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  تذكير 

  

يف خمتلف  2014حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على التغطية املخصصة ملشروع قانون املالية لسنة 
ارية وا�الت اإلخبارية اليت قدمتها خمتلف القنوات التلفزية النشرات اإلخبارية والربامج احلو 

واإلذاعات، سواء منها العمومية أو اخلاصة، خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تقدميه من طرف 
بعد املصادقة النهائية  2013دجنرب  31إىل تاريخ  2013أكتوبر  23احلكومة أمام الربملان يف يوم 

  .عليه
هذه الدراسة البث املباشر للجلسات العمومية ألشغال الربملان اليت تنقلها بعض وال يدخل يف نطاق 

الوطنية لإلذاعة اخلدمات العمومية بناء على مقتضيات املادة العاشرة من دفرت حتمالت الشركة 
حسب اإلجراءات املتفق عليها مع مكتب كل جملس على حدة وفق ما  هايتم نقلواليت  والتلفزة

ن نقل هذه اجللسات ال ، ألانون، مبا يف ذلك التوقيت واملدة املخصصني هلذا الغرضينص عليه الق
  .الوطنية لإلذاعة والتلفزةيندرج ضمن املسؤولية التحريرية للشركة 
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 1ممعج

  الشخصيات العمومية §
  :كل شخصية سياسية أو نقابية أو مهنية تنتمي إىل الفئات الثالث التالية

احلكومة، األغلبية الربملانية، املعارضة الربملانية واألحزاب غري املمثلة يف : نو ن السياسيو الفاعل ·
  .الربملان

  .والغرف املهنية أعضاء النقابات واملنظمات املهنية: النقابيون واملهنيون املتدخلون ·
 .املستشارين جملس ورئيس النواب جملس رئيس احلكومة، رئيس: املؤسساتيون الفاعلون ·

 :مداخالت الشخصيات العمومية §
 . كل مداخلة يف وسيلة اتصال مسعي بصري لشخصية عمومية

  مدة تناول الكلمة §
 .مةيقصد مبدة تناول الكلمة املدة الزمنية اليت يتناول خالهلا املتدخل الكل

  مدة البث §
ه تلفزة أو اإلذاعة مهما كانت نوعيقصد مبدة البث جمموع املدة الزمنية املخصصة ملوضوع معني يف ال

  .طرق بثهكيفما كانت و 
  اسيونيالفاعلون الس §

املعارضة الربملانية  وأحزاباألغلبية الربملانية، ، وأحزاب حلكومةبالفاعلني السياسيني أعضاء ا يقصد
  .مثلة يف الربملانواألحزاب غري امل

  المهنيون الفاعلون §
  .ةالغرف املهني  يفنتخبنياملات املهنية و بالفاعلني املهنيني أعضاء املنظمات النقابية واملنظم يقصد

 خرون المتدخلون اآل §
ة الباحثني ذخرين باقي أصناف املتدخلني من غري الفاعلني السياسيني واملهنيني، كاألساتباملتدخلني اآل يقصد
  .ت العمومية ورؤساء املقاوالت اخلاصة، إخلادار االقتصاديني وممثلي ا�تمع املدين وخمتلف اإل اءواخلرب 
  )العموميةالخدمات (وسائل االتصال السمعي البصري العمومية  §

                                            
  .ينبغي التذكري أن هذا املعجم مستوحى من النصوص القانونية املؤطرة لعمل اهليأة  1
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الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري اليت متتلك اليت تقدمها  والتلفزي ياإلذاعخدمات البث 
  .اهلا أو كلهالدولة أغلبية رأمس

  )الخدمات الخاصة(وسائل االتصال السمعي البصري الخاصة  §
  .خاصة لالتصال السمعي البصريشركات اليت متتلكها  والقنوات التلفزية اإلذاعات

  المجالت اإلخباريةالبرامج و  §
سياسي وبرامج النقاش ال احلقوق السياسية صد بالربامج وا�الت اإلخبارية الربامج املتعلقة مبمارسةيق

  .ومعاجلة السياسات العمومية وتدبري الشأن العام
  بيانات التعددية §

 النقابية اهليآتو  ،األحزاب السياسية ممثلياحليز الزمين الذي استغرقته مداخالت بيانات التعددية  قدمت
 وكل ستة يف النشرات اإلخبارية ، كل ثالثة أشهروسائل االتصال السمعي البصري اليت بثتها املهنيةو 

  .أشهر يف ا�الت احلوارية والربامج اإلخبارية
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 تقديم 
فهو الوثيقة . يعترب قانون املالية، يف الدميقراطيات املعاصرة، أهم عمل تشريعي سنوي تقوم به احلكومة والربملان

  .من خالهلا تفّعل احلكومة برناجمها االقتصادي واالجتماعي األساسية اليت

شروع ميزانية الدولة حمطة سنوية هامة يف احلياة السياسية للبالد، ملا تشهده من نقاشات وتشكل فرتة تقدمي م 
داخل الربملان حول السياسات العمومية والتدابري واإلجراءات املتخذة من قبل القطاعات الوزارية واملؤسسات 

الربملان، ومتّكن من التمييز بني هذه النقاشات من شأ�ا عكس خمتلف تيارات الرأي والفكر املمثلة يف  .العمومية
  .األغلبية واملعارضة من خالل التصويت لصاحل املشروع احلكومي أو ضده

مستقبل البالد االقتصادي واالجتماعي من خالل املصادقة يف نتائج هذه املناقشات الربملانية  تؤثروبقدر ما 
على احلياة اليومية  ،بشكل مباشر ،تنعكس النهائية على نفقات ومداخيل الدولة خالل السنة املعنية، فإ�ا

للمواطن، مما جيعل من هذا األخري املعين األول بتتبع كل النقاشات حول مشروع قانون املالية تفعيال ملبدأ 
  . 2الدميقراطية املواطنة والتشاركية املنصوص عليها يف الفصل األول من الدستور

لقيام مبهمة تعريف املواطن بقانون املالية ل مدعوةاإلعالمية،  ووسائل االتصال السمعي البصري، حبكم وظيفتها
 أو انعكاسه على املعيش) املستوى املاكرو اقتصادي(والتحسيس بأمهيته سواء بالنسبة لالقتصاد الوطين ومبقتضياته 

لسياسات ، بتقدمي خمتلف وجهات النظر خبصوص اراءملبدإ التوازن بني اآلوهي مطالبة، وفقا . للمواطن اليومي
من إحالته على جملسي الربملان بدءا (احلكومية املزمع اختاذها، فالتغطية اإلعالمية ملسلسل مناقشة هذا املشروع 

تندرج يف صميم اخلدمة العمومية امللقاة على عاتق وسائل االتصال السمعي ) حىت التصويت النهائي عليه
 .منها البصري، خاصة العمومية

اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري مهمة السهر  تذكري أن الدستور احلايل ُيسند إىلويف هذا الصدد، وجب ال
واحلق يف املعلومة يف  والرأي على احرتام وسائل االتصال السمعي البصري حلرية التعبري التعددي لتيارات الفكر

   ).من الدستور 165و  28الفصالن (امليدان السمعي البصري 

                                            
اطنة والتشاركية، وعلى مبادئ احلكامة اجليدة، وربط يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتواز�ا وتعاو�ا، والدميقراطية املو " -  2

  ".املسؤولية باحملاسبة
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تغطية اخلدمات اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري  تتبعتلتزام مبهامها الدستورية، وحرصا منها على اال
تاريخ من تاريخ إحالته على الربملان إىل ، 2014قانون املالية لسنة اإلذاعية والتلفزية الوطنية حلدث مناقشة مشروع 

  .التصويت النهائي عليه

  المطروحة اتاإلشكالي

من خالل  ،وسائل االتصال السمعي البصريعلى أسئلة من قبيل مدى مسامهة  اإلجابة الدراسةهذه  تروم
مع اجلدل السياسي والنقاش  هافاعلتا�تمعي، ومدى يف إغناء النقاش  ،ناقشة مشروع قانون املاليةمل تهاتغطي

العادي للمسطرة السري رهينة  هذه التغطية تظلالذي رافق عرض املشروع للتداول الربملاين، وإىل أي حد العمومي 
  ؟إىل املصادقة تقدميالالتشريعية من 

على بعض السياسيني  تقتصرمجعويني وخرباء أم و نقابيني، و مهنيني، من هل تنفتح التغطية على كل الفاعلني و 
السياسات ملقاربة هل جتعل وسائل االتصال السمعي البصري من هذه احملطة مناسبة و  وممثلي الفرق الربملانية؟

أم تبقى رهينة ) الصحة، التعليم، الثقافة، اخل(يف جماالت حيوية حمددة ملستقبل البالد واألجيال القادمة  العمومية
 اإلشكاالتاملقاربة املؤسساتية املتمثلة يف تلخيص أشغال اجتماعات خمتلف اللجان الربملانية، دون الغوص يف 

  ؟طننياملتناولة وحتليلها وتبسيطها وجعلها يف متناول عموم املوا

هذه احملطة، عرب أجناس إعالمية إىل جعل وسائل االتصال السمعي البصري  عن مدى سعيالدراسة  كما تتساءل
مراعاة مدى وما . خمتلف جهات اململكة وكل فئات ا�تمع يف نياملواطنللقرب من املواطنات و تفاعلية، مناسبة 

اإلخبار اآلين عن  بالتزامها التعاقدي  هل تستحضرومية؟ و املنوطة باخلدمات العم ملرفق العامهذه التغطية ملبادئ ا
إىل ؟ و 3كل األحداث ذات البعد الوطين اليت تستأثر باهتمام الرأي العام والتطورات الطارئة على هذه األحداث

يف توفر هذه التغطية عناصر الفهم والتحليل والتفسري اليت متّكن املواطنات واملواطنني من ممارسة حريتهم حد  أي
أخبارا متعددة  ؟ وهل تقّدم4التقييم والرقابة على الشأن العام ومن ممارسة حقوقهم األساسية وواجبا�م الوطنية

  حول املشروع؟ راءخمتلف وجهات النظر واآلتعكس 

                                            
  .القناة الثانية –من دفرت صورياد  21من دفرت حتمالت الشركة الوطنية واملادة  26املادة  - 3
  .القناة الثانية –من دفرتي حتمالت الشركة الوطنية و صورياد  2املادة  -  4
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  المنهجية المتبعة

لربامج احلوارية او  تقرتح الدراسة تناول اإلشكاليات الواردة أعاله، عرب حتليل كمي ووصفي للنشرات اإلخبارية
وا�الت اإلخبارية اليت تقدمها خمتلف وسائل االتصال السمعي البصري املعنية بالتتبع خالل الفرتة املمتدة من 

تقترح الدراسة القيام بمقارنة المعطيات كما . تقدمي مشروع قانون املالية إىل تاريخ املصادقة النهائية عليه
، وذلك من أجل رصد أوجه التشابه 52013مرتبطة بمناقشة مشروع مع تلك ال 2014الكمية لتغطية مشروع 

  . واالختالف والوقوف عند التطورات احلاصلة يف طبيعة املعاجلة كلما أتيح ذلك

تقرتح الدراسة أيضا الوقوف عند أهم التيمات واملواضيع املعاجلة والقضايا اإلشكالية اليت طبعت مناقشة هذا و 
القناة (طبيعة التغطية المقدمة من طرف القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة ستتوقف عند ، كما املشروع

واألجناس عرب استخراج احملاور املتداولة واألشكال  )وقناة تمازيغت تي في 1األولى، القناة الثانية، قناة ميدي 
  . على خمتلف وجهات النظر املعرب عنها هذه القنوات انفتاحمدى و  6املوظفة الصحافية

الدراسة النشرات اإلخبارية والربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية املقدمة من طرف هذه اخلدمات التلفزية  لئوتسا
، 48، 47، 27املواد (بناء على عدد من االلتزامات املتضمنة يف دفاتر حتمالت املتعهدين العموميني املذكورة  األربع

-من دفرت حتمالت شركة صورياد 22و 21املادتان ، و عة والتلفزةمن دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذا 87و 86
وهلذا الغرض سيتم الوقوف عند مدى ). 7سات 1من دفرت حتمالت شركة ميدي  10و 7املادتان ، و القناة الثانية

ني تفعيل القنوات التلفزية األربع لاللتزامات املتضمنة يف دفاتر التحمالت عند معاجلتها للمشروع مع التمييز ب
 .النشرات اإلخبارية والربامج احلوارية

أساسها  للقراءةشبكة  يف إطار )variables" (متغريات"يف شكل التعاقدية والقانونية االلتزامات هذه ترمجة ومتت 
األجناس وتنوع املقدمة  كالمدد الزمنية لألخبار) indicateurs" (املؤشرات"الرتابط املنهجي بني عدد من 

والتنوع ومدى احرتام قاعدة التعدد  تنوع المتدخلين هذه الشبكة أيضا متغريات أخرى �مّ  وتشمل .الصحافية
  .البعد الجهوي ومقاربة النوعواستحضار  والنقابية والمهنيةمن حيث االنتماءات السياسية 

                                            
وقد مكنت هذه العملية من . 2013غية إجناز هذه الدراسة مت االشتغال على التغطية اإلعالمية ملشروع قانون املالية لسنة جتدر االشارة إىل أنه ب - 5

كما مكنت هذه العملية من ضبط املقاربة املنهجية املعتمدة ). 2014و 2013أي (توفري املعطيات الالزمة للقيام مبقارنة التغطية اإلعالمية للمشروعني 
  . الدراسة ورصد تطور األداء االعالمي املخصص لتغطية هذا املوضوع يف هذه

  ...االستجواب، ضيف النشرة، برنامج حواري، روبورطاج، برنامج تفاعلي، زاوية رأي، حتقيق، وثائقي: يقصد هنا -  6
  . يت يف 1يف صيغته إبّان الدراسة، قبل تغيري الوضع القانوين لقناة ميدي  -  7
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فق ملشروع املر " تقرير حول ميزانية النوع االجتماعي" صدد هذه األخرية، سيتم الوقوف بصفة خاصة عند أثروب
   هذا فضال عن رصد. يف التدخالت والنقاشات اليت غطتها وسائل االعالم السمعية البصرية ،قانون املالية

األوىل كمية حمضة تنحصر يف احتساب املدة الزمنية : انطالقا من مقاربتنيتلك التغطية احلضور النسائي يف 
يف اإلعالم السمعي البصري  النساءحضور نوعية  ىلاملخصصة للمداخالت النسائية، أما الثانية فتتجاوزها إ

تدخلهن  مواضيعوميادين اختصاصهن، و ...) سياسية، مهنية،(العمومي، عرب الوقوف على صفة املتدخالت 
  ...). اجتماعي، تقين، علمي(

أهم األحداث الستخراج  8ولإلجابة عن األسئلة املطروحة سيتم االعتماد على وثائق مناقشة املشروع داخل الربملان
ومقارنتها بالتغطية اإلعالمية اليت تقوم �ا خمتلف وسائل االتصال  واإلشكاليات اليت طبعت مناقشة هذا املشروع

  .السمعي البصري

وال يدخل في خانة هذه الدراسة نقل جلسات البرلمان التي خصصت لتقديم المشروع ومناقشته في إطار 
يف إطار تغطية  ،هد ال يتحمل أية مسؤولية حتريرية خبصوصها، فهو يكتفيعلى اعتبار أن املتع ،الجلسات العامة

 ،من دفرت حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة العاشرةاملادة مستجدات العمل الربملاين املنصوص عليها يف 
" الوطنية"واإلذاعتني ) 46املادة (" متازيغت"و) 25املادة (" األوىل"عرب القناتني ، لسات الربملاناملباشر جلنقل الب
األنشطة الربملانية حسب اإلجراءات املتفق عليها مع مكتب  " ويقوم بنقل) 140املادة (" األمازيغية"و) 127املادة (

 . "كل جملس على حدة وفق ما ينص عليه القانون، مبا يف ذلك التوقيت واملدة املخصصني هلذا الغرض

  أجرأة الدراسة

جمموع النشرات التقارير اإلخبارية واحلوارات والنقاشات حول مشروع قانون املالية يف مجيع هذه الدراسة  تشمل
خالل الفرتة املمتدة من  ،االتصال السمعي البصرياليت بثتها وسائل الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية و  اإلخبارية

  . املصادقة النهائية عليه بعد 2013دجنرب  31أكتوبر إىل  23تاريخ تقدمي املشروع أمام الربملان يوم 

مختلف وسائل االتصال املعطيات الكمية للتغطية اليت قدمتها  الجزء األول يعرض ،جزأينوتنقسم الدراسة إىل 
يف النشرات  أواملعنية بالتتبع، العمومية واخلاصة، سواء يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية  السمعي البصري

  . احلجم الزمينو ث العدد من حي ، وذلكاإلخبارية

                                            
  .ميية للمشروع، ومشروع ميزانية املواطن وتقارير جلنة املالية مبجلس النوابالورقة التقد -8
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املتعلقة باملشروع مبا يف ذلك تقدميات التغطيات على احتساب مدد بث الدراسة  اعتمدتوهلذا الغرض، 
هذه إىل وبالنسبة . التمييز بني مدد البث ومدد املداخالت كما مت ،الصحفيني حىت يف حالة عدم بث أية مداخلة

كانت أو   سياسية اليت تناولت الكلمة يف الربامج املشار إليها، الشخصياتمجيع تدخالت  احتساب متاألخرية، 
 .أساتذة جامعيني، اخل وأحمللني اقتصاديني ة أو مهني وأ ةنقابي

القناة ( القنوات التلفزية األربعقدمتها  اليت التغطية اإلعالمية وأسلوبنوعية ل فُخّصص الجزء الثانيأما 
النشرات  يف، خالل الفرتة اليت مشلتها هذه الدراسة، )يت يف، وقناة متازيغت 1األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي 

مواضيع التغطييات  مهتاستخراج كل املعطيات اليت بعد وذلك  ،الربامج احلوارية وا�الت اإلخباريةو  اإلخبارية
  .وكيفية تناولها
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:الجزء األول  

في مختلف  لتغطية اإلعالمية للمشروعل الكميةالمعطيات 
 وسائل االتصال السمعي البصري العمومية والخاصة
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يف  )45:48:12( ست وأربعني ساعةيقارب  ازمني احيز  2014شروع ملوسائل االتصال السمعي البصري  خّصصت
املدة ومل تشكل . وارية وجمال�ا اإلخبارية اليت تعىن بالشأن العام والقضايا السياسيةحلنشرا�ا اإلخبارية ويف براجمها ا

ية من جمموع املدة الزمنية اليت بلغتها هذه الربامج املقدمة خالل الفرتة املعن %2,40املخصصة لتغطية املشروع سوى 
  .بالدراسة

  تغطية مشروع قانون المالية في مجموع لجدول مفصل 
  )2014( وسائل االتصال السمعي البصري الخاضعة للتبع

 
  المجالت اإلخبارية الخدمة

 النشرات 
 المجموع اإلخبارية

 6:46:42 5:35:11 1:11:31 إذاعة أطالنتيك   .1
 6:15:34 2:24:06 3:51:28  اإلذاعة الوطنية   .2
 5:57:00 - 5:57:00  ولوكس رادي   .3
 5:45:54 1:48:22 3:57:32 القناة األولى   .4
 4:10:26 2:01:40 2:08:46 اإلذاعة األمازيغية   .5
 3:38:33 2:27:05 1:11:28 تي في 1قناة ميدي    .6
 2:57:34 1:14:50 1:42:44 القناة الثانية   .7
 2:12:12 0:52:07 1:20:05 .إم. إذاعة كازا إف   .8
 1:35:08 1:22:08 0:13:00 ةإذاعة الرباط الدولي   .9

 1:23:40 1:02:32 0:21:08 إذاعة أصوات   .10
 1:13:00 0:43:18 0:29:42 راديو بلوس البيضاء   .11
 1:10:24 0:19:34 0:50:50 قناة تمازيغت   .12
 1:00:42 1:00:42 - قناة المغربية   .13
 0:47:56 0:41:04 0:06:52 .إم. إذاعة شذى  إف   .14
 0:20:41 0:09:51 0:10:50 راديو بلوس أكادير   .15
 0:17:26 0:08:09 0:09:17 ميد راديو   .16
 0:07:13 - 0:07:13 كاب راديو   .17
 0:02:41 0:02:41 - سوس. إم. إف. إذاعة إم   .18
 00:02:32 00:02:32 - شراديو بلوس مراك   .19
 00:02:06 00:02:06 - راديو بلوس فاس   .20
 0:00:48 0:00:48 - أطلس. إم. إف. إذاعة إم   .21

 45:48:12 23:49:26 21:58:46 المجموع
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، يف براجمها اإلخبارية 2014بلغ عدد اخلدمات التلفزية واإلذاعية اليت تناولت موضوع مشروع قانون املالية لسنة 
مبعدل ، 23:49:26 وبلغ جمموع احليز الزمين اإلمجايل املخصص للمشروع. عشر خدمة ست ،وجمال�ا احلوارية
 .دقيقة 21يومي يقل عن 

حيزا ، )يوما 70(طيلة الفرتة املعنية بالدراسة  ،أولت للمشروعالسمعية البصرية عتبارا أن جمموعة من اخلدمات وا
ويتعلق األمر . صت أكثر من نصف ساعة لتغطية املوضوعاخلدمات اليت خصّ  على ضعيفا، فقد ّمت االقتصارزمنيا 

 ميديذاعة األمازيغية والقناة الثانية وقناة واإل الوطنيةذاعة واإل بكل من القناة األوىل، خبصوص اخلدمات العمومية
بالنسبة للخدمات الخاصة فيتعلق األمر بكل من إذاعة لوكس راديو، وإذاعة وقناة متازيغت؛ أما  9يف يت 1

   .إم. إف. أطالنتيك وإذاعة كازا إم

                                            
  .أجنزت الدراسة قبل تغيري الوضع القانوين للقناة -  9

  المعطيات الكمية للتغطية اإلعالمية للمشروع في البرامج الحوارية : أوال

  والمجالت اإلخبارية
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  حوارية والمجالت اإلخباريةفي البرامج ال 2014و 2013لمشروع قانون المالية لسنتي  التغطية اإلعالمية

  

احلجم الزمين الذي خصصته إذاعة راديو لوكس هلذا املوضوع، حيث انتقلت هذه التغطية ارتفاع ويبني هذا املبيان 
، فيما احتلت القناة األوىل الرتبة الثانية 2014حول مشروع  5:57:00إىل  2013يف مشروع  01:21:45من 
  . سجل يف السنة املنصرمةوهو حجم أقل من ذلك امل 3:57:32ب

