعتماد حكامة في تدبيرها، 
فضال عن تردي السياسات الدوائية، وتف�سي ظاهرة الرشوة، والبنيات 

التحتية املتهالكة، وضعف الحماية الصحية، ونحن نعتقد بأن 
موضوع الصحة ال يجب أن يكتفي بما تم رصده من ميزانية، بل إننا 

ندعو إلى مناظرة وطنية خاصة بالصحة وبإشكالية الصحة بمشاركة 
واسعة للمهتمين باملجال بما فيهم البرملانيون وذلك على غرار املناظرة 
الوطنية حول الجبايات املحلية مثال، العتماد مقاربة عادلة ومنصفة 
للمنظومة الصحية لضمان االستفادة لجميع املواطنين املغاربة على 

قدم املساواة، وبهذه املناسبة نجدد دعوتنا للحكومة الى مواكبة 
نظام املساعدة الطبية »راميد« وتصحيح اختالالته وضمان نجاعته 

وتعميمه، وكذا اإلسراع بإخراج النصوص التطبيقية للقانون املتعلق 
بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص بفئات املهنيين 

والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 
خاصا، وقانون املعاشات املتعلق بهذه الفئة.

السيد الرئيس

يكت�سي قطاع الشغل واالدماج املنهي أهمية بالغة نظرا لكونه 
يهتم بقضايا مجتمعية تهم وضعية الشغيلة املغربية وسوق الشغل، 
فعلى الرغم من التقليص النسبي لنسبة البطالة وفق أرقام املندوبية 

السامية للتخطيط، فإن إشكالية انسداد آفاق التشغيل الزالت 
ضاغطة بشكل كبير. ومن هذا املنطلق نتساءل عن جدوى مختلف 
البرامج التي تم وضعها في هذا اإلطار كبرنامج إدماج، وبرنامج تحفيز 

وبرنامج تأهيل وبرامج التشغيل الذاتي ؟

لذا، فإننا في الفريق الحركي نؤكد على ضرورة بذل املزيد من 
الجهود لدعم االلتقائية بين برامج التكوين وسوق الشغل عبر إحداث 

مسالك جديدة منسجمة مع اإلستراتيجيات القطاعية، وتمتين 
الروابط بين عالم التكوين وعالم التشغيل، وتشجيع البحث واالبتكار، 

وفتح ممرات وجسور بين الجامعة واملقاولة. كما أن معالجة معضلة 
التشغيل تتطلب استراتيجية بنيوية وليس فقط عبر إطالق مخططات 

قد تكون عابرة وبدون أثر.

وفي هذا الصدد، ندعو الى ضرورة تبني مقاربة تشاركية بخصوص 
مراجعة مدونة الشغل التي لم تعد تستجيب لتطلعات الشغيلة، 

حيث أن العديد من النصوص أصبحت متجاوزة في ظل تنامي نزاعات 
الشغل وغياب آليات للوساطة، داعين الى اإلسراع بإخراج مشروع 

القانون التنظيمي لإلضراب الى حيز الوجود والشروع في دراسته 
باعتباره يكت�سي أهمية كبيرة في تنظيم العالقات املهنية، ويسد فراغا 
تشريعيا، ونفس االمر ينطلي على مشروع القانون املتعلق بالنقابات 
املهنية التي نعتبرها شريكا أساسيا من أجل تحقيق السلم االجتماعي.

السيد الرئيس

بالنسبة لقطاع الرياضة اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير 
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إلصالح هذا القطاع وتطوير املمارسة الرياضية باملغرب، إال أن هذا 
القطاع يعرف خصاصا كبيرا وتفاوتا في التوزيع سواء على مستوى 

التجهيزات والبنيات التحتية واملالعب واملركبات الرياضية بمختلف 
الجهات، وكذلك مالعب القرب، فمن أجل النهوض بقطاع الرياضة، 

البد من توفير املزيد من التجهيزات الرياضية والبنيات التحتية. 
واالهتمام بالقاعدة عبر إنشاء مراكز للتكوين والتأطير.

السيد الرئيس

نثمن في الفريق الحركي املجهودات املبذولة في قطاعي الثقافة 
واالتصال، إال أننا نسجل بأن امليزانية املرصودة لقطاع الثقافة ال 

تعكس االنتظارات والطموحات، ونطالب من الحكومة أن تولي عناية 
خاصة لقطاع الثقافة، وإيالء االمازيغية مكانتها املشروعة كونها ملك 
لجميع املغاربة، وذلك بتنزيل القانونين التنظيميين املتعلقين بتفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وإحداث املجلس الوطني للغات والثقافة 

املغربية التنزيل األمثل.

وفقنا هللا ملا فيه صالح بالدنا وشعبنا تحت القيادة الرشيدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا .

»رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات«

صدق هللا العظيم

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

بلس ديبلرئيس:

عن الفريق االشتراكي السيدة النائبة السعدية بنسهلي.

بلنائبةيبلس دةيبلسعديةيبنسهلي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

سأسلم هذه املداخلة وكان بودي أن أبحر في االجتماعي ألنه هو 
عماد الديمقراطية ورهان على االجتماعي أسا�سي السيد الوزير.

مدبخلةيبلنائبةيبلس دةيبلسعديةيبنسهلي،يمسلمةيللرئاسة

مداخلة السيدة النائبة السعدية بنسهلي

باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

في مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص

لجنة التعليم والثقافة واالتصال ولجنة القطاعات االجتماعية

برسم السنة املالية 2019

___________________________

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الخميس 14 نونبر 
2019

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون.

أتشرف بتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مناقشة مشروع امليزانية لسنة 2020 والتصويت 

عليه.

في البداية، نؤكد كفريق اشتراكي على أهمية السياق العام، 
واللحظة الدستورية، وما تفرضه علينا من اختيارات راهنية 

واستراتيجية على عدة مستويات في مجاالت متعددة، اقتصادية 
اجتماعية مؤسساتية سياسية وثقافية وغيرها، والتي تتطلب، ونحن 
على إيقاع تعديل حكومي إعطاء نفس جديد في التعاطي مع القضايا 

ذات األولوية وسن مقاربات جديدة تضمن سرعة التنفيذ والتنزيل 
لألوراش االصالحية التي تضمنها البرنامج الحكومي، وذلك في إطار 
التحديات املطروحة وتحديدا تزايد املطالب االجتماعية التي تعبر 

اليوم في مجتمعنا عن حركية اجتماعية يؤطرها وعي اجتماعي وحقوقي 
يفرض علينا جميعا كل من موقعه استعادة املبادرة السياسية 

الكفيلة بالتعجيل امللموس لحكامة جيدة تعيد الثقة للمواطنات 
واملواطنين في العمل السيا�سي واملؤس�سي.

ضمن هذا اإلطار نعتبر كفريق اشتراكي أن املسألة االجتماعية يجب 
أن تحتل أولوية كبرى في األجندات السياسية واالقتصادية للحكومة، 

وأن تجسد امليزانية في كل تمفصالتها عنوانا إجرائيا يستجيب 
للمطالب املجتمعية، ألن التحديات املطروحة علينا اليوم إنما تقع 

في صلب االختيارات واألولويات وعلى رأسها الورش االجتماعي، والذي 
يمثل عامال حاسما لتحقيق التنمية الشاملة، وفيي نفس اآلن دعامة 

أساسية إلنضاج شروط البناء الديمقراطي الذي يراهن على اإلنسان 
ويوفر شروط العيش الكريم في مجتمع يتطلع إلى تكريس كافة الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيه، وينعم بالحريات 
والعدالة االجتماعية التي قدمت في سبيلها تضحيات جسام لبالدنا.

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون.

بالنظر للحيز الزمني املخصص للفريق االشتراكي، سنركز في هذه 
املداخلة على بعض القضايا ذات األولوية، ونخص بالذكر أوال الورش 

اإلصالحي الكبير للمنظومة التربوية التي عرفت اختالالت بنيوية 
ووظيفية، لم تسعف اإلصالحات املتعاقبة في تقديم الحلول الناجعة 

إلنقاذ املدرسة املغربية التي تراجعت على مستوى وظائفها ومهامها 
التربوية واالجتماعية واملعرفية والثقافية، وانعكاسات ذلك على 

األجيال واملجتمع.
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ونعتبر كفريق اشتراكي أن املصادقة على قانون اإلطار يعد محطة 
مفصلية إلنجاز التحوالت الرصينة للمدرسة املغربية وتمكينها من 

إصالح شمولي بنفس استراتيجي قوامه اإلنصاف وتكافئ الفرص 
واالرتقاء والجودة أفقيا وعموديا، ولذلك أكدنا على بعده التعاقدي 

ألنه بمثابة دستور قطاعي يراهن على استدامة الحق في التمدرس 
وتعميمه، وضمان جودة التعلمات والتكوينات بما يساهم في إرساء 
نموذج تربوي جديد لجعل املدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين 

دعامات أساسية للتغيير املجتمعي والتنمية الشاملة، غير أن رهانات 
تفعيل القانون اإلطار وضمانات تنزيله على أرض الواقع تطرح علينا 

العديد من االحترازات حين يتعلق األمر بمصادر التمويل ومدى 
استجابة قانون املالية لسنة 2020 ملتطلبات هذا اإلصالح الكبير على 

املستوى الكمي والنوعي. إذ ال يكفي املصادقة على القانون اإلطار، ذلك 
أن رهان تعميم التعليم األولي، وإخراج صندوق دعم التمدرس، وتنويع 

مصادر التمويل، والقضاء على الهدر املدر�سي، وتوفير املوارد البشرية 
ومستلزمات تكوينها األسا�سي واملستمر وإعادة النظر في النموذج 

البيداغوجي، وتطوير الجامعة ودعم البحث العلمي كل ذلك يطوقنا 
بمسؤولية جماعية كبيرة أال وهي توفير السيولة املالية الكفيلة بتنزيل 
وأجرأة هذا القانون اإلطار الذي يمتد في الزمن السيا�سي والتربوي إلى 

سنة 2030.

إننا في الفريق االشتراكي، نعتبر إصالح املنظومة التربوية 
قاطرة لالستثمار في اإلنسان املغربي ولتحقيق االندماج االجتماعي 
واالقتصادي بما يساهم في تعبئة كل الفاعلين واملتدخلين إلنجاح 
اإلصالح، كل ذلك يتطلب بالضرورة استجابة قانون املالية لهذه 

املتطلبات، وإذ نؤكد على أهمية امليزانية املرصودة والتي تفوق 72 
مليار درهم، واملناصب املالية التي ناهزت 75 ألف خالل ثالث سنوات 

و 15 ألف في امليزانية الحالية لتوفير األطر الالزمة للتدريس نسجل 
بكل مسؤولية أن رهان تفعيل اإلصالح إذا كان يتطلب توفر اإلرادة 

السياسية أوال، فإن توفير املوارد املالية بما يضمن األمن التربوي 
واالستقرار املنهي واالجتماعي وشروط الترقي والتحفيز لكافة الفاعلين 
التربويين وسن حكامة جديدة تواكب هذا اإلصالح مركزيا وجهويا، 
وتمكين الفئات االجتماعية الفقيرة واملناطق القروية والنائية من 

تعليم جيد ومنصف، كل ذلك يدعو الحكومة ووزير االقتصاد واملالية 
وإصالح اإلدارة إلى إعادة النظر جذريا في طريق إعداد امليزانيات خاصة 

ما يتعلق منها بالشق االجتماعي والبحث عن مصادر جديدة لخلق 
الثروة، ألن االستثمار في اإلنسان وجعله عنصرا مهما في دينامية 

التنمية املجتمعية يتطلب بالضرورة البحث عن مصادر تمويل جديد 
وخلق أواصر التضامن على مستوى كل الفاعلين والشركاء، وخاصة 

القطاع الخاص، وإذا كانت امليزانية الحالية قد مكنت من توفير 
سيولة مالية مهمة لقطاع التربية والتكوين فإنها في منظورنا تظل 

محدودة بالنظر للرهانات الكبرى، ألنه ال مجال للحديث اليوم عن 
نموذج تنموي جديد ال يضع قضية التربية والتكوين في صلب توجهاته 

واختياراته وان نجعل من التكوينات باختالف أنماطها والبحث العلمي 
أحد املقومات الداعمة ألي تطور مجتمعي، خاصة ونحن نعيش في 

زمن التطور العلمي التكنولوجي والعلمي الذي يحتم علينا االنخراط 
في املعطيات الجديدة للثورة الرقمية التي تفرض علينا إعادة النظر 

في نموذجنا التنموي بدء بإعادة النظر في سياساتنا العمومية والعمل 
على تقييمها والوقوف على االختالالت التي تعتري طرق تدبيرنا للموارد 
املالية والبشرية، وكذا إعادة النظر في نموذجنا التربوي الذي يتطلب 
التركيز على املعارف العلمية وعلى االبتكار واإلبداع في جميع املجاالت 

االنسانية.

من جانب آخر نعتبر كفريق اشتراكي، أن التكوين وما سمي بمدن 
املهن والكفاءات على مستوى 12 جهة، نعتبر أن املكتب املنهي وإنعاش 

الشغل مطالب باعتماد حكامة جديدة تقطع مع كل املمارسات 
السابقة التي كرست العديد من االختالالت على مستوى التدبير 

واملردودية والعمل على توفير املوارد املالية والبشرية الضرورية لتنفيذ 
هذه الخارطة الجديدة التي تعد رافدا أساسيا إلنتاج الكفاءات واملهن 

الجديدة واملستقبلية التي تستجيب للتطور االقتصادي والعلمي في 
مجاالت متعددة، وكذا ملتطلبات كل جهة وخصوصياتها االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون.

ال يفوتنا ونحن نخوض في الجانب االجتماعي أن نؤكد على قضية 
مجتمعية ال تقل أهمية عن التعليم والتكوين أال وهي: الصحة، لقد 

سجلت ميزانية 2020 ارتفاعا ملحوظا يناهز 91 مليار درهم تخص كل 
من التعليم والصحة، لكن الواقع الصحي في كل أبعاده وانتظارات 

املجتمع من الصحة والسياسة الصحية ببالدنا تسائلنا جميعا.

إننا في الفريق االشتراكي، إذ نؤكد على اعتبار التعليم والصحة حقا 
من حقوق االنسان نقر بكل مسؤولية أن املنظومة الصحية ببالدنا 

تعتريها اختالالت عميقة أفقيا وعموديا كان من نتائجها تدهور الوضع 
الصحي على جميع املستويات، الخدمات الصحية، املرافق الصحية، 
املستعجالت، الصفقات املتعلقة باألدوية والتجهيزات الطبية وغيرها.

وقد حرصنا كفريق اشتراكي، على التنبيه لخطورة هذه األوضاع 
والعمل على انقاد املنظومة الصحية ببالدنا ومباشرة اإلصالحات 

الضرورية داخل هذا املرفق العمومي الهام الذي ما زال بعيدا 
عن املعايير الدولية في تقديم خدمات صحية تستجيب للمطالب 

املجتمعية في الجودة وتوفر ضمانات اإلنصاف على مستوى الفئات 
االجتماعية الفقيرة والهشة وعلى مستوى املناطق املهمشة والنائية. 

ذلك أن إصالح هذا املرفق يجب أن يشكل أولوية كبرى بالنظر 
للخصاص الكبير الذي يعرفه على مستوى التجهيزات واملوارد 
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البشرية، مما يساهم في تعميق الفوارق بين الفئات واملجاالت الترابية 
على الرغم من امليزانية املرصودة والتي زادت ب 14.5 باملائة مقارنة مع 
سنة 2019، وعلى الرغم من النقص الصحي وما عرفه نظام راميد من 
تعميم وصل الفى 14 مليون مواطن غير أن واقع التغطية الصحية ال 
تجسده نوعيا في الخدمات الصحية التي ال ترقى الى املستوى املطلوب 
وآثار ذلك على األوضاع الصحية للمواطنين التي تظل متدهورة وعلى 

هذا األساس نعتبر في الفريق االشتراكي أن الكل مطالب في شخص 
الوزير الجديد إحداث رجة كبرى في املرفق الصحي ببالدنا وتوفير 
املوارد املالية والبشرية الكفيلة باستدراك هذا الخصاص املهول 

الذي تؤدي فيه بالدنا كلفة كبرى تعرقل دينامية التنمية والتطور، 
مما يقت�سي وضع خارطة صحية جديدة تكرس الحق في الصحة 

واالنصاف والعدالة االجتماعية ونعطي األولوية للمناطق القروية 
والنائية وإصالح املستعجالت وتوفير املمرضات واملمرضين، والطبيبات 
واألطباء، وتشجيع صناعة األدوية محليا وإخضاع الصفقات للمراقبة 

والتتبع والشفافية وتحيين القوانين في مجال الصحة.

أخيرا نعتبر كفريق اشتراكي أن إيالء األهمية للجانب االجتماعي 
يشكل رافعة أساسية للنهوض باإلنسان واملجتمع وأن البناء 

الديمقراطي الحقيقي ينطلق من تكريس ديمقراطية اجتماعية تضع 
االنسان في صلب التحديات والرهانات وبذلك نعلن تصويتنا االيجابي 

على الجزء الثاني من امليزانية على أمل تطويرها مستقبال.

بلس ديبلرئيس:

شكرا جزيال، باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية السيد 
النائب رشيد حموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس دبتيبلسادةيبلوزلبءيبملحت7مون،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

مناقشة  بمناسبة  أذكركم  أن  أريد  الرئيس  السيد  البداية  في 
امليزانيات الفرعية في السنة املاضية، نفس التصرف وقع مع القطاعات 
هذه  املداخالت،  من  االجتماعية  القطاعات  حذف  وتم  االجتماعية 
أن  بودي  كان  االجتماعية  القطاعات  ال�سيء خصوصا  نفس  السنة 
يتم مناقشة داخل ندوة الرؤساء اتفقو على عدم جميع املداخالت في 
القطاع، إدراج قطاعات وحذف قطاعات لها إشارات سيئة، مع العلم 
أن السنتين، جاللة امللك، يركز على القطاعات االجتماعية، مع العلم 
أن الحكومة حكومة بنفس اجتماعي، مع العلم أن قانون املالية يقول 
بأنه بنفس اجتماعي، لكن اليوم مع األسف السيد الرئيس، السادة 
النواب نكرس ثقافة لتسيئ لهاد املؤسسة، وال أخفيكم سرا بقناعتي 
الشخصية داخل اللجن ملي ناقشو امليزانيات الفرعية كنسائل نف�سي، 

أشنو الهدف من مورا هاد املناقشة، النواب كيجيو اللجنة كيفرغو داك 
ال�سي اللي عندهم، املشاكل اللي عندهم في األقاليم فقط، ليس هناك 
تجاوب ال مع الحكومة، ونتلقى أجوبة كتابية من بعد يمكن كتكون 
متناقضة مع األجوبة اللي تحطات وما كاينش متابعة، ماذا نفعل في 
هذا البرملان؟ ماذا نفعل في هذا البرملان إذا ما كانش هاذ الفضاء ديال 
النقاش ونراقبو الحكومة ونتبع االلتزامات د الحكومة، صحيح من 9 

عيينا، ولكن عالش الحكرة على القطاعات االجتماعية..

بلس ديبلرئيس:

لكم الكلمة السيد النائب.

