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يف مداخلة األخ امبارك حمية باسم الفريق الحركي بمجلس املستشارين

بناء اإلقتصاد املغربي في حاجة ملحة إلى حتسني مستوى النمو وتقليص
الفوارق اإلجتماعية واملجالية التي تنعكس سلبا على التنمية البشرية
أكد األخ امبارك حمية ( عضو الفريق الحركي بمجلس املستشارين) ،أن النموذج التنموي املغربي املتسم على العموم بالنضج واملناعة الزال يواجه محدودية قدراته يف بناء االقتصاد املغربي .
وأضاف األخ حمية ،يف مداخلة باسم الفريق الحركي خالل مناقشة امليزانيات الفرعية برسم مشروع القانون املالي لسنة  2017مجلس املستشارين ،إن بناء اإلقتصاد املغربي يف حاجة ملحة إىل تحسني
مستوى النمو الذي يخلق فرص الشغل ،ويقلص الفوارق االجتماعية واملجالية التي تنعكس سلبا على التنمية البشرية.
وتابع املتحدث أن الفريق الحركي ورغم كل هذه العوائق يمكنه الجزم بأن قانون املالية لسنة  2017جاء لتثبيت مالمح وركائز نموذج تنموي مغربي ،ينبني على مرتكزات محددة وأهداف مضبوطة.
ويف مايلي نص مداخلة األخ حمية :

بسم اهلل الرحمان الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني وأله وصحبه
السيد الرئيس املحرتم
السيدات والسادة الوزراء املحرتمون
السيدات والسادة املستشارون املحرتمون
ي�ش��رف�ن��ي أن أت��ن��اول ال�ك�ل�م��ة ب��اس��م الفريق
احلركي ،في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية
التي تندرج ضمن اختصاصات جميع اللجان
ال��دائ�م��ة مبجلس املستشارين برسم مشروع
القانون املالي لسنة  ،2017وهي فرصة سانحة
لنا ل�لإدالء بوجهات نظرنا وتصوراتنا حول
السياسات العمومية وإشكالياتها في أبعادها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

السيد الرئيس

من��وذج تنموي مغربي ،ينبني على مرتكزات
محددة وأهداف مضبوطة.

السيد الرئيس

إن الفريق احل��رك��ي يعتبر إص�لاح منظومة
الضرائب مطلبا آنيا ال يتطلب التأجيل ،فنظامنا
اجلبائي يعاني من نقائص وإشكاالت أشارت
إليها بالتفصيل املناظرة الوطنية الثانية حول
اجلبايات ودع��ت إلى إصالحها ،فهو يتواجد
في قلب معادلة التوازنات املاكرو اقتصادية ،
حيث إن العجز الذي تعاني منه امليزانية العامة
للدولة ليس مبنأى عن النظام اجلبائي ،فاملوارد
الضريبية متثل ما يزيد عن  %80من موارد
الدولة ،فأهم اختالل تعرفه املنظومة هو تنامي
الغش والتملص الضريبيني في ظل محدودية
إمكانية اإلدارة الضريبية ف��ي املراقبة نظرا
لضئالة وعدم كفاية املفتشني املكلفني بتغطية
أنشطة امل�ل��زم�ين ،فنحن ف��ي ال�ف��ري��ق احلركي
نقترح ضرورة إيجاد توازن في هيكلة املوارد
اجلبائية بني الضرائب املباشرة وغير املباشرة
قصد حتقيق العدالة الضريبية املنشودة وكذلك
احل��د ال�ت��دري�ج��ي م��ن اإلخ��ت�ل�االت التنافسية
ال�ن��اجت��ة ع��ن بعض اإلع��ف��اءات ال�ت��ي تستفيد
منها بعض القطاعات ،م��ع ض ��رورة مراجعة
وعاء الضريبة على الدخل ،دون أن نغفل كون
مسألة تقوية وس��ائ��ل عمل اإلدارة اجلبائية
وذلك بالزيادة في امل��وارد البشرية املوضوعة
ره��ن إش��ارة املراقبة اجلبائية ،تبقى املدخل
الرئيسي لهذا اإلصالح اجلبائي الذي ننشده.
ونحن نتحدث عن اإلصالح اجلبائي ال تفوتنا
الفرصة دون التنويه واإلشادة مبجهود وزارة
االقتصاد واملالية لتحسني املداخيل الضريبية
عبر الباقي استخالصه .