ومل تتجاوز التغطية املخصصة للمشروع سقف الساعتني إال يف أربع خدمات من أصل تسعة اليت خصصت أكثر 
  . من نصف ساعة للموضوع

  .واحتلت قناة متازيغت الرتبة األخرية من حيث احليز الزمين املخصص للمشروع يف نتائج السنتني معا

حسب كل خدمة إذاعية أو تلفزية مع التمييز بني  2014طية اإلعالمية املخصصة ملشروع ويقدم املبيان أسفله التغ
   .ومداخالت خمتلف الشخصيات احملتسبة حول املوضوع تقدميات الصحفيني
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 توزيع الحيز الزمني اإلجمالي المخصص للمشروع بين مدد المداخالت وتقديمات الصحافيين
  2014تغطية اإلعالمية لمشروع ال  2013التغطية اإلعالمية لمشروع 

    

ويتبني من املبيان أعاله أن التغطية املخصصة من طرف إذاعة أطالنتيك للنقاش واحلوار حول مشروع قانون املالية 
وعلى النقيض من ذلك ارتفعت التغطية املخصصة من طرف لوكس راديو من . 2013تراجعت، مقارنة مع مشروع 

  . 2014ة بذلك صدارة الرتتيب خبصوص مشروع حمتل ،5:57:00إىل  1:21:45

I. توزيع التغطية المخصصة للمشروع حسب أصناف الخدمات  

 %61,80وهو ماميثل  ،13:42:48يف اخلدمات العمومية  2014بلغ إمجايل احليز الزمين املخصص لتغطية مشروع 

 11دقيقة و 21ب 2013شروع ويسجل فيها اخنفاض طفيف مقارنة مع م، )22:11:24(من احليز الزمين اإلمجايل 
  .ثانية

النتائج الواردة في هذه الدراسة ال تتضمن إعادات البث التي تقدمها الخدمات السمعية وجيب التذكري أن 
  .حىت يتبني احلجم احلقيقي للمجهود املبذول من طرف كل خدمة على حدة البصرية
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 التغطية االعالمية لموضوع قانون المالية في الخدمات العمو مية بين مشروعي 2013 و2014

  اإلذاعات والقنوات
 التلفزية العمومية 

 201410التغطية اإلعالمية لمشروع سنة  2013التغطية اإلعالمية لمشروع سنة 
  مدد

 المداخالت
  تقديمات
 إجمالي التغطية الصحافيين

  مدد
 المداخالت

  تقديمات
 إجمالي التغطية الصحافيين

 3:57:32 0:22:29 3:35:03 4:25:11 0:43:12 3:41:59 القناة األولى

 3:51:28 0:51:47 2:59:41 6:03:24 1:07:50 4:55:34 اإلذاعة الوطنية

 2:08:46 0:17:55 1:50:51 1:08:40 0:13:50 0:54:50 اإلذاعة األمازيغية

 1:42:44 0:15:50 1:26:54 0:58:25 0:13:51 0:44:34 القناة الثانية

 1:11:28 0:06:06 1:05:22 0:47:39 0:06:42 0:40:57 11في تي 1 ميدي

 0:50:50 0:06:34 0:44:16 0:40:40 0:17:52 0:22:48 قناة تمازيغت

 13:42:48 2:00:41 11:42:07 14:03:59 2:43:17 11:20:42 المجموع

ث يعكس اجلدول أعاله اخنفاض احليز الزمين املخصص لتغطية هذا املوضوع على مستوى اإلذاعة الوطنية، حي
سنة  3:51:28إىل  2013سنة  6:03:24تقلص احليز الزمين املخصص ملناقشة موضوع قانون املالية بساعتني من 

وإذا كانت القناة األوىل قد احتلت الرتبة األوىل يف صنف اخلدمات العمومية من حيث التغطية املخصصة . 2014
  ).0:27:39(املاضية حبوايل نصف الساعة  ، فإن هذه التغطية تقلصت بدورها مقارنة مع السنة2014ملشروع 

والقناة ) 1:00:06ب(ويالحظ ارتفاع احليز الزمين املخصص لتغطية هذا املوضوع يف كل من اإلذاعة األمازيغية 
 ) 0:23:49ب(يت يف  1وقناة ميدي ) 0:44:19ب(الثانية 

  2014و 2013التغطية االعالمية لموضوع قانون المالية في الخدمات الخاصة بين مشروعي 

 اإلذاعات الخاصة
 201412التغطية اإلعالمية لمشروع سنة  2013التغطية اإلعالمية لمشروع سنة 

  مدد
 المداخالت

  تقديمات
 الصحافيين

  إجمالي
 التغطية

  مدد
 المداخالت

  تقديمات
 الصحافيين

  إجمالي
 التغطية

 5:57:00 0:47:15 5:09:45 1:21:45 0:16:48 1:04:57 راديو لوكس

 1:20:05 0:08:08 1:11:57 3:01:14 0:16:44 2:44:30 عة أطالنتيكإذا

 1:11:31 0:13:20 0:58:11 1:15:50 0:19:05 0:56:45 .إم. إف. كازا إم

 8:28:36 1:08:43 7:19:53 5:38:49 0:52:37 4:46:12 المجموع

                                            
  .2014الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل خدمة يف نتائج مشروع سنة  -  10
  .خالل فرتة الدراسة مل يتغري الوضع القانوين للقناة بعد -  11
  .2014الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل خدمة يف نتائج مشروع سنة  - 12
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 2013المالية لسنة  ثالث إذاعات خاصة قدمت حيزا زمنيا يفوق نصف الساعة لتغطية مشروعي قانونفقط 
ويالحظ ارتفاع احلصة الزمنية املخصصة هلذا املوضوع يف إذاعة لوكس راديو، وتراجع . لكل واحد منها 2014و

  .تلك التغطية بالنسبة إلذاعة أطالنتيك

II. توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب أصناف المتدخلين  

، ساعة على األقل لموضوع مشروع المالية خصصت الخدمات السمعية البصرية التسع، التي أفردت نصف
. يف براجمها احلوارية وجمال�ا اإلخبارية 2014ملشروع  22:11:24املقدمة نتائجها يف هذه الدراسة، مدة بث بلغت 

 ).19:42:48( 2013ولقد ارتفع حجم هذه التغطية حبوايل ساعتني ونصف مقارنة مع مشروع 

خبصوص مشروع  19:02:00ات احملتسبة حول هذا املوضوع فإ�ا بلغت أما مدة تناول الكلمة من طرف الشخصي
إذاعة و  وسجل هذا االرتفاع أساسا على مستوى إذاعة لوكس راديو. 2013حول مشروع  16:06:54مقابل  2014

ورغم أن قناة متازيغت ضاعفت جهدها من حيث املداخالت . ذاعة األمازيغية والقناة الثانيةواإل أطالنتيك
سيما وأ�ا مل ختصص إال حلقة وحيدة من برناجمها  بة، فقد استقرت يف الرتبة األخرية يف املشروعني معااحملتس

  .لتغطية املوضوع كما سيتم توضيح ذلك يف اجلزء الثاين من الدراسة" طريق املواطنة"

  توزيع المداخالت حسب أصناف المتدخلين
  2014 في مشروع  2013في مشروع 
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مقارنة مع باقي اخلدمات السمعية البصرية،  2014األمهية اليت أولتها لوكس راديو لتغطية مشروع  وتربز بوضوح
وجاءت نتائج هذه اإلذاعة متبوعة بالقناة األوىل . من جمموع املداخالت احملتسبة %27,12حيث مثلت نسبة 

 ).%15,73(واإلذاعة الوطنية ) 18,83%(

يف  3:09:58إىل  2013حول مشروع  1:33:54 واخلرباء االقتصاديني من وارتفعت مداخالت األساتذة اجلامعيني 
وبلغت أوجها يف لوكس راديو . من املتدخلني حوله %21,80وشكلت نسبة  2014جمموع اخلدمات حول مشروع 

  ).1:08:49(واإلذاعة الوطنية ) 1:06:24(

III.  الحكومة واألحزاب السياسية(توزيع حضور الفاعلين السياسيين(  

، حوايل إحدى عشر 2014، خبصوص مشروع األحزاب السياسيةأعضاء أعضاء احلكومة و مداخالت  بلغت
 من مداخالت %78,70من جمموع املداخالت احملتسبة ونسبة  %61,54وهو ما يعادل نسبة  ،)11:42:50(ساعة 

يف اخلدمات  8:10:41هاته، ما بني  الفاعلني السياسينيوتراوحت مداخالت . 14:53:05الشخصيات العمومية 
للفاعلني وقدمت اخلدمات العمومية مداخالت . يف اخلدمات اخلاصة الثالث 3:32:09العمومية الست و

أما على مستوى اخلدمات ). 0:33:34(وأدناها يف القناة األمازيغية ) 2:50:42(أعالها يف القناة األوىل  السياسيني
لدى إذاعة أطالنتيك جمموع ما سجلته إذاعيت   السياسينيالفاعلنياخلاصة، فقد فاقت املدة املسجلة ملداخالت 

  .إم. إف. لوكس وكازا إم

، حوايل إحدى عشر ساعة الفاعلني السياسيني، ويف نفس اخلدمات، بلغت مداخالت 2013وخبصوص مشروع 
من مداخالت  %76,31من جمموع املداخالت احملتسبة ونسبة  %68,90وهو ما يعادل نسبة ) 11:06:10(

يف ست  8:06:54هاته، ما بني  الفاعلني السياسينيوتراوحت مداخالت ). 14:33:00(خصيات العمومية الش
للفاعلني وقدمت اخلدمات العمومية مداخالت . يف ثالث خدمات خاصة 2:59:16و خدمات عمومية

ما على مستوى اخلدمات أ). 0:22:48(يف القناة األمازيغية  وأدناها) 3:07:09(أعالها يف القناة األوىل  السياسيني
لدى إذاعة أطالنتيك جمموع ما سجلته إذاعيت  الفاعلني السياسينياخلاصة، فقد جتاوزت املدة املسجلة ملداخالت 

  .إم. إف.لوكس راديو وكازا إم
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  2014و 2013توزيع مداخالت الفاعلين السياسيين بين مشروعي 

  2014الفاعلين السياسيين في مشروع  مداخالت  2013مداخالت الفاعلين السياسيين في مشروع 

    

فيها  بلغحسب كل خدمة إذاعية أو تلفزية يتبني أن مخس خدمات  الفاعلني السياسينيبالرجوع إىل مداخالت 
  . حضور هذا الصنف من الفاعلني نصف الساعة، ويتعلق األمر خبمس خدمات عمومية

في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية، لمشروع  غياب األحزاب غير الممثلة في البرلمانويالحظ 
حيث كانت حاضرة يف عدد من اخلدمات كما يتبني ذلك من املبيانني  2013، على خالف مشروع 2014
  .النقاش دار أساسا بين أحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانيتينكما يالحظ أن . أعاله

  حضور أعضاء الحكومة .1

للدفاع عن مشروعها  1:18:43دراسة خصصت وسائل االتصال السمعي البصري للحكومة طيلة الفرتة املعنية بال
من جمموع الشخصيات العمومية احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية  %8,81وهو ما يشكل نسبة 

كومة ، أي احلالفاعلني السياسينيمن مداخالت  %11,20وشكلت مداخالت احلكومة نسبة . للخدمات التسع
  ).11:42:50(زائد األحزاب السياسية 

وينبغي التذكري أن هذه اإلحصائيات ال تعكس حضور احلكومة يف جممل الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية 
فعند استضافة برنامج سياسي معني لوزير ما . والربامج، وإمنا تدخالت أعضاء احلكومة حول مشروع قانون املالية
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حملاور املربجمة، يتم االقتصار خالل الدراسة على املداخالت اليت ركز فيها الوزير املتدخل على ملناقشة عدد من ا
 .ومت اعتماد نفس املنهج بالنسبة لباقي املتدخلني. مشروع قانون املالية

  :لست وزراء وهم) 1:18:43(آلت مداخالت احلكومة و 

 01:03:42تصاد واملالية املكلف بامليزانية، مبا جمموعه الوزير املنتدب لدى وزير االق إدريس األزمي اإلدريسي،  - 

والقناة األوىل ) 00:29:13(وسجل حضور هذا الوزير يف كل من اإلذاعة الوطنية  .مداخلة 28موزعة على 
 ؛)00:01:05(والقناة الثانية ) 00:07:58(وإذاعة أطالنتيك ) 00:25:26(

  موزعة على ست مداخالت؛  00:05:04وعه وزير االقتصاد واملالية، مبا جمم  حممد بوسعيد، - 

موزعة على  00:03:37الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان وا�تمع املدين، مبا جمموعه   احلبيب الشوباين،  - 
 ثالث مداخالت سجلت يف اإلذاعة الوطنية؛

جلت يف موزعة على سبع مداخالت وس 00:03:35وزير الصحة العمومية، مبا جمموعه   احلسني الوردي،  - 
 لوكس راديو؛

موزعة على ثالث مداخالت  00:01:57وزير السكىن وسياسة املدينة، مبا جمموعه  حممد نبيل بنعبد اهللا،  - 
 سجلت يف القناة األوىل؛

سجلت يف اإلذاعة ) 00:00:48(وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، مبداخلة وحيدة   عبد السالم الصديقي،  - 
  .الوطنية
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بأزيد من النصف، إذ بلغت مداخال�ا ما جمموعه  2013خالت احلكومة مقارنة مع مشروع ويسجل تقلص مدا
من جمموع الشخصيات العمومية احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية  %23,62، ومثلت نسبة 3:26:12

 السياسيني الفاعلنيمن مداخالت  %30,95للخدمات التسع، كما شكلت مداخالت احلكومة أيضا نسبة 
)11:06:10.( 

بعدد الوزراء املتدخلني، ومن  ،من جهة ،ارتبط 2013ويالحظ أن تقلص مداخالت احلكومة مقارنة مع مشروع 
وبلغ عدد مداخالت احلكومة يف . باخنفاض حضور وزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب يف امليزانية ،جهة أخرى

 32منها إىل الوزير املنتدب يف امليزانية و 59زعة على مثانية وزراء، آلت مداخلة مو  123ما جمموعه  2013مشروع 
  . ثانية 42دقيقة و 43مداخلة املتبقية مبا جمموعه  32إىل وزير االقتصاد واملالية، وتقاسم ست وزراء 

 صاد واملاليةمن مداخالت احلكومة متبوعا بوزير االقت %54,99وشكلت مداخالت الوزير املنتدب يف امليزاينة نسبة 
  .والقناة األوىل وإذاعة أطالنتيك. إم. إف. وجاءت أغلب مداخال�ما يف إذاعةكازا إم %23,82بـ

، الوزيرة الوحيدة يف النسخة األوىل حلكومة عبد 2013استضافت، خبصوص مشروع  قد وإذا كانت اإلذاعة الوطنية
دنيا "من خالل برنامج  ،)األسرة، والتنمية االجتماعيةوزيرة التضامن، واملرأة، و (، بسيمة احلقاوي اإلله بنكريان
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ورغم تزايد عدد النساء المشاركات في ، فإن الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية، )00:17:35( "االقتصاد
  .2014الحكومة الحالية، لم تخصص أي مداخلة نسائية ألعضاء الحكومة حول مشروع 

  لمانيتينحضور أحزاب األغلبية والمعارضة البر  .2

، حتول موقع 2013أكتوبر  11عرفت اخلريطة السياسية، عقب تشكيل النسخة الثانية من احلكومة احلالية يوم 
حزب االستقالل من األغلبية إىل املعارضة وانضمام حزب التجمع الوطين لألحرار لألغلبية بعدما كان جزءا من 

  . املعارضة

 ،حزب العهد الدميقراطيو  ،اإلنصاف وحزب التجديدو  ،اطية االجتماعيةحزب احلركة الدميقر وجتدر اإلشارة إىل أن 
حتتسب على األغلبية الربملانية بالنظر إىل  ،ال تتوفر على فريق برملاين، وهي أحزاب وحزب جبهة القوى الدميقراطية

  .تصويتها اإلجيايب على الربنامج احلكومي وسنويا على مشروع قانون املالية

  201413و 2013حزاب السياسية بين مشروعي توزيع مداخالت األ

 الحزب
 2014مشروع قانون المالية لسنة  2013مشروع قانون المالية لسنة 

عدد  الحيز الزمني
 المداخالت

 عدد المداخالت الحيز الزمني

 112 02:34:09 69 01:21:40 حزب األصالة والمعاصرة

 90 01:55:34 73 01:52:05 حزب العدالة والتنمية

 75 01:14:41 70 01:17:02  زب التجمع الوطني لألحرارح

 69 01:27:39 45 00:51:11 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 64 01:00:59 39 00:40:46 حزب االستقالل

 52 01:10:10 21 00:18:48 حزب التقدم واالشتراكية

 43 00:38:09 10 00:06:45 االتحاد الدستوري

 24 00:19:25 16 00:14:08 الحركة الشعبية

 4 00:03:21 - - حزب التجديد واالنصاف

 - - 1 00:02:22 حزب البيئة والتنمية المستدامة

                                            
  .2014الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل حزب يف نتائج مشروع سنة  - 13
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ويالحظ أن حضور األحزاب السياسية اقتصر أساسا على األحزاب اليت لديها فرق برملانية داخل جملس النواب 
 وحزب البيئة والتنمية املستدامة )2014سنة ( فمع بعض االستثناءات الطفيفة اليت مهت حزب التجديد واإلنصا

  .)2013سنة (

وجتب اإلشارة يف هذا السياق إىل أن التغطية انصبت على مداوالت الربملان مبجلسيه، حيث أن مسامهة أعضاء 
   .من مدد مداخالت جمموع املتدخلني %74,85نسبة الربملان يف هذا النقاش شكلت 

تلك المخصصة ألحزاب األغلبية ) 5:40:56(المعارضة البرلمانية  تجاوزت مداخالت أحزابوإمجاال، 
، 2013وهي نفس املالحظة اليت مت تسجيلها خبصوص مشروع . 2014حول مشروع ) 4:43:11(البرلمانية 

  .ألحزاب األغلبية احلكومية 3:05:47مقابل  3:39:00حيث حازت أحزاب املعارضة 

  حضور أحزاب األغلبية البرلمانية  )أ 

من جمموع  %31,71بنسبة  4:43:11، 2014حول مشروع  داخالت أحزاب األغلبية الربملانية،شكلت م
مداخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية للخدمات التسع الواردة نتائجها 

 علني السياسينيالفامن مداخالت  %40,29كما شكلت مداخالت هذه األحزاب نسبة . يف هذه الدراسة
)11:42:50.(  

 نسبة شكلت، إذ 2013ومل خيتلف حضور أحزاب األغلبية الربملانية، من حيث احليز الزمين، مقارنة مع مشروع 
من جمموع الشخصيات العمومية احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية للخدمات  )3:05:47( 21,28%

من مداخالت  %27,89كما شكلت مداخالت هذه األحزاب نسبة . دراسةالتسع الواردة نتائجها يف هذه ال
  ).11:06:10( الفاعلني السياسيني
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  2014مداخالت أحزاب األغلبية حول مشروع قانون المالية لسنة   2013مداخالت أحزاب األغلبية حول مشروع قانون المالية لسنة 
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0:28:48
0:43:12
0:57:36
1:12:00
1:26:24
1:40:48
1:55:12

الخدمات العمومیة الخدمات الخاصة
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1:12:00

1:26:24

الخدمات العمومیة الخدمات الخاصة

، يالحظ وجود 2014وسنة  2013وبالرجوع إىل توزيع مداخالت أحزاب األغلبية الربملانية بني مشروعي سنة 
رت التغطية أساسا بني واحنص. تفاوت يف حضور كل حزب على حدة سواء يف اخلدمات العمومية أو اخلاصة

باستثناء  اليت ليس لديها فريق برملاينغلبية احلكومية األأحزاب األغلبية اليت لديها فرق برملانية، وغابت أحزاب 
  .2014الذي كان حاضرا يف نتائج  حزب التجديد واإلنصاف

  )201414مشروع ( توزيع مداخالت أحزاب األغلبية البرلمانية حسب كل خدمة

                                            
  .الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل حزب يف كل خدمة - 14

 
ة حزب العدال
 والتنمية

التجمع الوطني 
 لألحرار

حزب التقدم 
 واالشتراكية

  الحركة 
 الشعبية

التجديد 
 واإلنصاف

 المجموع

 01:16:38 - 00:08:15 00:22:39 00:24:40 00:21:04 القناة األولى

 01:00:32 - - 00:25:08 00:11:55 00:23:29 راديو لوكس

 00:35:41 - 00:05:35 00:00:29 00:09:15 00:20:22 القناة الثانية

 00:27:34 - - 00:17:16 00:10:18 - تي في 1ميدي 

 00:25:37 00:01:58 - - 00:02:46 00:20:53 اإلذاعة الوطنية

 00:25:10 00:00:29 00:02:28 00:00:33 00:10:33 00:11:07 قناة تمازيغت

 00:17:28 00:00:54 00:02:48 00:04:05 00:04:49 00:04:52 اإلذاعة األمازيغية

 00:13:47 - - - - 00:13:47 .إم. إف. كازا إم

 00:00:44 - 00:00:19 - 00:00:25 - إذاعة أطالنتيك

 04:43:11 00:03:21 00:19:25 01:10:10 01:14:41 01:55:34 المجموع
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وشكلت . شخصية منها سبع نساء 35بني  2014وتوزعت مداخالت أعضاء أحزاب األغلبية حول مشروع 
وتصدرت هذه ). 04:43:11(من مداخالت أحزاب األغلبية  %17,72نسبة ) 00:50:10(الت النسائية املداخ

تمية نوتوزعت مداخالت الشخصيات الذكورية امل .00:23:29املداخالت حكيمة فصلي، عن العدالة والتنمية، ب
غلبية الربملانية كال من وتصدر ترتيب مداخالت أحزاب األ. 03:53:01شخصية حبيز زمين قدره  28لألغلبية بني 

عن متبوعا مبنصف بلخياط، ) 00:25:08(مداخلة  24ــعبد األحد الفاسي الفهري، عن التقدم واالشرتاكية، ب
  .00:11:55لكن حبيز زمين بلغ  ،مداخلة كذلك 24ب ،لتجمع الوطين لألحرارا

  15)2014سنة ( ترتيب مداخالت الشخصيات النسائية المنتمية ألحزاب األغلبية البرلمانية

 عدد المداخالت الحيز الزمني االنتماء الشخصية المتدخلة
 21 00:23:29 حزب العدالة والتنمية حكيمة فصلي

 7 00:16:24 حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين

 6 00:05:17 الحركة الشعبية لبنى أمهير

 2 00:01:47 الحركة الشعبية فاطمة ضعيف

 1 00:01:30 لعدالة والتنميةحزب ا سعاد الشيخي

 1 00:01:29 حزب العدالة والتنمية جيملة مصلي

 1 00:00:14 التجمع الوطني لألحرار حنان أبو الفتح

يف  00:38:05من  ،الشخصيات النسائية املنتمية ألحزاب األغلبية الربملانيةورغم ارتفاع احليز الزمين ملداخالت 
إىل  20,50%جعت من راتمشاركة املرأة فإن نسبة ، 2014يف مشروع سنة  00:50.10إىل  2013نتائج مشروع سنة 

%17,72.  