بلنائبيبلس ديلش ديحموني:

اليوم  كناقشوه  اللي  كذلك  املالية  القانون  هاد  الرئيس،  السيد 
في سياق سيا�سي غير عادي، ألنه جا من بعد واحد التعديل حكومي، 
وركز  األخير،  العرش  عيد  ديال  امللك،  جاللة  خطاب  على  بناء  جا 
بالخصوص على القطاعات االجتماعية، الصحة والتعليم والتشغيل 
والحماية االجتماعي، هاد التعديل الحكومي شنو كان الغاية منو؟ نبدل 
شخص بشخص، كان الغاية منو أن من بعد التشخيص اللي دار جاللة 
امللك، رئيس الحكومة يقول لنا عالش دمج قطاع مع قطاع؟ عالش 
حذف قطاع؟ يعتذر للمغاربة ألن هادوك كتاب الدولة كانوا كيديو 
الفلوس وما كديروا والو اللي حذفنا، ما فيها باس ايال غلطنا، يفّهم 
املغاربة عالش الهدف من هذا التعديل الحكومي؟ ألن في امليزانية ما 
الحظنا حتى تغيير، ميزانيات فرعية طبق األصل للميزانية ديال 2019 
مع بعض التعديالت الطفيفة، امليزانيات املرصودة، يعني، بداك ال�سي 
جد محتشم لبعض القطاعات، مع العلم أن اإلستثمارات العمومية في 
القطاعات اإلجتماعية خصوصا في الصحة والتعليم والشباب والرياضة 
هو استثمار من أجل املستقبل، ومن أجل اإلنسان ويتعين العمل من 
أجل أن تكون ناجعة ويحس املواطن باألثر ديال هاد السياسة، هاد 
االستثمارات ال بد من رافعات وفي األولويات التمويل، ما يمكنش تكون 
استثمارات في هاد القطاعات إلى ما كانش التمويل، وجوهر املشكل في 
القطاعات اإلجتماعية هو املوارد البشرية، فما لم تتم إعادة النظر في 
أجور وتعويضات نساء ورجال التعليم، نساء ورجال الصحة، ونساء 
ورجال وزارة الشباب والرياضة والثقافة ورفعها بشكل ملموس يعيد 
لهذه الفئات مكانتها االعتبارية واملادية في املجتمع، ما لم يتم ذلك فإنه 
لن يكتب ألي إصالح ألي قانون يكون إطار وال ما�سي إطار ألي سياسة 
نرجعو  األستاذ خصنا  البشرية،  باملوارد  اإلهتمام  النجاح،  عمومية 
لو القيمة ديالو، الرهان األسا�سي اليوم هو إعطاء القيمة الحقيقية 
مجتمعية للموارد البشرية، ولنا في األمم املتقدمة، اليابان وكوريا وأملانيا 
خير مثال، في املجموعة النيابية احنا بودنا أن يكون أجر ديال املدرس 
هو أعلى أجر في املوظفين، ألنه هو اللي كيخّرج الطبيب، هو اللي كيخّرج 
املهندس، كذلك التقدم واالشتراكية دعمنا الكامل للمدرسة العمومية 
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ونعتبرها ركيزة أساسية، ألنها هي املدخل األسا�سي ألبناء الفقراء للترقية 
والرقي اإلجتماعي، لذلك ندين بشدة كل خطابات التي تحبط املدرسة 
العمومية، وبهاد املناسبة نتقدم لجميع رجال ونساء التعليم والصحة 
تقديم  أجل  من  والجبلية  النائية  األقاليم  في  املرابطين  واملوظفين 

خدمات للمواطنين واملواطنات؛ السيد الرئيس، أكتفي بهذا، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

تفضل، شكرا للسيد النائب رشيد حموني، الكلمة اآلن للسيد عمر 
بالفريج، السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

شكربيبلس ديبلرئيس،

مناسبة  ولكن هادي  أنا عييت،  �سي عيا حتى  هادي حقيقة كل 
نتكلمو أمام بعض الوزراء اللي ما كنشوفوهمش ديما، السيد وزير 
املالية دوزنا معاه يمكن �سي 70 وال 80 ساعة، ولكن بعض الوزراء هذا 
مهم في عوض ما يتقرا داك في الصحف وداك ال�سي كلو في املواقع بعد 
نعبرو بكل شفافية، كيما تكلمت البارح احنا الطريقة باش تعاملنا مع 
هاد القانون مشروع قانون مالية اللي غيولي غالبا قانون، هي اقترحنا 
انطالقا من املبادئ ديالنا بديل، وأنا كنظن بأن املغرب اليوم في حاجة 
إلى املغاربة للتعرف بأن كاين بدائل، كاين السياسة وكاين سياسات 
أخرى اللي يمكن لها تقّدم، وهاد ال�سي حتى هو داخل في بناء الثقة، 
بناء الثقة الديمقراطية، فاحنا قدمنا بدائل تكلمت عليها البارح على 
داك الصندوق لدعم التعليم واللي كيجيب املال ديالو من خالل ضريبة 
تصاعدية على الثروة والضريبة التصاعدية على اإلرث كعمود فقري 
لتعاقد اجتماعي جديد الشعار ديالو التضامن العادل بين األجيال، 7 
مليار درهم يمكن يتعمم فيه التعليم األولي لجميع األطفال املغاربة، 
النقل املدر�سي لجميع التالميذ، فهنايا قلنا بأن خاص مجهود حقيقي 
من طرف األثرياء، ولكن كذلك مجهود من طرف القطاعات الوزارية 
األخرى، بحيث أي تحول، أي نموذج تنموي، أي تعاقد اجتماعي جديد 
ما يمكلوش يدار بدون مجهود، هادي ما خاصهاش تكون، خاصنا نعرفو 
بأن مجهود وخاص مجهود يدار من الجميع، فاعتبرنا بأن املجهود خاصو 
يدار من طرف قطاعات أخرى إيال بغينا نستثمرو في التعليم والصحة، 
فلقينا أموال داخل هذه امليزانية بال ما نغيرو املبالغ اإلجمالية، ولقينا 
5 داملليار للصحة و5 داملليار إضافية للتعليم، هادي 5 د املليار ديال 
التعليم اللي غتمكنا لتوظيف 25 ألف مدرس، عاود 15 ألف، باش يولي 
الهدف ديالنا نوصلو له قريبا الكل ما يفوت حتى �سي قسم 25 تلميذ في 
القسم، باش كذلك كل مؤسسة، تمكين كل مؤسسة هادي مهمة جدا 
عفاك اسمعو لي كل مؤسسة عمومية من مدير وموظف إداري وعلى 
األقل 3 د األعوان، هاد ال�سي راه ما كاينش في املغرب، اليوم في التعليم 
الخاص  القطاع  في  تلميذ،   900 لكل  نظافة  عون  عندكم  العمومي 
عندك 1 على 40، إيال بغينا نوفرو خصنا نديرو مجهود، حيث تكلمت 

على املعدل، وكذلك على مستوى النفقات املختلفة نرفعو من امليزانية 
ديال التكوين املستمر ديال املدرسين، اليوم في هاد امليزانية كاينة ياله 
8 د املليون درهم هي غير كافية، غير كافية احنا كنقترحو نوصلو ل 
600 مليون درهم باش كل مدرس في املغرب ياخذ واحد الدروس ديال 

التكوين املستمر.

في قطاع الصحة، زدنا كذلك ديك 5 داملليار ديال الدرهم أشنو 
خرجنا منها؟ خرجنا أساسا 14 ألف منصب شغل لألطباء واملمرضين 
والتقنيين اللي هادي حاجيات كل �سي كيعترف بها، ولكن هادي احنا 
لقينا لها ميزانية بتحويل ميزانيات أخرى، كذلك les gardes األطباء 
كلهم شنو كيتشكاو من الثمن باش كيتخلصو les gardes كيفاش تزيد 
ف les gardes هاد ال�سي كيطلب مجهود ما غيطيحش من السما، راه 
ما�سي بحال شتى خاص مجهود يدار من جهة أخرى، هاد املجهود طلبناه 
واعتبرناه معقول، وغنتكلم وهادي مسبقا على التعديل اللي غنقول، 
باش نكمل الفكرة، هاد املجهود فين قلبنا عليه، بطريقة معقولة كنركز 
عليها عفاكم السادة الوزراء اللي معنا قلنا مثال الداخلية اللي تزادت 
امليزانية ديالها في املوظفين 4 د املليار، نقبلو الزيادة ولكن 2 د املليار في 
عوض 4 د املليار، الدفاع في عوض ما تكون 9 مليار درهم في األجور، 
تكون زيادة مقارنة مع 2019 ولكن تكون معقولة 4 داملليار هي راه كثيرة، 
في النفقات املختلفة اعتبرنا بأن تدار مجهود في بعض القطاعات لنقص 
األخرى  املؤسسات  من  طلبنا   ،6%-4 هبطات  املختلفة  النفقات  في 
والقطاعات األخرى حتى هي دير نفس املجهود، بما فيها مؤسسة مجلس 
النواب ورا ما�سي بزاف قطاعات قالتها وقالها لنا السيد وزير الدولة بأن 
 les billets عدد القطاعات كاين تفكير اللي هو إيجابي نعتمد مثال في
d’avion هاد ال�سي ديال البنك الدولي، قلتيه السيد الوزير وأنا متفق 
معاك %100 وديروها في البرملان كذلك، هذا غيخلق لنا ما�سي �سي 
ميزانية ضخمة، باش ما تكونش الشعبوية في هاد ال�سي، ولكن غنبينو 
بأن كاين مجهود وهذاك املجهود غنصبو فيه �سي حاجة اللي هي أساسية 
اللي اتفقوا عليها املغاربة هذا هو البناء ديال التعاقد االجتماعي، هذه هي 
الفكرة، احنا كنقدمو هاد البديل عرفت بأن ما غتقبلش، مازال عندي 
أمل ألن ما�سي اليوم، ولكن الناس تفكر بجدية بأن احنا هاد األمور راه 

بغينا البالد ما�سي �سي حاجة أخرى، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

 77 املادة  بالشأن  التصويت، توصلنا  إلى عملية  اآلن  نمر  شكرا، 
مقدمي  أحد  شناوي،  ومصطفى  بالفريج  عمر  النائبين  من  بتعديل 

التعديل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

هو التعديل اللي عاد قدمت، فبالتالي ياله قدمتو في املداخة ديالي، 
فشكرا.
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بلس ديبلرئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي بملال ةي إصالحي بنشعبوني زيري محمدي بلس دي
بإلدبلة:

شكربيبلس ديبلرئيس،

هاد التعديل كما جاء في التقديم ديال السيد البرملاني، هو إعادة 
النظر في امليزانية ككل، وبالتالي ال يمكن قبوله.

بلس ديبلرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

إيوا شوف السيد النائب استفدتي من خمس دقائق، تقريبا نفس 
املدة الزمنية بالنسبة للمجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية تقريبا، 
ولهذا، ال، ال، ألتمس منك ال ألتمس منك، نحن في الجلسة النهائية 
املتعلقة باملصادقة على امليزانيات الفرعية، لذلك استفدنا وتقدمت 
بكثير ومن حقك بطبيعة الحال بكثير من التعديالت، واستمعنا إليها 
والسيد الوزير تجاوب في البعض منها داخل اللجنة، ورفض البعض 

منها في الجلسة العامة، شكرا السيد النائب.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 204

املمتنعون: ال أحد

القانون للتصويت عمال  الثاني برمته من مشروع  أعرض الجزء 

باملادة 53 للقانون التنظيمي للمالية ولكن كذلك تطبيقا للمادة 220 

من النظام الداخلي، حيث قرر املكتب التصويت اإلجمالي على الجزء 

الثاني من قانون املالية لسنة 2020:

املوافقون: 145

املعارضون: 60

املمتنعون: ال أحد

أعرض اآلن مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

ال�سي اشطيبي الجلوس، أشنو ماذا حدث؟

بملوبفقون:ي06 

بملعالضون:ي67

بملمتنعون:ياليأحد

77.ن ي لقمي بملال ةي قانوني مشر عي على  النواب  مجلس  صادق 

للسنةيبملال ةي2727.

شكرا للجميع.
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محضريبلجلسةيبلتاسعةي بلثمانينيبعديبملائة

بلتاليخ: اإلثنين 27 ربيع األول 1441ه )25 نونبر 2019(.

بلرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: ساعتان وثمانية عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الثامنة عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  برعما0:  جد 0ي
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

بلس ديبلحبيبيبملالكييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسيبلجلسة:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسليني علىيآلهي صحبهيأجمعين،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دةيبلوزيرة،

بلس ديبلوزير،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة من الفقرة الثالثة 
النظام  من   283 إلى   278 من  املواد  بمقتضيات  كذلك  وعمال  منه، 
الداخلي، يعقد مجلس النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية 
املتعلقة بالسياسة العامة، والتي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، 
وكما في علمكم يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة محورا واحدا حول 
موضوع تنمية املناطق النائية في إطار الجهوية املتقدمة، وأعطي في 
البداية الكلمة للسيد النائب كريم شاوي باسم فرق األغلبية لتقديم 

السؤال، فليتفضل مشكورا دقيقة واحدة، السيد النائب

بلنائبيبلس ديكريميشا ي:

شكربيبلس ديبلرئيس،

السؤال ديالنا السيد رئيس الحكومة كيتعلق بتنمية املناطق النائية 
في إطار الجهوية املتقدمة، فلذلك نسائلكم على أشنا هي اإلجراءات اللي 
اتخذتوها من أجل يعني تنمية خاصة املناطق النائية والجبلية في إطار 
الجهوية املتقدمة والالتركيز اإلداري اللي جاللة امللك، كيعتبرهم آلية 

ناجعة في هاد اإلطار، لذلك ما هي التدابير املتخذة؟ وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة اآلن للسيد النائب عبد الغني مخداد باسم فرق ومجموعة 
املعارضة لتقديم بالسؤال في نفس املحور دقيقة واحدة، تفضل السيد 

النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

شكربيبلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دةيبلوزيرة،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

السيد رئيس الحكومة، ال شك في أن إشكالية تنمية املناطق النائية 
واألكثر هشاشة هي إحدى أهم التحديات والرهانات الكبرى التي يجب 
أن يتم رفعها وربحها في إطار الجهوية املتقدمة، وقد أكد جاللة امللك، 
حفظه هللا، في أكثر من مناسبة على الدور الذي يجب أن تطلع به الجهات 
في هذا اإلطار، ويكفي في هذا الصدد أن نذكر بما تضمنه الخطاب 
2015 والذي جاء  30 يونيو  في  امللكي السامي بمناسبة عيد العرش 
فيه »الجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على االجتهاد في إيجاد الحلول 
املالئمة لكل منطقة حسب خصوصياتها ومواردها وفرص الشغل التي 
يمكن أن توفرها والصعوبات التنموية التي تواجهها، والجهات يجب أن 
تشكل قطبا للتنمية املندمجة في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها 
وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى املدن« انتهى 
كالم -صاحب الجاللة، حفظه هللا، إال أنه ما زالت الجهات تعاني من 
مجموعة من األعطاب املتعلقة أساسا بإشكالية نقل االختصاصات 
ال  املالية  املوارد  أن  كما  الذاتية،  االختصاصات  ممارسة  وإشكالية 
زالت غير كافية خاصة بالنسبة للجهات التي يظم ترابها املناطق النائية 
كاملناطق الحدودية والجبلية خصوصا مع استمرار عدم تفعيل صندوق 
سياسة  لنتائج  تقييمكم  عن  نسائلكم  لذا  الجهات،  بين  التضامن 
حكومتكم في مجال النهوض بأوضاع املناطق النائية املهمشة وتنميتها في 

إطار الجهوية املتقدمة؟ وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

الكلمة لكم لإلجابة عن السؤالين  شكرا، السيد رئيس الحكومة 
املطروحين في إطار وحدة املوضوع.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكومة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهللي بلصالةي بلسالميعلىي
لسو0يهللاي آلهي صحبه.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مين،

بلسالميعل كمي لحمةيهللاي اركاته،
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أنا سعيد مرة أخرى بأن أتشرف بالجواب على هذا السؤال املهم، 
املتقدمة،  الجهوية  إطار  في  النائية  املناطق  بتنمية  أصله  في  املرتبط 
وأنتم تعلمون أن هاد املوضوع ديال الجهوية يحظى باهتمام بالغ وكان 
موضوع خطب ملكية متتالية وبخصوص بعد دستور 2011، كما أن 
الحكومة أولت هذا الورش اهتمام كبير وعديد من األهداف في البرنامج 
وخصوصا  البعيدة  باملناطق  ومرتبطة  بالجهوية،  مرتبطة  الحكومي 
التنمية  بتعزيز  ومرتبطة  املجالي،  بالتوازن  ومرتبطة  القروي،  العالم 
البشرية والتماسك اإلجتماعي واملجالي، ذلك أننا نؤمن بأنه ال يمكن 
للتنمية أن تكون مفيدة لكل الوطن إال إذا كانت موجودة في كل الوطن، 
وأيضا أريد أن أشير إلى أنه منذ بطبيعة الحال خاصني نشير بأنه الجهات 
عندها دور مهم في هذا املجال، ذلك أن القانون التنظيمي رقم 111.14 
ديال الجهات كينص على مجموعة من التدابير في هذا املجال وينص في 

اختصاصات الجهة أيضا على أمور مهمة:

- أوال : هناك إدارة التنمية القروية ضمن اختصاصات الجهة سواء 
االختصاصات الذاتية للجهة املتعلقة بإنعاش األنشطة غير الفالحية 

بالوسط القروي؛ وبناء وتحسين وصيانة الطرق الغير املصنفة.

بلس ديبلرئيس:

السادة املصورين، انتهى، السادة املصورين.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكومة:

ومناطق  الجبلية  املناطق  وتنمية  القروي  العالم  تأهيل  تهم  التي 
الواحات وتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة في 

املادة 91، هذه كلها االختصاصات ديال الجهات؛

- ثانيا : إلزام الجهات بإعداد برنامج للتنمية الجهوية بوصف هاد 
آلية أساسية لتحقيق تنمية متوازنة على املستوى الجهوي  البرنامج 
وهذا ما نشتغل إلعداده بمنطق وبشكل تشاركي، إضافة إلى التنصيص 

على تعزيز مصادر تمويل الجهة لدعم قدرتها على إنجاز هذه املشاريع.

وجوابا على أسئلة السيدات والسادة البرملانيين النواب، سأتطرق 
في جوابي ملحورين اثنين:

للجهوية  واملؤسساتي  القانوني  اإلطار  تنزيل  هو   : األول  املحور   -
املتقدمة؛

- املحور الثاني : هو استعراض حصيلة تدخالت الحكومة في مجال 
تنمية املناطق النائية.

وفي هذا الصدد، أريد أن أشير إلى أنه منذ اختارت بالدنا الجهوية 
املتقدمة ومنذ انتخابات 2015 وتأسيس مجالس الجهات كان هناك 
واحد العمل دؤوب ومستمر على أصعدة متعددة باش انفيوا باألهداف 

ديال هاد الجهوية املتقدمة من بينها:

لعمل  املؤطرة  القانونية  الترسانة  استكمال  الحال  بطبيعة  أوال: 

أن  استطعنا  التي  املراسيم  من  عدد  وهي  الترابية  الجماعات  ومهام 
نصدرها في الوقت املناسب على حسب ما ينص عليه القانون- القانون 

تنظيمي؛

ثانيا: وهذا املحور الثاني مهم وهو أساس من أسس الجهوية املتقدمة 
اللي هو ميثاق الال تمركز اإلداري، وقد باشرنا هاد التنزيل الفعلي ديال 
ميثاق الالتمركز اإلداري بعد صدوره قبل ما صدر هذه 8 شهور تقريبا 
باش اصدر هاد القانون الالتمركز اإلداري أو 9 أشهر، واشتغلنا طيلة 
هي  ألن  اإلداري  لالتمركز  املديرية  التصاميم  إصدار  على  املدة  هاد 
املرحلة األولى، اليوم عندنا 22 لجنة، لجنة القيادة ديال تنزيل الالتمركز 
اإلداري التي يرأسها رئيس الحكومة صادقت على 22 تصميم مديري ل 
22 قطاع، بقى لنا 3 دالتصاميم مديرية بعضها تقريبا موجود، وبعضها 
غنصادقوا عليه في القريب العاجل إن شاء هللا، وبعدها سننتقل إلى 
مرحلة ثانية اللي هي التكييف القانوني مع التصاميم املديرية، وهاد 
التكييف القانوني غادي يخصنا نعدلوا عشرات القوانين، ونعد أكثر 
من 100 مرسوم اللي خصها كلها التعديل في السنة املقبلة 2020 هذا 
هو الورش اللي غادي نشتغلوا عليه، ألن ال يمكن نقل االختصاصات 
دون تعديالت في عدد من القوانين التي كلها كتنص على املركزية، وأيضا 
على املراسيم التي تهم إما اختصاصات ديال القطاعات الوزارية مركزيا 
أو اختصاصات الجهات أو وضعية املديرين الجهويين الجدد أو غيره أو 
اآلمر بالصرف كيفاش نفوتوا لهاد املديرين الجهويين أو إلى آخره، هناك 
عدد من األمور غادي يتم التعديل ديالها، واحنا بصدد هاد التصميم 
املديري كيضم هاد ال�سي كامل كيظم خريطة التحوالت التشريعية التي 
سنقوم بها في املرحلة املقبلة، وبطبيعة الحال البد أن نشتغل في نفس 
اآلن بعد املصادقة النهائية على التصاميم املديرية على إرساء اللجن 
الجهوية للتنسيق ألن هذا ما ينص عليه امليثاق الال تمركز اإلداري على 
تنظيم الكتابات الجهوية الكتابات العامة للشؤون الجهوية، وأيضا كما 
قلت مراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي املتعلق بتنظيم اختصاصات 
القطاعات الوزارية وغيرها، إذن هذا هو الورش الثاني واللي خدامين 

عليه ويصنف في القريب غادي نطلقوا للمرحلة الثانية ديال الورش؛

انتما  اإلطار  هاد  وفي  الجهوية  التنمية  برامج  تنزيل  تسريع  ثالثا: 
واكبتوا هاد املوضوع وتحدثنا عليه مرارا، صودق لحد الساعة على 10 
تصاميم، على 10 برامج التنمية ل10 جهات من أصل 12 جهة ومن 
أجل تسريع تفعيل هذه البرامج تم اإلتفاق على تحديد املشاريع ذات 
األولوية برسم هذه الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار 
عقود برامج بين الدولة والجهات، وتبلغ عدد البرامج واملشاريع ذات 
األولوية 454 مشروع تم اختيارها من بين 2360 مشروع تقريبا وبرنامج 
اإلجمالية  التكلفة  وتقدر  الجهوية  التنمية  برامج  مختلف  في  الواردة 
لهذه املشاريع وهذه البرامج ما يزيد على 100 مليار درهم، ستساهم 
القطاعات الوزارية بنسبة %39 تقريبا أي ما يزيد على 42 مليار درهم؛

أنه ستعقد مناظرة وطنية حول الجهوية  إلى  وهنا البد أن أشير 
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املتقدمة بأكادير في دجنبر املقابل 20-21 دجنبر، ندعو لها عدد من 
الترابية  الجماعات  رؤساء  من  وأعضاء  الجهات  مجالس  أعضاء 
وبطبيعة الحال القطاعات الوزارية معنية كلها غادي تشارك ملناقشة 
عدد من املواضيع املرتبطة بالعالقة بين الدولة والجهات، العقود بين 
الدولة والجهات، هاد برامج التنمية الجهوية وعدد من املواضيع األخرى 
االختصاصات  االختصاصات  هاد  تفويت  وكيفية  واالختصاصات 
الذاتية واالختصاصات املشتركة، ألن يجب أن نصوغ رؤية مشتركة، 
باقي كاين خالف في كيفية تنزيل هذه وآش من مدى زمني؟ وبأي وتيرة؟ 
هذا كله يحتاج إلى نقاش عميق وقد وبدأ فعال هذا النقاش في هذه 

املرحلة؛

بخصوص  فيه  تم  وهذا  للجهة،  التدبيرية  القدرات  تعزيز  رابعا: 
العمل  في  الجهوية إلنجاز املشاريع وقد بدأت فعال  الوكاالت  إحداث 

ديالها؛

للجهات، هذا ال أضيف جديدا ألن  املالية  املوارد  تعزيز  خامسا: 
من  معينة  حصة  تفويت  على  كينص   111.14 التنظيمي  القانون 
الضرائب املرصودة لفائدة الجهات من حصيلة الضريبة على الشركات 
والضريبة على الدخل إضافة إلى املساهمة ديال الدولة، وحددت أن 
نصل سنة 2021 إلى 10 داملليار درهم واحنا نقترب منها، راه في كل 
القانون ديال مشروع قانون املالية كنزيدوا حصة إلى أن نصل إلى هاد 
الهدف املحدد من قبل القانون التنظيمي، والدولة هنا ملتزمة بجميع 
التزاماتها، مجموع املوارد املالية التي ينص عليها القانون مبرمجة فعال 

وحولت فعال لفائدة الجهات منذ سنة 2016.