اسمحوا ل��ي أن نهنئ أنفسنا جميعا ،على
املجهودات التي يقوم بها صاحب اجلاللة امللك
محمد السادس نصره الله ،في إطار الدفاع عن
وحدة بالدنا الترابية ،وكذا جهوده التي توجت
بعودة بالدنا لإلحتاد اإلفريقي ،مؤكدين جتندنا
الدائم وراء جاللته ،متشبثني بعدالة قضيتنا
ومعبئني للدفاع عن وحدتنا الترابية ،كما نقف
وق�ف��ة إج�ل�ال وإك �ب��ار ألف ��راد ال �ق��وات املسلحة
امللكية ،ورج ��ال ال ��درك امل�ل�ك��ي ،ورج ��ال األمن
الوطني ،والقوات املساعدة ،والوقاية املدنية،
الساهرين على أمن وسالمة الوطن واملواطنني،
حتت القيادة الرشيدة لقائدها األعلى ورئيس
أرك��ان احل��رب العامة للقوات املسلحة امللكية
جاللة امللك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما ندعو الله تعالى أن يتغمد بواسع رحمته
ش�ه��داء ال��وط��ن على م��ا أس��دوه م��ن تضحيات
جسام في سبيل استقالل ونصرة وخدمة
قضايا السيد الرئيس
ه��ذه األم��ة ،وف��ي مقدمتهم امللكني املجاهدين
إن ق�ط��اع ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ك��وي��ن ال ��ذي نعتبره
جاللة امللك محمد اخلامس وجاللة امللك احلسن
أولوية األولويات بعد قضية الوحدة الترابية
الثاني قدس الله روحيهما.
ويشكل الرافعة األساسية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية التي نستشرفها ،الزال يعاني
إش �ك��ال �ي��ات ع���دة رغ���م امل��ج��ه��ودات املبذولة
السيد الرئيس
إننا في الفريق احلركي ننوه باملجهودات واالعتمادات املهمة املخصصة للقطاع على مر
التي تبذلها وزارة الداخلية للنهوض بقطاع عقود خلت ،فتوالت الوصفات وتعددت جلان
األمن عبر العناية برجاله ونسائه ،بغية توفير اإلصالح والبرامج واملخططات والزلنا نتحدث
االستقرار واألم��ن واألم��ان بالبالد ،والنهوض ع��ن اإلص�ل�اح ،فجاللة امللك ق��دم ف��ي كثير من
باملجاالت التنموية خصوصا التنمية البشرية ،خطاباته السامية تشخيصا دقيقا وتشريحا
وف��ي ه��ذا اإلط���ار نشيد مب��ا حققته املبادرة م��وض��وع�ي��ا ألزم ��ة امل�ن�ظ��وم��ة ،ف �ج��اءت الرؤية
الوطنية للتنمية البشرية من إجنازات في مجال اإلستراتيجية إلصالح املدرسة املغربية (-2015
 )2030التي استهدفت إرساء مدرسة اإلنصاف
محاربة التهميش واإلقصاء.
وفي مجال اجلهوية املتقدمة الذي يعد حتديا واجلودة واالرتقاء والتي نتمنى لها في الفريق
ورهانا أمام بالدنا ،نؤكد في فريقنا أنه البد من احلركي كامل النجاح والتوفيق ،فنحن اعتبرنا
استثمار كل التراكمات االيجابية التي حققناها دائ�م��ا والزل �ن��ا ك��ون امل��درس��ة اجلماعاتية هي
في مجال الدميقراطية احمللية ،وعلينا جتاوز املدخل الرئيسي ملعاجلة اشكالية الهدر املدرسي
االخ �ت�لاالت التي أفرزتها التجارب السابقة ،وحت�س�ين ج ��ودة التعليم ف��ي ال�ع��ال��م القروي
وذلك من خالل تدعيم املوارد املالية والبشرية وامل �ن��اط��ق اجلبلية وامل �ن��اط��ق ش�ب��ه حضرية،
للجهات م��ع إع ��ادة ت��وزي��ع ال �ث��روات الوطنية فتوفير فضاءات جتتمع فيها حجرات الدراسة
وال��داخ �ل �ي��ات املخصصة للسكن وامل��أك��ل هو
بشكل منصف يحقق التوازن بني اجلهات .
النمط األنسب لتدبير املنظومة التربوية بهذا
الوسط الذي عانى ويالت التهميش واإلقصاء
السيد الرئيس
 .كما نقترح نقل بعض اختصاصات املركز إلى
مدراء األكادمييات اجلهوية واملدراء اإلقليميني
السيدات والسادة الوزراء
ومنحهم تفويضات ،اعتبارا لكونهم األدرى
السيدات والسادة املستشارين املحرتمني
باخلصوصيات اجلهوية واحمللية التي يجب
إن ال�ن�م��وذج التنموي املغربي املتسم على مراعاتها في تدبير القطاع وانسجاما أيضا
العموم بالنضج واملناعة الزال يواجه محدودية مع متطلبات اجلهوية املتقدمة كخيار نتوخاه
ق��درات��ه ف��ي بناء االق�ت�ص��اد املغربي ال��ذي هو لتحقيق التنمية املنشودة.
ف��ي ح��اج��ة ملحة إل��ى حتسني مستوى النمو
ال��ذي يخلق ف��رص الشغل ،ويقلص الفوارق
االجتماعية واملجالية التي تنعكس سلبا على السيد الرئيس
التنمية البشرية ،إال أننا في الفريق احلركي إن امل �ج �ه��ودات امل �ب��ذول��ة مل�ع��اجل��ة املنظومة
رغم كل هذه العوائق ميكننا اجلزم بأن قانون الصحية املختلة ال ميكن أن ينكرها إال جاحد،
املالية لسنة  2017جاء لتثبيت مالمح وركائز فالترسانة القانونية الصحية تعززت مبجموعة