أمينة ماء ( نائبات برملانياتبني أربع  2013وتوزع احليز الزمين ملداخالت أعضاء األغلبية من النساء حول مشروع 
ومونية غالم، عن  ،كيةونزهة الصقلي، عن التقدم واالشرتا  ،وفصلي حكيمة من حزب العدالة والتنمية العينني

  ).االستقالل

                                            
  .بل كل شخصية متدخلةالرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من ق - 15
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  حضور أحزاب المعارضة البرلمانية) ب

من جمموع الشخصيات  %38,17بنسبة  5:40:56، 2014شكلت مداخالت أحزاب املعارضة، حول مشروع 
ما ك. العمومية احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية للخدمات التسع الواردة نتائجها يف هذه الدراسة

  ).11:42:50( الفاعلني السياسينيمداخالت جمموع من  %48,51شكلت مداخالت املعارضة الربملانية نسبة 

حيث شكلت مداخالت املعارضة  2013وقد ارتفعت نسبة حضور هذا الصنف من األحزاب مقارنة مع مشروع 
كما شكلت نسبة . تسبةمن جمموع مداخالت الشخصيات العمومية احمل %25,09، بنسبة 3:39:00الربملانية 
 ).11:06:10( الفاعلني السياسينيمن مداخالت  32,87%

 2014مداخالت أحزاب المعارضة حول مشروع قانون مالية  2013مداخالت أحزاب المعارضة حول مشروع قانون مالية 
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الخدمات العمومية الخدمات الخاصة

وشكلت . شخصية منها تسع نساء 48بني  2014وتوزعت مداخالت أعضاء أحزاب املعارضة حول مشروع 
وتصدرت هذه ). 05:40:56(من مداخالت أحزاب املعارضة  %26,19نسبة ) 01:29:17(املداخالت النسائية 

، بأكثر من ضعف جمموع مبجلس النواب زب األصالة واملعاصرةالربملاين حل رئيسة الفريقميلودة حازب،  املداخالت
  .املدة اليت تدخلت فيها باقي النساء جمتمعة
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  16)2014مشروع ( ترتيب مداخالت الشخصيات النسائية المنتمية ألحزاب المعارضة البرلمانية

 عدد المداخالت يالحيز الزمن االنتماء الشخصية المتدخلة
  29  01:05:36 األصالة والمعاصرة 17ميلودة حازب

 06  00:08:52 االتحاد االشتراكي 18رشيدة بنمسعود

 06  00:06:50 حزب االستقالل 19فتيحة البقالي

 02  00:03:08 االتحاد الدستوري 20بشرى برجال

 02  00:02:23 االتحاد االشتراكي  21عائشة لخماس

 02 00:01:38 اد الدستورياالتح  22أم البنين لحلو

 01 00:00:18 األصالة والمعاصرة 23سليمة فرجي

 01 00:00:16 االتحاد الدستوري 24األبيضفوزية 

 01 00:00:16 حزب االستقالل 25مونية غالم

وشكلت . تني فقطأمر اشخصية منها  33بني  2013وتوزعت مداخالت أعضاء أحزاب املعارضة حول مشروع 
واحنصرت ). 03:39:00(من مداخالت أحزاب املعارضة  %8,71نسبة ) 00:19:05(ة املداخالت النسائي

؛ )00:07:18(عن التجمع الوطين لألحرار مستشارة مجاعية املداخالت النسائية آنذاك يف كل من جنمة جلو، 
  ).00:11:47( مبجلس النواب التجمع الوطين لألحرارنائبة برملانية عن فريق وحنان أبو الفتح، 

حيث  حصل يف حصة املعارضة انعكس باإلجياب على املداخالت النسائية، االرتفاع الذيتنج مما سبق أن ويس
  .%26,19إىل  %8,71من  مشاركة املرأةارتفعت نسبة 

 

                                            
  .الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل شخصية متدخلة -  16
  .رئيسة فريق حزب األصالة واملعاصرة مبجلس النواب  - 17
  .  نائبة رئيس جملس النواب عن فريق االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية - 18
  . نائبة برملانية عن فريق حزب االستقالل مبجلس النواب - 19
  .نائبة برملانية عن فريق حزب االحتاد الدستوري مبجلس النواب - 20
  .نائبة برملانية عن فريق االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية مبجلس النواب - 21
  .نائبة برملانية عن فريق حزب االحتاد الدستوري مبجلس النواب - 22
  .عبية مبجلس النوابنائبة برملانية عن فريق االحتاد االشرتاكي للقوات الش - 23
  . نائبة برملانية عن فريق حزب االحتاد الدستوري مبجلس النواب - 24
  . نائبة برملانية عن فريق حزب االستقالل مبجلس النواب - 25
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  توزيع مداخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان .3

ة والمجالت اإلخبارية التي مداخلة لألحزاب غير الممثلة في البرلمان في البرامج الحواري ةلم تسجل أي
سجل النقاش الذي دار حول مشروع  ،وعلى النقيض من ذلك .2014تطرقت لموضوع قانون المالية لسنة 

وأعطت كل من اإلذاعة الوطنية . انفتاح ثالث خدمات مسعية بصرية على هذا الصنف من الفاعلني 2013
الكلمة لست شخصيات متثل مخسة ) 00:13:13(، والقناة األوىل )00:13:48(، ولوكس راديو )00:28:10(

احلزب االشرتاكي املوحد، احلزب االشرتاكي، حزب املؤمتر الوطين االحتادي، ( أحزاب سياسية غري ممثلة يف الربملان
  .)احلزب الليربايل املغريب وحزب الوسط االجتماعي

IV. توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين والنقابيين  

وشكلت نسبة  )3:09:58(ثالث ساعات  2014النقابية واملهنية حول مشروع بلغت مداخالت املنظمات 
من جمموع مداخالت الشخصيات احملتسبة يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية للخدمات التسع  16,63%

  .من الشخصيات العمومية %27 ,21كما شكلت نسبة . الواردة نتائجها يف هذه الدراسة

واملنظمات ) 01:38:51(ا الصنف من الفاعلني، على التوايل، بني املنظمات النقابية وقد توزعت مداخالت هذ
  .ومل تسجل أي مداخلة ملمثلي الغرف املهنية). 01:31:07(املهنية 

فإن مداخالت  )01:59:33( 2013وإذا كانت مداخالت املنظمات النقابية قد اخنفضت مقارنة مع مشروع 
  ).01:03:51( 2013قارنة مع نفس الفرتة من سنة املنظمات املهنية قد ارتفعت م

  :حضور المنظمات النقابية  )أ 

انظر ( هيئات نقابية ستبني  2014 قانون املالية لسنة توزع احليز الزمين ملداخالت اهليئات النقابية حول مشروع
الت من مداخ %11,07شكلت نسبة ، )01:38:51(هذا احليز أكثر من ساعة ونصف  بلغو . )اجلدول أسفله

 حبيز زمين قدره اإلذاعة األمازيغيةمنها  وُسّجلت هذه املداخالت يف سبع خدمات. الشخصيات العمومية
ت هذه اإلذاعة للفاعل خصصّ و . وهو ما ميثل حوايل ثلث مداخالت هذا الصنف من املنظمات، 00:31:26

حضور ويالحظ أن . لك اإلذاعة الوطنيةحيزا زمنيا أعلى مما خصصته له القناة األوىل والقناة الثانية وكذالنقايب 
  .وأطالنتيكلوكس راديو الفاعلني النقابيني يف اإلذاعات اخلاصة، كان باألساس على أثري 
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  2014و 2013تطور توزيع مداخالت المنظمات النقابية حسب الخدمات بين مشروعي 

  

فاإلذاعة . لنقابية من خدمة إىل أخرىاختالف التعامل مع املنظمات ا 2014و  2013وتبني نتائج املقارنة بني 
مقارنة مع ما خصصته  2013خصصت هلذا الفاعل حيزا زمنيا مرتفعا سنة وإذاعة أطالنتيك والقناة األوىل الوطنية 
والقناة الثانية وقناة متازيغت انفتحت هذه السنة أكثر على  بينما اإلذاعة األمازيغية ولوكس راديو .2014له سنة 
   .النقابات

  )2014مشروع ( زيع مداخالت المنظمات النقابية حسب الخدماتتو 

اإلذاعة  المنظمات النقابية
 األمازيغية

القناة  لوكس
 األولى

قناة  القناة الثانية
 تمازيغت

إذاعة 
 أطالنتيك

اإلذاعة 
 الوطنية

 المجموع

 0:27:50 - - - - - - 0:27:50 النقابة الوطنية للتجار والحرفيين

 0:20:07 - 0:05:44 - - 0:12:09 0:00:26 0:01:48 قراطية للشغلالفدرالية الديم

 0:18:37 - - - - - 0:18:37 - االتحاد المغربي للشغل

 0:12:13 - - 0:10:25 - - - 0:01:48 المنظمة الديمقراطية للشغل

 0:11:31 0:01:35 - - 0:02:49 0:06:17 0:00:50 - االتحاد العام للشغالين بالمغرب

 0:08:33 - - - 0:08:33 - - - د الوطني للشغل بالمغرباالتحا

 1:38:51 0:01:35 0:05:44 0:10:25 0:11:22 0:18:26 0:19:53 0:31:26 المجموع

تصدرت مداخالت أعضاء النقابة الوطنية للتجار واحلرفيني قائمة املنظمات النقابية حبوايل نصف ساعة 
جملة حوارية أو برنامج  11شخصية موزعة على  12ات النقابية بني وقد توزعت مداخالت املنظم). 00:27:50(
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ملداخالت أعطيت فيها الكلمة لربملانيني  0:37:47وخصصت . إخباري قدمتها سبع خدمات مسعية بصرية
  .منتخبني يف جملس املستشارين ميثلون هيئات نقابية

مات السمعية البصرية جند على رأس قائمتها وبالرجوع إىل الشخصيات اليت تناولت هذا املوضوع يف خمتلف اخلد
  ).00:18:37(مداخلة سجلت يف لوكس راديو  20حممد العلوي، عن االحتاد املغريب للشغل، مبا جمموعه 

االحتاد العام للشغالني باملغرب مبجلس املستشارين فريق واحنصرت املداخالت النسائية يف خدجية الزومي، عن 
  .جلت يف القناة األوىل واإلذاعة الوطنية والقناة الثانيةس) 00:10:41(بسبع مداخالت 

  عضو جملس املستشارين عن االحتاد العام للشغالني باملغرب جند أن خدجية الزومي 2013وبالرجوع إىل مشروع 
 . يف اإلذاعة الوطنية) 00:09:46(وسجلت كل مداخال�ا . كانت النقابية الوحيدة اليت حتدثت عن هذا املشروع

  :ر المنظمات المهنيةحضو   )ب 

. من مداخالت الشخصيات العمومية %10,20نسبة  2014شكلت مداخالت املنظمات املهنية حول مشروع 
وسجلت نفس األمهية اليت . حاضرة فقط يف لوكس راديو وإذاعة أطالنتيك) 1:31:07(وكانت هذه املداخالت 

. كذلك، كما يتبني ذلك من املبيان أسفله  2013 أولتها هاتني اإلذاعتني هلذا الصنف من املتدخلني يف مشروع
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  2014و 2013تطور توزيع مداخالت المنظمات المهنية بين مشروعي 

  
  .وتوزعت مداخالت املنظمات املهنية بني أربع هيئات مثلتها تسع شخصيات

  )2014مشروع ( توزيع مداخالت المنظمات المهنية حسب الخدمات

 المجموع إذاعة أطالنتيك لوكس راديو المنظمات المهنية
 00:36:30 - 00:36:30 مركز المسيرين الشباب

 00:35:06 - 00:35:06 جمعية النساء المقاوالت بالمغرب

 00:19:09 00:06:26 00:12:43 االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب

 00:00:22 - 00:00:22 الجمعية المغربية لألدوية الجنيسة

 01:31:07 00:06:26 01:24:41 المجموع

من جمموع  %21,02وهو ما ميثل  00:19:09 باملغرباالحتاد العام للمقاوالت  وبلغ احليز الزمين ملداخالت
  .مداخالت املنظمات املهنية

وبالرجوع إىل الشخصيات اليت تناولت هذا املوضوع يف خمتلف اخلدمات السمعية البصرية جند على رأس قائمتها 
لت مداخالت سلوى القرقري وشكّ . 00:25:37مجيعة النساء املقاوالت باملغرب ب سلوى القرقري بلقزيز، عن

شاركة معن نفس اجلمعية، جمموع املداخالت النسائية، لرتتفع بذلك نسبة ) أمساء معني(بلقزيز ومتدخلة أخرى 
  . %38,52هذا الصنف إىل  من املرأة
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V. برامج الحوارية والمجالت نظرة عامة عن مداخالت الشخصيات العمومية النسائية في ال
  اإلخبارية

بالربامج احلوارية وا�الت  2014بلغت مداخالت الشخصيات العمومية النسائية احملتسبة يف إطار تغطية مشروع 
ومل . من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية %20,74ما يشكل نسبة ، وهو 03:05:14اإلخبارية ما جمموعه 

  .إذاعة أطالنتيك وقناة متازيغتيسجل حضور متدخالت يف كل من 

  26)2014( توزيع حضور الشخصيات العمومية في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية حسب النوع

  القنوات التلفزية 
 واإلذاعات

 الذكور اإلناث
 المجموع

 النسب الحيز الزمني النسب الحيز الزمني
 04:03:21 %75,93 03:04:46 %24,07 00:58:35 إذاعة راديو لوكس

 03:09:08 %90,00 02:50:13 %10,00 00:18:55 القناة األولى

 01:50:52 %61,02 01:07:39 %38,98 00:43:13 اإلذاعة الوطنية

 01:26:33 %62,87 00:54:25 %37,13 00:32:08 القناة الثانية

 01:09:42 %90,46 01:03:03 %09,54 00:06:39 اإلذاعة األمازيغية

 01:03:41 %70,90 00:45:09 %29,10 00:18:32 تي في 1ميدي 

 00:56:25 %87,24 00:49:13 %12,76 00:07:12 .إم. إف. كازا إم

 00:44:16 %100,00 00:44:16 - - قناة تمازيغت

 00:29:07 %100,00 00:29:07 - - إذاعة أطالنتيك

 14:53:05 %79,26 11:47:51 %20,74 03:05:14 المجموع

، 00:58:35، حيث ارتفعت إىل النسائيةلشخصيات العمومية لأكرب مدة زمنية راديو أفردت ويالحظ أن لوكس 
الشخصيات العمومية ، إذ مثلت نسبة اإلذاعة الوطنية يف فسجلتأعلى نسبة  أّما .%24,07بلغت مشاركة بنسبة 

  .%38,98اإلذاعة  هذه مداخالت الشخصيات العمومية يفالنسائية من جمموع 

 92شخصية عمومية نسائية، مقابل  19، أعطيت الكلمة لالشخصيات العمومية املتدخلة عدد من حيثأّما 
  .تناولت الكلمة شخصية عمومية ذكورية

                                            
  .2014الرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل كل خدمة يف نتائج مشروع سنة  -  26
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  27)2014( البرامج الحوارية والمجالت اإلخباريةتوزيع المداخالت النسائية المسجلة في 

 الحيز الزمني 28االنتماء التصنيف الشخصية المتدخلة
 01:05:36 حزب األصالة واملعاصرة الربملانية املعارضة بميلودة حاز 

 00:25:37 مجيعة النساء املقاوالت باملغرب منظمة مهنية سلوى القرقري بلقزيز

 00:23:29 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية حكيمة فصلي

 00:16:24 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية أمينة ماء العينين

 00:10:41 االحتاد العام للشغالني باملغرب نقابيةمنظمة  خديجة الزومي

 00:09:29 مجيعة النساء املقاوالت باملغرب منظمة مهنية أسماء معين

 00:08:52 شرتاكي للقوات الشعبيةحزب االحتاد اال الربملانية املعارضة رشيدة بنمسعود

 00:06:50 تقاللحزب اإلس الربملانية املعارضة فتيحة البقالي

 00:05:17 حزب احلركة الشعبية الربملانية األغلبية لبنى أمهير

 00:03:08 حزب االحتاد الدستوري الربملانية املعارضة بشرى برجال

 00:02:23 للقوات الشعبية االشرتاكيحزب االحتاد  الربملانية املعارضة عائشة الخماس

 00:01:47 ركة الشعبيةحزب احل الربملانية األغلبية فاطمة ضعيف

 00:01:38 حزب االحتاد الدستوري الربملانية املعارضة أم البنين لحلو

 00:01:30 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية سعاد الشيخي

 00:01:29 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية جميلة مصلي

 00:00:18 واملعاصرةحزب األصالة  الربملانية املعارضة سليمة فرجي

 00:00:16 حزب اإلستقالل الربملانية املعارضة مونية غالم

 00:00:16 حزب االحتاد الدستوري الربملانية املعارضة األبيضفوزية 

 00:00:14 التجمع الوطين لألحرار الربملانية األغلبية حنان أبو الفتح

معية البصرية التسع الواردة نتائجها يف هذه الدراسة، جند بالرجوع إىل نتائج الشخصيات العمومية يف اخلدمات الس
بالربامج احلوارية وا�الت  2013أن مداخالت الشخصيات العمومية النسائية احملتسبة يف إطار تغطية مشروع 

  . من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية %9,91ويشكل هذا الرقم نسبة . 01:26:33 بلغتاإلخبارية 

) 00:11:42(واملنظمات النقابية ) 00:07:39(واملعارضة ) 00:13:00(األغلبية داخالت بني وتوزعت هذه امل
ويفيد ذلك أن حضور الشخصيات العمومية النسائية حول مشروع ). 00:01:33(واألحزاب غري املمثلة يف الربملان 

  .تضاعف وتطور سواء من حيث احلجم الزمين أو من حيث نسبة احلضور 2014

  
                                            

  .ل شخصية متدخلةالرتتيب وفق ا�موع احملصل عليه من قبل ك 27
  . حسب الصفة املقدمة من طرف القناة أو اإلذاعة - 28
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VI. ية المشروع في البرامج الحوارية والمجالت اإلخباريةتطور تغط  

يعكس الرسم املبياين أسفله تطور التغطية اليت قامت �ا خمتلف وسائل االتصال السمعي البصري املعنية بالتتبع 
تد ومت. 2013مقارنة مع نظريه لسنة الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية يف  2014ملوضوع مشروع قانون مالية سنة 

) 2014أكتوبر بالنسبة ملشروع  23(الفرتة املعنية �ذه الدراسة من تاريخ تقدمي املشروع أمام أعضاء جملسي الربملان 
  ).2013دجنرب  31(املصادقة النهائية عليه إىل غاية 

  حسب أصناف الخدمات الفاعلين السياسيينتطور مداخالت 
 الخدمات العمومية  الخدمات الخاصة

الربامج احلوارية وا�الت بطت أقوى اللحظات اليت خصصتها اخلدمات العمومية لتغطية مشروع قانون املالية يف ارت
وارتفع احليز الزمين املخصص هلذا املشروع إىل أكثر من نصف ساعة . مبناقشته داخل جملس النواباإلخبارية 

، وهي الفرتة اليت تزامنت مع املناقشة العامة قبل 2013نونرب  25أكتوبر إىل غاية  24خالل الفرتة املمتدة ما بني 
  .املرور إىل املصادقة عليه يف إطار القراءة األوىل

مناقشة مشروع قانون املالية داخل قبة الربملان وواكبت مرحلة  ةوعلى النقيض من ذلك، تابعت اإلذاعات اخلاص
  .رحلة رفض املشروع من طرف جملس املستشارينكما أفردت تغطية خاصة مل  ،القراءة األوىل داخل جملس النواب

براجمها احلوارية مشروع قانون املالية بالتغطية يف  )يت يف 1زيغت وميدي ااألوىل، الثانية، مت(وتناولت القنوات التلفزية 
ت عدد أو حلقة من هذه ا�ال 21يف  2013دجنرب  31أكتوبر إىل  23خالل الفرتة املمتدة من وجمال�ا اإلخبارية 

حلقة من ست برامج بأكملها ملناقشة هذا املوضوع، يف حني مت احلديث جزئيا عن  15وخصصت . والربامج
  .املوضوع يف ست حلقات من ثالث جمالت
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  اإلخباريةملخص التغطية في البرامج الحوارية والمجالت 

 70(يف براجمها اإلخبارية املبثوثة طيلة فرتة مناقشة املشروع يف الربملان تسع خدمات مسعية بصرية، خصصت 

  .*خاصة وثالثويتعلق األمر بست خدمات عمومية ، نصف ساعة قيفو حيزا زمنيا  ،)يوما
تقدميات ، ويشمل هذا احليز 22:11:24احليز الزمين املخصص لتغطية املشروع يف اخلدمات التسعة  وبلغ
 .فيني وتعليقا�م واألسئلة املوجهة إىل ضيوفهم وخمتلف التعقيبات الواردة حوهلااالصح

األوىل  القناة ،)5:57:00(راديو  بالرتتيب لوكس خدمات، وهي ثالث أساسا هاتقامست التغطية هذه أن تبنيوي
، خبالف السنة املاضية حيث احتلت اإلذاعة الوطنية املرتبة األوىل )3:51:28(الوطنية  اإلذاعةو )3:57:32(

  .1:42:44للموضوع  تصخصّ ويالحظ أن القناة الثانية . متبوعة بالقناة األوىل فإذاعة أطالنتيك
خالل  16:06:54مقابل  19:02:00أما مدة تناول الكلمة خبصوص املوضوع يف اخلدمات التسع فإ�ا بلغت 