التواصل املباشر مع الجهات هو املحور السادس ذلك أنه بدأنا آلية 
للتواصل املباشر مع مسؤولي الجهات من خالل زيارات تواصلية تنظمها 
اإلنصات،  منه  الهدف  الحكومة وفد موسع  رئيس  برئاسة  الحكومة 
االستماع، التفاعل، تفعيل بعض املشاريع، تخفيف بعض املشاكل، 

إلى آخره.

الدولة  بعالقة  املرتبطة  اإلشكاالت  من  عدد  فيه  نوقشت  وقد 
ابتداء من  8 جهات وسنقوم  اليوم تمت زيارة  بالجهات، وإلى حدود 
سطات،  البيضاء  الدار  جهة  هي  اللي   9 الجهة  بزيارة  املقبل  الشهر 
وسننتقل بعدها إلى جهات األخرى التي بقيت وهي 3 جهات، إذن هذا 
هو فيما يخص الجهوية املتقدمة، وبطبيعة الحال الالتمركز اإلداري هو 

واحد األساس في تفعيل وفي إنجاح هاذ الجهوية املتقدمة.

تنمية  إطار  في  الحكومة  تدخالت  بحصيلة  يتعلق  الثاني:  املحور 
املناطق النائية، وهنا البد أن أسجل:

أوال: أنه وعيا مّنا بأن هناك خصاص حقيقي على مستوى املناطق 
النائية واملناطق البعيدة وال سيما القروية والجبلية، عملت الحكومة 
جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية على املستوى الترابي وفق منظور 
أبعاد  ويراعي  املجالية،  التنمية  ومتطلبات  أبعاد  يراعي  استراتيجي 

االستجابة لحاجيات السكان الفعلية على األرض من بنيات تحتية، 
ن فعال من تقليص الفوارق؛ 

ّ
من مرافق عمومية، من خدمات، بما يمك

وتعددت التدخالت، لكن بغيت نشير إلى أنه من منطلق الوعي بأهمية 
القطاعات  مختلف  في  العمومية  لالستثمارات  الجهوي  التوزيع 
واالهتمام باملناطق النائية، دأبت وزارة االقتصاد واملالية منذ 4 سنوات 
فقط هذا معلومة مهمة، بإصدار مذكرة خاصة اسميتها مذكرة حول 
التوزيع الجهوي لالستثمار مرفقة دائما بمشروع قانون املالية، وتصل 
سنويا وهاذ السنة ثاني بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون املالية 
2020، في البرملان هاذ املذكرة جات مع قانون املالية، هاذي املذكرة 5 
اللي كتجي، هاذ املذكرة عندها أهمية كبيرة ألنها ترصد التطور ديال 
التوزيع الجهوي على جميع املستويات، سواء كان استثمارات صغيرة أو 
استثمارات متوسطة وكترصد التطور، وفهاذ املجال بغيت نشير إلى أن 
فهاذ كافة املذكرة األخيرة ديال مشروع قانون املالية 2020، والتي رصدت 
توزيع الجهوية 2019 وكيف نفذ، رصدت برمجة ديال االستثمارات 
العمومية في 2022، نصت هذه املذكرة على أنه على مستوى وتيرة النمو 
اإلسمي يتبين أن الجهات األقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام هي 
التي تسجل ديناميكية أكثر بمعدالت نمو تفوق املعدل الوطني الذي هو 
%5.6، ذلك أن هذا التوزيع املجالي للثروة سيساهم ال محالة في تقليص 
انتقلت في صفحة أخرى لتقول املذكرة:  الفوارق املجالية، ثم  حدة 
الحمراء  -الساقية  العيون  جهة  حققت  فقد  الدينامية  حيث  »ومن 
برسم سنة 2017 نمو أكثر استدامة للناتج الداخلي الخام املتاح بمعدل 
%10، متبوعة بكل من جهة درعة- تافياللت %5.4، بني مالل- خنيفرة 
ومراكش -آسفي %4.7، جهة الشرق %4.6، إلى آخره، وهو ما يبين بأن 
دينامية النمو تسير في اتجاه تقارب الجهات، وذلك في إطار مسلسل 
استدراك التأخر الذي انخرطت فيه الجهات األكثر دينامية واختناق 
األقطاب تقليدية التي عادة ما تستقطب فرص النمو االقتصادي.« هذا 
انتهى هاذ الفقرة التي أردت أن أشير إليها في هاذ التقرير بطبيعة الحال 

املعروض أيضا أمام البرملان، وهذا يعني وعي الحكومة بهاذ املوضوع.

ثانيا: العمل عمليا وواقعيا على تقليص الفوارق بين الجهات وباش 
ما أمكن نديرو هاذ العدالة املجالية في املستقبل، لكن أيضا أريد أن 
أشير إلى أنه ليس هناك أي برنامج أي برنامج ديال الحكومة ما كاين حتى 
�سي برنامج إال ويأخذ بعين اإلعتبار البعد الجهوي، ويأخذ بعين اإلعتبار 

املناطق النائية والجبلية والقروية، يأخذها بعين االعتبار؛

ولذلك دائما كنديرو واحد التمييز اإليجابي، بطبيعة الحال التمييز 
اإليجابي ديال السنة األولى ديال السنة الثانية وديال السنة الرابعة، 
ص الفوارق كلها، ولكن غادي يم�سي تدريجيا بما 

ّ
ما يكفيش باش يقل

فيه اإلستثمار، بما فيه البنيات األساسية، بما فيه االستثمارات األخرى 
املرتبطة بالقطاعات اإلجتماعية، وهذا يمكن أن نطيل فيه الكالم، 
على مستوى التعليم عدد املدارس اللي كتأّسس واللي كتّدار في املناطق 
القروية البعيدة أكثر من املناطق القريبة، بال ما نعطيكم اإلحصائيات، 
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ألن  الجهة،  نفس  وداخل  الجهات  بين  اإليجابي  للتمييز  إعماال  وهذا 
حتى كل جهة داخلها خص التمييز اإليجابي للمناطق البعيدة، ما�سي 
فقط بين جهة وجهة وهذا �سيء مهم بال نعطيكم األرقام هي كثيرة جدا 
و نعطيكم حتى عدد الداخليات، عدد الداخليات، فيما يخص تيسير 
هذاك خالص هو براسو تمييزي للمناطق البعيدة والقروية هو من حيث 
البنية ديالو، فيما يخص البنايات ديال التكوين املنهي نفس ال�سي عدد 
من بنيات ديال التكوين كتأسس في األقاليم األقل نموا كتكون أكثر من 
األقاليم األكثر نموا، فيما يخص التعليم العالي، فيما يخص البنيات 
الصحية، وقد أبدع في البنيات الصحية ليس فقط البنيات الصحية 
ما�سي فقط البنيات الجديدة كتأسس فهاذيك املناطق األقل استفادة، 
لنا هذاك املفهوم ديال التغطية الصحية إلى البنيات 

ّ
ولكن أيضا دخ

الصحية املتنقلة الوحدات الصحية املتنقلة منذ بضع سنوات فقط 
دخالت باش هاذيك املناطق اللي عادة صعيب عليهم يوصلو للبنيات 
الصحية على األقل كتوصلهم الوحدات الصحية، وهذا فيه خطط 
سنوية مستمر وزارة الصحة تعّد فيها خطط مستمرة سنوية، سنوية 
وبرسم سنة 2019 تم تنظيم 436 قافلة طبية بما مجموعه 291 ألف 
آالف  إلى جانب  متخصص  ألف فحص طبي   142 منها  فحص طبي 

الفحوص ديال األشعة والتحاليل املخبرية؛

على مستوى تطوير البنيات األساسية التحتية، يمكن نقول ليكم 
 ويأخذ بعين اإلعتبار البعد الجهوي ال على 

ّ
ما كاين �سي مخططات إال

مستوى املخطط الطرقي، نقطة ديال املوانئ، تطوير املطارات، ألن هذا 
هو األمور الثالثة اللي كتفك العزلة وخص ضروري الجهات البعيدة 
واألقاليم البعيدة يكون فك العزلة عنها عن طريق واحدة أو أكثر من هاذ 
لو البعد الجهوي وبعد املناطق النائية في 

ّ
الوسائل، وبالتالي دائما كندخ

هذه املخططات، وقد بّينت أنه في املخطط ديال املوانئ في كل جهة لها 
بطبيعة الحال منفذ على البحر ميناء كبير وهنا يأتي ميناء ديال الناظور، 
الذي اآلن ربما سيتم البناء ديالو في آخر 2020 إن شاء هللا، إذن وفيما 
الجديدة ألول مرة مطار  املطارات  املطارات طّورت عدد من  يخص 
 
ّ
ورو مطارات أخرى وال

ّ
بوعرفة كيتفتح مطار الرشيدية مطار زاكورة كيط

عندنا على املستوى الوطني 20 مطار دولي، وهذا غير مسبوق 20 مطار 
دولي معنى ذلك أنه كثير من املناطق اللي كان خص ضروري الواحد باش 
 اآلن ممكن السفر 

ّ
يسافر للخارج خصو يدوز عن طريق الدار البيضاء وال

عن طريق هذه املطارات مباشرة، بطبيعة الحال هذا بداية وكتطوير 
هاذ فك العزلة غادي يبقى واحد املشروع مستمر ودائم.

ثالثا: التمكين االقتصادي للمناطق النائية وذلك عن طريق عدد 
من اإلجراءات، جميع البرامج اللي مرتبطة بهاذ املجال كلها كتاخذ بعين 
االعتبار البعد الجهوي والبعد ديال املناطق النائية والبعيدة، البرامج 
املدرجة في املبادرة للتنمية البشرية أنتما كتعرفو بأن كلها غادة عندها 
بعد جهوي وبعد قروي، وفيها تعزيز قابلية التوظيف اليوم، فيها دعم 
حاملي املشاريع وخصوصا الشباب اللي هو البعد األسا�سي فيها، تعزيز 

أدوات الدولة وصناديقها إلى دعم مشروعات صغرى ومتوسطة وغيرها 
من البرامج، وأريد أن أقول بأن البرامج اللي غادي تم�سي للجهات واللي 
كتطّور الجهات كتاخذ بعين اإلعتبار بطبيعة الحال الخصوصية ديال 
كل جهة، ومن هنا تم اإلهتمام بتطوير الخرائط خرائط جيولوجية 
باش نعرفو بعض الجهات اللي عندها إمكانيات كبيرة ديال التنمية 
وديال إعطاء الرخص ديال استخراج املعادن وربما تطوير هاذ املعدن، 
كانتش عندنا خرائط  ما  ال�سي من قبل ألن  الصناعات هاذ  وتطوير 
جيولوجية شاملة، اآلن بدأنا في إعداد خرائط جيولوجية شبه شاملة 
غادي نوصلو ل %50 قريبا ديال التراب الوطني وكتهتم أساسا باملناطق 
البعيدة، باش ناخذو بعين اإلعتبار اإلمكانيات ديالها العملية والواقعية 

باش يمكن تطّور؛

بطبيعة الحال البد أن نشير هنا إلى برنامج مهم هو برنامج تقليص 
الفوارق املجالية، وهنا بغيت نوقف على واحد القضية مهمة فهاذ 
برنامج تقليص الفوارق املجالية، ذلك أنه هاذ برامج تقليص الفوارق 
املجالية كيبني على العزلة ديال دواور معينين أو ديال مناطق معينة 
وفق معايير محددة، وباش هاذ املوضوع يكون دقيق تم إعداد خرائط 
لجميع الجهات جميع الجهات خرائط كنسّميوها خرائط إزالة العزلة، 
العزلة كتصّنف  العزلة هاذ الخرائط إلزالة  إزالة   désenclavement
جميع الدوار دوار، هذه الخريطة هذه الخريطة ديال الجهة، ولكن كاين 
خريطة ديال كل جماعة قروية اللي كتقول لينا كل دوار شحال من كلم 
بينو وبين الطريق شحال من كيلومتر بينو وبين املدرسة، شحال من 
كيلومتر بينو وبين مدرسة ابتدائية بمدرسة إعدادية وبينو وبين أقرب 
مركز صحي أو مؤسسة صحية، انطالقا من هاذ املعايير كنصنفو كل 
دوار دوار، باش نعرفو الدوار اللي علي أحمر والدوار اللي اصفر والدوار 
موضوعية  معايير  وفق  للجميع  الخريطة  هاذ  رت 

ّ
ودا أخضر،  اللي 

عالش؟ ألن اكتشفنا بأن كثير من الجهود ومن االستثمارات كتم ولكن 
ديما  الحمراء  املناطق  نتائج كتبقى  ما كتعطيناش  املطاف  نهايوة  في 
حمراء والخضراء كيزيدوها الخضرورية، غير ذاك ال�سي اللي تم هاذي 
3 سنين عالش؟ باملناسبة برنامج تقليص الفوارق املجالية هو برنامج 
كيم محليا ال تتدخل فيه الحكومة، البرمجة ديالو كيتم على مستوى 
العماالت وعلى مستوى الجهات فقط، ولكن الدعم املالي جزء كبير 
منو كيجي مركزيا، باش يتم هذاك le désenclavement هذاك إزالة 
العزلة باش يتم حقيقة خصنا نبداو باملناطق اللي هي أكثر حمورية، عاد 
نجيو للمناطق اللي هي أصال خضرا، واحد بينو وبين املستشفى مثال كلم 
خصنا نسّبق اللي عندو 20 كلم، نسّبق اللي عندو كلم حتى هو بعيد 
شوية يمكن! 2 كلم بعيد شوية، ولكن نسّبق بعدا 20 كلم عاد نجيو، 
د البرامج في التطبيق ديالها، فعال جميع الجهات اليوم 

ّ
فهذا غادي يرش

عندنا الخرائط ديالها، التمويل بقى سنوات هاذي خرائط معقدة ألن 
كتم في عن طريق فرق كتم�سي لألرض دّوار دّوار وكتشوف ما�سي كتم 
عن طريق تقارير كتجي، ال هي فرق للتحقيق كتم�سي متخصصة تتم�سي 
للدواور وكتسجل املعلومات وكنجمعو هاذيك املعلومات، عاد كتجي 
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هاذيك املعلومات وكنصنفو بها وكنديرو خرائط، مثال عندنا جهات أو 
أقاليم اللي عندنا الخريطة 2018 وعندنا الخريطة في 2019 باش نعرفو 
د لينا هاذ البرامج 

ّ
واش كنتقدمو وال ما كنتقدموش، وهذا غادي يرش

ورو نحو األحسن في املستقبل بإذن هللا، لكن األهم هو 
ّ
وغادي يخليها نط

أن هاذ البرنامج ديال تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط 
القروي اللي بدا سنة 2017 وكان أعطى االنطالقة ديالو جاللة امللك، 
حفظه هللا، واللي الغالف املالي ديالو على مدى 7 سنوات هو 50 مليار 
درهم كما تعرفون جميعا، واللي الدولة سنويا كتساهم فيه الحكومة 
ب7 داملليار تقريبا سنويا وكتساهم الجهات ب%40 من هاد امليزانية 
واللي خصو يتم مبدئيا وفق برامج منسجمة، اش كتسمى؟ اإللتقائية 
ديال البرامج منسجمة كلها كيتم فيها التدخل واللي بدات فعال عمليا 
ونشكر جميع الجهات اللي انخرطت فيه الديناميكية اللي هي مهمة، 
وبطبيعة الحال كيتم التحيين ديالو سنويا، ألن كل سنة كيدار البرنامج 
ديال السنة املوالية، أنا تشرفت بأن عقدت أو رأست اجتماع الدورة 
الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية 
بتاريخ 24 يوليوز املا�سي، والذي كانت مناسبة باش نقّيمو أشنو درنا 
لحد الساعة فهاد البرنامج؟ فين وصلنا؟ شحال نفذنا؟ وكيفاش خصنا 
اإلستراتيجية  تحيين  على  تحيين  على  واتفقنا  املستقبل؟  في  نمشيو 
الوطنية لتنمية العالم القروي واملناطق الجبلية بناء على املعطيات اللي 
عندنا، ولكن اآلن وفق هذه الخرائط غادي نرشدو أكثر التدخالت غادي 

نمشيو للمناطق األكثر حاجة واألكثر عزلة، وهذا �سيء مهم؛

ولكن أريد أن أشير إلى أنه بالنسبة ملخطط عمل 2019 والذي يبلغ 
غالفه املالي ما يقرب من 7مليار 6.58 مليار درهم بالضبط موزعة حسب 
مصادر التمويل، املجالس الجهوية، صندوق التنمية القروية، مساهمة 
القطاعات الوزارية املعنية، املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، اللي كلها تدخلت فيها، ويمكن أن 
أقول بأنه منذ انطالق البرنامج سنة 2017 إلى هاد تقريبا أواسط 2019 
تم بناء وتهيئة أكثر من 5 آالف كيلومتر من الطرق واملسالك القروية اللي 
كيوصل تقريبا %45 من األهداف ديال مجموع البرنامج، وخصنا نعرفو 
بأن هاد البرنامج النهار األول انطلق عن طريق دراسة عملية انطلقت 
املنطقة  في  خصنا  آشنو  الفالني؟  الدوار  في  خصنا  شنو  ها  كتقول 
الفالنية وتجمعت هاديك البرامج وتدارت أهداف ديال هاد البرنامج على 
مدى7 سنوات، وتم بناء وإعادة تأهيل 848 مدرسة مؤسسة مدرسية 
وتجهيزات عشرات أخرى، إنجاز 14 ألف عملية ربط إما جماعية أو 
باملاء  التزويد  باملاء الصالح للشرب، وصيانة عدد من شبكة  فردية 
الصالح للشرب وغيره من األهداف اللي حققناها فهاد البرنامج اللي هو 
مستمر سنة بعد سنة، وأظن بأن هاد البرنامج ملي يجي للنهاية ديالو، إن 
شاء هللا، حتى يكون قد قلص الفجوة بين املناطق املحتاجة واملناطق 
ونتمنى  تدريجيا  شاء هللا،  إن  الخرائط،  بهاد  نمشيو  وغادي  األخرى 
هاديك الخرائط يكثر فيها األخضر وهداك االحمر كلو يتقلص وال يحيد 
كاع هذاك االحمر من هنا ل 2023، هذا هو نهاية البرنامج، إذن باس 

تشوفو بأن هاد املسألة فيها معايير موضوعية وغادين معها بإذن هللا؛

سادسا- هناك، بطبيعة الحال، تدابير خاصة للتخفيف من آثار 
موجة البرد الشديدة في عدد من املناطق الجبلية والنائية ومعروف 
أنه هناك مناطق خاصة بسبب التساقطات الثلجية، بسبب باإلرتفاع 
في املناطق الجبلية كيكون فيها برد قارس، ومن هنا كان هناك برنامج 
خاص سنويا لفك العزلة والرعاية الصحية والتدخل في هذه املناطق، 
وتهدف هذه التدخالت كما قلت أوال: إلى ضمان استمرارية حركة السير 
وفك العزلة، هادي كتبدا بمجرد ما كتنزل الثلوج كتحرك اآلليات ديال 
اإلقليمية  السلطات  مع  بتعاون  التجهيز  وزارة  في  املختصة  الجهات 
واملحلية لفك العزلة على تلك املناطق، وهذا كيكون عمل يومي بطبيعة 
الحال فيه استنفار ولعدد من املتدخلين كنشكرهم جميعا ألن كيشتغلوا 
حتى هما، هادو اللي كيشتغلوا حتى هما، هاذو اللي كيشتغلو حتى هما 
كيشتغلو في ظروف صعبة، ألنهما كيعانيو في مناطق ديال البرد أو في 
مناطق الثلوج وأحيانا بالليل وبالنهار وأحيانا عمل مستمر، فكنحيوهم 
من هاذ املنبر، هؤالء املتدخلين جميعا وخصوصا سائقي هذه اآلليات أو 
الذين يساندونهم أو اللي كيراقبو أو اللي كيعطيو اإلنذار املبكر أو غيرهم 
من املتدخلين سواء يشتغلون مع قطاعات وزارية أو على املناطق على 
مؤسسات أخرى إما مؤسسات عمومية أو غيرها في تلك املناطق، إذن 

هذا التدخل األول.