م��ن القوانني التي ص��ادق عليها البرملان في
ال��والي��ة ال�س��اب�ق��ة ف��ي ان�ت�ظ��ار اس�ت�ك�م��ال هذا
املسلسل التشريعي مبصادقة مجلس النواب
على مشروع قانون في غاية األهمية أال وهو
م �ش��روع ق��ان��ون رق��م  65-00يتعلق بتوسيع
التأمني الصحي ليشمل املهن احل��رة ،فمسألة
تعميم التغطية الصحية على جميع املغاربة
نعتبرها في الفريق احلركي مدخال لإلجابة
على إشكالية الصحة ب�ب�لادن��ا .وبخصوص
اختالالت القطاع ،إن أهم اختالل يعرفه القطاع
هو اخلصاص املهول في األطر الصحية واملقدر
ب  6000طبيب و  9000مم ��رض ،وم��ن هذا
املنطلق نقترح حلل هذه االشكالية اجناز بنيات
مؤسساتية للتكوين على صعيد كل جهة على
حدى وتوظيف األطر الطبية املكونة واملتخرجة
من هذه املؤسسات في نفس اجلهة ،لنكون قد
ساهمنا في فك شفرات التوزيع غير العادل
للموارد البشرية ،كما ندعو احلكومة إلى تأهيل
أق�س��ام املستعجالت اع�ت�ب��ارا لكونها النقطة
السوداء في منظومتنا الصحية.

السيد الرئيس

فيما يخص ق�ط��اع الثقافة واالت �ص��ال ننوه
باالستراتيجية الطموحة التي أطلقتها وزارة
ال�ث�ق��اف��ة واالت��ص��ال م��ؤخ��را وال �ت��ي تستهدف
تعميم دور الثقافة في العالم القروي املهمش
وندعو احلكومة إلى التعجيل بإصدار القانونني
التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وباملجلس الوطني للغات والثقافة
امل�غ��رب�ي��ة ،لكن وف��ق منهجية تشاركية تأخذ
فيها احلكومة بعني االعتبار تصورات مختلف
الفاعلني في مجال الدفاع عن األمازيغية.

السيد الرئيس

ي�ع�ت�ب��ر إص �ل�اح م�ن�ظ��وم��ة ال �ع��دال��ة م��ن أهم
اإلص�لاح��ات ال�ك�ب��رى ال�ت��ي تباشرها بالدنا،
باعتبارها إحدى الركائز األساسية واجلوهرية
ل�ب�ن��اء دول ��ة احل��ق وال �ق��ان��ون ،ومطلبا ملحا
للقوى احلية داخل املجتمع مبختلف مشاربها،
باإلضافة إلى كونه أحد احملاور األساسية التي
حظيت بعناية كبيرة في مجموعة من اخلطب
امللكية السامية.
ولقد شكل تفضل صاحب اجلاللة امللك محمد
ال�س��ادس،ن�ص��ره ال�ل��ه ،رئيس املجلس األعلى
للسلطة القضائية ،وضامن استقالل السلطة
القضائية ،باستقبال وتعيني أعضاء املجلس
األع�ل��ى للسلطة القضائية وأع �ض��اء احملكمة