من جممل مدة تناول  %61,54على ما يعادل  الفاعلني السياسينيوحصلت مداخالت . السنة السابقة
عة تقريبا بالتساوي ، موز %16,63ومثلت مداخالت املنظمات النقابية واملهنية من هذه املدة نسبة . الكلمة

وشكلت مداخالت األساتذة اجلامعيني ). 01:31:07(واملنظمات املهنية ) 01:38:51(بني املنظمات النقابية 
  ).أساسا يف اإلذاعة الوطنية ولوكس راديو( %21,80واخلرباء االقتصاديني نسبة بلغت 

ويسجل أن املعارضة . لربملانيةيالحظ أن النقاش جرى أساسا بني أحزاب األغلبية وأحزاب املعارضة او 
مل  ألحزاب غري املمثلة يف الربملانلكن ا ،الربملانية كانت حاضرة بقوة يف هذا النقاش يف عدد من اخلدمات

  .تعط هلا الكلمة

، باإلجياب على 2013وانعكس االرتفاع الذي حصل يف حصة املعارضة، مقارنة مع نتائج مشروع 
مشروع ( %26,19إىل ) 2013مشروع ( %8,71من  حضور املرأةت نسبة املداخالت النسائية، حيث ارتفع

أفردت إذاعة  ،ومن حيث احليز الزمين. يف اإلذاعة الوطنية %38,98كما وصلت هذه النسبة إىل  ،)2014
ومن  .%24,07، بنسبة بلغت 00:58:35لوكس راديو أكرب مدة زمنية خمصصة للنساء، حيث وصلت إىل 

شخصية  92شخصية عمومية نسائية، مقابل  19 ـية املتدخلة، أعطيت الكلمة لالشخصيات العموم حيث
  .ذكورية تناولت الكلمة

إذاعة لوكس راديو يت يف، قناة متازيغت، اإلذاعة الوطنية، اإلذاعة األمازيغية، إذاعة أطالنتيك،  1القناة األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي  -*

 .إم. إف. وإذاعة كازا إم
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يف ثالث عشرة  2014 لسنة قانون املاليةشروع ملتقدم الفقرات التالية املعطيات الكمية اخلاصة بالتغطية املخصصة 
عية خصصت، طيلة الفرتة املعنية بالدراسة يف نشرا�ا اإلخبارية املفصلة، أكثر من ربع ساعة خدمة تلفزية وإذا

واإلذاعة  ويتعلق األمر خبصوص اخلدمات العمومية بكل من القناة األوىل، واإلذاعة الوطنية. لتغطية هذا املوضوع
ق األمر بكل من فيتعل ،النسبة للخدمات اخلاصةيف وقناة متازيغت؛ أما ب يت 1 وقناة ميدي األمازيغية والقناة الثانية

 .إم. إف. طالنتيك وإذاعة كازا إموإذاعة أ إذاعة لوكس راديو

 التغطية هذه حجم اخنفض وقد ،20:40:06 بلغت بث مدة نتائجها املقدمة عشرة الثالث اخلدمات خصصت
  .2013 مشروع مع مقارنة ساعتني حبوايل

تتجاوز مل  شروعللم كّل خدمة على حدى صتهامدة البث اليت خصّ  أنخالل املبيان أسفله من  ويالحظ
وإن  ،�ا أزيد من مخس ساعات ونصفراخصصت للموضوع يف نشاليت النتيك طإذاعة أباستثناء  ؛ساعتني
صت اخلدمات خصّ  ويشار إىل أن جلّ . 2013حبوايل ثالث ساعات مقارنة مع مشروع  هذا احليز اخنفض

تيفي واإلذاعة  1باستثناء قناة ميدي  ،شروع السنة السابقةاملخصص مل ذلك من للموضوع حيزا زمنيا أقل
  .إم. األمازيغية وإذاعة كازا إف

  

  

 

  

  اإلخبارية النشراتالمعطيات الكمية للتغطية اإلعالمية للمشروع في : اثاني
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  في النشرات اإلخبارية 2014و 2013 التغطية اإلعالمية لمشروعي قانون المالية لسنتي

  
ل خدمة إذاعية أو تلفزية مع التمييز حسب ك 2014ن أسفله التغطية اإلعالمية املخصصة ملشروع اويقدم املبيان

  .بني تقدميات الصحفيني ومداخالت خمتلف الشخصيات احملتسبة حول املوضوع

  فييناتوزيع الحيز الزمني اإلجمالي المخصص للمشروع بين مدد المداخالت وتقديمات الصح
  2014التغطية اإلعالمية لمشروع   2013التغطية اإلعالمية لمشروع 
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قراءة تقرير أو (تقدميات الصحافيني ستغرقه تاحليز الزمين الذي فقط  نيدد البث املشار إليها يف املبيانيقصد مب
ة أكثر على التقارير املعدّ اعتمدت ، يف النشرات اإلخبارية، أن التغطية اإلعالمية ويالحظ...). تقدمي روبورطاج
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خنفضت املدة الزمنية لتصرحيات خمتلف الفاعلني وا. ومداخالت الفاعلني على تصرحياتمنه من طرف الصحافيني 
 ،وباملقابل. 2014يف مشروع املخصصة  8:37:56إىل  2013يف مشروع املخصصة  10:40:11بساعتني من 

  .استقرت تقدميات الصحفيني يف حدود اثنيت عشر ساعة

I.  عمومية وخاصة(توزيع التغطية المخصصة للمشروع حسب أصناف الخدمات(  

 تلفزية خدمة عشرة من طرف ثالثيف النشرات اإلخبارية  2014يز الزمين املخصص لتغطية مشروع بلغ إمجايل احل
 09:02:21بالنسبة للخدمات العمومية و 11:37:45وتوزع هذا احليز الزمين بني . 20:40:06 ما جمموعه وإذاعية

  .بالنسبة للخدمات اخلاصة

  2014 و 2013ات العمومية بين مشروعي التغطية االعالمية لموضوع قانون المالية في الخدم

القنوات التلفزية 
 واإلذاعات

 2014التغطية اإلعالمية لمشروع سنة  2013التغطية اإلعالمية لمشروع سنة 

مدد 
 المداخالت

تقديمات 
 الصحافيين

الحيز الزمني 
 اإلجمالي

مدد 
 المداخالت

تقديمات 
 الصحافيين

الحيز الزمني 
 اإلجمالي

 02:27:05 01:55:51 00:31:14 00:48:06 00:32:07 00:15:59 29تي في 1ميدي 

 02:24:06 01:11:25 01:12:41 02:17:56 00:55:26 01:22:30 اإلذاعة الوطنية

 02:01:40 00:40:14 01:21:26 01:03:23 00:33:38 00:29:45 اإلذاعة األمازيغية

 01:48:22 01:02:48 00:45:34 02:37:56 01:11:52 01:26:04 القناة األولى

 01:22:08 00:38:20 00:43:48 01:23:28 00:33:31 00:49:57 إذاعة الرباط الدولية

 00:19:34 00:13:04 00:06:30 00:09:44 00:05:43 00:04:01 قناة تمازيغت

 01:14:50 00:46:06 00:28:44 01:15:18 00:39:29 00:35:49 القناة الثانية

 11:37:45 06:27:48 05:09:57 09:35:51 04:31:46 05:04:05 المجموع

يت  1يف كل من قناة ميدي  2014سنة ويعكس اجلدول أعاله ارتفاع احليز الزمين املخصص لتغطية هذا املوضوع 
استقر احليز بينما . مقابل االخنفاض امللحوظ على مستوى القناة األوىل ،2013مقارنة مع  يف واإلذاعة األمازيغية

 .ع القناة الثانية واإلذاعة الوطنية وإذاعة الرباط الدوليةالزمين املخصص للموضو 

بلغ  إلذاعات اخلاصةا من طرف 2014إمجايل احليز الزمين املخصص لتغطية مشروع أّن يبني اجلدول أسفله، و 
 .2013حبوايل ساعتني مقارنة مع مشروع  ااخنفاض سجال، م09:02:21

 

                                            
  .خالل فرتة الدراسة مل يكن الوضع القانوين للقناة قد تغري -  29
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  2014و 2013الخدمات الخاصة بين مشروعي  التغطية االعالمية لموضوع قانون المالية في

  القنوات التلفزية
 واإلذاعات

 2014التغطية اإلعالمية لمشروع سنة  2013التغطية اإلعالمية لمشروع سنة 

  مدد 
 المداخالت

  تقديمات 
 الصحافيين

  الحيز الزمني 
 اإلجمالي

  مدد 
 المداخالت

  تقديمات 
 الصحافيين

الزمني الحيز 
 اإلجمالي

 05:35:11 03:44:05 01:51:06 08:30:16 04:54:07 03:36:09 إذاعة أطالنتيك

 01:02:32 00:28:56 00:33:36 01:50:10 00:47:41 01:02:29 إذاعة أصوات

 00:52:07 00:20:06 00:32:01 00:16:42 00:10:50 00:05:52 .إم. إف. إذاعةكازا إم

 00:43:18 00:24:32 00:18:46 01:33:14 00:44:26 00:48:48 راديو بلوس البيضاء

 00:41:04 00:30:10 00:10:54 01:03:03 01:02:20 00:00:43 .إم. إذاعة شذى إف

 00:08:09 00:06:33 00:01:36 00:09:12 00:07:07 00:02:05 إذاعة ميد راديو

 09:02:21 05:34:22 03:27:59 13:22:37 07:46:31 05:36:06 المجموع       

II. اخالت الشخصيات المحتسبة حسب فئات المتدخلينتوزيع مد  

خبصوص  10:40:11مقابل ( 8:37:56 يف النشرات اإلخبارية 2014شروع املتعلقة مب مدد تناول الكلمةبلغت 
  :توزعت بني خمتلف الفاعلني، كالتايل، )2013مشروع 

 )2014سنة (توزيع المداخالت حسب الصفة 

 الصفة الحيز الزمني النسبة
 %28 02:22:52 ضةالمعار 

 %22 01:54:18 األغلبية

 %20 01:44:19 الحكومة

 %14 01:11:21 المتدخلون اآلخرون

 %9 00:44:09 المنظمات النقابية

 %5 00:25:55 المنظمات المهنية

 %2 00:12:25 األحزاب غير ممثلة

 %0 00:01:51 الغرف المهنية

 %100 8:37:10 المجموع
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. من جمموع املداخالت %72، وهو ماميثل 6:13:54أن الفاعل السياسي تدخل ملدة بلغت  عالهاجلدول أ ويبني
طيلة فرتة مناقشة مشروع  )املنظمات النقابية، املنظمات املهنية والغرف املهنية( تبلغ مداخالت املهنينيبينما مل 

خّصص للباحثني واألساتذة ي الذنفس احليز الزمين تقريبا هو و  ؛)1:11:550( الساعة والربعقانون املالية 
 . اجلامعيني

التغطية اإلخبارية اليت سلكتها خمتلف وسائل االتصال السمعية البصرية الواردة نتائجها يف هذه إذن اعتمدت 
   .لفاعلني السياسينياعلى تقدمي مداخالت إمجاال الدراسة، يف نشرا�ا اإلخبارية، 

  2014توزيع المداخالت حسب فئات المتدخلين في مشروع   2013وع توزيع المداخالت حسب فئات المتدخلين في مشر 
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ملختلف إلعطاء الكلمة ، 2014شروع ملمن خالل تغطيتها  ،أولت اهتماما أكثر ويسجل أن إذاعة أطالنتيك
من جمموع املدد  %21,45مقارنة مع باقي اخلدمات السمعية البصرية، حيث بلغت فيها املداخالت نسبة الفاعلني 

 ).%14,03(مث اإلذاعة الوطنية ) %15,72(وجاءت نتائج هذه اإلذاعة متبوعة باإلذاعة األمازيغية . الزمنية احملتسبة

 %33,76جند أن نسبة املداخالت هذه، على إذاعة أطالنتيك، شكلت نسبة ، 2013وبالرجوع إىل مشروع  
هذه اإلذاعة متبوعة بفارق كبري بالقناة  وجاءت نتائج. خالل نفس الفرتة وخبصوص نفس اخلدمات الثالث عشرة

  ).%12,89(مث اإلذاعة الوطنية ) %13,44(األوىل 
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 توزيع مداخالت الشخصيات العمومية حسب أصناف المتدخلين بين مشروعي سنة 2014 و 2013

  

سبة يف النشرات احملت) الفاعلون السياسيون، الفاعلون املؤسساتيون، املهنيون(مداخالت الشخصيات العمومية  أّما
وقد تقلص هذا الرقم ؛ 7:26:35 فقد بلغت 2014اإلخبارية لثالث عشرة خدمة إذاعية وتلفزية حول مشروع 

يف عدد من اخلدمات، مثل تراجعت مداخالت هذه الفئة من املتدخلني إذ ). 9:15:04( 2013مقارنة مع مشروع 
يف هذه حيث بلغ االخنفاض  ،أطالنتيكو وراديو بلوس ت والقناة الثانية وأصوا اإلذاعة الوطنية والقناة األوىل

   .املدة اليت خصصت هلؤالء الفاعلني السنة املنصرمة نصفاألخرية 

يف كل من ، 2013، مقارنة مع مشروع سنة ارتفعت مداخالت الشخصيات العمومية ،وعلى النقيض من ذلك
  ). دقيقة 13(يت يف  1وقناة ميدي  )دقيقة 30(. إم .إف. إم. إذاعة كازا و )دقيقة 50حوايل (اإلذاعة األمازيغية 

وتقدم الفقرات التالية تفاصيل احليز الزمين املخصص حلضور الشخصيات العمومية حسب كل صنف من 
  .ملكونة هلذه الفئة من املتدخلنياألصناف ا
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III.  الحكومة واألحزاب السياسية(توزيع حضور الفاعلين السياسيين(  

 والربع ، حوايل ست ساعات2014، خبصوص مشروع يف النشرات اإلخبارية السياسيني بلغت مداخالت الفاعلني
 الفاعلني السياسينيمداخالت  وزعتوت .من جمموع املداخالت احملتسبة %72,19وهو ما يعادل نسبة ) 6:13:54(

مومية وقدمت اخلدمات الع. يف ست خدمات خاصة 2:10:00يف سبع خدمات عمومية و 4:03:54هاته، ما بني 
). 0:06:00(وأدناها يف قناة متازيغت ) 1:09:52(أعالها يف االذاعة األمازيغية  للفاعلني السياسينيمداخالت 

تصدرت الئحة اخلدمات اليت خصصت أكرب حيز زمين ملداخالت إذاعة أطالنتيك وجتدر اإلشارة إىل أن 
  . مجيع اخلدمات العمومية متقدمة بذلك على) 1:10:33(حول هذا املوضوع  الفاعلني السياسيني

، يف نفس اخلدمات، حوايل الفاعلني السياسينيبلغت مداخالت ، 2013 قانون مالية مشروعباملقارنة مع تغطية و 
وتراوحت مداخالت . من جمموع املداخالت احملتسبة %65,31وهو ما يعادل نسبة ) 6:58:07(ساعات  سبع

وقدمت . يف ست خدمات خاصة 3:21:09سبع خدمات عمومية ويف  3:36:58هاته ما بني  الفاعلني السياسيني
وأدناها يف قناة متازيغت ) 1:11:23(أعالها يف القناة األوىل  للفاعلني السياسينياخلدمات العمومية مداخالت 

)0:03:13 .(  
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  2014في مشروع  نو ن السياسيو الفاعل  2013في مشروع  نو ن السياسيو الفاعل
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احلكومة األغلبية املعارضة أحزاب غري ممثلة

طبيعة التغطية ، ألحزاب السياسية بمختلف تموقعاتهاللحكومة أو لشخصيات المنتمية االهتمام بال ويعكس
التغطية اإلعالمية بل ميكن القول إن . 2014وسنة  2013اإلعالمية لموضوع قانون المالية بين مشروعي سنة 

ي غالبيتها لهذا الموضوع، في النشرات اإلخبارية، كادت تقتصر على هذا الصنف من الفاعلين، وارتبطت ف
  .بمناقشة المشروع داخل قبة البرلمان

شبه  ،حضور األحزاب غير الممثلة في البرلمان في التغطية المخصصة لموضوع قانون الماليةوقد كان 
واإلذاعة الوطنية  )0:11:47( هذا الصنف من األحزاب إال يف اإلذاعة األمازيغيةتسجل تدخالت حيث مل  غائب

حيث مل يسجل حضور هذا الصنف من  2013نفس املالحظة خبصوص مشروع  وميكن إبداء. )0:00:38(
 ).00:01:18(وإذاعة أطالنتيك ) 00:01:40(وإذاعة الرباط الدولية ) 00:06:46(اإلذاعة الوطنية األحزاب إال يف 

يتني يف كل يالحظ أن احليز الزمين ملداخالت احلكومة كان أقل من مداخالت أحزاب األغلبية واملعارضة الربملانو 
ومت تسجيل نفس املالحظة تقريبا خبصوص نفس اخلدمات . من إذاعة أطالنتيك والقناة األوىل واإلذاعة األمازيغية

 .2013يف مشروع 
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  حضور أعضاء الحكومة .1

من جمموع الشخصيات العمومية  %23,36، نسبة 2014، حول مشروع )1:44:19(شكلت مداخالت احلكومة 
شكلت مداخالت الحكومة نسبة كما . إلخبارية للخدمات الثالث عشرة الواردة نتائجهااحملتسبة يف النشرات ا

  ).6:13:54(من مداخالت الفاعلين السياسيين  30,57%

، حيث بلغت املدة الزمنية ملداخال�ا 2013ورغم تقلص املدة الزمنية ملداخالت احلكومة مقارنة مع مشروع 
نسبة  2013وقد شكلت مداخالت احلكومة يف مشروع . ف كثريا، فإن نسبة حضورها مل ختتل)02:13:53(

. من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية للخدمات الثالث عشرة 24,12%
 ).6:58:07(من مداخالت الفاعلني السياسيني  %32,02كما شكلت مداخالت احلكومة نسبة 

  :ألربع وزراء وهم) 1:44:19(وإمجاال آلت مداخالت احلكومة 

 0:46:28وسجلت . مداخلة 82مقسمة على  01:01:46بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، مبا جمموعه مد حم - 
ومتت أغلب مداخالت هذا الوزير يف اإلذاعة . يف اخلدمات اخلاصة 0:15:18منها يف اخلدمات العمومية و

  ) .0:13:01(وإذاعة الرباط الدولية ) 0:15:16(الوطنية 

وسجلت   .مداخلة 32موزعة على  00:25:12إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب يف امليزانية، مبا جمموعه  - 
ومتت أغلب مداخالت هذا الوزير يف . يف اخلدمات اخلاصة0:13:43 منها يف اخلدمات العمومية و 0:11:29

  ).0:03:34(اإلذاعة الوطنية 

 13مقسمة على  00:10:03ق الرمسي باسم احلكومة، مبا جمموعه مصطفى اخللفي، وزير االتصال الناط  - 
ومتت أغلب . يف اخلدمات اخلاصة 0:03:27منها يف اخلدمات العمومية و 0:06:36وسجلت . مداخلة

 .)0:03:34(والقناة األوىل ) 0:08:38(مداخالت هذا الوزير يف إذاعة أطالنتيك 

مداخلة ومتت أغلب مداخالت هذا  12مقسمة على  00:07:18حلسن حداد، وزير السياحة، مبا جمموعه   - 
 ).0:00:54(وإذاعة أطالنتيك ) 0:06:24(يت يف  1الوزير يف قناة ميدي 

ارتبط من جهة بعدد الوزراء املتدخلني، ومن  2013احلكومة مقارنة مع مشروع  مستوى حضورويالحظ أن تقلص 
بني  2013وقد توزعت مداخالت احلكومة يف مشروع . يةوزير االقتصاد واملال مّدة تدخالتجهة أخرى باخنفاض 

إىل الوزير املنتدب يف  34منها إىل وزير االقتصاد واملالية و 132مداخلة، آلت  159عشرة وزراء مقسمني على 
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وشكلت مداخالت وزير االقتصاد . دقيقة 17مداخلة املتبقية مبا جمموعه حوايل  23وتقاسم مثانية وزراء . امليزانية
وسجلت أغلب . %23,40من مداخالت احلكومة، متبوعا بالوزير املنتدب يف امليزانية بنسبة  %63,10الية نسبة وامل

  .مداخال�ما يف إذاعة أطالنتيك والقناة األوىل وراديو بلوس البيضاء

 2014و 2013توزيع مداخالت أعضاء الحكومة بين مشروعي 

 

أو  2013ة، حول موضوع قانون المالية، سواء في مشروع الحكوم عضواتمداخلة للنساء،  ةلم تسجل أيو 
  .، رغم ارتفاع عددهن يف احلكومة احلالية2014مشروع 

  حضور أحزاب األغلبية والمعارضة البرلمانيتين .2

، حتول موقع 2013أكتوبر  11عرفت اخلريطة السياسية، عقب تشكيل النسخة الثانية من احلكومة احلالية، يوم 
األغلبية إىل املعارضة وانضمام حزب التجمع الوطين لألحرار لألغلبية بعدما كان من  حزب االستقالل من

  . املعارضةمكونات 
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  201430و 2013توزيع مداخالت األحزاب السياسية بين مشروعي 

 اسم الحزب
 2014مشروع قانون المالية لسنة  2013مشروع قانون المالية لسنة 

 عدد المداخالت حيز الزمنيال عدد المداخالت الحيز الزمني
 96 00:56:54 66 00:44:00 حزب االستقالل

 63 00:47:37 58 00:44:01 حزب العدالة والتنمية

 58 00:35:32 84 01:02:49 حزب األصالة والمعاصرة

 43 00:32:45 36 00:28:45 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 39 00:21:41 65 00:43:57 حزب التجمع الوطني لألحرار

 35 00:25:23 45 00:29:31 حزب التقدم واالشتراكية

 25 00:15:55 20 00:11:21 االتحاد الدستوري

 23 00:14:38 32 00:14:23 الحركة الشعبية

 2 00:01:46 - - حزب اليسار األخضر المغربي

 1 00:01:28 - - حزب العهد الديمقراطي

 1 00:01:17 - - جبهة القوى الديمقراطية

 1 00:01:13 1 00:00:30 حزب التجديد واالنصاف

 1 00:01:01 2 00:00:47 الحركة الديمقراطية االجتماعية

 - - 1 00:00:41 حزب الوحدة والديمقراطية

 - - 1 00:00:21 الحزب العمالي

  