دائما  أيضا  وهنا  الصحية،  الرعاية  على مستوى  الثاني  التدخل 
 28 سنوية ف  عمل  ملخططات  الرعاية  ديال  البرنامج  واحد  كنبداو 
إقليم، 28 إقليم محددة هذه كتم�سي من 15 نونبر حتى ل30 مارس من 
السنة املوالية، كل سنة كتدار هاذيك الحمالت ملحاوالت يعني للمجيئ 
لنجدة الناس اللي كيعيشو فهاذ املناطق اللي فيها البرد القارس ويمكن 
أن أقول أنه إلى حد الساعة إيال بغيت نقول سنة 2018-2019، غادي 
نرجع للسنة املاضية، هاذ البرنامج ديال الرعاية والذي امتد من 15 
4686 زيارة لوحدات  2019، تم إنجاز  2018 حتى ل30 مارس  نونبر 
متنقلة، طبية متنقلة، 245 قافلة طبية متخصصة، 669 ألف خدمة 
هذا  تفعيل  إطار  في  دائما  جراحية  عملية  و5540  مقدمة،  صحية 
املخطط الوطني للتخفيف من آثار البرد على هاذ الناس، كما يتم سنويا، 
سنويا، يتم إحصاء معرفة النساء الحوامل فهاذ الدواور كلهم وكيدار 
كيديرو  اللي كنحيوهم ألن  املحلية  السلطات  قبل  إحصاء من  ليهم 
واحد العمل دقيق دوار دوار، وكنعرفو النساء الحوامل اللي هو قريب 
الحمل ديالهم باش النجدة ديالهم تتم بسرعة، كيتم إحصاء مشردين 
واملتشردين في تلك املناطق الذين ليس لهم مأوى، كيتم توزيع حطب 
التدفئة والعلف املدعم على مربي املاشية، وأحيانا يتم التدخالت عبر 
الهليكوبتر عندما يستلزم األمر ذلك، إذن هذه هي مجمل البرامج ديال 

التدخالت.

وقد أثبتت آخر تقرير كما قلت أن هذه التدخالت اللي تمت لحد 
الساعة استطاعت أن تحسن من مؤشرات وتقلص من الفوارق املجالية، 
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مع أنه نعترف بأن التقليص ديال الفوارق املجالية غير كافي ويحتاج إلى 
مزيد من الجهود، وأريد أن أكد هنا بأن بطبيعة الحال نحن مصممون 
على اإلستمرار في هذه البرامج، على استمرار تطوير هذه البرامج ستكون 
أكثر قدرة على اإلستجابة لهاذ الحاجيات، وأيضا على تطوير برامج أخرى 
إذا اقت�سى الحال، إذا اقت�سى الحال، فالحكومة عازمة على العمل على 
تحسين ظروف عيش هؤالء املواطنين في هذه املناطق البعيدة والنائية 
والتي لم تستفذ في ما م�سى من ثمار النمو، وبهذا يمكن إن شاء هللا 
أن نخلق مغرب العدالة اإلجتماعية، بطبيعة الحال كما قلت جميع 
البرامج حتى برامج مثال التشغيل، البرد كلها عندها بعد جهوي وأريد أن 
أشكر الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل l›ANAPEC ألنها اآلن بدأت في 
البعد الجهوي منذ فترة، بدأت في البعد الجهوي للتشغيل منذ سنوات، 
هاذ البعد الجهوي للتشغيل أو بدى عدد من البرامج تحاول ما أمكن 
بتنسيق ألن توقعات عدد من االتفاقيات مع بعض الجهات لتطوير 
هاذ البعد الجهوي للتشغيل، ملا أطلقنا السياسة الوطنية للتشغيل راه 
طلقنا معاها اتفاقيات وقعت آنذاك مع عدد من الجهات ومع متدخلين 
آخرين، بطبيعة الحال خارج السلطة الحكومية املعنية لتطوير هذا 
البعد الجهوي وعيا بعين االعتبار بالعمل في الجهات هو الذي يمكن أن 
يطور التنمية في هذه الجهات ويقرب للعدالة االجتماعية التي ينشدها 

جميعا، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
الكلمة إلى السيد النائب أحمد صدقي باسم فريق العدالة والتنمية.

بلنائبيبلس ديأحمديصدقي:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دةيبلوزيرةيبملحت7مة،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت7مين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

بالجهود  التنويه، السيد رئيس الحكومة املحترم،  بداية البد من 
وهي جهود  النائية،  املناطق  معالجة قضايا  تبذلونها بخصوص  التي 
تتجلى لنا بشكل واضح من خالل تقييم تنفيذ البرنامج الحكومي من 
خالل املؤشرات املقدمة خالل التمرين السنوي لقانون املالية ومن 
الذي نحن بصدده  امليدانية، املوضوع  خالل املشاهدات واملعاينات 
اليوم، السيد الرئيس، يعتبر مدخال ملساءلة السياسات العمومية تجاه 
ولجهود  للجهوية  مساءلة  يعتبر  هو  وضمنيا  النائية،  املناطق  أقاليم 
الجهوية املتقدمة، ومحاولة ملقاربة مستوى الفارق بين الواقع واملأمول 
الجهوية  ظل  في  ومستلزماتها  وشروطها  التنمية  معادلة  معالجة  في 

وإكراهاتها وفرصها، معادلة ترفع أمام الجميع تحدي حقيقي وتجسد 
اآلمال املعلقة بمشروع الجهوية وربح رهان اإلبقاء على هذا األمل الذي 
يمثل العنوان األبرز لدينامية ومسار اإلصالح في بالدنا خالل العقد 
 2015 بانتخابات  مرورا   2011 دستور  من  الفارقة  بمحطاته  األخير 
وغيرها من املحطات، هذا العنوان لن يوصل إليه إال طريق أو مسلك 
تتضافر فيها الجهود وتلتقي فيه اإلرادات مسلك ينبغي أن يؤسس على 
ترسيخ اختيارات بالدنا الديمقراطية ضمنها مبدأ التدبير الحر للجهات 
وباقي الجماعات الترابية، وهذا وفق مسلمة أنه ال تنمية حقيقية من غير 
ديمقراطية حقيقية، وأستحضر مقولة لالقتصادي البنغالي املشهور 

أمارتيا سين« التنمية حرية« والتي عنون بها أحد كتبه.

سأحاول من خالل هاد املداخلة أن أركز على املشاهدات واملعاينات 
امليدانية و أنقل إليكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، رسالتين من 
عمق املغرب، وسأحاول أن أنقلها باللسان املحلي باللسان األمازيغي:« 
تمزواروت، السيد رئيس الحكومة املحترم، وسان ديغ كغد املنطقة ن 
وزيريت نايالن كتوت ن األطلس أخاتار األطلس الكبير، مجمعن إمزداغ 
املجهود،  يان  إسوتسكر  أننكر  أوروتومكين  ناناغ  الفاعلين،  مجمعن 

كوامان تريسينتي، سكويلة، إتوسكر أوبريد أختار إقرب أدكمل، ولكن 

إسول إخصاياغ إسينت الحواياج، ناناك إخصاياغ الكوليج، إخاصاياغ 

أوبريد إزرين في أوغرمان، إخصانت يات العدد من املصالح، أصنات 

إتنيك ويسان جمعنت توتمين ن تودغا السفلى كالعالم القروي، زايد 

ناناك أكتشكارنت بزاف أتشكارنت باهرى املجهود إتوسكرن كالبرنامج 

ن تيسير، ألنه الجماعة ناغ وردتن تكا تستافد إماح تستافد، وبالتالي 

فرحنت بزاف سلهم ناغ ولكن نانتاك أيضا أتالنت إنسنت امللفات إنس 

مدن، أتسنت دنترباط الراميد س تيسير، ال والن غور إال كان التصريح 

إتسنت األنظمة دايتمكان أنه.

بلس ديبلرئيس:

السيد الرئيس، معذرة السيد النائب، تفضل السيد الرئيس طبقا 

للنظام الداخلي كما نعلم جميعا.

)نقطةي بلحركيي بلفريقي لئيسي مبديعي بلس ديمحمدي بلنائبي
نظام(:

ثانية  رسمية  بلغة  كنتكلمو  بدينا  أننا  لنا  هنيئا  الرئيس،  السيد 

األمازيغية مزيان هنيئا األخ اللي تيقدمها مزيان، ولكن احنا ما فهمناش، 
وتقديرا وتكريما األخ العزيز اللي تيقدم الكلمة خاصنا نفهموه ونتبعوه 
ونتفاعلو معاه، حنا ما كنعرفوش الشلحة، ما كنعرفوش لتمازيرت إما 
تكون ترجمة فورية باش نستوعبو من حقو يتكلم بها، ولكن السيد 
الرئيس خاصنا نتاخذو التدابير الالزمة باش يمكن لنا اإلخوان اللي بغاو 

يتكلمو باألمازيغية اإلخوان اللي ما تيضبطوش.
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بلس ديبلرئيس:

شكرا، أنا السيد الرئيس أنا متأكد بأن السيد النائب سيترجم ما 
قاله باللغة الرسمية األمازيغية تفضل السيد النائب تعميما للفائدة، 

تفضل، نستمعو للسيد النائب.

بلنائبيبلس ديأحمديصدقي:

نعم السيد الرئيس، إجماال تحدثت على مشاهدات ميدانية اللي 
الناس من خاللها ما تينكروا �سي أن هناك مجهود كبير في الخدمات 
االجتماعية واإلدارية والبنيات التحتية، وأنهم فقط يرغبون إلى املزيد 
هاد  أن  يدرك  فالجميع  وعموما  ديالهم،  األوضاع  ديال  والتحسين 
الخصاص املسجل باملناطق النائية ببالدنا ليس إال نتاج ومحصلة ما 
تراكم لعقود طويلة ومتتالية من جراء السياسات املتعاقبة، وال يمكن 
ربطه فقط بفترة معينة كما يصر البعض على ذلك، مما ال يمكن إال أن 
يكون محاولة ملحو وكبح الذاكرة، مناطق لو متعت من قبل بالحقوق 
البسيطة من الجيل األول لتم فيها اليوم مباشرة تحقيق حقوق أخرى 
من جيل متقدم، وهذا يحيلنا وينبهنا إلى إشكال أكبر فحتى ال نضطر أن 
نتحدث بنفس املنطق على الجهات مستقبال، فينبغي العمل من اآلن 
على تمتيعها بالحد األدنى املشترك من املقومات إقرارا للعدالة املجالية 
واالجتماعية بينها، وجعل سرعة انطالقها تتقارب على األقل، وال أقول 
تتوحد، فال يعقل أن نجد جهات ال تتوفر ال على طريق سيار، وال على 
طريق سريع و ال سكة حديدية وال مستشفى جامعي وال جامعة مستقلة، 
وأخص بالذكر على األقل هنا واحد 2 ديال الجهات درعة تافياللت 
وكلميم واد نون، وهناك خصاص في جهات أخرى، عموما ينبغي تمكين 
الجهات باإلمكانيات الالزمة لرفع التحديات، إلنجاز برامجها، املساهمة 
في التغلب على إشكاالت التنموية خصوصا باملناطق النائية و ربح رهان 
هذه التجربة في نسختها األولى التي ستكون حاسمة في مآل املشروع 

مستقبال.

بذل  كبير  مجهود  هناك  املحترم،  الحكومة  الرئيس  السيد  أكيد 
لفائدة املناطق النائية في مجاالت توفير املاء والكهرباء والطرق واملدارس 
وغيرها، وبرنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية يأتي الستكمال 
هذا املجهود في إطار االرتفاع املتزايد في نسبة االستثمار العمومي اللي 
وصلنا برسم 2020 أي 198 مليار درهم اللي كان قبل 12 و13 سنة 
فقط هو 90 مليار درهم يعني واحد الزيادة تقارب %120، وهكذا فقد 
تم تحقيق خطوات كبيرة ومتقدمة في فك العزلة عن املناطق النائية، 
مع مواكبة ذلك بإجراءات هامة منها تلك املرتبطة باإلصالحات التي 
شهدها قطاع النقل، حيث تمكين املئات من ممتنهي النقل غير النظامي 
بالعالم القروي من رخص النقل ثم أيضا دعم تجديد أسطول النقل 
العمومي والذي استفادت منه ساكنة هاد املناطق التي كانت وسائل 
النقل املستعملة فيها متدهورة وال تحترم أدنى الشروط واملعايير، في 
النائية خصوصا  املقابل يلزم إيجاد حلول إلشكاالت تمويل املناطق 

تداعيات  إشكال  وأيضا  الطرق  وقطاع  الثلجية  التساقطات  خالل 
تبعاتها  املناطق األكثر تضررا من  تعتبر هاد  أسعار املحروقات حيث 
ونلتمس في نفس اإلطار النظر في إمكانية إصدار استثناءات وفق قانون 
املنافسة تمكن من معالجة وضبط مستوى أسعار املواد والخدمات 
بهذه املناطق، مختلف اإلشكاالت، السيد الرئيس املحترم، تنتهي الحدة 
ديالها، سواء كانت الجوية أو كانت إضرابات أو كانت مشاكل أخرى، 

تنتهي الحدة القصوى ديال إلى تلك املناطق النائية.

وفي نفس اإلطار فإن تيسير الخدمات عن بعد ورقمنة املساطر، 
من  العديد  إلى  بسهولة  الولوج  من  النائية  املناطق  ساكنة  سيمكن 
أجل  من  املكلف  للتنقل  االضطرار  دون  األغراض  وقضاء  الخدمات 
االرتفاق باإلدارات البعيدة، أكيد أن مؤشرات إقرار العدالة يتحسن 
بشكل كبير، السيد الرئيس املحترم، ولكن يلزم رفع الوتيرة في اتجاه ذلك 
الهدف وإرساء شروط التي تمكن خصوصا منها املقومات التي تكسب 
كل جهة قوة دفع ذاتية لالرتقاء التنموي وقدرة تنافسية مع نظيراتها 

ضمانا للحياة واالستمرارية.

أكيد أيضا، السيد الرئيس، أنكم بذلتم مجهود كبيرا إلخراج ميثاق 
ما  الجهوية،  ملفهوم  حقيقي  معنى  سيعطي  والذي  اإلداري  االتمركز 
بغيناش نعاودو نشوف داك املشهد ديال املواطن اللي تيجي من زاكورة 
أو من طاطا بالجنوب أو الجنوب الشرقي يطلب له يوم الخميس أن 
يتوجه إلى الرباط تيقولو له سير الرباط تيوصل يوم الجمعة تيلقى بعض 
املصالح قد أغلقت مبكرا، تيقولو له سير حتى نهار اإلثنين في الصباح، 
ونرى أن نتصور تسلسل املعاناة في هذه الوضعية، ونلتمس اإلسراع 
بإخراج هذا امليثاق لتقريب اإلدارة من املواطن وندرك حجم الجهود 

اللي قدمتوه فهذا أمر هام جدا.

وارتباطا بموضوع املوارد البشرية نؤكد، السيد الرئيس، أن الحكومة 
قامت بمجهود كبير في توفير املناصب املالية لقطاعات أساسية ضمنها 
القطاع ديال الصحة 4 آالف منصب في السنوات األخيرة كل سنة، ولكن 
عندنا واحد اإلشكال كبير هو أنه حينما تفتح هاد املناصب ما كاينش 
اللي تيعمرها، وتتبقى مستشفيات بدون أطر طبية وهذا إشكال حقيقي 
يسجل وقفت عليهم فقط في املستشفى ديال قلعة أمكونة، وتنتساءلو 
عن مآل نظام التعويض على العمل باملناطق القروية والنائية ملختلف 

فئات األطر واملوظفين؟

محاوالت  هناك  أن  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  أيضا،  أكيد 
الجهات  تمكين  خالل  من  املقاولة  ودعم  االستثمار  تشجيع  مبادرة 
ويلزم تمكين الجهات واملناطق النائية من تحفيزات ضريبية، تشجيع 
إشكاالت حقيقية  هي  اللي  التعمير  ديال  اإلشكاالت  تجاوز  االستثمار 
ومعالجة إشكال األرا�سي الجماعية أيضا اللي هو إشكال حقيقي، ثم 
تبسيط مساطر الدعم املوجه لألنشطة الفالحية وتجاوز إشكاالت سند 
امللكية والتصرف في العقار تم دعم االستثمار في املجال ديال الطاقات 
املتجددة، وبغينا أنه يتفعل واحد التعديل أجريناه على قانون الطاقات 
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املتجددة اللي غادي يمكن املواطنين والخواص من إمكانية إنتاج الطاقة 
انطالقا من املصادر املتجددة وبيع الفائض وضخه بالشبكة الوطنية.

أكيد، السيد رئيس الحكومة املحترم، فقد تم تسجيل جهد غير 
مسبوق في مجال دعم الفئات الهشة، من خالل آليات وبرامج التماسك 
االجتماعي والتي نسجلها أثرا إيجابيا بارزا على املستهدفين خصوصا 
في العالم القروي واملناطق النائية، ولكن يلزم التسريع بإخراج قانون 
السجل اإلجتماعي املوحد وجعل ضمن معاييره تلك املرتبطة بظروف 

املناطق النائية.

أكيد أيضا، السيد رئيس الحكومة املحترم، أنه في مجال التعليم بذل 
مجهود كبير سواء ما يرتبط بتوفير وتقريب البنيات املدرسية وتغطيتها 
باألساتذة، أو ما يرتبط بالدعم اإلجتماعي في إطار برنامج تيسير والبرنامج 
امللكي ملليون محفظة واإلطعام والنقل املدر�سي وغيرها، ولكن في املقابل 
البرامج  وتكييف  التعلمات  جودة  تحسين  في  أكبر  مجهود  بدل  يلزم 
التعليمية واإليقاعات املدرسية مع ظروف تلك املناطق، هذا مع ضرورة 
تيسير االستفادة من برنامج تيسير، اللي كان �سي بطاقة، يمكن للسيد 
رئيس الحكومة املحترم يحل لنا اإلشكال ديال الطوابير والذهاب بعيد 
لالستخالص، فهناك معاناة حقيقية لساكنة هذه املناطق، بخصوص 

استخالص هاد املبالغ...

بلس ديبلرئيس:

السيد التقني، التلفزة من فضلك، السيد التقني حتى ال أشير إلى 
رقم القناة، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأحمديصدقي:

في هذا اإلطار، البد من التنويه بالجهود املبذولة للرفع من قيمة 
غير  بشكل  منها  املستفيدين  قاعدة  من  والرفع  الجامعية،  املنحة 
الباقيين، خصوصا من  تعميمها على  املطالبة بضرورة  مسبوق، مع 

الطلبة والطالبات املنحدرين من املناطق النائية.

أكيد السيد رئيس الحكومة، أيضا أن هناك مجهودات إلنصاف 
خالل  من  وذلك  الشواهد،  حاملي  خصوصا  املناطق،  هاد  شباب 

خطوات نسجل بكل إيجابية ضمنها:

جعل العديد من مباريات التوظيف تجرى على مستوى األقاليم 
والجهات.

تحسين حكامة إجراء هذه املباريات، وكان في السابق يق�سى أبناء 
تلك املناطق ممن ال يستطيعون االعتصام هنا في الرباط أو مواصلة 
االعتصام ليدخلوا إلى الوظائف، حاليا ربط التوظيف باملباراة وهاد 
املجهود اللي دار في الحكامة، فهذا أمر مهم ويستفيد منه أبناء تلك 

املناطق النائية بالدرجة األولى.

الجهوية  املخططات  إقرار  نحو  التوجه  اإلطار  نفس  في  نثمن  وإذ 

للتشغيل والتحضير لتنزيل عقود البرامج بهذا الخصوص مع الجهات، 
فإن يظهر من الالزم إيالء إلى عناية أكبر ألبناء وشباب املناطق النائية 

بهذا الخصوص.

وفي مجال البنيات اإلجتماعية، منها الصحية والثقافية والرياضية 
والترفيهية، وأيضا البنيات اإلدارية املختلفة، فال يزال ينتظرنا القيام 

بمجهود إضافي بهذا الخصوص.

بشأن املراكز الصاعدة، خصوصا في املناطق النائية فهناك عدم 
البرامج  ديال  التمويالت  إلى  الوصول  في  خصوصا  الفرص،  تكافؤ 

الجماعات الترابية.

بخصوص واحد الفئة وواحد األمر اللي هو أيضا مهم، ديال املساجد 
ديال  العدد  واحد  املحترم  الحكومة  رئيس  السيد  فنلتمس  املغلقة، 
املناطق النائية اللي كيكون فيها البرد، في هاد املناطق هادي املصلون 
يؤدون الصلوات في أجواء غير مناسبة، فواحد البرودة كبيرة كنتمنى 

الرفع من وتيرة بناء املساجد اللي تغلقات، نظرا للبنية ديالها.

أكيد السيد رئيس الحكومة، أن إخراج نظام التضامن ضد الوقائع 
على  أثر حقيقي خصوصا  له  وسيكون  غير مسبوق،  يعتبر  الكارثية، 
ساكنة املناطق النائية املتضررة، أكثر من هاد الواقع، ألنه يلزم القيام 
بمجهود أكبر إلرساء بنييات وشروط الوقاية من هاد الحوادث وتفاديها.