الدستورية ،حدثا تاريخيا وتتويجا ملسلسل
إص�لاح القضاء ببالدنا واستقالليته ،مت من
خالله تعزيز مكانة القضاء في البناء املؤسسي
الوطني واالرتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة
قائمة الذات ،مستقلة عن السلطتني التشريعية
والتنفيذية.
كما نتمنى أن تساعد اعتمادات ميزانية 2017
على تنفيذ البرامج وحتقيق طموحات الوزارة
وبلورة توجهاتها املستقبلية ،وتنزيل مضامني
ميثاق إص�لاح منظومة ال�ع��دال��ة ومقتضيات
الدستور بشأن السلطة القضائية.
وفيما يخص عدم تنفيد األحكام اإلدارية فإننا
نسجل أهمية التعديل ال��ذي تقدمت به الفرق
واملجموعات باملجلس والذي أفضى إلى حذف
أحكام املادة الثامنة مكرر في مشروع القانون السيد الرئيس
امل��ال��ي كما عدلت ف��ي مجلس ال �ن��واب ،والتي وف��ي��م��ا ي��خ��ص ق� �ط ��اع ال �ت �ج �ه �ي��ز والنقل
متنح اإلدارة حق التملص من تنفيذ األحكام واللوجيستيك وامل���اء ،ف��إن��ه ال يسعنا إال أن
نثمن اجلهود املطردة التي تقوم بها الوزارة
القضائية النهائية الصادرة ضدها.
على جميع املستويات من أجل النهوض بهذا
القطاع احل�ي��وي وتأهيله ،وف��ي ه��ذا السياق
فإننا ندعو إلى تكثيف هذه اجلهود والرفع من
السيد الرئيس
وتيرتها بغية الرفع من جودة البنيات التحتية
السيدات والسادة الوزراء
التي تعتبر العمود الفقري لكل انطالقة كيفما
ك��ان نوعها اقتصادية واجتماعية أو ثقافية
السيدات والسادة املستشارين
بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية وال��ذي تشكل وغيرها ،كما نأمل التوزيع العادل لإلستثمارات
الفالحة إح��دى رك��ائ��زه ،فإننا نسجل أن هذا العمومية القطاعية على مستوى سائر جهات
القطاع يعد رافعة أساسية لإلقالع االقتصادي اململكة ،حتى يتم ت��دارك الفوارق التي تشكو
والتنموي الذي يوفر األمن الغذائي واالستقرار منها عوض التركيز على بعض اجلهات دون
االجتماعي ،بالرغم من بعض اإلشكاليات التي غيرها.
تعاني منها كمشكل العقار و تعقيد املساطر وبخصوص قطاع السكنى والتعمير  ،ال تفوتنا
اإلدارية املتعلقة بالوعاء العقاري التابع ألراضي اإلشارة هنا أيضا إلى اإلنتظارات املتعددة لدى
اجلموع والكيش واألحباس واألمالك املخزنية املواطن إليجاد حلول ناجعة لبعض اإلشكاالت
واألراضي الساللية ،وندعو احلكومة من هذا مثل غياب وثائق التعمير وتنامي ظاهرة البناء
املنبر إلى بدل مزيد من اجلهود واإلنكباب على العشوائي ،وتعقد إيجاد احللول ملشاكل أراضي
حل كل تلك اإلش�ك��االت خصوصا وأن مخطط اجل�م��وع وك��ذا تصاميم التهيئة ،كما نتطلع
املغرب األخضر مقبل على دعامته الثانية التي إلى تعجيل احلكومة بإخراج اإلطار القانوني
اخلاص بالتعمير في املجال القروي في اجتاه
تستهدف الفالحة التضامنية.
إضفاء املرونة وتبسيط املساطر في هذا القطاع
احليوي والهام.

خصوصا في املناطق اجلبلية بسبب الظروف
املناخية والكوارث الطبيعية  ،و هي مناسبة
ندعو فيها الوزارة الوصية ملنح األولوية لهذه
املناطق لالستفادة من صندوق التنمية القروية
واملناطق اجلبلية ال��ذي رص��دت له اعتمادات
مهمة.
أما فيما يخص قطاع الصيد البحري ،فإننا
في فريقنا ننوه ونشيد باستراتيجية أليوتيس
الواعدة والرامية إلى تثمني املنتجات البحرية،
كما نطالب بضرورة اعتماد الصرامة ،وتشديد
املراقبة من أجل احملافظة على املخزون الوطني
البحري من أجل استدامة املصايد.

حضرات السيدات والسادة

إن عاملنا القروي واجلبلي ما زال يعاني من
عدة اختالالت بنيوية ،ومشاكل مزمنة جتعل
منه معيقا أمام حتقيق التنمية الشاملة ببالدنا،
و بقدر ارتياحنا إلح��داث قطاع حكومي يهتم
به  ،بقدر ما نأمل أن يتضمن مشروع امليزانية
امل ��رص ��ودة ل��ه إج � ��راءات ت�س��اه��م ف��ي حتسني
الظروف اإلجتماعية لإلنسان القروي واجلبلي
ال ��ذي تشكل ال �ف�لاح��ة م ��ورد عيشه الوحيد،
وال��ذي ما ي��زال يعيش تهميشا وعزلة دائمني

السيد الرئيس

تلكم بعض وجهات نظرنا بخصوص بعض
مشاريع امليزانيات القطاعية ،نعلن تصويتنا
باإليجاب على امليزانيات الفرعية التي تدخل
في اختصاصات كل جلنة على حدة.

وفقكم الله ،والسالم عليكم ورحمة
الله تعالى وبركاته.