مقارنة مع  2014ويستنتج من اجلدول أعاله أن حضور حزب االستقالل ارتفع يف املداخالت املرتبطة مبشروع 
رغم انضمامه ) 96(أو من حيث عدد املداخالت ) 00:56:54(سابقه سواء من حيث احليز الزمين املخصص له 

حبوايل  بعد انضمامه لألغلبية الربملانية حزب التجمع الوطين لألحرار اخنفضتمداخالت وباملقابل فإن . للمعارضة
 كما يالحظ اخنفاض مداخالت حزيب  .احليز الزمين سواء من حيث عدد املداخالت أو من حيث انصف تقريبال

  .واحلركة الشعبية، ومها حزبان من األغلبية احلكومية التقدم واالشرتاكية

تلك املخصصة ألحزاب األغلبية الربملانية ) 02:22:52(وإمجاال جتاوزت مداخالت أحزاب املعارضة الربملانية 
، حيث 2013اليت مت تسجيلها خبصوص مشروع  وهي نفس املالحظة. 2014حول مشروع ) 01:54:18(

  .ألحزاب األغلبية احلكومية )2:13:53(مقابل ) 02:27:13( من حيز زمين قدرهأحزاب املعارضة  استفادت

  

                                            
  .2014الرتتيب وفق عدد املداخالت املسجلة سنة  - 30
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  حضور أحزاب األغلبية البرلمانية  )أ 

من جمموع  %25,59، نسبة 2014، حول مشروع )01:54:18(شكلت مداخالت أحزاب األغلبية الربملانية 
كما شكلت مداخالت . الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية للخدمات الثالث عشرةالت مداخ

وكان هذا الصنف حاضرا يف اثنيت ). 6:13:54( الفاعلني السياسينيمن مداخالت  %30,57هذه األحزاب نسبة 
  .عشرة خدمة باسثناء ميد راديو

، إذ شكلت مداخالت هذه األحزاب 2013مع مشروع  ومل خيتلف حضور هذا الصنف من األحزاب مقارنة
من جمموع الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية للخدمات الثالث  %24,12نسبة ) 02:13:53(

  ).06:58:07( الفاعلني السياسينيمن مداخالت  %32,02كما شكلت مداخالت هذه األحزاب نسبة . عشرة

   2014مداخالت أحزاب األغلبية حول مشروع قانون المالية لسنة    2013شروع قانون المالية لسنة مداخالت أحزاب األغلبية حول م
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  )2014مشروع ( توزيع مداخالت أحزاب األغلبية البرلمانية حسب كل خدمة

 
العدالة 
 والتنمية

التقدم 
 واالشتراكية

. التجمع و
 لألحرار

الحركة 
 الشعبية

العهد 
 الديمقراطي

  .جبهة ق
 الديمقراطية

التجديد 
 واإلنصاف

. الحركة د
 المجموع االجتماعية

 0:23:57 - - - - 0:02:41 0:04:37 0:08:48 0:07:51 إذاعة أطالنتيك
 0:20:51 0:01:01 0:01:13 0:01:17 0:01:28 0:04:26 0:03:58 0:02:57 0:04:31 اإلذاعة األمازيغية

 0:14:05 - - - - 0:03:47 0:04:35 0:02:11 0:03:32 القناة األولى
 0:13:37 - - - - 0:02:47 0:03:44 0:03:10 0:03:56 اإلذاعة الوطنية

 0:09:05 - - - - - 0:00:48 0:03:23 0:04:54 إذاعة الرباط الدولية
 0:08:37 -  - - - - 0:01:38 0:06:59 إذاعة أصوات
 0:07:38 - - - - 0:00:28 0:01:53 0:02:28 0:02:49 القناة الثانية

 0:04:53 - - - - - - - 0:04:53 راديو بلوس البيضاء
 0:04:50 - - - - - - - 0:04:50 .إم. إف. كازا إم
 0:03:31 - - - - - 0:01:46 - 0:01:45 تي في 1ميدي 

 0:01:58 - - - - 0:00:29 0:00:20 0:00:48 0:00:21 قناة تمازيغت
 0:01:16 - - - - - - - 0:01:16 .إم. شذى إف

 - - - - - - - - -  إذاعة ميد راديو
 1:54:18 0:01:01 0:01:13 0:01:17 0:01:28 0:14:38 0:21:41 0:25:23 0:47:37 المجموع

وشكلت . شخصية منها تسع نساء 23بني  2014وتوزعت مداخالت أعضاء أحزاب األغلبية حول مشروع 
وتصدرت هذه ). 01:54:18(ت أحزاب األغلبية من مداخال %16,59نسبة ) 00:18:58(املداخالت النسائية 

ويسجل . 00:07:20بمبجلس النواب العدالة والتنمية فريق حزب عن نائبة برملانية املداخالت حكيمة فصلي، 
  .غياب هذا الصنف من األحزاب يف نتائج ميد راديو
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  )2014ع مشرو ( ترتيب مداخالت الشخصيات النسائية المنتمية ألحزاب األغلبية البرلمانية

 عدد المداخالت الحيز الزمني االنتماء الشخصية المتدخلة
 7 00:07:20 حزب العدالة والتنمية حكيمة فصلي

 6 00:01:58 التجمع الوطين لألحرار نعيمة فرح

 5 00:02:22 حزب التقدم واالشرتاكية كجمولة منت أبي

 4 00:01:03 حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي

 3 00:02:00 حزب العدالة والتنمية لعينينأمينة ماء ا

 2 00:01:48 احلركة الشعبية فاطمة ضعيف

 2 00:00:34 حزب التقدم واالشرتاكية رشيدة الطاهيري

 1 00:01:30 حزب العدالة والتنمية سعاد الشيخي

 1 00:00:23 احلركة الشعبية لبنى أمهير

، حيث شكلت الشخصيات النسائية املنتمية 2013شروع مقارنة مع مارتفع الحضور النسائي  ويشار إىل أن
وتوزع احليز الزمين ملداخالت أعضاء . من املداخالت املسجلة يف هذا الصنف من األحزاب %9,71لألغلبية نسبة 

واحنصر عدد . نائبات برملانيات مبجلس النواببني ست ) 0:13:00( 2013األغلبية من النساء حول مشروع 
  . مداخلة 16ية يف املداخالت النسائ

  حضور أحزاب المعارضة البرلمانية  )ب 

من جمموع مداخالت  %31,99، نسبة 2014، حول مشروع )02:22:52(شكلت مداخالت أحزاب املعارضة 
كما شكلت مداخالت املعارضة . عشر ةالشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية للخدمات الثالث

  ).6:13:54( الفاعلني السياسينيداخالت من م %38,21الربملانية نسبة 

، رغم اخنفاض احليز الزمين 2013وقد ارتفعت نسبة حضور هذا الصنف من األحزاب مقارنة مع مشروع 
، إذ شكلت مداخالت املعارضة الربملانية الفاعلني السياسينيوهو اخنفاض همَّ مجيع مداخالت . املخصص هلا

اخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية من جمموع مد %26,52نسبة ) 02:27:13(
 الفاعلني السياسينيمن مداخالت  %35,21كما شكلت مداخالت هذه الفئة نسبة . عشر ةللخدمات الثالث

)06:58:07.(  
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 2014مداخالت أحزاب المعارضة حول مشروع قانون المالية لسنة  2013مداخالت أحزاب المعارضة حول مشروع قانون المالية لسنة 
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الخدمات العمومیة الخدمات الخاصة
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0:28:48
0:36:00
0:43:12

الخدمات العمومیة الخدمات الخاصة

   

  )2014مشروع ( توزيع مداخالت أحزاب المعارضة البرلمانية حسب كل خدمة

 
حزب 

 االستقالل
األصالة 
 رةوالمعاص

االتحاد 
 االشتراكي

االتحاد 
 الدستوري

اليسار األخضر 
 المجموع المغربي

 00:31:42 - 0:03:06 0:04:54 0:08:03 0:15:39 إذاعة أطالنتيك

 00:30:16 0:01:20 0:02:23 0:11:03 0:02:55 0:12:35 اإلذاعة األمازيغية

 00:18:44 - 0:04:09 0:02:36 0:04:04 0:07:55 القناة األولى

 00:14:30 - 0:01:02 0:08:12 0:02:31 0:02:45 ذاعة أصواتإ

 00:12:50 - 0:02:32 0:02:35 0:03:37 0:04:06 اإلذاعة الوطنية

 00:11:24 - 0:00:43 0:01:31 0:04:29 0:04:41 القناة الثانية

 00:07:10 - 0:00:46 0:01:08 0:04:53 0:00:23 إذاعة الرباط الدولية

 00:06:40 - - - 0:00:59 0:05:41 تي في 1ميدي 

 00:02:53 - - - 0:02:53 - .إم. إف. كازا إم

 00:02:43 0:00:26 - 0:00:46 0:00:35 0:00:56 قناة تمازيغت

 00:02:13 - - - - 0:02:13 راديو بلوس البيضاء

 00:01:47 - 0:01:14 - 0:00:33 - .إم. شذى إف

 - -  - - - -  إذاعة ميد راديو

 02:22:52 0:01:46 0:15:55 0:32:45 0:35:32 0:56:54 المجموع

شخصية  50( شخصية منها مثان نساء 55بني  2014وتوزعت مداخالت أعضاء أحزاب املعارضة حول مشروع 
من مداخالت  %12,42نسبة ) 00:17:45(وشكلت املداخالت النسائية . )السنة السابقة منها مخس نساء
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 ةخبمس عشر  ،عن األصالة واملعاصرة ،درت هذه املداخالت ميلودة حازبوتص). 02:22:52(أحزاب املعارضة 
  .ويسجل غياب هذا الصنف من األحزاب يف نتائج ميد راديو. مداخلة

  )2014مشروع ( ترتيب مداخالت الشخصيات النسائية المنتمية ألحزاب المعارضة البرلمانية

 تعدد المداخال الحيز الزمني االنتماء الشخصية المتدخلة
 15 00:07:26 األصالة واملعاصرة ميلودة حازب

 5 00:04:25 االحتاد االشرتاكي 31زبيدة بوعياد

 3 00:01:53 االحتاد الدستوري برجال بشرى

 3 00:01:17 األصالة واملعاصرة 32الرويسي خديجة

 2 00:01:32 االستقالل غالم مونية

 2 00:00:33 االستقالل 33الرباع نعيمة

 1 00:00:23 االستقالل ليالبقا فتيحة

 1 00:00:16 االحتاد االشرتاكي رشيدة بنمسعود

  توزيع مداخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان .3

من جمموع  %2,78، نسبة 2014، حول مشروع )00:12:25(شكلت مداخالت األحزاب غري املمثلة يف الربملان 
كما شكلت مداخالت . ةخبارية للخدمات الثالث عشر مداخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإل

  ).6:13:54( الفاعلني السياسينيمن مداخالت  %3,32هذا الصنف من األحزاب نسبة 

) 00:11:47(وتقامست مثان أحزاب جمموع هذا احليز الزمين املسجل يف إذاعتني عموميتني ومها اإلذاعة األمازيغية 
  ).00:00:38(واإلذاعة الوطنية 

                                            
  .رئيسة الفريق الربملاين حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية مبجلس املستشارين - 31
  . نائبة برملانية عن فريق حزب األصالة واملعاصرة مبجلس النواب - 32
  .نائبة برملانية عن فريق حزب االستقالل مبجلس النواب - 33
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 )2014مشروع (زيع مداخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان حسب كل خدمة تو 

 المجموع اإلذاعة الوطنية اإلذاعة األمازيغية األحزاب السياسية
 00:03:36 - 00:03:36 حزب األمل

 00:01:47 - 00:01:47 الطليعة الديمقراطي االشتراكيحزب 

 00:01:40 - 00:01:40 الحزب الديمقراطي الوطني

 00:01:37 - 00:01:37 حزب النهضة

 00:01:31 - 00:01:31 القوات المواطنةحزب 

 00:01:00 - 00:01:00 اإلصالح والتنميةحزب 

 00:00:38 00:00:38 - الحزب المغربي الليبرالي

 00:00:36 - 00:00:36 النهضة والفضيلةحزب 

 00:12:25 00:00:38 0:11:47 المجموع

، إذ شكلت مداخالت األحزاب غري املمثلة 2013ذا الصنف من األحزاب مقارنة مع مشروع ومل خيتلف حضور ه
من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية  %1,75نسبة ) 00:09:44(يف الربملان 

  السياسينيالفاعلنيمن مداخالت  %2,33كما شكلت مداخالت هذه األحزاب نسبة . ةللخدمات الثالث عشر 
)06:58:07.(  

  )2013مشروع (توزيع مداخالت األحزاب غير الممثلة في البرلمان حسب كل خدمة 

 المجموع اإلذاعة الوطنية إذاعة الرباط الدولية إذاعة أطالنتيك األحزاب السياسية
 00:01:05 00:01:05 - - حزب األمل

 00:01:18 - - 00:01:18 االصالح والتنمية

ع حزب المجتم
 الديمقراطي

- 00:00:46 00:00:47 00:01:33 

 00:00:59 00:00:59 - - الطليعة الديمقراطي

 00:00:57 00:00:57 - - المؤتمر الوطني االتحادي

 00:01:01 00:01:01 - - حزب النهضة

 00:01:04 00:01:04 - - الحزب االشتراكي

االتحاد من أجل 
 الديمقراطية

- 00:00:54 00:00:53 00:01:47 

 00:09:44 00:06:46 00:01:40 00:01:18 المجموع
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 2014وإمجاال توزعت مداخالت الشخصيات احلزبية املنتمية هلذا الصنف من األحزاب السياسية حول مشروع  
  .بني مثان شخصيات كلها من الذكور حصلت على تسع مداخالت

هذا الصنف من األحزاب استقرت يف عشر وبالرجوع إىل نفس الفرتة من السنة السالفة، جند أن مداخالت 
  .حزب ا�تمع الدميقراطي رئيسة  ،مداخالت تقامستها مثان شخصيات من بينها مداخلتني لزهور الشقايف

IV. توزيع مداخالت الفاعلين المهنيين والنقابيين  

 قدره انيزم احيز ، يف النشرات اإلخبارية، 2014مداخالت املنظمات النقابية واملهنية حول مشروع  بلغت
من مداخالت جمموع الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية  %16,10وشكلت نسبة  01:11:55

  . ةللخدمات الثالث عشر 

واملنظمات ) 00:44:09(وقد توزعت مداخالت هذا الصنف من الفاعلني، على التوايل، بني املنظمات النقابية 
  ).00:01:51(لني عن غرف مهنية وبضع مداخالت ملمث) 00:25:55(املهنية 

، إذ شكلت مداخالت الفاعلني املهنيني 2013وقد اخنفض حضور هذا الصنف من املتدخلني مقارنة مع مشروع 
من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية احملتسبة يف النشرات اإلخبارية  %20,46نسبة ) 01:53:34(والنقابيني 

، بني املنظمات 2013ت هذا الصنف من الفاعلني، خبصوص مشروع وتوزعت مداخال. ةللخدمات الثالث عشر 
  ).00:29:39(واملنظمات املهنية ) 01:23:55(النقابية 

  :حضور المنظمات النقابية. 1

. من مداخالت الشخصيات العمومية %9,89نسبة  2014شكلت مداخالت املنظمات النقابية حول مشروع 
 00:14:50يف سبع خدمات وحصدت يف إذاعة أطالنتيك لوحدها  حاضرة) 00:44:09(وكانت هذه املداخالت 

  .إم. إف. متبوعة بإذاعة كازا إم

  :كما يوضح ذلك املبيان أسفله  2014و 2013وسجل نفس الرتتيب يف هاتني اخلدمتني يف كل من مشروعي سنة  
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 2014و 2013توزيع مداخالت المنظمات النقابية بين مشروعي سنة 

  

، بني سبع هيئات نقابية إال ربع اليت خصصتها وسائل إلعالم السمعية البصرية للفاعل النقايبت الساعة وتوزع
  .واردة يف اجلدول حسب اخلدمات واحليز الزمين الذي خصصته للمنظمات النقابية

  توزيع مداخالت المنظمات النقابية حسب الخدمات

إذاعة  المنظمات النقابية
 أطالنتيك

إذاعة كازا 
 .إم. إف. إم

اإلذاعة 
 األمازيغية

   1ميدي 
 تي في

  القناة 
 األولى

  القناة 
 الثانية

  قناة 
 المجموع تمازيغت

 0:20:15 - 0:01:04 0:01:09 0:03:12 - - 0:14:50 الفدرالية الديمقراطية للشغل
 0:15:05 - - - - 0:03:33 0:11:32 - النقابة الوطنية للتجار والحرفيين

 0:02:26 - - 0:00:36 - 0:01:50 - - لالمنظمة الديمقراطية للشغ
 0:02:22 - - - 0:02:22 - - - االتحاد العام للشغالين بالمغرب
 0:02:15 - - - - - 0:02:15 - اتحاد النقابات المهنية بالمغرب

 0:01:19 0:00:30 - 0:00:18 - 0:00:31 - - االتحاد المغربي للشغل
 0:00:27 - - 0:00:27 - - - - االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 0:44:09 0:00:30 0:01:04 0:02:30 0:05:34 0:05:54 0:13:47 0:14:50 المجموع

. وخصصت إذاعة أطالنتيك للفدرالية الدميقراطية للشغل جمموع املداخالت املسجلة يف هذا الصنف من املتدخلني
 متحور أساسا حول مداخالت النقابة على هذا الصنف من املهنيني. إم. إف. كما أن انفتاح إذاعة كازا إم

 .الوطنية للتجار واحلرفيني
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ويالحظ أن حوايل نصف . مداخلة 48شخصية حصلت على  21وقد توزعت مداخالت املنظمات النقابية بني 
هذه املداخالت أعطيت فيه الكلمة لثمان أعضاء يف جملس املستشارين، مخسة منهم ميثلون الفدرالية الدميقراطية 

وثالثة منهم ميثلون كال من االحتاد العام للشغالني باملغرب واالحتاد املغريب للشغل واالحتاد الوطين للشغل  للشغل
ويعكس هذا التوزيع سعي خمتلف اخلدمات السمعية البصرية لتغطية النقاش حول مشروع قانون املالية . باملغرب

  .داخل قبة الربملان وليس خارجه

تراجعا مقارنة مع مشروع  2014نقابية في التغطية اإلعالمية حول مشروع سجل حضور المنظمات الوقد 
حول مشروع ) 00:44:09(عوض  2013حول مشروع  01:23:55، حيث بلغ حضور ست منظمات نقابية 2013
مداخلة يف نتائج مشروع  48إىل  2013مداخلة حول مشروع  111واخنفض عدد املداخالت املسجلة من . 2014
2014.  
يف خمتلف اخلدمات السمعية البصرية جند على  2014وع إىل الشخصيات اليت تناولت الكلمة حول مشروع وبالرج

مداخلة، أي ثلث  12مبا جمموعه  ،دعيديعة، عن الفريق الفيدرايل مبجلس املستشارين رأس قائمتها حممد
  . 00:12:43مبا جمموعه ) 36(املداخالت املسجلة من طرف املنظمات النقابية 

 ،مبجلس املستشارين حزب االستقالل - االحتاد العام للشغالني باملغربالت كل من خدجية الزومي، عن فريق ون
مداخلة واحدة مبا جمموعه  ،الفدرالية الدميقراطية للشغلب مسؤولة قطاعيةوربيعة دراعو،  ؛أربع مداخالت

  .قابيةمن احليز الزمين ملداخالت املنظمات الن %6,15، وهو ما ميثل 0:02:43
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  توزيع مداخالت المركزيات النقابية حسب الخدمات

اإلذاعات والقنوات 
 التلفزية

  الفدرالية 
الديمقراطية 

 للشغل

  االتحاد 
  المغربي 
 للشغل

  المنظمة 
الديمقراطية 

 للشغل

االتحاد العام 
  للشغالين 
 بالمغرب

االتحاد الوطني 
  للشغل 
 بالمغرب

الكنفدرالية 
  الديمقراطية 

 للشغل
 جموعالم

 00:43:36 - - 00:02:41 00:10:35 00:09:10 00:21:10 إذاعة أطالنتيك
 00:11:23 - 00:00:40 - 00:01:35 00:05:02 00:04:06 إذاعة أصوات

 00:05:54 - - - - 00:00:32 00:05:22 إذاعة الرباط الدولية
 00:05:31 - - - 00:01:27 - 00:04:04 راديو بلوس البيضاء

 00:04:49 - 00:00:41 00:01:33 - 00:00:14 00:02:21 نيةالقناة الثا
 00:04:45 - 00:00:45 - 00:00:45 00:00:32 00:02:43 اإلذاعة الوطنية

 00:04:29 00:00:22 00:01:06 - 00:00:37 00:00:41 00:01:43 القناة األولى
 00:01:23 - - 00:00:41 - - 00:00:42 إذاعة ميد راديو

 00:01:02 - - - - 00:00:33 00:00:29 زيغيةاإلذاعة األما
 00:00:48 - - - - 00:00:19 00:00:29 قناة تمازيغت

 00:00:15 - - - - - 00:00:15 تي في 1ميدي 
 00 :00:00 - - - - - -  .إم. إذاعة شذى إف

 00 :00:00 - - - - - -  .إم. إف. إذاعة كازا إم
 01:23:55 00:00:22 00:03:12 00:04:55 00:14:59 00:17:03 00:43:24 المجموع

  .شخصية، ثالث منها نسائية 22وقد توزعت مداخالت املنظمات النقابية بني 

عن الفريق  ،)21(وحممد دعيديعة ) 22(وحازت ثالث شخصيات أكثر من عشر مداخالت، العريب احلبشي 
  .)19(الدميقراطية للشغل  األمني العام للمنظمةالفدرايل؛ وعلي لطفي، 

؛ وخدجية الزومي، )11(املغريب للشغلاألمانة العامة لالحتاد وآلت املداخالت النسائية لكل من أمل العمري، عن 
الدميقراطية  نائبة األمني العام للمنظمة؛ وفاطنة أفيد، )4(العام للشغالني باملغرب اللجنة التنفيذية لالحتاد عن 

  ).1(للشغل 

من املداخالت املسجلة  %13,94وهو ما ميثل نسبة  00:11:42النقابيات  وإمجاال بلغ جمموع مداخالت النساء
 ).01:23:55( 2013يف هذا الصنف من الفاعلني حول مشروع 