في األخير السيد رئيس الحكومة املحترم، فإننا إذ نثمن مجهوداتكم 
الجهات  زيارة  لبرنامج  بمواصلتكم  نشيد  الخصوص،  بهذا  النوعية 
ووقوفكم املباشر على مختلف اإلنشاءات، فأملنا أن تمضوا، كما هو 

معهود فيكم بخطى ثابتة نحو بلورة سياسة عمومية بهذا الخصوص.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للسيد النائب عبد الغني مخداد 
باسم فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

أشرفي علىي بلرح م،ي بلصالةي بلسالمي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دةيبلوزيرة،يبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

نيابة عن فريق األصالة واملعاصرة  بالحديث  أتقدم  يسعدني أن 
بمجلس النواب، عن موضوع غاية في األهمية بالنسبة لجميع املغاربة، 
وهو موضوع تنمية العالم القروي واملناطق الجبلية، وعالقته بالعديد 
من الخطب والبرامج الحكومية والقطاعية الخاصة بتأهيل هذه املناطق 
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وتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية وجبر الضرر وإنصاف الساكنة 
بها، من منطلق حفظ الكرامة اإلنسانية لهذه الساكنة وضمان حقها 
في الثروة والتوزيع العادل لعائداتها كما أنه موضوع مرتبط بشكل كبير 
بتفعيل ورش الجهوية املتقدمة الذي يحتاج هو اآلخر منا وقفة تقييمية 

في هذا اإلطار.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

كل الفاعلين بمختلف مواقعهم ومشاربهم السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية كانوا في انتظار تفعيل ورش الجهوية املتقدمة، وإحداث 
نوع من التقدم امللموس فيما يتعلق بالالتمركز اإلداري، وكذا إنجاز 
النقلة النوعية فيما يرتبط بالتصميم املديري كإطار فعلي لتنزيل وتنفيذ 
مقتضيات ميثاق الال تمركز اإلداري، وإيالء الحكومة اهتماما خاصا 
لهذا املوضوع والتفاعل معه تفاعال جديا وفق مقاربة تشاركية، ولكن 
لألسف ال �سيء من كل هذا تحقق في إطار تصور شامل ومتكامل سواء 
في نقل االختصاصات والسلط أو في التحول الهيكلي في بنية النظام 
اإلداري لبالدنا أو في إحداث قطيعة مع ما كنا عليه من مركزية أو في 
تمكين الجهات لتصبح قادرة على قيادة برامجها التنموية واالستجابة 
بأنه بين أيدينا  لحاجيات املواطنات واملواطنين بطريقة ذاتية، علما 
اليوم حوالي 18 خطابا ملكيا يكرر الدعوة لتفعيل هذا الورش الهام 
ونذكروكم هنا بما قاله جاللة امللك، حفظه هللا، في خطاب العرش 
لسنة 2013، »كما نهيب بالحكومة الشروع في إصالح اإلدارة العمومية، 
وهو  الجديدة،  الترابية  الرؤية  هذه  متطلبات  مواكبة  من  لتمكينها 
ما يطرح مسألة الالتمركز الذي ما فتئنا ندعو إليه منذ أزيد من 10 

سنوات« انتهى كالم صاحب الجاللة، حفظه هللا.

فال تطور حاصل في مجال آليات التنزيل والحكامة وال في مجال تنظيم 
الهياكل اإلدارية وال في مجال تدبيراملوارد البشرية وال في مجال املراقبة 
والتدبير املالي واملحاسباتي، وال في مجال توسيع مفهوم التفويض ليشمل 
االختصاص والسلطة واملهام وال في مجال التكوين والتواصل، بل إننا 
بعيدون كل البعد عن اعتماد هندسة جديدة لتوزيع االختصاصات 
اللجن  إحداث  الترابية وعن  املستويات  وباقي  املركزي  املستويين  بين 
وعن  املشتركة  اإلدارية  التمثيليات  إحداث  وعن  للتنسيق  الجهوية 
إلزام القطاعات الوزارية لوضع تصاميم مديرية مرجعية وعن التزام 
الحكومة في نهاية املطاف باتخاذ التدابير الخاصة بالتسريع بكل هذه 

التحديات املرفوعة اليوم.

والسؤال املطروح اليوم، هل يستفيد املواطن املغربي من كل هذه 
البرامج املسطرة من طرفكم كحكومة؟ وهل تنجز هذه البرامج ما سطرته 
من تدابير وإجراءات؟ وهل تحقق هذه املخططات ما وضعته كغايات 
وأهداف؟ وما هو السقف الزمني املحدد واملعول عليه في االنتهاء من 
االشتغال على هذا امللف؟ وحل كل املشاكل والقضايا املرتبطة به؟ 
وهل ستقوم هذه املخططات والبرامج بالعمل على جبر الضرر وإنصاف 
عن  الحديث  يتعدى سقف  ال  األمر  أن  أم  وساكنتها؟  املناطق  هذه 

االستراتيجيات واملاليير دون أن نلمس لكل ذلك وقعنا على أرض الواقع.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

كان املطلوب من الحكومة تفعيل القانون والتزام الحكامة املالية 
واإلدارية وتوفير شروط االتقائية واالنسجام بأداء القطاعات الحكومية 
ورفع تحدي التغلب على نسب اإلنجاز الضعيفة التي تهدر زمن اإلصالح 
والتجاوب مع مطالب املواطنات واملواطنين إن ما أردتم فعال االرتقاء 
بأدائكم إلى مستوى النجاعة املطلوبة للتغلب على قضايا مشاكل العالم 
أنكم  املغاربة  لجميع  أثبتم  أنكم  والحال  الجبلية،  واملناطق  القروي 
باإلضافة إلى تأخر سياستكم العمومية والقطاعية في تقديم خدمات 
للعالم القروي واملناطق الجبلية البعيدة، لتجنيبها واقع العزلة والفقر 
والتهميش فإنكم لم تكونوا في املوعد أو في مستوى مواكبة الجهات في 
وضع تصور للتنمية الترابية املندمجة ال في مستوى تشجيع التخطيط 
مشاريع  بلورة  على  اإلشراف  مستوى  في  وال  اإلقليمي،  االستراتيجي 
مندمجة للتنمية املجالية، وال في مستوى دعم قدرات الفاعلين املحليين 
في مجال الهندسة والتنمية الترابية، فباألحرى النهوض بأوضاع العالم 

القروي واملناطق الجبلية البعيدة.

أن  إال  املقام  في هذا  يسعنا  اإلداري، ال  بالالتمركز  يتعلق  ففيما 
حين  املنصة  هذه  في  الحكومة،  رئيس  السيد  قلتموه،  ما  نستحضر 
تحدثتم عن القانون املرسوم الذي خرج إلى حيز التنفيذ بمجرد نشره 
بالجريدة الرسمية، لكن الواقع ينطق بحال غير الحال الذي تحدثتم 
عنه فوزارة الداخلية وحدها هي من أخرجت التصميم املديري وأرسلت 
الجداول الخاصة بذلك وكأنها وحدها املعنية بهذا القانون، فأين هي 

باقي القطاعات الحكومية؟ وأين هو التصميم املديري إلداراتها؟

بلس ديلئيسيبلحكومة،

وفي ما يخص الجهوية املتقدمة، فقد تعاملتم معها بسياسة الكيل 
بمكيالين حين عمدتم إلى اإلفراج عن القانون وأبقيتم املراسيم معلقة، 
بل وصرفتم األموال وأخذتم منها بحجة أنكم ستهيؤون برنامج الفوارق 
املجالية، لكنكم تركتم كل ذلك حبر على ورق، فال الجهوية املتقدمة تم 
تفعيلها، علما بأنها تشكل منطلقات أساسية للجهوية، وهو ما يدفعنا 
إلى مصارحتكم بحقيقة فشلكم في ذلك لسبب في غاية البساطة، وهو 
كونكم ال تملكون تصورا أو توجها فعليا محددا على الرغم من أنكم 
في  استغرابي  أثار  وهنا  الكبرى،  السياسية  التوجهات  مسؤولون عن 
الحكومة ليست معنية  الحكومة، على أن  السيد رئيس  مداخلتكم، 
بتقليص الفوارق املجالية وإنما األمور تسند إلى العمال والوالة، والعمال 
في  املباشر  املسؤول  هي  فالحكومة  لذا  للحكومة،  تابعين  والوالة هم 
تقليص الفوارق املجالية، علما بأن الصندوق املخصص للتضامن بين 
الجهات يدخل في دائرة االلتزامات التي وعدتمونا بها كحكومة لكونكم 
لألسف أخلفتم املوعد ألن هذا الصندوق لم يفعل بعد، ومازال مبلغ 
مليار ونصف ومليار درهم ملا يصرف منه أي �سيء يذكر -مثله في ذلك- 
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مثل صندوق التأهيل اإلجتماعي الذي يعنى بالسكنى والطرق والصحة 
والتعليم واملواصالت وهي كلها أهداف اجتماعية بامتياز.

يفيد  النائية،  واملناطق  بالبادية  والهشاشة  الفقر  تف�سي  أما عن 
التقرير الصادر عن البنك الدولي سنة 2017 بعنوان الفقر باملغرب 
والتحديات واإلمكانات، أنه طبقا لعتبة الفقر بالبادية التي يحددها 
التقرير ف 4300 درهم للفرد سنويا، فإنه حسب إحصائيات املندوبية 
السامية للتخطيط يمثل عدد الفقراء %10 من سكان البادية مقابل 
%4.8 فقط من سكان املدن، وبذلك فإن عدد الفقراء بالبادية يبلغ 
حوالي 1.3 مليون فرد مقابل 300 ألف نسمة باملدن؛ يوجد تفاوت كبير 
بين الجهات ألن عدد الفقراء يشكلون حوالي %21 من سكان القرى 
بجهة درعة تافياللت و%15 من جهة بني مالل- خنيفرة و%11 من 
جهة مكناس- فاس و%10 في جهة الشرق علما أن هذه الجهات تظم 
%45 من البدو الفقراء، إضافة إلى الفقر املادي توجد أسر قروية تعاني 
من هشاشة اجتماعية بالرغم من أنها ليست فقيرة ولكن لعدم قدرتها 
على االستفادة من الخدمات الصحية وتأمين تمدرس أبنائها، وهذا ما 
يطلق عليه الفقر املتعدد األبعاد، واستنادا إلى هذا املؤشر فإن 20% 
من سكان القرى واملناطق النائية يعانون من هذا النوع من الفقر مقابل 

%2 فقط من سكان الحواضر.

كذلك في مداخلتكم، السيد رئيس الحكومة، أثرتم على أن االستفادة 
في العالم القروي واملناطق الجبلية أكثر من املناطق الحضرية، هاد 
املناطق راها كتسال ديون قديمة، يجب إرجاع الديون إلى أهلها ألن 
االستفادة كانت في املناطق الحضرية أكثر من املناطق القروية واملناطق 

الجبلية.

أما على مستوى عيش سكان القرى يقل عن مستوى عيش السكان 
باملدن بحوالي 15 سنة إلى الوراء ألن مستوى دخل الفرد البدوي يبلغ 
10425 درهم وهو تقريبا نفس مستوى دخل الفرد باملدينة إذا رجعنا 
15 سنة إلى الوراء حيث كان يصل إلى 10642 درهم سنويا كمعدل، 
علما أنه إذا أخذنا بعين االعتبار ارتفاع األسعار خالل هذه املدة، فإن 
مستوى عيش سكان البادية حاليا يناهز مستوى عيش سكان املدن 

الذي تم تجاوزه منذ 20 سنة خلت.

أما عن الفوارق املجالية، تفسر %35 من الفوارق اإلجتماعية التي 
يشكو منها سكان البادية أبناء سكان املدن يحضون بأربع مرات الفرص 
املتاحة لسكان البادية، لكي يكونوا على أحسن حال من أدائهم وهو ما 

يضعف قدرتهم على االرتقاء اإلجتماعي.

أما عن القطاع املدر�سي والخصاص في التجهيزات الصحية، نسبة 
التمدرس في البادية واألرياف بلغت %57 فقط بالنسبة لإلناث وحوالي 
%70 بالنسبة للذكور، مقابل %85 بنسبة عامة على الصعيد الوطني، 
استنادا إلى إحصائيات وزارة التربية الوطنية فإن %17 من تالميذ كل 
فوج يلتحق بالسنة األولى ابتدائي، ينقطعون عن الدراسة خالل مدة 

هذا السلك التربوي، وأن الثلث %34 فقط من كل فوج ينهي التعليم 
الثانوي اإلعدادي، في حين أن نسبة النجاح في البكالوريا تناهز 10% 

لكل فوج؛

بامتياز،  نسائية  يعتبر ظاهرة  البادية  في  التمدرس  االنقطاع عن 
ألن نسبة الفتيات تتقلص من %55 في التعليم االبتدائي إلى %29 في 

التعليم الثانوي، قبل أن تنخفض إلى %12 في السلك التأهيلي؛

تقدر نسبة األمية املتعلقة باألطفال الذين تجاوز عمرهم 10 سنوات 
بحوالي %50 في البادية مقابل حوالي %25 فقط باملجال الحضري، دون 
الحديث طبعا عن الصعوبات في التنقل إلى املدرسة ورداءة التجهيزات 
واملعدات والظروف القاسية للتمدرس في الحاالت السيئة للطقس، 
التعلم  في االستفادة من  واالنتظار  الدراسية  املستويات  بين  والجمع 
من حيث الحضور وعدم االنتشار املتوازن للداخليات بالنسبة للتعليم 

الثاني بسلكيه؛

ثلث األسر بالبادية تفصلهم عن أقرب مركز استشفائي أكثر من 
يعانون سنويا من عزلة  القرى  وثلث آخر من سكان  10 كيلومترات 
موسمية عن املراكز الصحية بسبب أحوال الطقس، تقدمتم بمجلسنا 
هذا بقانون إطار إصالح املنظومة التربوية في إطار الرؤية االستراتيجية 
2015-2030 واقترحتم ضمنه صندوق لتمويل هذا اإلصالح وحظيتم 
في  اقتراحاتنا  مع  تجاوبكم  عدم  من  الرغم  على  املجلس  بموافقة 
سنة  برسم  املالية  قانون  مشروع  بتقديم  قمتم  وباألمس  املوضوع، 

2020 دون أن يكون متضمنا لهذا الصندوق؛

في  بتعديل  النواب  بمجلس  واملعاصرة  األصالة  كفريق  وتقدمنا 
الحارقة  واملشاكل  للقضايا  الحكومة  إغفال  تجاوز  قصد  املوضوع، 
الجبلية على مستوى منظومة  القروي واملناطق  العالم  التي يعيشها 
التربية والتكوين، ورفضتم ذلك وهو ما يفسر إصراركم على إهمال هذه 
الساكنة التي تعاني من سياستكم العمومية والقطاعية، فتعيش بذلك 
واقع التفقير والتهميش وسوء توزيع املوارد البشرية التي تتوفر عليها 
وزارة الصحة ألن %45 من مجموع عدد األطباء يمارسون نشاطهم في 

مدينة الرباط والدار البيضاء؛

يبلغ مجموع وفيات األمهات عند الوالدة بالبادية 148 حالة لكل 
100 ألف من السكان مقابل 73 حالة فقط في املدن، وبذلك لم يتمكن 
املغرب من تحقيق الهدف املحدد من طرف األلفية للتنمية البشرية 

املتمثل في 83 حالة كمتوسط وطني؛

أما عن وفيات األطفال بالبادية الذين ال يتجاوز عمرهم 5 سنوات 
يفوق 50 حالة لكل 100 ألف نسمة مقابل 35 حالة كمتوسط وطني، 
وبذلك لم يتمكن املغرب من تحقيق هدف األلفية للتنمية البشرية في 
هذا امليدان املحدد في 19 وفاة لكل 100 ألف نسمة، حوالي %21 من 
عدد األطفال بالبادية يعانون من سوء التغذية املزمن مقابل %8 من 
األطفال باملدن، وحتى برنامج املساعدة الطبية الراميد التي ما فتئنا 
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ننبهكم إلى صعوبات وإكراهات وعراقيل تنفيذه، ها نحن اليوم نقف 
على مظهر من املظاهر البارزة لعدم نجاعة سياستكم في التعاطي مع 
هذا البرنامج، بحيث وإن امتلك املواطن بطاقة لهذا البرنامج في العالم 
هي  وأين  االستشفائية؟  املراكز  هي  فأين  الجبلية،  واملناطق  القروي 

األطقم الطبية والتمريضية؟ وأين هي التجهيزات واملعدات الطبية؟

أما عن نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب، تبلغ %31 فقط 
بالبادية مقابل %92 باملدن، أما نسبة الربط بشبكة التطهير السائل 

تبلغ حوالي %5 بالعالم القروي، مقابل أكثر من %90 باملدن.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

املالية واإلدارية،  الحكامة  لم يكن كل هذا كافيا، بل وفي غياب 
القطاعية  السياسات  في  وبروز عدم االنتقائية واالنسجام والتقاطع 
لحكومتكم، والضعف الكبير في نسب اإلنجاز املخططات وبرامج العمل 
املغربي  الشعب  ، ومن خالله، على  بالبرملان  هنا  اطلعتم  واملشاريع، 
باملادة 45 بغرض الترخيص للحكومة في تطبيق احتياطات اعتراضية 
العتمادات األداء املفتوحة برسم نفقات االستثمار في امليزانية العامة، 
والتي حددت نسبتها في15 %، هذا دون تأخركم فيما يخص التسريع 
بورش السجل اإلجتماعي املوحد، الذي دعا إليه جاللة امللك، حفظه 
هللا، منذ أكثر من سنتين، والذي يعول عليه املغاربة جميعا، من حيث 
وأن  اإلجتماعي، خاصة  الدعم  برنامج  من  املستفيدين  عدد  تحديد 

ساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية، في حاجة ماسة إليه.

واعتبارا ملا سبق، نستخلص أن مرافقكم الوزارية فشلت في تنمية 
البادية واملناطق النائية بسياستها العمودية، وأنه حان الوقت العتماد 
مقاربة بديلة ترتكز على دعم تجربة الجهوية املتقدمة، تزامنا مع توسيع 
املادية  واإلمكانيات  والسلطات  الصالحيات  لنقل  اإلداري،  الالتركيز 
واملوارد البشرية من املراكز نحو الجهات، كما يجب على الحكومة تبني 
مبدأ الديمقراطية التشاركية لتنفيذ هذا املشروع الضخم، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة باسم فريق التجمع الدستوري 
للسيد النائب السعيد شبعتو.

بلنائبيبلس ديسع ديشبعتو:

أشرفي علىي بلسالمي بلرح م،ي بلصالةي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوبب،

بلس ديبلوزير،يبلس دينيبلوزيرين،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

منذ التصويت على القانون التنظيمي 111.14 واملواطنون ينتظرون 
ما ستأتي به الجهوية املتقدمة، وفعال تنجزات عدد من املسائل على 
مستوى الجهات، والحكومة قامت بمجهود مجهود كبير، إال أن هناك 
املناطق  النائية  باملناطق  وأعني  النائية  املناطق  في  الخاصة  نواقص 
وكذلك  الشرقية  الجنوبية  املناطق  الجنوبية،  املناطق  الجبلية، 
الهضاب العليا، وهاد املناطق هي فعال مازال عدد من املشاكل كتعرفها 
الفيضانات، مشاكل  الجفاف،  املاء وأحيانا  العزلة قلة  بما فيها أوال 
في  خاصة  التعمير  يخص  فيما  مشاكل  والتطبيب،  التمدرس  ديال 
العالم القروي، وهذا راجع على أن الحكومة والقانون كيتوجه فهاد 
ما عندنا ما نديروا، كتطبق قانون التعمير في العالم القروي، ولكن 
الحكومة بذلت مجهودش في ما يخص القطاعات اإلجتماعية وخاصة 
في صندوق التنمية القروية اللي كيدخلوا فيه وزارة الفالحة والتجهيز 
والصحة والتعليم وكذلك املبادرة للتنمية البشرية إال أن هناك نقص 
فيما يخص جاذبية املجاالت الجهوية بالنسبة لالستثمار، وهذا ما قاله 
سيدنا، نصره هللا، في الخطاب متاع 6 نونبر، بحيث قال أنه يجب عمل 
مجهود للحكومة من أجل تحفيز جهة سوس- ماسة لتصبح قطب مهم 

بالنسبة لالقتصاد، وهذا �سيء مهم.

يمكنا  باش  طريقة  أحسن  كنظن  الجبلية،  للمناطق  بالنسبة 
نتفاعلوا مع املناطق الجبلية وإخراج قانون الجبل، ونسميوه قانون 
الجبل وكذلك الهضاب العليا، وهناك مشروع القانون اللي هو اآلن 
في الرفوف منذ 1999، وهنا يجب إعطاء تحفيزات بالنسبة لإلستثمار 
فهاديك املناطق وخاصة أن صاحب الجاللة، قال أنه يجب اإلستثمار 
خاصة في األرا�سي الساللية، وهنا توضع واحد البرنامج ما بين وزارة 
الداخلية ووزارة الفالحة، ويجب تحفيز إذن الشغل الذاتي والتشغيل 
هذا  وكنظن  هذا،  املناطق  فهاد  مشاريع  إحداث  خالل  من  الذاتي 

مشروع اللي يمكن يعطي الكثير بالنسبة لتوظيف والتوظيف املباشر؛

بالنسبة ملا يجب القيام به، فعال في 2015 صوتنا على القانون املنظم 
للجهات، ولكن فعال احنا صوتنا على املجالس الجهوية، أما الجهوية 
فما بدات حتى بدى امليثاق متاع الالتركيز، وإيال ما تمشات الجهة اآلن، 
ألن ميثاق الالتركيز ما خرجش للوجود، فلهذا املنتخبين ما عارفينش 
العالقات ما بين املجالس املنتخبة والوالية والعالقات ما بين الوالية 
واملصالح الخارجية والعالقات ما بين الوالية وكذلك املجالس اإلقليمية 
والسادة العمال، فلهذا كاين تعثر شيئا ما، ألن أوال ما خرجاتش املراسيم 
وما عرفوش الناس اشنا هي العالقات مع الواليات، ثانيا ما فهموش 
الناس حتى االختصاصات وما كنفرقوش ما بين االختصاصات وما بين 
الذاتية واالختصاصات املشتركة اللي كتطلب أن تكون اتفاقيات، وهذا 

اللي عطل شيئا ما هاد تنفيذ املشاريع على مستوى الجهات؛

اآلن كما قلت باملستقبل غادي يكون تصاميم مديريات بالنسبة 
الصالحيات  تحدد  اللي خصها  مديرية  تصاميم  اإلدارات،  من  لعدد 
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متاع كل قطاع قطاع والعالقات مع املستوى الجهوي وكذلك املستوى 
اإلقليمي واملستوى الجامعي، وفي نفس الوقت نربطو ما بين املستثمرين 
واإلدارات، ولكن واخا نقوموا بإصالحات ونجيبوا قوانين ونجيبوا رسوم 
أو مراسيم تنظيمية، فهناك مشروع كبير اللي هو النموذج التنموي، 
فيجب األخذ بعين اإلعتبار أن خصنا نربطوا ما بين مراجعة هادوك 
القوانين وكذلك املراسيم والتصور متاع النموذج التنموي ألن شيئين 
مرتبطين، ما يمكنش اآلن نشوفوا إدارات جهوية وإدارات إقليمية بال 
ما يكون عندنا نظرة فيما يخص النموذج التنموي اللي غادي يشتاغلو 

عليه اللجنة اللي غادي يسمي صاحب الجاللة، نصره هللا.

فيما يخص املجالس الجهوية، كنظن أن فعال املجالس الجهوية 
ولكن  الجماعات  عن  الصادرة   ،142 للمادة  طبقا  الصدارة  عندها 
كنديروا  وملي   ،136 للمادة  طبقا  التدبير  حرية  عندها  الجماعات 
كيفاش  الكبير،  فالسؤال  الجهوية،  املجالس  مع  وكنربطوه  الالتركيز 
غادي نحققوا اإلنتقائية على مستوى املجال الترابي متاع الجماعات؟ 
الجماعة  متاع  هو  واحد  مجال  إال  وظائفية  هي  املجاالت  ألن جميع 
املحلية في نفس الوقت وظيفي ولكن ميداني، ألن تما كتنجز املشاريع، 
فإيال ما سهرناش باش تكون االلتقائية ما بين جميع املشاريع وكذلك 
املشاريع  دمجنا  يعني  نكونو  غاديش  ما  فكنظن  الخاص،  االستثمار 

املوارد  املحلية وكذلك  الجماعات  متاع  املالية  املوارد  بين  ما  متاعنا 

أنا  الساللية  للجماعات  بالنسبة  الخاص،  املستثمر  متاع  املالية 

كنظن خاص يدار مجهود ويدار واحد املجهود بالنسبة للتحفيز متاع 

افتتاح مجلس  في خطاب  الجاللة،  قال صاحب  وكيفما  اإلستثمار، 

النواب خص البنوك حتى هي تدير مجهود باش تمّول هاذوك املشاريع، 

ألن هاذوك الشباب وخاصة الشباب متاع املناطق النائية ما عندهمش 

�سي إمكانية متاع التمويل، وما يمكنش حتى فيما يخص األبناك أنهم 

ياخذو قروض على أساس عقار اللي هو عقار متاع الجماعة الساللية، 

فهاذي مسائل اللي كنظن خصنا نشوفوها، فيما يخص جهة درعة–

تافيالت جيتو لها السيد رئيس الحكومة، فعال هناك مجهود من طرف 

الوالية والسادة العمال ولكن كاين هناك تعثر شيئا ما بالنسبة للمجلس 

متاع الجهة، فكنطلبو منكم أنكم تديرو مجهود باش تحاولو أوال كرئيس 

حكومة، وثانيا كرئيس حزب وثالثا كطبيب نفساني، باش تفك لنا هاذ 

 la املشكل، ألن يمكن راه احنا وأنا منهم عندنا �سي مرض اللي كنسّميوه

phallocratie politique، وأنا منهم كنظن باش تفكو لنا املشكل ونزيدو 

القدام، وكنظن غادي يكون غير الخير ويجيب هللا الشفاء على يّديكم، 

وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية ال�سي الكبير قادة.

بلنائبيبلس ديبلكبي7يقادة:

أشرفي علىي بلصالةي بلسالمي بلرح م،ي بلرحمني هللاي بسمي
بملرسلين.

بلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دي زيريبلد لةيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوببيبملحت7مون،

السيد رئيس الحكومة، أقف أمامكم اآلن ألنني أنتمي لتلك املناطق 
فكيك  إقليم  إلى  أنتمي  ألنني  قليل،  قبل  عنها  تحدثتم  التي  الحمراء 
مدينة بوعرفة بالضبط، والسيد الرئيس، السؤال ديال اليوم يتعلق 
النائية والبعيدة، لكن يبدو لي من خالل مداخلتكم  بتنمية املناطق 
كل  وأثرتم  ككل  الحكومي  البرنامج  عن  مجملة  بصفة  متم 

ّ
تكل أنكم 

 2020 ميزانية سنة  مناقشة  كامل عند  إليه طيلة شهر  استمعنا  ما 
وميزانيات القطاعات الحكومية، كذلك تكلمتم عن الزيارات التي قمتم 
بها إلى مختلف الجهات، وقلتم بأنكم زرتم 9 جهات، جهة الشرق كان لها 
شرف استقبالكم في أول زيارة لكم للجهات، ولكن السيد الرئيس أعتقد 
أن األمر ال يتعلق فقط بالجهات، ولكن كنا ننتظر أن تتغير األمور بعد 
قيامكم بهذه الزيادة، وأبوح لكم السيد رئيس الحكومة أنه لم يتغير أي 
�سي منذ قيامكم بهذه الزيارة وال زالت األمور على حالها، تكلمتم كثيرا عما 
تقوم به الحكومة من تدابير وإجراءات للمساهمة في التنمية اإلجتماعية 
واالقتصادية، لكن السيد رئيس الحكومة الكثير من هذه الجهات، بل 
الكثير من املناطق تعاني مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، وأدعوكم السيد 
رئيس الحكومة، مرة أخرى للقيام بزيارة بعض املناطق أذكر من بينها 
بوعرفة وجرادة وتاوريرت وخنيفرة وأزيالل وشيشاوة وطانطان، فهذه 
كلها مناطق تعاني من الفقر وتعاني من الهشاشة، وبالتالي وجب تدارك 

النقص الحاصل في هذه املناطق؛

املوسعة  الجهوية  عن  الحكومة،  رئيس  السيد  كذلك،  تحدثتم 
وأوكلتم تنمية املناطق النائية إلى هذه الجهوية املوسعة، وأجبتم في 
نفس الوقت أن التمركز، عفوا، الالتمركز اإلداري باملغرب يعرف عدة 
الكثير عن  تكلمتم عن  وبالتالي  الوقت،  الكثير من  وينتظره  مشاكل، 
رزمانة من القوانين ومن املراسيم التي تتطلب الوقت الكثير، وكم كنا 
ننتظر خالل التعديل الحكومي األخير، على األقل، أن تحددوا األقطاب 
التي يمكنها أن تقوم بمهمة هاد التمركز اإلداري، ألنه في حقيقة األمر 
ال يمكن للحكومة أن تفوض لجميع القطاعات الحكومية أو لجميع 
تحديد  تم  لو  ألنه  وشاسعة،  كثيرة  ألنها  اآلن،  املتواجدة  الوزارات 
األقطاب مع أعضاء الحكومة الحالية غتكونوا سهلتم مأموريكم في 

املستقبل والتخفيف من هذه املساطر التي تتطلب وقتا طويال؛

كذلك، السيد رئيس الحكومة، لتعلموا أن الكثير من هذه القطاعات 
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الحكومية ال تتوفر على تمثيليات، بعضها ال يتوفر على التمثيليات حتى 
على املستوى الجهوي، ألنه ملا نتحدث عن قطاع ما ونجد أنه فقط 
هناك املدير ومعه موظفا أو ثالثة، فليس معنى هذا أن هاد التمثيلية 

ستقوم بمخططات وبرامج الحكومة؛

بلس ديبلرئيسيبلحكومة،

املناطق النائية صراحة ال زالت تعاني من التهميش واإلقصاء، وال 
أدل على ذلك من أن االستثمارات متمركزة اآلن في أربعة جهات فقط 
ديال   8 منه  تستفيد  يعني   25% هو  اللي  الباقي  يعني   ،75% بنسبة 

الجهات املتبقية؛

علينا أن نعترف، السيد رئيس الحكومة، بأن املناطق النائية ال زالت 
تعاني من العزلة في غياب مسالك طرقية تضمن لهم تنقل األشخاص 
والبضائع )وهذه الطرق تعاني( وهذه الفئة تعاني من صعوبات جمة في 

ولوج الخدمات اإلجتماعية من صحة وتعليم وسكن؛

يقوم  بالصحة  املهتم  القطاع  أو  الصحة  وزارة  أن  على  تكلمتم 
بإحصاء جميع الحوامل، أؤكد لكم، السيد رئيس الحكومة، أنه لم 
يستطيع ذلك ببعض املناطق، مناطق كثيرة ورقعة أرضية شاسعة، ال 
يمكن لهذا القطاع أن يقوم بهاد اإلحصاء، ألن املرأة لتعلمون السيد 
رئيس الحكومة، أنها تلد في الخيمة وأنها في بعض األحيان تلد في الخالء، 
في العراء، كذلك بالنسبة للتعليم ال زال أطفال هذه الساكنة يقطعون 
15 كيلومتر ليصلوا إلى املدرسة االبتدائية، أنا ال أتكلم ال على اإلعدادية 
املدارس  إلى  للوصول  املسافات  هذه  يقطع  ولكن  الثانوية،  على  وال 
االبتدائية، كذلك يجب أن نعترف، السيد رئيس الحكومة، أن ساكنة 
املناطق النائية ال زالت تعاني من قساوة العيش وتدني قدراتها الشرائية 
أمام االرتفاع املهول ألسعار املواد األساسية الواسعة االستهالك دون 
حسيب وال رقيب، وفي ظل اتساع رقعة الفوارق اإلجتماعية وفي غياب 
األنشطة املدرة للدخل والتوزيع العادل للثروة واملرتكزات األساسية 
للحماية اإلجتماعية، هذه املناطق تعاني من ضغط البطالة التي يكتوي 
حينما  رقعتها  اتساع  أمام  مقلقا  بعدا  أخذت  بعدما  الشباب  بنارها 
أصيبوا باإلحباط واليأس وفضلوا املغامرة بحياتهم عبر قوارب املوت 
بحثا عن حياة أفضل، هناك بعض املناطق، السيد رئيس الحكومة، 
اللي بطبيعة الحال، يصعب عليها حتى الحريق في هذه القوارب، ألنها 
ليست لها الوسائل، راه املواطن باش يجي من أق�سى الشرق الجنوبي 
باش يصل إلى البحر، باش يقوم بهاد العملية من الصعب أنه يصل ملا 

تتطلبه هذه العملية من إمكانيات مادية كذلك؛

بلس ديلئيسيبلحكومة،

الفريق ديالنا، فريق حزب االستقالل، يقوم بمعركة مستمرة لتحرير 
الظلم والفقر والتهميش واإلقصاء على مختلف  املغربي من  املواطن 
املستويات السياسية منها والحقوقية واالقتصادية واالجتماعية، وقد 
قام في هذا اإلطار بتقديم مقترح قانون يرمي إلى إحداث وكالة تنمية 

املناطق القروية والحدودية من أجل مأسسة التدبير العمومي املرتبط 
بهذا املجال، الذي ال زال مساره متعثرا كما جاء في استنتاجات الدراسة 
التي أنجزها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مؤخرا، عندما أكد 
أن تنمية العالم القروي تبقى في حاجة ملحة ملراجعة جذرية ملقاربة 
التنمية بالوسط القروي، وإدراكا من الفريق االستقاللي بخطورة هذه 
الوضعية االقتصادية واالجتماعية، قام بتنظيم أول ملتقى جهوي له 
بمنطقة الشرق خالل شهر مارس 2018، كما قام في شهر أبريل من 
نفس السنة بملتقى على مستوى جهة بني مالل خنيفرة، وكان لقاء 
مع مختلف الفعاليات الجهوية وقدمنا لكم، السيد رئيس الحكومة، 
مذكرة في املوضوع بشأن مشاكل املنطقة الشرقية ال زلنا لم نتوصل 

بأي جواب في شأنها؛

بلس ديبلرئيسيبلحكومة،

ال بد من تقديم بعض املقترحات بشأن الخروج من هذا الوضع 
الذي تعيشه املناطق النائية:

املناطق  تنمية  في  كامل مسؤوليتها  الدولة  تتحمل  أن  يجب  أوال: 
النائية التي تشكل أكثر من ثلثي مساحة املغرب وساكنته، من خالل 
اعتماد برنامج وساكنته من خالل اعتماد برنامج استعجالي استدراكي 

إلعادة التوازن بين املناطق النائية والشريط الساحلي؛

العمومية  السياسات  قلب  في  الحدودية  املناطق  جعل  ثانيا: 
واالستراتيجيات الحكومية وبرامجها االقتصادية واالجتماعية وتمكينها 

من املشاريع والبرامج الكبرى املرتبطة باالستثمار العمومي..

بلس ديبلرئيس:

السيد  الحركي،  الفريق  باسم  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
النائب عبد الحكيم األحمدي.

بلنائبيبلس ديعبديبلحك ميبرحمدي:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوببيبملحت7م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

أخوبتييإخوبنييبلنوببيبرعزبء،

يشرفني أن أعقب باسم الفريق الحركي على جواب السيد رئيس 
الحكومة في موضوع تنمية املناطق النائية في إطار الجهوية املتقدمة، 
مسألة  فيه  اعتلت  واقع  ظل  في  اليوم  نناقشه  الذي  املوضوع  هذا 
اإلهتمام،  صدارة  واالجتماعية  املجالية  العدالة  وترسيخ  التفاوتات 
بوعي جديد وتوجه جديد يقطع مع األطروحة االستعمارية القديمة التي 
كانت تقسم املغرب بين املغرب النافع واملغرب غير النافع، بين املغرب 
القريب واملغرب النائي، في هذا الصدد ال بد أن نستحضر اإلهتمام 



6207 الجريدة الرسمية للبرملانعدد982–230ربيع األول14412  )227نونبر20192( 

امللكي السامي وتوجيهاته الحكيمة التي تصب في اتجاه ردم هذه الفوارق 
الوطن،  املواطنين من االستفادة من خيرات  وتقليصها، وتمكين كل 
وكذا انعكاس آثار التقدم واملنجزات التي تحققها البالد على جميع فئات 
املجتمع، خاصة في مجال توفير الخدمات اإلجتماعية األساسية والحد 

من الفوارق اإلجتماعية وتعزيز الطبقة الوسطى؛

وأكيد السيد الرئيس الحكومة، أن أحد أهم املداخل األساسية 
لتحقيق هذه التوجيهات التي تعاقد عليها الجميع تتمثل في الجهوية 
املتقدمة، فنحن نقر باملجهودات املبذولة على أكثر من مستوى وصعيد 
لتنزيل الجهوية املتقدمة، لكن مع ذلك نقول بأن هذه الجهوية يجب 
في مستوى  اإلنجازات  تكون  أن  يجب  التأسيس،  تعثرات  تتجاوز  أن 
الطموحات واألهداف، وفي هذا الصدد نؤكد على ضرورة االنتقال من 
مرحلة النص إلى مرحلة الفعل والعمل إلى مرحلة القطع مع استمرار 
هيمنة اإلدارة املركزية على مركز القرار واستمرار الهيمنة املركزية داخل 
الواقعة  الترابية  والجماعات  األقاليم كذلك،  نفسها، وداخل  الجهة 

تحت نفوذها إلى مرحلة يرتبط فيها التدبير باألهداف والنتائج؛

فمرحلة التشخيص كما أكدتم، السيد رئيس الحكومة، هي مهمة 
جدا، ولكن املرحلة األهم منها هي مرحلة التدخل من أجل معالجة 
اختالالت التشخيص وأخص بالذكر مثال في مجال فك العزلة، يجب أن 
توازيها، يجب أن توازيها سياسة أخرى تتعلق بصيانة الطرق وبتصنيف 
الطرق هذا إشكال حقيقي عشناه، يشنا البارحة إنجاز املخطط الوطني 
للطرق بالعالم القروي، وهذه الطرق تحولت وراحت كما يروح فصل 
الربيع، وتحولت إلى اللون األحمر من جديد، يجب أن يوازي هذا التدخل 

برنامج الصيانة وبرنامج التصنيف؛

الجهوية في منظورنا، السيد رئيس الحكومة، تستدعي مجموعة 
من األمور؛ أهمها الحسم في مشكل االختصاصات الذاتية واملشتركة 
واملشتركة  الذاتية  اختصاصاتها  ممارسة  الجهة من  بتمكين  الفعلية 
الفعلية وبدونها فال مستقبل لبرامج التنمية الجهوية، وإعادة النظر في 
معايير توزيع امليزانيات على الجهات باعتماد مؤشرات التنمية الجهوية، 
فرص  من  تستفد  لم  جهات  فهناك  التنموي،  الخصاص  مؤشرات 
التنمية منذ عقود، ضرورة التوزيع املنصف لالستثمار العمومي مجاليا 
واجتماعيا في إطار التوازن بين الجهات وبين األقاليم داخل نفس الجهة، 
بالتفعيل األمثل واملتوازن لعقود البرامج بين الدولة والجهات، وإعادة 
هيكلة اللجنة الدائمة املشتركة بين الوزارات لتنمية املجال القروي 
واملناطق الجبلية مع السماح لرؤساء الجهات باملشاركة االستشارية 

داخل هذه اللجنة؛

قبيل  من  ترابيا  العامة  والسياسات  اإلصالحات  كل  توطين 
االستثمار، التشغيل، تمليك األرا�سي الساللية واالستثمار فيها واملناطق 
الصناعية إلى آخره، وتمكينها من املوارد البشرية وآليات التنفيذ، تحفيز 
املوارد البشرية التي تشتغل في املناطق النائية وأخص بالذكر في مجال 
الصحة، في مجال التعليم، استفادة الطلبة املناطق النائية من املنح 

ومن االستفادة من األحياء الجامعية، يكفيهم املعاناة التي يعيشونها في 
بلدانهم، فالشباب في العالم القروي اليوم يتوق إلى فرصة عمل تغنيه 
عن االضطرار من أجل الهجرة عن أراض عاش فيها هو وآباؤه وأجداده.

املدخل  بمثابة  سيكون  الجهوية  تنزيل  بأن  راسخ  اعتقادنا  إن 
الحقيقي والناجع لضمان تنمية املناطق التي تسمى تجاوزا بالنائية، 
وهو مصطلح أن نحبذه في الحركة الشعبية، ألن العبرة تكمن في اإلرادة 
في اإلصالح بغض النظر عن العامل الجغرافي، وبناء عليه فإن الحكومة 
مدعوة بأن تدعم الجهات وباقي الجماعات وخاصة الهشة والفقيرة، 
رغم  تنمية  الجغرافية  املجاالت  من أضعف  تعتبر  الجبلية  فاملناطق 
غناها وتنوع مواردها الطبيعية واالجتماعية والثقافية كالثروة املائية 
الثروة الفالحية الثروة الغابوية املناجم السياحة الصناعة التقليدية، 
نتائج  تنعكس  أال  بتاتا  يعقل  فال  الثقافية،  الروافد  إلى  وباإلضافة 
االستثمار في كل هذه املؤهالت في كل هذه املوارد البشرية على ساكنة 
هذه املناطق وعلى شباب هذه املناطق، وأن يظل اإلهتمام بها موسميا 
حينما تتساقط الثلوج بيد أن االهتمام بها يجب أن يكون على مدار 

السنة؛

أما باقي املناطق القروية وضمنها املناطق الحدودية والفضاءات التي 
يوجد بها الرحل فإنها تتطلب مقاربة تنموية جديدة، قوامها سياسة 

عمومية واضحة..

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، نمر اآلن إلى الفريق االشتراكي بإعطاء الكلمة 
للسيد النائب محمد املالحي.

بلنائبيبلس ديمحمديبملالحي:

شكربيبلس ديبلرئيسيبملحت7م،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دي زيريبلد لة،

بلس دبتي بلسادةيأعضاءيمجلسيبلنوببيبملحت7مون،

واحد  معك  يكون  باش  أنه  بالود  الحكومة،  رئيس  السيد  كان، 
الطاقم وزاري ألن هذه املسألة ديال الجهوية راه كتهم الجميع، وال بد 
على أنه باش تعطى لها واحد العناية وتعطاها واحد التقدير واالحترام 

في هاد الجانب هذا؛

عرضكم  على  نشكركم  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  بداية، 
القيم، واللي جا فيه واحد املجموعة ديال املالحظات اللي جات في واحد 
املجموعة داملبادرات اللي كتقوم بها الحكومة، من أجل تحسين وضعية 
الجهوية، من أجل إعطاء واحد النظرة شمولية على أننا في بالدنا الحمد 
هلل نسير في املنحى الصحيح، وهذا اللي كيجعل على أنه هاد الجهوية 
املتقدمة اللي في الحقيقة تقريبا عقدين من الزمن منذ من 1997 إلى 
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يومنا هذا، خذات واحد الطابع على أنه يعني باملراحل ديالها، ولكن 
على  التنمية  وديال  التقدم  ديال  اإلطار  واحد  عندها  ديالها  املراحل 

املستوى ديال بالدنا؛

بلس ديلئيسيبلحكومة،

أنا اللي بغيت نقول باسم الفريق االشتراكي هو على أنه كاين يعني 
اللي كنالحظوها  دالفوارق االجتماعية وبالخصوص  واحد املجموعة 
يعني في محيط كل املدن الكبرى ديال بالدنا، ألنه كنشكلو يعني واحد 
هناك يعني واحد التكتالت سكانية كبيرة يجب األخد بعين االعتبار 
هاذ التكتالت السكانية، ألنها اليوم هي اللي كتكون يعني عندها واحد 
االرتباط وثيق باملدن، واللي كتجعل على أنه حتى هي عندها واحد اإلطار 
ديال التنمية واإلطار ديال العمل فيما يخص في املناطق القروية، ألنه 
املناطق القروية في الحقيقة يعني عندها واحد اإلشكالية، في الحقيقة 
الحكومة قامت بواحد املجهود كبير فهاذ الجانب هذا ولكن باقي واحد 
يعني  وتعطيها  الحكومة،  تداركها  اللي خص  الفوارق  ديال  املجموعة 

واحد املجموعة الصيغ فهاذ الجانب هذا.