  :حضور المنظمات المهنية. 2

. من مداخالت الشخصيات العمومية %5,80نسبة  2014شكلت مداخالت املنظمات املهنية حول مشروع 
ويف صنف اخلدمات . حاضرة يف مخس خدمات فقط، أربعة منها خاصة) 00:25:55(وكانت هذه املداخالت 
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آلت إىل االحتاد العام  ،00:01:18وبلغ  مل يسجل حضور هذا الصنف من املتدخلني إال يف القناة األوىل ،العمومية
  .ملقاوالت املغرب

 2013من مشروعي سنة  وسجلت نفس األمهية اليت أولتها إذاعة أطالنتيك هلذا الصنف من املتدخلني يف كل
  :كما يوضح ذلك املبيان أسفله  2014و

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

0:17:17

0:20:10

0:23:02

2014و 2013توزيع مداخالت املنظمات املهنية بني مشروعي سنة 

2013املنظمات املهنية يف   2014املنظمات املهنية يف 

 ،من مداخالت هذا الصنف %42.89أي ما يعادل  00:16:17وشكلت مداخالت االحتاد العام ملقاوالت املغرب 
كما شكلت مداخالت االحتاد على إذاعة أطالنتيك لوحدها . املسجلة 26مداخلة من أصل  14مبا جمموعه 
  .من جمموع مداخالت املنظمات املهنية %37,88يعادل  ، أي ما00:09:49

  توزيع مداخالت المنظمات المهنية حسب الخدمات

 
االتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب
نقابة التجار الصغار 
 والكبار والحرفيين

الفدرالية العامة للنقل 
 عبر الطرق والموانئ

الكنفدرالية المغربية 
 للفالحة والتنمية القروية

الوطنية لتجار  الجمعية
 المواد الغدائية

 المجموع

 00:15:04 - 00:01:07 00:04:08 - 00:09:49 إذاعة أطالنتيك
 00:04:17 - - - 00:04:17 - اإلذاعة األمازيغية

 00:02:43 - 00:02:43 - - - إذاعة أصوات
 00:02:33 00:02:33 - - - - .إم. إف. كازا إم

 00:01:18 - - - - 00:01:18 القناة األولى
 00:25:55 00:02:33 00:03:50 00:04:08 00:04:17 00:11:07 المجموع

  .وتقامست ست شخصيات مهنية جمموع املداخالت الستة والعشرين املسجلة يف هذا الصنف من املتدخلني
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ائمتها جند على رأس ق ،وبالرجوع إىل الشخصيات اليت تناولت هذا املوضوع يف خمتلف اخلدمات السمعية البصرية
  . عبد القادر بوخريص، عن االحتاد العام ملقاوالت املغرب، مبا جمموعه مثان مداخالت

  .ولم تسجل أي مداخلة نسائية في هذا الصنف من المتدخلين

، حيث 2013عن مشروع  2014ومل خيتلف حضور املنظمات املهنية يف التغطية اإلعالمية للنقاش حول مشروع 
، منها ثالث تلفزات )2013يف مشروع ( نية فقط يف مخس خدمات مسعية بصريةسجل حضور أربع منظمات مه

وتقامست ثالث عشرة شخصية التسعة ). 00:29:39(ومل تصل مداخالت هذا الصنف إىل نصف ساعة . عمومية
ي كما مل تسجل أ). 00:20:50(ونال االحتاد العام ملقاوالت املغرب حوايل ثلث ساعة . وثالثني مداخلة املسجلة

  .مداخلة نسائية يف هذا الصنف من املتدخلني

V. نظرة عامة عن حضور الشخصيات العمومية النسائية في النشرات اإلخبارية  

طيلة السبعني مداخالت الشخصيات العمومية النسائية احملتسبة يف إطار تغطية النشرات اإلخبارية للمشروع  بلغت
وتقامست ). 07:26:35(مداخالت الشخصيات العمومية  من جمموع %8,83 وهو ما يشكل نسبة 00:39:26يوما 

، يف حني بلغ عدد مداخالت الشخصيات شخصية عمومية نسائية 19 )دقيقة 40حوايل (هذا احليز الزمين 
   .128العمومية الذكورية 

 ثالثة أصناف من الفاعلني فقط وهم أحزاب األغلبيةمداخالت الشخصيات العمومية النسائية ومهت 
  .كما سبق تبيان ذلك أعاله) 00:02:43(واملنظمات النقابية ) 00:17:45(وأحزاب املعارضة ) 00:18:58(

 %6,15للمعارضة و %12,42، مقابل %16,59صنف األغلبية إلى  من مشاركة المرأةوارتفعت نسبة ال
  .بالنسبة للمنظمات النقابية
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  توزيع حضور الشخصيات العمومية في النشرات اإلخبارية 
  )2014مشروع ( لنوعحسب ا

 الذكور اإلناث اإلذاعات والقنوات التلفزية
 %80,57 %19,43 القناة الثانية

 %83,14 %16,86 إذاعة الرباط الدولية

 %83,22 %16,78 تي في 1ميدي 

 %89,48 %10,52 إذاعة أصوات

 %89,66 %10,34 إذاعة أطالنتيك

 %90,26 %9,74 قناة تمازيغت

 %91,85 %8,15 .إم. شذى إف

 %93,57 %6,43 اإلذاعة الوطنية

 %94,29 %5,71 القناة األولى

 %94,48 %5,52 اإلذاعة األمازيغية

 %100,00 - .إم. إف. كازا إم

 %100,00 - إذاعة ميد راديو

 %100,00 - راديو بلوس البيضاء

 %91,17 %8,83 المجموع

الفرتة  لشرات اليت بثتها اخلدمات الثالث عشرة خالحضور الشخصيات العمومية النسائية يف الن نسبة قاربت 
ويالحظ . على القناة الثانية %19,43إىل  %0وتراوحت هذه النسبة حسب كل خدمة من . %9املعنية بالدراسة 

، يف حني غابت هذه املداخالت يف ثالث %10أن مخس خدمات خصصت للمداخالت النسائية أقل من 
  .خدمات

، 00:10:23فردت إذاعة أطالنتيك أكرب مدة زمنية خمصصة للنساء، حيث وصلت إىل ومن حيث احليز الزمين أ
  .%10,34 بلغتمشاركة بنسبة 

 128شخصية عمومية نسائية، مقابل  19ومن حيث الشخصيات العمومية المتدخلة، أعطيت الكلمة ل
  .شخصية ذكورية تناولت الكلمة
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  2014سنة  إلخباريةتوزيع المداخالت النسائية المسجلة في النشرات ا

 عدد المداخالت الحيز الزمني االنتماء التصنيف السخصية المتدخلة
 15 0:07:26 حزب األصالة والمعاصرة الربملانية املعارضة ميلودة حازب

 7 0:07:20 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية حكيمة فصلي

 6 0:01:58 ي لألحرارحزب التجمع الوطن الربملانية األغلبية 34نعيمة فرح

 5 0:04:25 حزب االتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية الربملانية املعارضة زبيدة بوعياد

 5 0:02:22 حزب التقدم واإلشتراكية الربملانية األغلبية كجمولة منت أبي

 4 0:02:22 االتحاد العام للشغالين بالمغرب مركزية نقابية خديجة الزومي

 4 0:01:03 حزب العدالة والتنمية الربملانية غلبيةاأل 35نزهة الوافي

 3 0:02:00 حزب العدالة والتنمية الربملانية األغلبية مينة ماء العينين

 3 0:01:53 حزب االتحاد الدستوري الربملانية املعارضة بشرى برجال

 3 0:01:17 حزب األصالة والمعاصرة الربملانية املعارضة خديجة الرويسي

 2 0:01:48 حزب الحركة الشعبية الربملانية األغلبية يففاطمة ضع

 2 0:01:32 حزب اإلستقالل الربملانية املعارضة مونية غالم

 2 0:00:34 حزب التقدم واإلشتراكية الربملانية األغلبية 36رشيدة الطاهيري

 2 0:00:33 حزب اإلستقالل الربملانية املعارضة نعيمة الرباع

 1 0:01:30 حزب العدالة والتنمية الربملانية يةاألغلب 37سعاد الشيخي

 1 0:00:23 حزب الحركة الشعبية الربملانية األغلبية 38لبنى أمهير

 1 0:00:23 حزب اإلستقالل الربملانية املعارضة فتيحة البقالي

 1 0:00:21 الفدرالية الديمقراطية للشغل مركزية نقابية ربيعة دراعو

 1 0:00:16 حزب االتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية لربملانيةا املعارضة رشيدة بنمسعود

، جند أن مداخالت ةوبالرجوع إىل نتائج الشخصيات العمومية يف اخلدمات السمعية البصرية الثالث عشر 
وهو  .00:33:54 بلغت يف النشرات اإلخبارية 2013الشخصيات العمومية النسائية احملتسبة يف إطار تغطية مشروع 

  ). 09:15:04(من جمموع مداخالت الشخصيات العمومية  %7,88 ثل نسبةما مي

) 00:13:00(، مهَّت هذه املداخالت أربعة أصناف من الفاعلني فقط وهم األغلبية 2014ومقارنة مع مشروع 
تفعت وار ). 00:01:33(واألحزاب غري املمثلة يف الربملان ) 00:11:42(واملنظمات النقابية ) 00:07:39(واملعارضة 

                                            
  . عضوة الفريق الربملاين للتجمع الوطين لألحرار مبجلس النواب - 34
  .عضوة الفريق الربملاين حلزب العدالة والتنمية مبجلس النواب - 35
  .فريق الربملاين حلزب التقدم واالشرتاكية مبجلس النوابعضوة ال - 36
  . عضوة الفريق الربملاين حلزب العدالة والتنمية مبجلس النواب - 37
  .عضوة الفريق الربملاين حلزب احلركة الشعبية مبجلس النواب - 38
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وسجلت أعلى نسبة . من األحزاب رغم قلة املداخالت املسجلة فيها األخري هذا الصنف منمشاركة املرأة نسبة 
  .شخصية نسائية 15شخصية عمومية، منها  149ـوأعطيت الكلمة ل. 10,2%يف إذاعة أطالنتيك ب شاركة املرأة مل

VI. تطور التغطية االعالمية للمشروع في النشرات اإلخبارية  

املعنية  العمومية واخلاصة س الرسم املبياين أسفله تطور التغطية اليت قامت �ا وسائل االتصال السمعي البصرييعك
ومتتد الفرتة . 2013يف النشرات اإلخبارية مقارنة مع نظريه لسنة  2014بالتتبع ملوضوع مشروع قانون مالية سنة 

أكتوبر بالنسبة  23( املشروع أمام أعضاء جملسي الربملان من تاريخ تقدمي ، كما سبق الذكر،املعنية �ذه الدراسة
  .)2013دجنرب  31(تاريخ املصادقة النهائية عليه إىل ) 2014ملشروع 

  تطور التغطية المخصصة للمشروع حسب أصناف الخدمات
  الخدمات الخاصة الخدمات العمومية

    
اخلدمات العمومية وجود ترابط يف  2014يعكس تطور احليز الزمين املخصص لتغطية مشروع 

)interdépendance (ابني ارتفاع هذا احليز الزمين وبني تداول املشروع يف اجللسات العامة اليت عقدها جملس 
وارتفعت هذه التغطية عند تقدمي مشروع قانون . وقد بلغت هذه التغطية أوجها يف مخس حمطات أساسية. الربملان

واخنفضت هذه التغطية إىل أدىن . يف اليوم املوايل له 1:35:39تقدمي املشروع و يوم 1:17:47املالية لتصل إىل 
منه، وهي الفرتة اليت تزامنت مع ختصيص  21نونرب إىل  15مستويا�ا لرتتفع من جديد خالل الفرتة املمتدة من 

لنيابية ورد وقد متحورت هذه اجللسات حول تقدمي مداخالت الفرق ا. سبع جلسات عمومية لتداول املشروع
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احلكومة يف إطار املناقشة العامة، قبل أن ختتتم باملصادقة على املشروع من طرف جملس النواب يف إطار القراءة 
  .األوىل

واخنفضت التغطية اإلخبارية املخصصة للمشروع إىل أدىن مستويا�ا خالل مناقشة املشروع داخل جملس 
اللذين تزامنا مع عقد أربع جلسات عمومية مت عقبها  2013دجنرب  20و 19املستشارين، ومل ترتفع إال خالل يومي 

  .رفض املشروع من طرف هذا ا�لس

، إال عند عقد جلسة 2014دجنرب  26و 25ومل ترتفع التغطية املخصصة للمشروع من جديد، خالل يومي 
  .نيةعمومية صوت فيها جملس النواب على الصيغة النهائية للمشروع يف إطار القراءة الثا

، مما يعكس من جهة ارتباطها 2013ويالحظ أن نفس املنهجية اتبعتها اخلدمات العمومية يف تغطيتها ملشروع 
تقديم مادة إعالمية بتغطية املشروع يف سياق املسطرة التشريعية اليت يسلكها داخل قبة الربملان واحلرص على 

ذه الخدمات ال تعكس مضامين المشروع هويستفاد من ذلك أن  .متوازية مع انعقاد الجلسات العامة
والقضايا الجوهرية التي يطرحها، من حيث انعكاساته على السياسات العامة، بقدر ما تلجأ إلى البحث عن 

  .تقديم مواقف الفاعلين حول مجريات مناقشة المشروع وتطورها

عرفت تذبذبا من أسبوع  وإذا كانت تغطية املشروع يف اخلدمات العمومية متحورت حول مخس حمطات، فإ�ا
  .آلخر وكانت حاضرة يف عدد أكرب من احملطات

ويفيد املبيان أعاله، أيضا، أن وسائل االتصال السمعي البصري اخلصوصية حافظت على وترية تغطيتها للمشروع 
طية تغويتبني أيضا أن . طيلة فرتة مناقشته رغم ضعف احليز الزمين املخصص له مقارنة مع اخلدمات العمومية

وهذا ما مت تسجيله أيضا خبصوص  اإلذاعات الخاصة كانت حاضرة حتى إبان غياب الجلسات العمومية،
  .2013مشروع 
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  :ملخص التغطية في النشرات اإلخبارية

أكتوبر إىل  23من ( 2014بلغ احليز الزمين اإلمجايل املخصص لتغطية مشروع قانون املالية لسنة 
يقل عن يومي عدل مب) 21:58:46(ساعة  22يف النشرات اإلخبارية ما يناهز ) 2013دجنرب  31
وقد مت رصد هذه التغطية يف تسعة عشر خدمة تلفزية وإذاعية أشارت إىل املوضوع يف . دقيقة 19

يف واحد  26:30:28ما قدره  2013وبلغ احليز الزمين اإلمجايل املخصص ملشروع . إحدى نشرا�ا
  .وعشرين خدمة تلفزية وإذاعية

فقط أفردت كل واحدة منها حيزا زمنيا يفوق ربع  *خدمة إذاعية وتلفزية ثالث عشرةويالحظ أن 
وبلغ إمجايل احليز . ساعة للمشروع يف النشرات اإلخبارية املبثوثة خالل الفرتة املعنية بالدراسة

املدة الزمنية بلغ حجم  كما، 20:40:06الزمين املخصص لتغطية املشروع من طرف هذه اخلدمات 
، منخفضا حبوايل )8:37:56(من نصف مدة البث املخصصة لتصرحيات خمتلف الفاعلني أقل 

ساعتني مقارنة مع تغطية السنة املاضية؛ مبا يبني أن جل اخلدمات املعنية بالدراسة اهتمت أكثر 
  .بنقل األخبار دون فتح نقاشات حوهلا

والفاعلني  6:13:54اليت بلغت  الفاعلني السياسينيوتوزعت مدة تناول الكلمة بني مداخالت 
واملنظمات املهنية ) 00:44:09(بني املنظمات النقابية  موزعة 01:11:55اليت بلغت  املهنيني

 ني املؤسساتينيوالفاعل، )00:01:51(وبضع مداخالت ملمثلني عن غرف مهنية ) 00:25:55(
  .)1:11:21(ن ياآلخر  مداخالت الفاعلني، مث )00:00:46(

فقد شكلت  ،06:13:54 ا زمنيا قدرهحيز  اليت بلغت الفاعلني السياسينيفئة إىل وبالنسبة 
 %30,57 أما أحزاب األغلبية فشكلت مداخال�ا نسبة ،%27,90 مداخالت احلكومة منها نسبة

  .لألحزاب غري املمثلة يف الربملان %3,32و ألحزاب املعارضة %38,21مقابل 

الوطنية، اإلذاعة األمازيغية، إذاعة الرباط الدولية، يت يف، قناة متازيغت، اإلذاعة  1القناة األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي - *
وإذاعة راديو بلوس البيضاء. إم. إف. ، إذاعة كازا إم.إم. إذاعة أطالنتيك، إذاعة أصوات، إذاعة شذى إف  
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جتاوزت تلك املخصصة ألحزاب ) 02:22:52(ويالحظ أن مداخالت أحزاب املعارضة الربملانية 
وهي نفس املالحظة اليت مت تسجيلها . 2014حول مشروع ) 01:54:18(األغلبية الربملانية 
ألحزاب  2:13:53مقابل  02:27:13، حيث حازت أحزاب املعارضة 2013خبصوص مشروع 
   .األغلبية احلكومية

وهو ما ، 00:39:26مداخالت الشخصيات العمومية النسائية يف النشرات اإلخبارية  وبلغت
وارتفعت نسبة ). 07:26:35(الشخصيات العمومية  من جمموع مداخالت%8,83 يشكل نسبة

بالنسبة  %6,15للمعارضة و 12،42%مقابل  16،59%يف صفوف األغلبية إىل  املشاركة النسائية
كما ارتفعت نسبة مداخالت الشخصيات العمومية النسائية املقدمة على   ،إىل املنظمات النقابية

ومن حيث . الشخصيات العموميةموع مداخالت جممن  %19,43نشرات أخبار القناة الثانية إىل 
أفردت إذاعة أطالنتيك أكرب مدة زمنية خمصصة للنساء، حيث ارتفعت إىل  ،احليز الزمين
 .%10,34 بنسبة بلغت 00:10:23
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  التغطية اإلالمية للمشروع يف أربع قنوات تلفزية: الثاين

 

  :التغطية في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية والنشرات اإلخبارية ملخص

قانون املالية، يف جمموع النشرات اإلخبارية والربامج احلوارية وا�الت تُبني النتائج اإلمجالية لتغطية مشروع 
اإلخبارية اليت قدمتها جمموع وسائل االتصال السمعي البصري خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تقدمي املشروع 

ملشروع مل ، أن احليز الزمين املخصص لتغطية ا2013دجنرب  31 املصادقة النهائية عليهإىل  2013أكتوبر  23
من احليز الزمين اإلمجايل للمداخالت يف النشرات اإلخبارية  %3ساعة، وهو ما ميثل أقل من  46يتجاوز 

  .2013والربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية اليت مت تقدميها خالل نفس الفرتة من سنة 

يف  2014ن املالية لسنة وخصصت ثالث عشرة خدمة إذاعية وتلفزية أكثر من ربع ساعة لتغطية مشروع قانو 
مل تزد اخلدمات اإلذاعية والتلفزية اليت خصصت أكثر من نصف ساعة لتغطية  ،وباملقابل. نشرا�ا اإلخبارية

  . تسعةالعن  املشروع يف براجمها احلوارية وجمال�ا اإلخبارية

ت الربملانيني أكثر من يف إطار تغطيتها للمشروع باألخص على مداخال واعتمدت القنوات التلفزية واإلذاعية
  .أو مجعويني نقابيني أو مهنيني أو أساتذة جامعيني أو خرباء اقتصادينيالفاعلني اآلخرين 

الربط بني تغطية موضوع قانون املالية وبني تطور  يف ويفيد االعتماد على مداخالت الشخصيات الربملانية
  . منها املشروع النقاشات الربملانية يف إطار املسطرة التشريعية اليت مير

 ت مشروع امليزانية، مقارنة بالرجال،مهيف التدخالت اليت  النسائية املشاركةويستخلص كذلك ضعف نسبة 
  .مع وجود بعض االستثناءات �م اإلذاعة الوطنية والقناة الثانية وإذاعة لوكس راديو
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 الجزء الثاني

   2014 ةلسن المالية قانون لمشروعالتغطية اإلعالمية قراءة في 

  ذات البرمجة العامة  تلفزيةالقنوات الفي 
  )تمازيغت وقناة في تي 1 ميدي قناة الثانية، القناة األولى، القناة(
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�لسي الربملان، سبعون تستغرق مناقشة مشروع قانون املالية، وفقا للقانون التنظيمي للمالية والنظامني الداخليني 
وختصص ثالثون يوما األوىل لإلحالة األوىل . يوما من تاريخ إيداعه مبجلس النواب إىل تاريخ املصادقة النهائية عليه

، قبل أن حيال )يوما 30(وبعد املصادقة عليه داخل هذا ا�لس، حيال على جملس املستشارين . على جملس النواب
لنواب للنظر يف التعديالت اليت أدخلت عليه، على أن تتم املصادقة النهائية على املشروع للمرة الثانية على جملس ا

يدخل حيز التنفيذ يف فاتح لوينشر يف اجلريدة الرمسية، بعد النظر ملطابقته للدستور من طرف ا�لس الدستوري، 
  . يناير

يداع مشروع قانون املالية للسنة املالية ، عن إ2013أكتوبر  22وقد أعلنت وزارة االقتصاد واملالية، بتاريخ 
من  75والوثائق املرافقة له، لدى جملس النواب مث لدى جملس املستشارين، وذلك طبقا ملقتضيات الفصل 2014

، مت 2013أكتوبر  23ويف يوم  .من القانون التنظيمي لقانون املالية 33الدستور واآلجال املنصوص عليها يف املادة 
، ادريس األزمي املنتدب يف امليزانية والوزير ؛من طرف وزير االقتصاد واملالية، حممد بوسعيدتقدمي املشروع 

كما مت يف نفس اليوم تقدمي املشروع داخل جلنة االقتصاد . يف جلسة عامة مشرتكة بني جملسي الربملان ،اإلدريسي
  .واملالية مبجلس النواب

نواب حسب املقتضيات الدستورية، شرعت جلنة املالية والبنيات بعد وضع وتقدمي مشروع قانون املالية مبجلس ال
، أ�ت اللجنة دراسة 2013/11/07وبتاريخ . 2013/10/30االقتصادية يف املناقشة العامة للمشروع ابتداء من تاريخ 

 110ة على اجلزء األول من املشروع بأغلبي ،17/11/2013 ووافق ا�لس، بتاريخ. مواد اجلزء األول من املشروع
، وافق ا�لس على اجلزء الثاين من 20/11/2013 وبتاريخ. وبدون أي امتناع عن التصويت 37أصوات ومعارضة 

  .وبدون أي امتناع عن التصويت 95صوتا ومعارضة  164املشروع وعلى املشروع برمته بأغلبية 

لتجهيزات والتخطيط والتنمية اجلهوية أمام جلنة املالية وا همت تقدمي ،وبعد إحالة املشروع على جملس املستشارين
ومت رفض اجلزء . 2013/12/02وشرعت هذه األخرية يف املناقشة العامة للمشروع بتاريخ . 2013/11/26بتاريخ 

أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت من طرف هذه اللجنة  6صوتا ومعارضة  15األول من املشروع بأغلبية 
املشروع، برمته من طرف جملس املستشارين، يف جلسة عامة بتاريخ كما مت رفض . 2013/12/17بتاريخ 

2013/12/19. 