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

في الحقيقة احنا عندنا واحد املجموعة ديال املالحظات اللي بغينا 
نذكروها هنايا، فيما يخص هاذ الجهوية املتقدمة هو أوال التعجيل 
تنفيذ  املقبلة،  سنوات   3 االنتظار  وعدم  تمركز،  الال  ميثاق  بتنزيل 
تعاقدات املبرمة بين الجهات والعديد من القطاعات الحكومية، إلزام 
القطاعات الحكومية املتدخلة في برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية 
واملجالية بالوسط القروي بتنفيذ التزاماتها بشكل يضمن نوع العدالة 
املجالية، ضرورة اإللتقائية ببرامج بين مختلف القطاعات واملتدخلين 
والبرامج الخاصة بموارد تقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية بالعالم 
القروي، وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج املندمجة 
للتنمية وغيرها من البرامج املوجهة للعالم القروي واملناطق النائية؛ 
كما السيد رئيس الحكومة املحترم، نقترح في إطار النموذج التنموي 
الجديد االعتماد على سياسة إنمائية ترابية محلية من أجل ضمان 
وصول االعتمادات املخصصة لكل املواطنين واملواطنات، وكذلك في 
هذا السياق نعتبر على أنه الجماعات الترابية هي مدخال أساسيا لتنزيل 

النموذج التنموي الجديد.

في  املالحظات  من  مجموعة  يعني  الحكومة  الرئيس  السيد  هذه 
الفريق االشتراكي اللي احنا بغينا نعطيوها وبغينا يعني نصيغوها كون 
على أن هي يعني جملة يعني بعض النقط االستراتيجية فهاذ التنمية، 
ألن التنمية ديال الجهات هي عندها واحد الدور إستراتيجي ألنه بإمكانا 
في بالدنا يعني نعطيوها واحد الصيغة اللي تيمكن نخلقو يعني واحد 
العمل اللي هو كيشاركو فيه كل الفرقاء، ألنه العمل اللي كيتشاركو فيه 
الفرقاء وأنتما السيد رئيس الحكومة زرتم يعني أكثر من 9 ديال الجهات 
واستمعتم للمنتخبين واستمعتم يعني لكل، ألن هاذي هي الديمقراطية 

وهذا هو العمل اللي خصنا نكّرسوه في بالدنا، هو السياسة ديال القرب 
والسياسة ديال اإلنتاج يعني واحد املجموعة ديال املالحظات اللي كتجي 
من الواقع اللي هو كيعيشوه املواطنين واملواطنات، وكذلك املمثلين 
ديال السكان اليوم ملا كيعّبرو بواحد الصيغة اللي هي ديال القرب، 
هي  اللي  اإلكراهات  هي  أنه شنو  على  التمثيلية  ديال  الصيغة  واحد 
كيمكن تواجهنا وتواجه الجهات فيما يخص هاذ الجانب هذا، كيبقى 
السيد رئيس الحكومة املحترم، هو على أنه يعني الدور ديال الجهات 
هو دور يعني مهم ودور استراتيجي، دور اللي كيمكن نبنيو به بالدنا في 

املستقبل، ولكن خصنا ما يكونش فيه واحد اإلطار ديال التداخل.

السيد رئيس الحكومة، أرجوكم على أنه يعني الجهة خص يكون كل 
املتدخلين من القطاعات الحكومية اللي هي يعني عندها دور فهاذ الجهة 
باش ما كيكون �سي كل واحد يعني يرابط لوحدو، ولهذا قد ّما تتكون 
يعني عندها واحد اإلطار ديال الجماعة يعني فيما يخص يعني التقليص 
ديال الفوارق، وعلى أنه اشنو الخصاص اللي هو موجود في كل القطاع 
كنكونو على أننا بنينا واحد استراتيجية مهمة ديال الجهة، وهاذ الجهة 

هي العمود الفقري ديال التنمية ديال بالدنا، شكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا للسيد النائب، اآلن الكلمة للسيد النائب سعيد إدبعلي باسم 
املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

بلنائبيبلس ديسع ديإدبعلي:

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومة،

بلس دبتي بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

راهنية  تسجل  وهي  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  إن 
املطالب الشعبية للمواطنات واملواطنين حول العدالة املجالية، التي 
لثروات  العادل  والتوزيع  اإلجتماعية  للعدالة  األسا�سي  املدخل  هي 
للمناطق  املوجهة  العمومية  السياسات  فإنها تستحضر عجز  البالد، 
الحاجيات  تنموية على مستوى  تقديم أجوبة  النائية والجبلية، عن 
التي  اإلجتماعية  الحركات  فما  الكريم،  للعيش  الضامنة  اإلجتماعية 
فشل  على  دليل  إال  العميق،  املغرب  أقاليم  معظم  وتعرفها  عرفتها 
السياسات العمومية، فأين الحكومة من توالي فواجع الصيد البحري؟ 
وهي املسؤولة عن تطوير القطاع وتحديثه، بما يضمن شروط األمن 
والسالمة. وهي مناسبة نتقدم من خاللها بأحر التعازي واملواساة ألسر 
ضحايا غرق قارب للصيد بسواحل طانطان، والذي أودى بحياة 16 
بحار، ومعظمهم من منطقة حاحا بالصويرة، وهي منطقة ترمز للفقر 
والتهميش في هذا اإلقليم. فأين الحكومة من أزمة العطش في زاكورة؟ 
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ومن عهودها ألهل جرادة وشبابها التي تزداد بؤسا وتهميشا؟ وما هي 
أجوبة الحكومة التنموية السيد الرئيس بتنغير، سوى تردي الخدمات 
اإلجتماعية وتعميق جراح التهميش واإلقصاء؟ وأين الحكومة من تكرار 
معاناة العطش والجوع بإقليم الصويرة، وهم على استعداد للخروج في 
مسيرة للعطش؟ وكلنا نستحضر فاجعة شهيدة الدقيق سيدي بولعالم، 
كعنوان على التهميش والفقر، دون التفاتة وتتبع من أية جهة مسؤولة 
منذ ذلك الحادث املأساوي، وأين املخططات االستراتيجية في بوملان؟ 
الذي وصل اليأس وفقدان الثقة بالساكنة إلى حد احتجاز طاقم طبي 
كتعبير احتجاجي عن غياب أبسط ضروريات الحياة، وهو تصرف ال 
يمكننا القبول به، ماذا أعدت الحكومة ملمتنهي التهريب املعي�سي، خاصة 
النساء منهم والالتي يتجرعن أنواع املعاناة ويتعرضن ألصناف اإلهانة 
من أجل لقمة العيش؟ ولنا في تقرير املهمة االستطالعية ملعبر باب سبتة، 

الذي يكشف عن معطيات صادمة، ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر.

إذا كان الرهان اليوم مطروح على الجهوية املتقدمة، كآلية لتدبير 
بل  التنفيذ؟  ووسائل  آليات  فأين  املتصاعدة،  التنموية  التفاوتات 
هي ضمن أجندة التنزيل؟ فالجهات ال تتصرف اليوم، سوى في نسبة 
ال تتجاوز %10 من املوارد املالية املخصصة لالستثمارات العمومية، 
وهي موزعة بشكل غير عادل وغير منصف بين هذه الجهات، بل داخل 
نفس الجهة، فمثال جهة فاس- مكناس التي لم يحالف الحظ بعض 
العمومية  االستثمارات  نسبة  من  االستفادة  من  كبوملان،  أقاليمها 
الضرورية،  اإلجتماعية  الخدمة  مجال  في  خاصة  للجهة،  املوجهة 
اآلن حجم  لحد  يعرف  ال  التي  الحسيمة  تطوان-  وكذا جهة طنجة- 
استفادة املناطق الجبلية الوعرة، في أقاليم شفشاون والحسيمة، ثم 
ما هي بدائل الحكومة االقتصادية والتنموية للمناطق الحدودية سوى 
اإلضرار باالقتصاد الوطني وتشديد الخناق على األسر وعلى كسب قوتها 

اليومي؟ وقس على ذلك باقي أقاليم املغرب العميق.

وتنظيمية  قانونية  نصوص  ليست  الرئيس،  السيد  الجهوية، 
للشأن  السليم  التدبير  من  نابعة  وممارسة  ثقافة  هي  بل  فحسب، 
العام، وهي تفعيل لصالحية تدبير ونقل الوسائل واملوارد، وذلك على 
أسس الديمقراطية والشفافية، وعلى نزاهة االنتخابات، وعلى منظومة 

سياسية وانتخابية قادرة على إفراز نخب سياسية كفأة ومؤهلة.

بلس ديلئيسيبلحكومة،

إن معالجة الالعدالة التنموية في املناطق النائية واملهمشة، تستدعي 
باملناطق  التنمية  مشاريع  ومتابعة  لتنفيذ  متخصصة  وكالة  إحداث 
الوعرة، والتي تستوجب أشكاال مالئمة للتدخل واالنسجام واستغالل 
كل املؤهالت واإلمكانيات املتوفرة، ومراعاة التنوع الجغرافي الطبيعي 
للمجاالت الترابية لبالدنا، بين قوسين السيد الوزير، تتبعت املداخلة 
ديالكم وسمعت بكثرة املخططات وكثرة البرامج وكثرة املالير كتخسر، أنا 
را�سي ضرني ما نكذبش عليك، وما عرفتش هاد الفلوس كتصرف فعال 

فهاد البالد وال أنا اللي ما�سي فهاد البالد، وشكرا.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

بلنائبيبلس ديعمريبالفريج:

بلسالميعل كم.

بلس ديبلرئيس،

بلس ديلئيسيبلحكومةيبملحت7م،

بلس دي زيريبلد لةيبملحت7م،

بلس دبتي بلسادةيبلنوبب،

الحكومة،  رئيس  السيد  مباشر  السؤال  غيكون  الوقت،  لضيق 
سمعت في املداخلة ديالكم بأن قلتي بأن جميع السياسات العمومية 
أو السياسات الحكومية كتعتمد على التمييز اإليجابي للمناطق النائية 
والجهات األقل تنمية، هذه كانت جملة قوية بالنسبة لي. ولكن السؤال 
درعة  املغرب؟  في  التنمية  األقل  الجهة  ماهي  عليه  وغنتفقو  األول، 
تافياللت، السؤال الثالث، واللي طرحتو عدة مرات في البرملان، متى 
سيصل القطار إلى الراشيدية-ورزازات-زاكورة، لجهة درعة تافياللت؟ 
السنة املاضية، في لجنة مراقبة املالية، السيد الرئيس مشكورا، عرض 
علي وحضرت لواحد العرض قيم، مع السيد الوزير والسيد املدير العام 
الدولة  ديال  املخطط  لنا  وقدم  املغرب،  في  الحديدية  السكك  ديال 
ما  اليوم   2040 2040، ف  إلى  الحديدية  السكك  في مجال  املغربية 
كاينش الراشيدية ما وصلهاش القطار، ورززات ما وصلهاش القطار، 
زاكورة ما وصلهاش القطار، هاد املخطط فيه 258 مليار درهم، و2040 
ما وصلهاش القطار، السيد رئيس الحكومة أنا جواب: فوقاش يوصل 
السيد  املباشر، شكرا  البسيط  السؤال  للراشيدية؟ هذا هو  القطار 

رئيس الحكومة.

بلس ديبلرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد رئيس الحكومة لكم الكلمة للتعقيب 
على التعقيبات فيما تبقى من الوقت.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكومة:

بسميهللايبلرحمنيبلرح م،يبلحمديهللي بلصالةي بلسالميعلىي
لسو0يهللاي صحبه.

أنا كنشكر جميع اإلخوان اللي تدخلو، وأبدأ بعدد من املالحظات، أنا 
بغين غير نبدا بواحد النقطة، وهي أنه خص واحد شوية املصداقية في 
الكالم ديالنا، كثير من األمور قيلت، العالقة لها، يعني ما كاينش اطالع 
بهداك املوضوع، مع أنه أجبت هنا على هاد القضية ديال الالتمركز 
اإلداري، وعطيت دابا فهد الجواب، قلت 22 قطاع أعدت تصاميمها 
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املديرية، وواحد السيد النائب كيقول لك، وزارة الداخلية غير بوحدها 
اللجنة على تصميمها  22 قطاع صادقت  ديالها،  التصميم  خرجات 
املديري، بقات 3 د القطاعات، في أسبوع أو أسبوعين، سنصادق عليها، 
ألن ما�سي غير تعد هي التصميم املديري، خص اللجنة التقنية تفلي 
معاها التصميم اإلداري، خاصها ترد التصميم املديري للقطاع املعني، 
خص تناقش معاه مجموعة د األمور، التصميم املديري فيه، أوال ما هي 
االختصاصات التي ستفوت؟ ما هي االختصاصات التي ستفوض على 
مدى زمني ديال ثالث سنوات، سنة بعد سنة؟ ما هي املوارد البشرية التي 
ستفوت؟ ما هي اإلمكانات املادية التي ستفوت أيا كانت االختصاصات؟ 
ما هي القوانين أو املراسيم التي، ضروري أنا تغير وتعدل، لنستطيع أن 
ننزل هاد ميثاق الال تمركز اإلداري وننقل هاته االختصاصات؟ وهو عمل 
تقني عميق، كنقومو به باستمرار وكيلقى تفاعل شبه يومي أحيانا، ألن 
اللجنة التقنية هللا يجازيهم بخير كنشكرهم من هاد املنبر، كيشتغلو 
التي  الوزارية  اللجنة  على  املديري  التصميم  هداك  يعرضو  ما  قبل 
يترأسها رئيس الحكومة، إذن احنا متقدمين الحمد هلل، غادين، ميثاق 
الال تمركز اإلداري حدد ثالث سنوات، ألنه واحد الورش ديال إعادة 
البناء د اإلدارة املغربية جذريا، وهو ما�سي بسيط، راه واحد القانون غير 
باش نديرو ليه تعديل بسيط راه كيجي من تما تيدوز في الغرفة األولى 
والغرفة الثانية إلى آخره، كندّوزو فيه شحال ديال الوقت خصو عاد 
يدخل حيز التنفيذ، أما إيال درنا 30 مشروع قانون تقريبا اللي غادي 
يكون، وأكثر من 100 مرسوم راه هذا واحد ورش تشريعي كبير، ولكن 
ل واحد 

ّ
سيؤثر تأثير جذري على هندسة اإلدارة املغربية وغادي يشك

السند كبير للجهات وملجالس الجهات، هاذي النقطة األولى؛

النقطة الثانية، القانون التنظيمي واضح، أنا ما عرفتش عالش 
رديتي ليا ككل تقليص الفوارق املجالية بالنسبة للعمال والوالة، أنا ما 
هضرتش على العمال والوالة، قلت البرامج ديالها تتم برمجتها محليا 
وإقليميا وجهويا، ألن القانون التنظيمي ديال الجهات، اختصاصات 
الفالحية  غير  األنشطة  إنعاش  ذاتية،  اختصاصات  الجهات  ديال 
بالوسط القروي، بناء وتحسين وصيانة الطرق الغير املصنفة، هذا 
تهم  التي  مشتركة  اختصاصات  املجالية،  الفوارق  تقليص  من  جزء 
تأهيل العالم القروي، تنمية املناطق الجبلية، مناطق الواحات، تعميم 
التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، املادة 91، هذه 
ل بأن عندنهم 5 ديال 

ّ
ديال الجهات، والسيد النائب ن�سى فاش تدخ

الجهات كيرأسها، وأن هاذ الجهات، وواحد الجهة بعدا كان واحد الرئيس 
رفض كاع هو يدخل مع الوزارات فهاذ، قال ليك أنا ما نعرفكمش، أنا 
غادي ندير البرنامج ديالي بوحدو، الجهة الوحيدة التي تنخرط بال ما 
نذكرها، وبالتالي راه هاذ املسؤولية مشتركة، ألن القانون والدستور 
وّسع اإلختصاصات، ما يمكنش واحد جالس وهو عندو اختصاصات 
كيقوليك أنتا ما درتيش وهو جالس، ال يمكن هذا اختصاص مشترك، 
مشترك، اآلن راه دخلنا غير باش ذاك ال�سي عالش دخلنا، ألن شتو ما 
ا املشكل السيا�سي كاين، 

ّ
درتو والو، شفتكم تعطلتو، قلنا دخلهم وخ

ونتحملو هاذ املسؤولية راه كنهضرو غير مع الرئيس.

بلس ديبلرئيس:

السيد رئيس الحكومة قال بأن املسؤولية مشتركة.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكومة:

أنا قلت غير مسؤولية مشتركة.

بلس ديبلرئيس:

السيد رئيس الحكومة تفضلوا.

بلس ديسعديبلدينيبلعثمانييلئيسيبلحكومة:

مراسيم الجهوية املتقدمة ما كاين باس، مراسيم الجهوية املتقدمة 
حدده  الذي  املناسب  الوقت  في  املناسب  الوقت  وفي  كاملة  صدرت 
القانون، ألن دبا هاذ القانون التنظيمي فاش جا حدد املواعيد حدد 
امليزانيات وتيمكن تيقول ليا قال ليك زد %1 في العام، هاذ العام ما 
زدتيش هاذيك النسبة اللي قال ليك قول لها ليا ها هو مشروع قانون 
عندكم، ملتزمين بها وحدد اإلختصاصات ما فهمتش كيفاش واش هاذ 
القوانين و في األخر هاذيك االختصاصات تنقولها أنت، أنت ما درتيهاش 
راه كاين شوية ديال عدم اإلنسجام فهاذ تتناول هاذ املوضوع، أنا قلت 
هي مسؤولية مشتركة وأنا بغيت غير نّبه للعمق، مسؤولية مشتركة 
نجحوها،  عليها  نتعاونو  خصنا  فلذلك  الجهات  وديال  اإلدارة  ديال 
في أعلى مستوى نجحت، ألن  تعاون  اللي كان فيه  الجهات  كثير من 
كاين الجهات اللي مشات بسرعة في تنزيل تطبيق البرنامج ديال تقلص 
ما غاديش  وأنا كنقول  تأخرت  اللي  الجهات  كاين  املجالية،  الفوارق 
نحملو املسؤولية لواحد، غادي غنقول مسؤولية مشتركة ألن خصنا 
نتعاونو صافي انتهى؛ هذا هو اللي غادي نقول فهاذ املوضوع واللي خصنا 

نحضيو فيه ونحضيو من اسمو؛

طيب غادي نجي لواحد املسألة أخرى، جاذبية املجاالت الجهوية 
بالنسبة لإلستثمار، هذا واحد املوضوع مهم جدا، لكن الدولة قبل 
الرؤية استراتيجية، وما هو  ما تجي هاذ الحكومة عندها فيه واحد 
استراتيجي هو كيم�سي على سنوات، اللي بغى �سي عمل استراتيجي يدير في 
عام عامين ثالث سنين أربع سنين واهم، غادي يدير �سي حاجة بسرعة 
ثم في األخير يبان لينا باللي ذاك ال�سي كلو خاسر استراتيجي، ولذلك فاش 
جا كانت الخطة ديال الدولة في املناطق الشمالية ندير واحد العمل 
ن 

ّ
تدش إمتى  املتوسط،  بطنجة  بدا؟  باش  بماذا  بدا  عميق،  تنموي 

طنجة املتوسط؟ بل إمتى بدات األشغال بعدا ديال طنجة املتوسط؟ 
وتدشن   2003 أعتذر،   2003  2013 بدات سنة  األول  الشطر  ديال 
الشطر األول سنة 2007، باش نوصلوا النتائج ديال اليوم بدات من 
التقنية  والدراسة  مكلف  كبير  استثمار  هذا  2003، ألن عالش؟ ألن 
عميقة ويحتاج إلى وقت كافي إلنجازه، وبالتالي كنحتاج الوقت، اليوم 
فاش جينا للمنطقة الشرقية وقلنا بأنه ال بد من إتمام ميناء دالناظور 
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املتوسطي، اللي بدأت األشغال ديالو انطلقت سنة 2016، أكتوبر 2016 
واللي امليزانية ديال الشطر األول هي 10 داملليار ديال الدرهم واللي اليوم 
وصلت األشغال تقريبا التقدم ديالها فات %40، واللي منتظر أن نهاية 
األشغال غتكون في أكتوبر 2021، هذا راه بناء استراتيجي، ما يمكنش 
يديروه في عام وال عامين وال 6 شهور، ضروري يكمل وقتو باش يكون 
متقن تقنيا ونهار يكمل، إن شاء هللا، غادي يكون يفتح باب أوال لجلب 
املرة  واحد  قلت  وأنا  الوطنية،  واالستثمارات  األجنبية  االستثمارات 
هنا أن مستثمرين وطنيين قالوا لي دابا كنفكروا نمشيو، ألن من قبل 
خصهم ميناء فين يديروا االستيراد والتصدير، وخصهم بنيات تصلهم 
للميناء من وجدة ومن غيرها من املناطق، فلذلك مع هاد امليناء غادي 
يكون واحد الطريق السريع أو طريق سيار غادي يربط بالطريق السيار، 
وغادي تكون واحد سكة حديدية باش يمكن الجهة كلها استافد، إذن 
هذا منظور إستراتيجي وهو األساس، راه ما كاينش �سي جهة غادي تقدم 
بال هاد املنظور االستراتيجي، واليوم دابا كاين وفق تعليمات ديال جاللة 
امللك، امليناء ديال الداخلة اللي هو غادي يحول كنعرفو بأنه اليوم كاين 
50 كاميو تقريبا يوميا ديال التصدير اللي يدوزو في الكركرات، 50 على 
األقل، وبزاف ديال الناس ما كيصدروا، غادي يكون عندنا امليناء باش 
يمكن ما�سي جهات الجهات األقاليم الجنوبية فقط ولكن جهة سوس 
ماسة حتى للتصدير للدول اإلفريقية بسهولة ليس فقط عن طريق البر، 
ولكن أيضا عن طريق البحر وأيضا غادي تكون عندهم واحد الفوائد 