للبث يف املواد املعدلة من  24/12/2013وبعد إحالة املشروع على جملس النواب للمرة الثانية، مت تأجيل جلسة 
راءة الثانية وافقت اللجنة على املشروع كما عدل يف إطار الق 25/12/2013وبتاريخ . طرف جملس املستشارين
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كما وافق جملس النواب يف جلسة عامة على . وبدون أي امتناع عن التصويت 11صوتا ومعارضة  25بأغلبية 
  .وبدون أي امتناع عن التصويت 59صوتا ومعارضة  186املشروع بأغلبية 

مناسبة الشركات الوطنية في النقاش العمومي، بالوقوف على مدى مساهمة وتتوخى الدراسة يف هذا اجلزء 
عن  مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، والتزامها بما تنّص عليه دفاتر التحمالت من إخبار آني 

كل األحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر باهتمام الرأي العام والتطورات الطارئة على هذه األحداث، 
  . ومةمما من شأنه أن يلبي حاجيات المواطن المرتبطة بحقه في المعل

 واعتبارا الرتفاع نسبة مشاهدة التلفزيون مقارنة مع اخلدمات اإلذاعية واعتبارا أيضا لدور التلفزيون وتأثريه القوي،
فستقتصر الدراسة يف هذا اجلزء على القنوات التلفزية  ،نظريا�ا املعاصرة يف هذا املوضوعحسب غالبية البحوث و 

وذلك عرب  ،الخبرفي  حق المواطن عمهذه القنوات  تعاطيعلى  حماولة للوقوف، يف 39ذات الربجمة العامة
ّمت  على شبكة قراءة ت الدراسةاعتمد(استخراج خمتلف املواضيع ذات العالقة مبشروع قانون املالية، وكيفية تناوهلا 

أكتوبر  23من سواء يف الربامج اإلخبارية أو النشرات اإلخبارية، خالل الفرتة املمتدة ) 4امللحق رقم يف إدراجها 
  .2013دجنرب  31إىل 

التغطية التي قامت بها وسائل االتصال السمعي البصري في البرامج الحوارية والمجالت ويقدم هذا اجلزء 
اإلخبارية كما في النشرات اإلخبارية من عرض المشروع إلى المصادقة النهائية عليه ونشره بالجريدة 

ساعة ونصف في مجموع النشرات والبرامج الحوارية  ةعشر ومل تزد هذه التغطية عن ثالث . الرسمية
  .ربع خالل الفترة المعنية بالدراسةوالمجالت اإلخبارية التي قدمتها القنوات األ

                                            
، ومل يتم تناول ) غطت فرتة ما قبل تغيري الوضع القانوين هلذه القناةالدراسة (يت يف  1ميدي  -القناة األمازيغية  –القناة الثانية _ القناة األوىل   39  

  .األوىل والثانيةالقناتني املغربية أل�ا تعتمد أساسا على إعادة بث برامج القناة 
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  )2014مشروع ( توزيع التغطية اإلخبارية بين القنوات األربع حسب صنف البرامج

 المجموع المجالت اإلخبارية النشرات اإلخبارية الخدمة
 5:45:54 3:57:32 1:48:22 اة األولىالقن

 3:38:33 1:11:28 2:27:05 تي في 1قناة ميدي 

 2:57:34 1:42:44 1:14:50 القناة الثانية

 1:10:24 0:50:50 0:19:34 قناة تمازيغت

 13:32:25 7:42:34 5:49:51 المجموع
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خالل الفرتة براجمها احلوارية وجمال�ا اإلخبارية  تناولت القنوات التلفزية األربع مشروع قانون املالية بالتغطية يف
حلقة  76أو حلقة من هذه ا�الت والربامج، بينما بثت  اعدد 23يف  2013دجنرب  31أكتوبر إىل  23املمتدة من 

وبلغ احلجم الزمين اإلمجايل املخصص لتغطية املشروع يف هذا الصنف من . من نفس الربامج خالل نفس الفرتة
من املدة  %7,31، أي بنسبة خالل السبعني يوما يف القنوات األربع )7:42:34(أقل من مثان ساعات  الربامج

وتراوح هذا احليز بني أربع ساعات . الزمنية اإلمجالية للربامج املقدمة يف بث أول للربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية
يت يف وأقل من ساعة يف قناة  1ساعة ونصف يف قناة ميدي بالقناة األوىل وأقل من ساعتني بالقناة الثانية وأقل من 

  .متازيغت

  )2014مشروع ( توزيع حلقات البرامج التي غطت المشروع مقارنة مع الحلقات المقدمة خالل فترة الدراسة

 عدد الحلقات المقدمة حلقات تناولت المشروع اسم البرنامج الخدمة

 القناة األولى
 9 6 »شؤون برلمانية«

 13 2 »ايا وآراءقض«

 7 2 »ضيف األحد«

 القناة الثانية
 10 8 »مجلة البرلمان«

 9 0 »مباشرة معكم«

 قناة تمازيغت
 5 1 »طريق المواطنة«

  4 1  الشأن المحلي

 تي في 1قناة ميدي 
 9 1 »ملف للنقاش«

 7 0 »مواطن اليوم«

 3 2 »دقيقة لإلقناع 90«

 76 23 المجموع

  اإلخبارية في البرامج الحوارية والمجالتقراءة في التغطية اإلعالمية المخصصة للمشروع : أوال
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اإلخبارية مت أساسا يف ا�لتني  احلوارية وا�الت ل أعاله، فإن تغطية املشروع يف إطار الربامجوكما يبني اجلدو 
جملة "يف األوىل وست حلقات من " شؤون برملانية"املخصصتني لتغطية األنشطة الربملانية، ست حلقات من 

  .يف القناة الثانية" الربملان

ليت يساهم فيها عدد أكرب من املتدخلني، فإما أ�ا مل ختصص إال حلقة أما الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية ا
  . الذي تبثه القناة الثانية" مباشرة معكم"كحالة   له إال جزئيا أو تغاضت عن تناولهوحيدة للموضوع أو مل تتناو 

من حلقة يوم ويتعلق األمر بكل . يشار إىل أنه مت استثناء حلقات تطرقت للموضوع قبل تاريخ تقدمي املشروعو 
الذي تقدمه قناة  "ملف للنقاش"من برنامج  13/10/2013، وحلقة يوم "مباشرة معكم"من برنامج  09/10/2013

  .الذي تقدمه القناة األوىل "قضايا وآراء"من برنامج  22/10/2013حلقة يوم ، و يت يف 1ميدي 
بأكملها للموضوع، ومت تسجيل  "قضايا وآراء" من برنامج 29/10/2013القناة حلقة يوم هذه وقد خصصت 

يت يف وحلقة يوم  1على قناة ميدي "ملف للنقاش"  من برنامج 27/10/2013نفس املالحظة بالنسبة حللقة يوم 
دقيقة أو  52(على قناة متازيغت، وهي برامج من احلجم الكبري   "طريق المواطنة"  من برنامج 25/11/2013

  ).أكثر

حلقة، ملناقشة موضوع مشروع قانون املالية عرب  23، من أصل 40حلقة 15القنوات التلفزية األربع وخصصت 
استضافة فاعلني ملناقشة املشروع كموضوع حموري هلذا احللقات، بينما مت التطرق له يف مثان حلقات أخرى 

  .متحورت حول مواضيع أخرى غري قانون املالية

                                            
  .يتم احتساب البث األول فقط  40
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  )2014مشروع ( توزيع التغطية المخصصة للمشروع حسب كل البرامج المقدمة

  حلقات خصصت اسم البرنامج الخدمة
 بأكملها للمشروع

  حلقات تناولت
 جزئيا المشروع

 المجموع

 القناة األولى
 2 2 0 »ضيف األحد«

 6 0 6 »شؤون برلمانية«

 2 1 1 »قضايا وآراء«

 8 2 6 »مجلة البرلمان« القناة الثانية

 1 0 1 »طريق المواطنة« قناة تمازيغت

 1 1 0 »المحليالشأن «

 1 0 1 »ملف للنقاش« تي في 1قناة ميدي 

 2 2 0 »دقيقة لإلقناع 90«

 23 8 15 المجموع

ضيف "وحلقتني من  "قضايا وآراء"موضوع قانون املالية يف حلقة واحدة من برنامج إىل ومتت اإلشارة عرضا 
على  "تسعون دقيقة لإلقناع"ن برنامج على القناة األوىل، كما مت اعتماد نفس األسلوب يف حلقتني م "األحد

  .على قناة متازيغت "الشأن المحلي"يت يف وحلقة من برنامج  1قناة ميدي 

I. نسب مشاهدة الحلقات المعنية بالدراسة  

، على عكس حلقة دد مشاهديها عتبة المليون مشاهدلم يصل عالبرامج المخصصة للمشروع يالحظ أن 
اليت خصصت للدخول الربملاين واخلطاب امللكي حيث ارتفع عدد " وآراءقضايا "من برنامج  15/10/2013يوم 

 .%12حبصة مشاهدة بلغت ) 1.570.000(مشاهد  ونصف مشاهديها إىل أكثر من مليون

عدد األشخاص وبالرجوع إىل املعطيات املتوفرة حول نسب املشاهدة اخلاصة بالقناتني األوىل والثانية، يتبني أن 
حبصة مشاهدة ألف مشاهد،  477بلغ حوايل  "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013يوم حلقة  االذين شاهدو 

يتبني أن  "شؤون برلمانية"لة � وبالنسبة .خمتلف القنوات التلفزية امن جمموع املشاهدين الذين تابعو  %5ناهزت 
  .ألف شخص يف احللقتني األخريتني 800قارب  هاعدد مشاهدي
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  "شؤون برلمانية"ج تطور نسب مشاهدة برنام

 

دجنرب بتناول موضوع  15من جهة أخرى، ميكن الربط بني موضوع احللقتني مبضمو�ما حيث ارتبطت حلقة يوم 
  .فتطرقت للمصادقة النهائية على املشروع 2013دجنرب  29تقنني زراعة القنب اهلندي، أما حلقة يوم 

نصف مليون إال يف حالتني، األوىل �م حلقة يوم وارتباطا بالدراسة، مل يتجاوز عدد مشاهدي الربنامج 
) 606000(اليت تطرقت لرفض املشروع من طرف جملس املستشارين " شؤون برلمانية"من برنامج  24/11/2013

  للمصادقة النهائية على املشروع تاليت تطرق، املشار إليها أعاله، و 29/12/2013والثانية ختص حلقة يوم 

 )828 000.(  

، خالل الفرتة "شؤون برلمانية"سجل نسب مشاهدة أكثر ارتفاعا من جملة  "ضيف األحد"برنامج ويالحظ أن 
اليت  ،"ضيف األحد"من برنامج  27/10/2013وارتباطا مبوضوع الدراسة، فقد تابع حلقة يوم . املعنية بالدراسة

عدد  بلغستضافت محيد شباط اليت ا 03/11/2013، أما حلقة يوم امشاهد 000 048 1استضافت نبيل بنعبد اهللا 
  .مشاهد 000 804املشاهدين هلا 



 74 

  "مجلة البرلمان"تطور نسب مشاهدة برنامج 
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  .ألف مشاهد 600ألف و 300الذي تقدمه القناة الثانية بني  "مجلة البرلمان"تراوح عدد املشاهدين لربنامج و 

II. لبرامج التي تناولت المشروعا أجناس:  

، خالل الفرتة املعنية بالدراسة، يف املشروعك أعاله، فإن القنوات التلفزية األربع تناولت كما ّمتت اإلشارة إىل ذل
  . ، مخس منها أفردت حلقة أو أكثر للموضوع41مثانية برامج خمتلفة

الذي  "شؤون برملانية"ويتعلق األمر بللموضوع، ) حلقة 15من بني (حلقة  12ويالحظ أن برناجمني فقط خصصا 
هذان الربناجمان وإن كانا خمتلفني يف شكلهما فهما  .الثانية القناة الذي تبثه "الربملان جملة"و وىلاأل تبثه القناة
  .ملتابعة األنشطة الربملانيةخمصصان 

 كل يف وحيد ضيف استجواب شكل على يتم والذي األوىل القناة تبثه الذي" األحد ضيف"برنامج  وباستثناء
، متدخل من أكثر تستضيفت كليا للموضوع تأخذ إما شكل برامج حوارية اليت خصص الربامج باقي فإن حلقة،

  . وخمتلفة األجناس الصحافيةأو جمالت تتكون من فقرات متعددة 

 الربملانية األغلبية نم واحدة عموميتني، شخصيتني بني دقيقة، 30 مّدته ،، عبارة عن حوار"شؤون برملانية"فربنامج 
 فيتكون من عّدة فقرات منها دقيقة، 26 حجم منوهو  ،"الربملان جملة" أّما .نيةالربملا املعارضة نم والثانية

  .  من ميادين أو مشارب سياسية خمتلفة اثنتني وتستضيف فقرة حوار شخصيتني ،"حوار" و "الروبورطاج"

                                            
  ...أو روبورطاج أو حتقيق أو وثائقي يقصد يف هذه الدراسة بأجناس الربامج إن كانت حوارية أو تفاعلية أو على شكل جمالت -  41
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ل أربعة ستضيف على األقت  دقيقة، 90 حجم من ،ةحواري جملة فهي )القناة األوىل( "وآراء قضايا" جملةأّما 
   .ضم كذلك روبورطاجاتوت، ...ضيوف، سياسيني ونقابيني وغريهم

 ونصف ساعة ومّدته متازيغت قناة هتقدم) "املواطنة طريق"( "نتامورت أبريد"ومن نفس اجلنس الصحايف، برنامج 
 من ضيفني جزء كل يف الربنامج مقدمة وتستضيف). جزء لكل دقيقة 45 حوايل( جزءين يف بثه ويتم، الساعة
  . للنقاش املطروحة القضايا حول روبورطاجات تقدمي مع واملعارضة، األغلبية

يستضيف،  وهويت يف،  1لقناة ميدي  "ملف للنقاش"ومن الربامج اليت أفردت حلقة كاملة للمشروع ، كذلك، 
، تفاعليةالشاشة ال باللجوء إىلويتميز هذا الربنامج . دقيقة، عدة شخصيات لتناول موضوع احللقة 72خالل 

  .للشرح والتبسيط من خالل اجلداول واملبيانات

III. التغطية الموضوعاتية للمشروع في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية  

بتقدمي السياقات السياسية واالقتصادية  اهتمت يف البداية القنوات األربعيتبني من خالل معاينة الربامج املعنية أن 
لسؤال اإلعداد للمشروع وتقدميه من طرف  توقد تطرق. ء فيها إعداد وعرض املشروعوالوطنية والدولية اليت جا

أيضا  وناقشت .حكومة حديثة العهد بالتشكيل ومدى مسامهة وزراء التجمع الوطين لألحرار يف هذا اإلعداد
التوازنات املاكرو  الفرضيات اليت ُبين عليها املشروع ومرتكزاته األساسية كدعم اإلصالحات اهليكلية واحلفاظ على

  . 42اقتصادية

                                            
طرق للسياق بالرجوع إىل املناقشة العامة للمشروع، استنادا إىل التقرير النهائي للجنة االقتصاد واملالية مبجلس النواب، جند أ�ا انطلقت من الت -  42

أثريات السياق الدويل واإلقليمي على التجربة املغربية وسارت النقاشات يف اجتاه حتليل ت. السياسي الذي طبع مرحلة إعداد مشروع قانون املالية
اعتربت األغلبية أن احلكومة نصبت يف يناير  ،وخبصوص تنصيب احلكومة. وتداعيات األزمة احلكومية وتأخر تشكيلها على سري اإلصالحات الكربى

أو حالة ما بعد من الدستور  105و 103يف الفصول  االت املضمنةاحلوال ميكن أن يقع أي تنصيب جديد ما دامت مل تقع أي حالة من  2012
  . االنتخابات

بادرات ويف موقف معارض، اعتربت فرق املعارضة أن إجراءات متديد آجال حكومة تصريف األعمال أثر سلبا على تدبري الشأن العام، وذلك بتوقيف امل
وأوضحت فرق املعارضة أنه بعد انتظار طويل . غرب فرصا لإلقالع اإلقتصادياإلصالحية الكربى يف ظل انتظارية عاىن منها املغاربة، وفوتت على امل

عن تقدمي وتكتم على جمريات املفاوضات مت أخريا تعيني احلكومة، وأن هذه األخرية ال برنامج هلا، وال ترتكز على أي أساس دستوري حبكم امتناعها 
عارضة سؤال دستورية احلكومة اجلديدة، معتربة أن احلكومة تشتغل بربنامج سياسي ساهم يف ويف ظل هذا الوضع، طرحت فرق امل. برناجمها أمام الربملان

  .وضعه حزب سياسي انتقل إىل املعارضة، وآخر قام بالعكس بالتصويت ضده واليوم سيطبقه
احرتام احلكومة لآلجال الدستورية إليداع وخبصوص الوضعية االقتصادية وعالقتها بقانون املالية، فقد مثنت عدد من الفرق النيابية مبجلس النواب 

ومث تثمني جمموعة من اإلجراءات كتخفيض مثن الدواء، وتقليص العجز احلاصل يف السكن املخصص . مبا فيها أحزاب املعارضة ،مشروع قانون املالية
وحتسن ترتيب املغرب يف التقارير الدولية،   ؛اعدمليار درهم لضمان دميومة خدمات التق 12للطبقة الوسطى، ودعم صندوق التكافل العائلي وختصيص 
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ومت كذلك تناول . وباألخص الشق املتعلق بالضريبةاألبعاد االجتماعية للمشروع،  وتناولت برامج القنوات األربع
 ة الوسطى وبتعميم التغطية الصحيةإجراءات ذات أبعاد اجتماعية خصوصا منها املرتبطة بالسكن املوجه للطبق

  . وبالتعليم

استثناء مع  ،برامج تستهدف المواطن لتحسيسه بأهمية المشروع في حياته اليوميةيص عدم تخصويسجل 
في  عدم اإلشارة نهائياويف نفس السياق يالحظ . متازيغت لقناة "طريق المواطنة"ربنامج وحيد ويتعلق األمر ب

رة المالية منذ تنشره وزاملخص مبسط لمشروع قانون المالية وهو " ميزانية المواطن"أي من الحلقات إلى 
  .43املذكورة ، كما ورد يف متهيد الوثيقةإلشراك المواطن في النقاش حول الموضوع 2012سنة 

                                                                                                                                        
كما مثنت هذه الفرق جمهودات احلكومة للرفع من الطلب الداخلي، مع األخذ بعني االعتبار وضعية املالية . كتقرير البنك الدويل حول مناخ األعمال

  .العمومية واحلفاظ على التوازن املايل يف مواجهة الضغط اخلارجي
لك، ذهبت فرق املعارضة إىل أن املشروع يسري يف منطق االستخفاف باحلالة االقتصادية واالجتماعية للبالد، وهو تعبري عن وعلى النقيض من ذ

ومت التأكيد على أن . التناقضات والعجز احلكومي، ويفتقر إىل أية فكرة مبتكرة أو توجهات عقالنية كربى أو خطة للتنمية تعطي دفعة قوية لالقتصاد
، مع اعتبار أن الوضعية احلالية اليت يعيشها املغرب مماثلة لفرتة التقومي اهليكلي من خالل العديد من  يؤدي إىل السكتة القلبية"ون املالية قد مشروع قان
رتبطة باملشروع واليت ال كما مت التطرق للوثائق امل. ومت اقرتاح ختصيص نسبة من ميزانية االستثمار إلمتام املشاريع اليت مت إطالقها يف السابق. املؤشرات

وكيفية متكن النواب من مناقشة املشروع يف غياب ألي عمل تشاركي خالل مرحلة اإلعداد، وذلك من أجل دراسة الفرضيات اليت ينبين عليها املشروع 
  .إعدادها وربطها بالواقع

  
جناز األهداف املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذا الوسيلة املثلى يكتسي قانون املالية أمهية بالغة، بصفته األداة الرئيسية بيد احلكومة إل" -  43

  .كما حيظى هذا القانون بتتبع واهتمام املواطنني ملا يرتتب عنه من آثار مباشرة على الظروف املعيشية للمواطن. لتحديد أولويات اإلنفاق العمومي
وذلك استمرارا للمبادرة اليت مت  2013سنة الثانية على التوايل ميزانية املواطن اليت تقدم قانون املالية لسنة ويف هذا اإلطار تصدر وزارة االقتصاد واملالية لل

، واليت تندرج يف إطار اجلهود املبذولة لتحسني التواصل مع املواطن وتكريس احلقوق واحلريات اليت نص عليها الدستور، 2012اختاذها خالل سنة 
  .ولوج إلى المعلومةالحق في الخاصة منها 

العام حول  ويف هذا الصدد، �دف ميزانية املواطن إىل إرساء قواعد احلكامة اجليدة والشفافية من خالل إشراك املواطن بشكل أكثر فاعلية يف النقاش
  .ياساتالسياسات واالختيارات العمومية اليت تعرب عنها ميزانية الدولة واملواضيع املالية وكذا تتبع تنفيذ هذه الس

مفهوم هذا، وقد عملت الوزارة، بعد التشاور مع بعض الفعاليات املدنية املعنية، على إغناء ميزانية املواطن هلذه السنة بتقدمي ملخص، مبسط و 
ادية وكذا املوارد ، مع الرتكيز على املؤشرات املاكرواقتص2013للمعطيات امليزانياتية، خصوصا الفرضيات والتوجهات األساسية لقانون املالية لسنة 