أخرى وغادي يولي واحد املحور ديال العالقات مع إفريقيا؛

إذن ال بد أن ننظر إلى املشاريع الكبرى على أنها مشاريع مهيكلة، 
ولكن  كافي،  وقت  إلى  تحتاج  مشاريع  استراتيجي،  طابع  ذات  مشاريع 
املهم فيها أن املشاريع ديالها التأثير ديالها على التنمية في املنطقة كلها 
غادي يكون واحد التأثير الكبير؛ بدينا اآلن التنزيل الجهوي للتسريع 
الصناعي اللي بدا في سوس ماسة، والحمد هلل، راه بدا يؤتي أكله وغادي 
باقي نتابع يتم املتابعة ديال املشاريع، راه عدد ديال املشاريع تعطت 
االنطالقة ديالها في اللجنة الجهوية ديال املشاريع، هناك مشاريع أخرى 
في الطريق، وأيضا غادي يم�سي للتسريع الصناعي لفاس مكناس لجهة 
فاس مكناس، ومن بعد غادي نطلقوا تدريجيا إلى الجهات األخرى، هذه 
مشاريع مهيكلة كتحتاج الوقت، ولكن هناك خطة وغادين فيها وغادي 

نمشيو فيها إن شاء هللا؛

لإلستثمار  الحقيقية  الجاذبية  هي  وهادي  بالنسبة  هادي  إذن 
بالنسبة للجهات، بقات، تقدمت بعض األرقام اللي في التأثير ديال هاد 
السياسات اإلجتماعية غير دقيقة، بكل صراحة، أنا أريد أن أقول بأنه 
السياسات االجتماعية في مجال التعليم ومجال الصحة أثرت عمليا 
على املؤشرات في التعليم واملؤشرات في الصحة، يجب أن نعرف بأن 
اليوم الهدراملدر�سي تقلص إلى %0.6 في اإلبتدائي، وكان منذ 5 سنوات 
فقط %2.9 تقلص على املستوى الوطني و تقلص أيضا على مستوى 
العالم القروي بشكل كبير، تقلص على مستوى اإلعدادي ليصل إلى 

%10 وكان من قبل ما يقرب من %13 أو %14 منذ 4 أو 5 سنوات فقط، 
على مستوى الثانوي تقلص أقل ب%9.1 وكان من قبل %13، فهناك 
نتائج عملية واقعية والهدر املدر�سي 2008-2009 كان 450 ألف، هادي 
أرقام معلنة، اليوم احنا أقل من 200 حوالي 250 ألف، من 450 ألف 
250 ألف، تقريبا تقلص ب %50 في 10 سنوات ولكن تقلص أكثر في 
املراحل األخيرة، ودابا احنا معولين على تعميم تيسير، برنامج تيسير أوال، 
دعم األطر ديال األساتذة وخصوصا.. سنويا بهاد األرقام غير مسبوقة في 
مجال التوظيف في التعليم، ثالثا هاد البنيات كنوسعوها والتي ستؤدي 
إلى تخفيض كبير االكتظاظ في األقسام واللي تخفضات فعال فهاد 3 
سنوات أو 4 سنوات، هادي معولين عليها ترفع الجودة، وبالتالي تقلص 
الهدر املدر�سي وترفع نسبة النجاح في السنوات املقبلة، وترفع إيال بغينا 
نقولو مؤشرات ديال التعليم إن شاء هللا ومؤشر التنمية البشرية في 

بالدنا.

بقى هاد القضية ديال املعايير الصحية، وفيات األمهات، وفيات 
األطفال، بغيت نقول ليكم بأن فيه تقرير ديال اليونيسف آخر تقرير 
 l›internet ديال 2019 اللي صدر غير هادي فترة قصيرة وموجود اآلن في
اللي كيحيي املغرب ألنه األهداف ديال التنمية املستدامة ديال األمم 
املتحد ديال 2030 بعضها حققو املغرب اليوم وبعضها قريب يحققو، 
بالنسبة لوفيات األطفال دون سن 5 الهدف ديال األمم املتحدة سنة 
2030 هو نقلصو إلى27 وفاة في كل 100 ألف والدة، احنا اليوم 22.7، 
22.6 معنى ذلك احنا هاد الهدف ديال 2030 تجاوزو املغرب، قلصنا 
أكثر، الهدف ديال وفيات األمهات هو 70 لكل 100 ألف نسمة ديال 
األمم املتحدة، احنا اليوم وصلنا ل 72، معنى ذلك في ظرف سنتين 

غادي نوصلو الهدف ديال 2030؛

هناك إنجازات، لكن هناك تحديات، أنا متافق معكم هناك في عدد 
من املناطق هناك إشكاالت، هناك نقص املوارد البشرية وهذا ما�سي 
غير احنا جميع دول الجوار كلها بدون استثناء بما فيها الدول األوربية 
ديال الجنوب كتعاني من النقص أحيانا نقص حاد في املوارد الطبية 
ال على املستوى األطباء وال على مستوى املمرضين، وراه عندنا لجنة 
خاصة لتجديد التعليم الطبي اللي طلقناها منذ في هاد الصيف هذا 
غادي تعاود تجدد األعمال ديالها اآلن، غادي نشوفو االستراتيجيات 
كيف يمكن إصالح التعليم الطبي في بالدنا ودعمه أكثر ليستطيع أن 

يلبي الحاجيات التي نعانيها؛

بالنسبة إلحصاء الحوامل فهو ثاني أنا كنستغرب هاد القضية، أوال 
إحصاء الحوامل اللي هضرت عليه هو كيعني فقط املناطق املصنفة 
والتي تعاني أكثر من البرد القارس، وهي 28 إقليم هضرت عليها، 28 
إقليم، وهاد البرنامج هذا متكامل، فيه دوار دوار، اشنو خاصو وفيه 
اإلحصاء ديال الحوامل، البعد عن الطرق، واش كاين واحد املسالك 
لنزول الطائرات Hélicoptère وال ما كاينش كاين قريبة وال ما كاينش؟ 
كاين عدد كلها هنا هاد البرنامج كيدار قبل ما ينطلق، البرنامج ديال 
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مواجهة أثر البرد في املناطق التي تعاني البرد القارس اللي هي 28 إقليم، 
وتحدثت السنة املاضية وهادي سنوات ولكن كل سنة كيتجدد هاد 
البرنامج كيبدى من 15 نونبر كما قلت وكيطبق حتى 30 مارس، وقد 
بدأ هذه السنة وهذا السيد وزير الداخلية مشكورا ألن كيطلع داك 
ال�سي من األقاليم الوزير، سفط ليا البرنامج كامال قبل انطالقه باش 
نطالع عليه وباش نتابعو حتى التنفيذ ديالو، فلذلك هذا وأح�سي في 
تلك الدواوير لكن هادي اللي دار في 28 إقليم في السياق الجديد جميع 
النساء الحوامل، كان عندي العدد والحوامل اللي قراب يولدو، واللي 
االستعداد  يكون  باش  عالش؟  البرد  ديال  املرحلة  فهاد  ولدو  غادي 
والتحسب بهاد املناطق ألن تقدر تسد الطريق بالثلوج، ممكن تكون 
صعوبات أخرى، يمكن تكون بزاف ديال الصعوبات، فكيتم االحتساب 
لهذه األمور، معنى ذلك أن هاد ال�سي تم فعال تقول يمكن تكتشف �سي 
نقص وال �سي حاجة، إيال كان �سي حاجة قولوها لنا ولكن أنا كنظن بأن 
هذا عمل نحيي عليه جميع القطاعات املتدخلة هي قطاعات متعددة، 
والتي اشتغلت باملوارد البشرية، اشتغلت على األرض، ولذلك أنا كنقول 
هادوك املوظفين اللي كيشتغلوا واللي كيتدخلوا من جميع القطاعات 
على األرض في ظروف قاسية بدل نجيو نحبطوهم خصنا نحييوهم 
ونساعدوهم، وإيال كان ناقص نوضو ليه، لي عندو �سي مجتمع مدني 
 كيدعمها وال �سي حاجة يجيبها حتى هي تم�سي 

ّ
وال جمعية كيعرفها وال

تدعمهم، ما كاين مشكل، ألن هذا عمل مشترك، اللي عندو �سي جماعة 
ترابية يحاول ما أمكن يفعلها إلى آخره، باش التدخالت تكون مشتركة في 
تلك املناطق لنستطيع أن نصل إلى األهداف التي حددناها جميعا واللي 

هي ضروري نحاولوا ما أمكن نخدمو عليها؛

أنا واحد النائب أيضا قال واحد السؤال مهم، قال هل هذه األموال 
تصرف فعال في هذه البالد؟ قالها �سي واحد تمة، ما عرفتش واش غير 
 حتى العام اللي فات دائما والعام اللي قبل منو حتى هي 

ّ
هاد العام وال

ما كانت كتصرف مزيان وال غير هاد العام، دابا أنا بغيت غير نعرف، 
فهمتني ياك، أشنو، هو يعرف، طبيعي كتصرف، إذا قلنا بأنه الجهات 
كنصرفو لها كذا من مليار فهي تم�سي للجهات، ما�سي كتبقى مركزيا، ايال 
قلنا كنصرفو لألكاديميات الجهوية كذا مليار كنصرفوها لألكاديميات 
ماليين الدراهم، بطبيعة الحال، وإال كيفاش غادي تم�ّسى هاد املشاريع 
كلها، قلنا على األقل في مشروع تقليص الفوارق املجالية فهاد 3 سنين 
تدارت 5 آالف كيلومتر من الطرق القروية إما إحداث وإما إصالحا، 5 
آالف كيلومتر راه ما�سي سهلة، ومئات ديال البنيات األخرى الصحية 
والتعليمية، ما يمكنش هاد الهدر املدر�سي اللي نقص غير نقص هكداك 
بوحدو، بوحدو نقص، هاديك األرقام غير كتحسن بوحدها، ال يمكن 
أن تتحسن إال ألن هناك إنجازات، كون املغرب اليوم ومنذ 3 سنوات 
املنتج األول للسيارات واملصدر األول للسيارات جا هاكاك غير اسمو، 
ما كاينش إعداد مناطق صناعية، ما كاينش الطرق، ما كاينش إعداد 
الوسائل، ما كاينش دعم شركات اإلستثمار، ما جاوش هاد الشركات 
كاينش  ما  مغاربة،  وعمال  وتقنيين  مهندسين  خدمو  ما  واستثمروا، 

واحد l’éco système واحد املنظومة، آش تيتسمى؟ واحد منظومة 
الشركات  مئات  فيها  ما خدموا  الكبرى،  املعامل  تلك  صناعية حول 
الصغرى واملتوسطة، ما�سي وحدة كتنتج الفران frein وحدة كتدير 
البولة، وحدة كتدير اسمو، وأغلب هاد الشركات مغربية اللي كتنتج 
باش نجمعو هاديك السيارة راه اليوم %50 من السيارة اللي كنتجوها في 
املغرب شركات مغربية، وبعض األمور يمكن 60 واحنا نطمع أن نزيد هو 
ودابا إيال جاب هللا هاد P.S.A هاد البوجو سيتروين ايال بدينا كنخرجو 
املحرك في هاد املعامل ديال القنيطرة، ايال بدينا كنخرجو املحرك غادي 
نتجاوزو %60 من نسبة اإلدماج، يعني %60 من تلك القطع الغير تنتج 
محليا، هاد ال�سي جا غير هاكاك، راه جا نتيجة عمل واقعي، نقولو هاد 
ال�سي ما كافيش وخصنا نزيدو نوصلو لم ل 700 مليون سيارة، خصنا 
مليون، ما كاين مشكل، كذا في التشغيل نوصلو أكثر، ما كاين مشكل، 
احنا موجودين، ولكن هناك عمل وهناك إنجاز، وهناك نتائج، الحمد 
هلل، وهاد القضية doing business طلعت غير بوحدها، طلعت بأموال 
ديال الدولة وبجهود ديال قطاعات متعددة، وشركاء أيضا خارج الدولة، 
بطبيعة الحال، القطاع الخاص اشتغل مزيان، إلى آخره، بغيتي مالير 
أخرى ياك زدنا للموظفين 400 درهم و500 درهم، وزدنا في التعويضات 
العائلية اللي أموال خرجت ودخلت في جيوب املوظفين، وخرجات ما�سي 
، اش هاد ال�سي ندويوعلى �سي حاجة خيالية، راه كندويو على واقع، على 
أمور عملية، املهم، ايال األخ ما عرفش فين مشات، من بعد نعطيوكم 
تقرير مدقق، وال شك أن عندكم تنفيذ امليزانية انتم كتصادقوا عليها 
ديال 2018 غتصادقوا عليها، فهمتيني، عندكم تنفيذ امليزانية، وما دام 
عندكم تنفيذ امليزانية كل سنتيم يمكن تراقبوه وتقولو هاد السنتيم ما 
مشاش م�سى شحال؟ تنفذ، ويمكن أن تشكلو لجنة وتقولو هاد الطريق 
وتمشيوا  املكان،  بعين  تشوفوها  كاع  وتمشيوا  دازت،  واش  نشوفوا 
امليناء ديال  التي تنجز بحال  تشوفو املراكز وتمشيوا تشوفوا املوانئ 
آسفي، بحال امليناء ديال الناظور تمشيوا تشوفو تقدم األشغال، يمكن 
للسادة النواب أن يطلعوا عمليا على تقدم هذه اإلنجازات ويعرفو هذه 

املاليير أين تتقدم؟

األخ اآلخر اللي قال بأنه التعجيل بتنزيل ميثاق الال تمركز اإلداري أنا 
قلت ميثاق الالتمركز اإلداري عندو اآلجال املحددة محددها املرسوم 
ميثاق الالتمركز اإلداري عالش ؟ ألنها ضرورية ألنه ورش هيكلي ورش 
والقطاعات  الجهات  تعاقد  كافي؛  أوقات وخصو وقت  عميق وخصو 
الحكومية أنا متفق معكم، ميثاق الال تمركز اإلداري املقصود منو هو 
هاديك الجهات تكون في املستوى باش يمكن هي تكون عندها القدرة، 
تعديل  تيخص  يعني  القانون  القانونية،  واإلمكانيات  الصالحيات 
مع  تعاقدات  تدير  يمكن  باش  املالية  والعملية  القانونية  القوانين، 
الجهات وهاد ال�سي غاديين له، يعني ما تستعجلوش، غاديين له وغادي 
يجي في األوقات ديالو وفق ما هو مسطر في ميثاق الال تمركز اإلداري، 
لكن التجميع احنا باقين كناقشو اآلن باقي ما صادقاتش اللجنة الوزارية 
على التجميع كيفاش غادي نديرو له على املستوى الجهوي، بطبيعة 
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الحال داك التجميع غادي يكون عنده عالقة بالقطاعات الحكومية 
بهيكلة دون أن يستنسخها، بمعنى يكون عندنا 2 قطاعات حكومية 
جامعة عدد من القطاعات، وزارة جامعة 3 وال 4 دالقطاعات كما هي في 
اإلسم ديالها، ويمكن وزارة مع وزارة نجمعوهم ويعطيونا على املستوى 
الجهوي إدارة جهوية واحدة، هذا نحن بصدد هاد العملية فيها التفكير، 
فيها دراسة وفيها التفكير، ألن املهم عندنا يكون ما بين 8 إلى 12 إدارة 
جهوية، عالش؟ باش رئيس الجهة يكون عندو قدامو 12 مسؤول أو 10 
أو 8 باقي احنا باقي هاد ال�سي في طريق الدراسة ولكن ما نزيدوش على 
12، ما غادي يكونش قدام رئيس الجهة أو قدام الوالي يكون قدامو 25 
مدير جهوي، غادي يكون صعيب في التفاوضات، آنذاك غادي نقلصو، 
وكاين تعديالت في القوانين وفي كل ما يهم إنشاء هاد املديريات الجهوية 

باش تكون قوية وتكون قادرة على التفاعل مع أسمو.

أريد أن أقول أخيرا، بغيت نقول للسيدات والسادة البرملانيين مرة 
أخرى، نحن مهتمون كثيرا بهاد املناطق البعيدة النائية واملناطق التي 
التنمية، غادي نحاولوا ما أمكن  ثمار  الكفاية من  باب  تستفيد من 
نطوروا البرامج، دبا عندنا مشكل، أي اقتراحات يمكن أن ندمجها في 
هاد البرامج اللي فيها، ولكن بغيت نأكد مرة أخرى وهداك التقرير اللي 
مع مشروع قانون املالية دليل عليه أنه نستحضر البعد الجهوي وبعد 
املناطق النائية في جميع البرامج ديال الحكومة وخصوصا في اإلستثمار، 
وراه عندكم تما اللوائح، ألن اللوائح أشنو فيها، كيجي كيقوليك امليزانية 
ديال التعليم إلنشاء املؤسسات في كل جهة شحال عنده؟ ميزانية إنشاء 
املؤسسات الصحية، كل جهة شحال عندها باش نشوفوا واش داك 
ال�سي متوازن وال غير متوازن؟ واش كنستدركو الخصاص اللي كاين وال 
ما كنستدركوش، ألن احنا عندنا هاد الهم، كنحسوا بهداك املواطن 
البعيد املهمش نسبيا، يا إما بعيد على الطريق وال بعيد على البنيات 
الصحية وال بعيدة على املدرسة إلخ، هاد ال�سي كنستحضروه وكنفكرو 
فيه، وما عرفتيش عالش؟ ألن كثير من املسؤولين ما�سي كلهم مع األسف 
ولكن كثير من املسؤولين راه جايين من هاديك املناطق، كما أن كثير 
من البرملانيين جايين من هاديك املناطق، ألنه كيحسو بهاديك املعاناة 

وعاشوا فيها، فلذلك إن شاء هللا غادي نكونوا نحن مصرون باش نمشيو 
في هاد اإلتجاه وباش نطورو هاد البرامج، وأظن بأن مناقشة مشروع 
قانون املالية هادي مناسبة لكم دابا هو في مجلس املستشارين املناقشة 
لتطوير هاد التوجه نحو دعم هذا املناطق البعيدة في هاد املجال نحتاج 
أيضا إلى أن نكون في مستوى املسؤوليات اللي علينا، املمارسة السياسة 
خاص تكون ممارسة نبيلة، ممارسة ديمقراطية متشبثة بالديمقراطية 
فوق  يعني،  فوق،  تسمو  النبيلة  وممارسة  والقانون  الحق  ودولة 
العبث، ألنه هذا هو األهم، تكون نبيلة تسمو فوق العبث، ما نعبثوش 
خصنا  املؤسسات،  بهاد  نضّرو  أمكن  ما  نحاولوش  ما  باملؤسسات، 
نحترمها أي كانت هذه املؤسسات على أي مستوى نكونوا منخرطين 
فيها وفق القانون وتكون ونخضعو للمساطر الديمقراطية بكل ر�سى، 
اشنو هو بكل ر�سى؟ إيال اعطاني املسطر الديمقراطية نكون في املعارضة 
نقبل الدور ديال املعارضة وفق القانون، اعطاتني هاد املسطرة نكون 
في األغلبية، نقبل هاد األغلبية ونخدم فيها وفق القانون، احنا مارسنا 
املعارضة في الجهة اللي قلت، وتعاوننا ما�سي مشينا نهرسو الطاوالت وال 
نهرسو أسمو وال نحاولو ما أمكن نوقفو الجلسات، ما عمرنا درنا هاد 
ال�سي ومانديروهاش وأنا أقول بأنه ما خص هاد ال�سي، ولكن نتعاونو، 
أنا  اإلحصائية  واحد  النهار  داك  قلت  وأنا  املعارضة،  في  نكون  واخا 
أمضيت في املعارضة 14 سنة، الفريق حنا فريق ديال %80 من القوانين 
تقريبا صوتنا عليها بنعم، عارضنا بعض املقتضيات فيها، قدمنا فيه 
تعديالت، صوتنا باإلمتناع على بعض املواد ولكن في الغالب إيال كان 
القانون ملصلحة البلد ملاذا نصوت بنعم؟ نصوت عليه بنعم إال إيال 
كانت فيه اإلختالل كبير نشوفو بأنه يتجاوز املنطق فنصوت بال، أظن 
بأن هاد املنطق ديال املعارضة البناءة حتى هو �سيء مهم جدا، شكرا 

جزيال.

بلس ديبلرئيس:

شكرا جزيال السيد رئيس الحكومة، أنهينا أشغال الجلسة الشهرية، 
شكرا للجميع.يلفعتيبلجلسة.
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