واحلفاظ على احملصلة من خمتلف املصادر وتوزيع النفقات حسب احملاور الرئيسية للسياسات االجتماعية، باإلضافة إىل التدابري ذات الطابع االقتصادي 
  ."القدرة الشرائية للمواطنني
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  )2014( المتناولة في حلقات البرامج المخصصة لتغطية مشروع قانون المالية اضيعالمو توزيع 

اسم  الخدمة
 البرنامج

 المواضيع الرئيسية المتناولة تاريخ الحلقة

 نيةالقناة الثا
مجلة "

 "البرلمان

26/10/2013 
  .املرتكزات والفرضيات

 .أهم التدابري واإلجراءات

 اجلانب الضرييب يف املشروع من خالل الرفع من قيمة بعض الضرائب وفرض أخرى جديدة 02/11/2013
 ).تضريب الفالحة+ الضريبة على القيمة املضافة (

09/11/2013 
  .ية الوطنيةامليزانية الفرعية لقطاع الرتب

 .ميزانية املندوبية العامة للسجون: امليزانية الفرعية لقطاع العدل

16/11/2013 
  .واقع اإلدارة املغربية وإشكالية كتلة األجور وتأثريها على االقتصاد الوطين

، وضعية املوظفني من الناتج الداخلياخلام% 11كتلة األجور تشكل (مناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الوظيفة العمومية 
 ).والرتقيات، التشغيل العمومي وملف املعطلني

  .مناقشة املشروع ودراسة التعديالت ومسامهة النواب 23/11/2013
 .التدابري االجتماعية وإصالح للضريبة على القيمة املضافة

14/12/2013 
  .امليزانية املخصصة لوزارة العدل مبشروع قانون املالية

 .ل العائلي وامليزانية املرصودة لهصندوق التكاف

 القناة األولى

شؤون "
 "برلمانية

  ).التنصيب الربملاين للحكومة وإشكالية تقدمي برنامج حكومي جديد(السياق العام لتقدمي املشروع  27/10/2013
 .املرتكزات والتوجهات العامة وأهم التدابري واإلجراءات املتخذة

03/11/2013  
  ,للمشروع املناقشة العامة

  ,التدابري املتخذة يف إطار اجلانب االجتماعي للمشروع

  .ومدى انسجامه مع التوجهات الكربى للربنامج احلكومي 2014مناقشة البعد االجتماعي ملشروع قانون ميزانية   10/11/2013

24/11/2013  
  .السياق العام والظرفية االقتصادية والسياسية إلعداد وتقدمي املشروع

  .نقاش العام ومسطرة املصادقة على املشروعال
  ).السكن، التشغيل، الصحة، الضرائب(عدد من اإلجراءات والتدابري 

08/12/2013  
  .مناقشة مشروع قانون املالية يف جملس املستشارين

  .فرض الضريبة على القطاع الفالحي والضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لقطاع الصيد البحري

29/12/2013  
  .إسقاط مشروع قانون املالية من طرف املعارضة يف جملس املستشارين

  .التعديالت املرتبطة بالضرائب
قضايا "

 "وآراء
 ).الضريبة على القيمة املضافة، التعليم، السكن، الصحة، العامل القروي(األبعاد االجتماعية للمشروع  29/10/2013

 1قناة ميدي 
 تي في

ملف "
 27/10/2013 "للنقاش

  .موازاة مع تقدمي مشروع قانون املالية موضوع العمل احلكومي والربملاين يف الدخول السياسي،
 .موقع التدابري املرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والتشغيل والعامل القروي

 قناة تمازيغت
طريق "

 "المواطنة
  .جتماعيةاألبعاد واملرتكزات وأهم املضامني اال: تقدمي املشروع 25/11/2013

 .اجلانب الضرييب للمشروع خاصة الضريبة على الفالحة

 )دقيقة فأكثر 52(حلقة من براجمها من احلجم الكبري  كل واحدة منها  ويبني اجلدول أن ثالث قنوات خصصت
ن م 29/10/2013وهكذا تناولت القناة األوىل موضوع األبعاد االجتماعية للمشروع يف حلقة يوم . ملناقشة املشروع

يت  1على قناة ميدي  "ملف للنقاش"من برنامج  27/10/2013ومتحور موضوع حلقة يوم . "قضايا وآراء"برنامج 
ومن جهتها تناولت قناة متازيغت . يف حول تقدمي مشروع قانون املالية بني الدخول السياسي وتعيني احلكومة
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والذي تناولت يف جزءه  "طريق المواطنة" من برنامج 25/11/2013 موضوع قانون املالية عرب ختصيص حلقة يوم
  . الثاين النقاشات الدائرة حول املشروع ومدى استيعا�ا من طرف املواطن

 تغطية اإلجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة .1

 ولح الوطنية املناظرة لتوصيات والتشاركي التدرجيي التفعيل على تسهر أن احلكومة 2014جاء يف تقدمي مشروع 
 شامل إصالح واعتماد الضريبية، اإلعفاءات وعقلنة الضرييب، الوعاء توسيع على العمل خالل من اجلبايات
  .الضريبية واإلدارة املواطن بني واملصاحلة الشراكة آليات وتوطيد املضافة، القيمة على الضريبة ملنظومة

ففيما اعترب . عارضة الربملانية من جهة أخرىسجاال بني احلكومة وأغلبيتها من جهة وامل 44وخلقت هذه التدابري
الطرف األول أن هذه التدابري تدخل يف إطار إصالح جذري لنظام الضريبة على القيمة املضافة، ارتأت املعارضة 

، عن وأن احلكومة ،أن هذه التدابري تدخل يف سياق النهج التقشفي للمشروع واعتربته برنامج تقومي هيكلي جديد
  .إمنا تستهدف تفقري الفئات اهلشة ،دد من املنتجات األساسية كامللح ومصربات السردينتضريب ع طريق

ويبدو جليا أن القنوات األربع اهتمت بشكل خاص �ذه النقطة، إذ مت تناول املقتضيات املرتبطة مبوضوع الضريبة 
، 27/10/2013(اة األوىل على القن "شؤون برلمانية"أربعة من برنامج  :على القيمة املضافة يف تسع حلقات

على القناة الثانية  "مجلة البرلمان"وثالث حلقات من برنامج ) 29/12/2013، و10/11/2013، و03/11/2013و
من برنامج  29/10/2013، باإلضافة إىل حلقة يوم )23/11/2013، و16/11/2013، 02/11/2013حلقات (

                                            
، 10%وذلك بالتوحيد التدرجيي لألسعار، حلصرها يف سعري  االنطالق يف إصالح الضريبة على القيمة املضافة،شدد النص التقدميي على  - 44

  .الضرييب ، مع إرجاع دين الضريبة على القيمة املضافة املرتاكم، واعتماد التشاركية يف التنزيل املتدرج لتوصيات املناظرة الوطنية حول اإلصالح20%و
 إجناز يف وللشروع. اجلبايات حول الوطنية عن املناظرة الصادرة لتوصياتا أهم إحدى املضافة، حبسب املشروع، القيمة على الضريبة إصالح ويشكل

 من للتخفيف وذلك فقط سعرين على األسعار لالقتصار من احلد مسلسل يف قدما والسري للوعاء األمثل التوسيع على مت الرتكيز الكبري، الورش هذا
  .الضرييب الدين إرجاع وتعميم التلقائي التصريح نظام وإحداث شهر يف ددالزمين احمل الفاصل قاعدة وإلغاء، (date butoir)املصدم  حاالت

 أو %10 سعر يف تطبيق 2014 خالل سنة تطبيقها املقرتح التدابري القادمتني وتتمثل السنتني خالل التدابري هذه تطبيق ومن املنتظر أن يتم
 اليت اإلعفاءات خالل إلغاء من الوعاء توسيع إىل اهلادف املضافة القيمة على الضريبة إصالح إطار اخلدمات املعفاة يف أو املنتجات بعض على20%

 مباشرة املقدمة املطعم ويتعلق األمر خبدمات %7 لسعر اخلاضعة املنتجات بعض على %10 أوال، تطبيق سعر: وذلك وفق التوزيع التايل .مربرة تعد مل
 لتغذية املخصصة السردين، واألغذية ومصربات الطبيعية، حالتهما يف مات، اخلشب والفلنياحلما استغالل ملستخدميها، وعمليات املقاولة طرف من

البحري،  الصيد ومعدات والربافني، ا�فف، والشموع والتني كالزبيب %10على بعض املنتجات اخلاضعة لنسبة  %20 وثانيا، تطبيق سعر. املواشي
الغذائية  يف الشحوم وتتمثل% 14لسعر  اخلاضعة السلع بعض على %20سعر  وثالثا، تطبيق .بإفران األخوين جامعة طرف من املقتناة واملعدات

  .النفعية والسيارات
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 امللحق يف ميكن االطالع على التفاصيل( "للنقاش ملف"من برنامج  27/10/2013 وحلقة يوم "قضايا وآراء"
  .)5 رقم

وجتدر اإلشارة إىل أن النقاشات الربملانية أدت إىل تعديل عدد من اإلجراءات املقرتحة يف هذا ا�ال وباألخص يف 
ها اإلخبارية إال أن القنوات مل تعد إىل املوضوع يف براجم. إطار القراءة الثانية بعد رفض جملس املستشارين للمشروع

، وتأثريا�ا على دخله املباشر ملانية، وما سيؤديه وما ال يؤديهمؤدي الضرائب بنتيجة النقاشات الرب /لتعريف املواطن
واقتصرت على اإلعالن عن نتائج التصويت من طرف جملس النواب على املشروع يف . وعلى االقتصاد الوطين

  .صيغته النهائية

يب، يف أحد الربامج، ألحد النواب الذي أكد على أن بعضا من هذه التدابري مت وباستثناء ما جاء يف تعق  
  . سحبها، مل يتبني أن القنوات قد توقفت عند التدابري واإلجراءات املتخذة يف صيغتها النهائية

 على الفالحة تغطية اإلجراءات المرتبطة بالضريبة .2

 أن الفالحية، مبا الشركات على تدرجييا الضريبة ية، فرضاقرتح مشروع قانون املالية، بناء على مذكرته التقدمي
 ، وذلك أخذا يف االعتبار2013دجنرب  31 بتاريخ أجله سينتهي الفالحية الشركات منه تستفيد الذي اإلعفاء

 امللكي اخلطاب ، وما ورد يف2013خالل سنة  املنعقدة اجلبايات حول الوطنية املناظرة عن الصادرة التوصيات
  . احلكومية التوجهات وما مت اإلعالن عنه ضمن العرش مبناسبة عيد 2013 يوليوز 30 بتاريخ السامي

 رقم حتقق اليت الكربى الفالحية الشركات على تدرجييا الضريبة ، فرض2014يناير  فاتح من واقرتح املشروع ابتداء
 األخرى والنشاطات واملتوسطة رىالصغ الزراعية املستغالت وثانيا، إعفاء. مخسة ماليني درهم معامالت يفوق

  .درهم عن مخسة ماليني يقل السنوي معامال�ا رقم كان إذا دائمة، وبصفة كليا الطابع الزراعي، ذات

أو خارجه، الذي دار حول ) بناء على تقارير جلنة املالية(وبالرجوع إىل النقاش العام، سواء داخل جملس النواب 
هذه املقتضيات تندرج يف إطار اإلصالح الشامل للقطاع وأ�ا تأيت تنزيال هذه النقطة، اعتربت األغلبية أن 

لتوصيات املناظرة الوطنية حول اجلبايات، يف حني ركزت املعارضة على حمدوديتها وعدم اندراجها يف إصالح 
عند  كما انتقدت تضريب املعدات الفالحية معتربة أن الفالح البسيط هو األكثر استهدافا، متوقفة. مشويل

انعكاسها السليب على األسعار وبالتايل على املواطن، لتخلص إىل أن تدابري املشروع تقشفية وستضر ال حمالة 
  .بالقدرة الشرائية للمواطن
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وقد تطرقت له القناة األوىل يف حلقتني؛ . موضوع تضريب الفالحة كان حاضرا يف القنوات األربع بدون استثناء
 يومبثت " شؤون برلمانية"من برنامج والثانية  29/10/2013يوم بثت " آراءقضايا و "األوىل من برنامج 

من  02/11/2013من حلقة يوم " فقرة حوار"و" تقرير ا�لة"فقرة وخصصت له القناة الثانية . 10/11/2013
ملف "من برنامج  27/10/2013يت يف املوضوع يف حلقة يوم  1وتناولت ميدي . "مجلة البرلمان"برنامج 

  ".نقاشلل

ملوضوع  "طريق المواطنة"من برنامج  25/11/2013من حلقة يوم  45وانفردت قناة متازيغت بتخصيص اجلزء األول
واستضافت ملناقشته كال من سليمان العمراين، نائب برملاين عن حزب . فرض الضريبة على الشركات الفالحية

إضافة إىل ذلك، أعدت . مة الدميقراطية للشغلالعدالة والتنمية؛ وعدي بوعرفة، عضو املكتب التنفيدي للمنظ
ستة فالحني عّربوا  وعَكس هذا الروبورطاج آراء. ربورطاجا من منطقة أغبالو أقورار، بإقليم صفرو، حول املوضوع

غري أن هذه القناة مل تعط الكلمة ملن مت نعثهم بالفالحني الكبار . عن قبوهلم فرض الضريبة على الفالحني الكبار
  .وجهة نظرهم ملعرفة

الشأن "من برنامج  13/11/2013اخلمس دقائق يف حلقة يوم  ىيتعد كما تطرقت القناة هلذا املوضوع يف جزء ال
عن احلركة الشعبية، بني فرض هذه ين ستشار عضوا مبجلس املحيث ربط أقوضاض عبد القادر، بصفته  "المحلي

  . ظرة الوطنية حول اجلباياتالضريبة يف املشروع وبني اخلطاب امللكي وخالصات املنا

 تغطية باقي اإلجراءات  .3

بعدة إجراءات اعتربت ذات أبعاد اجتماعية من مثل السكن املوجه للفئات  2014جاء مشروع قانون املالية لسنة 
ورغم أن العديد من . الوسطى، وأخرى مرتبطة بالصحة وبالتعليم وبالتشغيل، إضافة إىل إجراءات �م االستثمار

جراءات كانت حمط نقاش وجدل واسع سواء داخل الربملان أو خارجه، يالحظ أن هذه اإلجراءات مل هذه اإل
، ومل تفرد هلا حلقات خاصة، بل بعض القضايا مل تتم اإلشارة من طرف القنوات التلفزية حتظ بنفس االهتمام

  .إليها �ائيا من طرف بعض القنوات

                                            
  .دقيقة 45ينقسم الربنامج إىل جزئني اثنني، مدة كل واحد منهما  -  45
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من  09/11/2013ة الثانية اليت خصصت له جزءا هاّما من حلقة يوم فموضوع التعليم، مثال، تناولته فقط القنا
ملناقشة امليزانية الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية، والقناة األوىل اليت تناولته يف إحدى فقرات  "مجلة البرلمان"برنامج 

  ."قضايا وآراء"برنامج من  27/10/2013حلقة يوم 

ات املرتبطة بالسكن املوجه للفئات الوسطى فلم تثر اهتمام القنوات أما املقتضيات املرتبطة مبوضوع اإلجراء
يف حلقة يوم و" قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013العمومية باستثناء القناة األوىل اليت تناولتها يف حلقة يوم 

 ".شؤون برلمانية"من برنامج  03/11/2013

IV. وارية والمجالت اإلخباريةتوزيع حضور أصناف الشخصيات المتدخلة في البرامج الح  

وباستثناء . حلقة من ا�الت السبع اليت قدمتها 21قامت القنوات األربع بتغطية النقاش حول املشروع يف إطار 
وباستثناء احللقة اليت  ،ني يعتمدان على ضيف وحيدتالل "46تسعون دقيقة لإلقناع"و "ضيف األحد"حلقيت 

فقد حرصت القنوات  ،"شؤون برلمانية"يف برنامج  ادريس اإلدريسي األزمي مليزانية،استضافت الوزير املنتدب يف ا
ومت احلرص على هذه القاعدة يف . على استدعاء ممثل عن األغلبية وآخر عن املعارضة لنقاش موضوع كل حلقة

ار ، كما مت احلرص على احرتامها باخلصوص يف الروبورطاجات املقدمة يف إط"ملف للنقاش"و، "قضايا وآراء"
على قناة  "طريق المواطنة"وجتدر اإلشارة إىل أن برنامج . اليت تقدمها القناة الثانية "مجلة البرلمان"فقرات 

لمعارضة الربملانيتني، أما يف جزئه األول فقد استضاف ممثال لألغلبية و ل نيزيغت استضاف يف جزئه الثاين ممثلمتا
حزب العدالة والتنمية، وهي أول مرة يسجل فيها وجود  عن املنظمة الدميقراطية للشغل إىل جانب ممثل عن

  .شخصية عمومية من غري الربملانيني

ويعكس هذا التوزيع حرص القنوات على اإلدالء بتصرحيات توازن فيها بني عدة أطراف وخاصة بني األغلبية 
عالمية للمشروع في اإل انحصار التغطيةخرى، كما تعكس من جهة أ ،واملعارضة الربملانية ،من جهة ،الربملانية

  .النقاش البرلماني حوله

وإذا كانت أغلب الروبررطاجات املقدمة عكست رأي احلكومة أو احلكومة واألغلبية أو األغلبية واملعارضة، فإن 
مواطنا وفاعال  15الروبورطاجات امليدانية الثالث اليت قدمتها قناة متازيغت يف برناجمها ركزت على إمساع صوت 

  .سب املناطق الثالث اليت سجلت فيها هذه الروبورطاجاتحمليا ح

                                            
  .حيضر إىل جانب ضيف احللقة  الرئيس، صحايف أو استاذ جامعي ملناقشته -  46
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شخصية  57الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية ملا جمموعه يف إطار تغطية مشروع قانون املالية وأعطيت الكلمة يف 
دي وتوزع الباقي بني ثالث وزراء ورئيس جملس النواب باإلضافة إىل السيد ع. منها من الربملانيني 51عمومية، 

عن الديوان السياسي حلزب التقدم  ،واحممد اكرين ؛الدميقراطية للشغل نائب األمني العام للمنظمة ،بوعرفة
  .واالشرتاكية

  )2014مشروع (ول المشروع في البرامج حل توزيع حضور الشخصيات المتدخلة جدو 

 المجموع الروبورطاجات ضيوف البرنامج مجموع الحلقات اسم البرنامج الخدمة
 33 19 14 8 "مجلة البرلمان" قناة الثانيةال

 19 15 4 1 "طريق المواطنة" قناة تمازيغت

 11 0 11 6 "شؤون برلمانية" القناة األولى

 9 2 7 2 "قضايا وآراء" القناة األولى

 4 0 4 1 "ملف للنقاش" تي في 1قناة ميدي 

 4 2 2 2 "دقيقة لإلقناع 90" تي في 1قناة ميدي 

 2 0 2 2 "ضيف األحد" لىالقناة األو 

 1 0 1 1 الشأن المحلي قناة تمازيغت

 83 38 43 21 المجموع

املتبقية  68وتوزعت . ة جامعينيذمواطنني ومخس خرباء وأسات 10متدخال يف ا�موع منها  83وأعطيت الكلمة ل
أعطيت هلا الكلمة  شخصية عمومية على اعتبار أن عددا من الشخصيات حضرت يف أكثر من برنامج أو  57بني 

 ، اليت سامهت يف النقاش رئيسة فريق حزب األصالة واملعاصرة مبجلس النوابكالسيدة ميلودة حازب، 
  ). "شؤون برلمانية"و "مجلة البرلمان"و "ملف للنقاش"(عرب حضورها يف ثالث جمالت ) 00:37:53ب(

وأعطيت . ية ثالثني شخصية عموميةواستضافت هذه ا�الت، كضيوف رئيسيني ملناقشة موضوع قانون املال
ويسجل أن مخس . شخصية عمومية أخرى 17الكلمة يف إطار التقارير املوضوعاتية أو الروبورطاجات امليدانية إىل 

  .شخصيات متت استضافتها يف بالطو أحد الربامج املقدمة كما مت بث مداخالت هلا يف إطار الروبورطاجات

املوضوع يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية للقنوات األربع  يف األربع املتدخلني وبالرجوع إىل الفاعلني النقابيني
عن الفيدرالية  طأفرياعبد املالك ( جند أ�م، بدورهم، برملانيني منتخبني يف جملس املستشارين عن هيآ�م النقابية
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وحممد الرماش  ؛)00:09:06(الني باملغرب الزومي عن االحتاد العام للشغخدجية و  ؛)00:12:09(الدميقراطية للشغل 
عدي بوعرفة عن املنظمة الدميقراطية للشغل  مسامهة وباستثناء .)00.08.33(عن االحتاد الوطين للشغل باملغرب 

، فإن استضافة فاعلني نقابيني ال تكاد خترج عن منطق تغطية الذي استضافته القناة األمازيغية ،)00:10:25(
  .لموضوعالنقاش الربملاين ل

على القناة األوىل لضيف واحد هو إدريس  "شؤون برلمانية"من برنامج  24/11/2013وخصصت حلقة يوم 
األزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب املكلف بامليزانية، وهو الشخصية رقم واحد من بني الشخصيات الذكورية 

نس الدكايل، كنائب برملاين عن حزب وجاءت مداخالت الوزير متبوعة بأ) 00:26:31(املتحدثة حول املوضوع 
، متبوعا "شؤون برلمانية"وبرنامج  "قضايا وآراء"الذي كان ضيفا على برناجمي ) 00:22:39(التقدم واالشرتاكية، 

  .بكل من احممد كرين، عن نفس احلزب؛ وسعيد خريون، عن حزب العدالة والتنمية

  )2014مشروع ( رامج الحوارية والمجالت اإلخباريةاألولى في الب ةجدول ترتيب الشخصيات العمومية العشر 

  عدد االستضافات  االسم والصفة
 في البالطو

  عدد المرور 
 في الروبورطاجات

  مجموع المدة 
 الزمنية

 00:37:53 - 3 رئيسة فريق حزب األصالة واملعاصرة مبجلس النوابميلودة حازب، 

 00:26:31 2 1 مليزانيةالوزير املنتدب املكلف باإدريس األزمي اإلدريسي، 

 00:22:39 - 2 مبجلس النواب واالشرتاكيةعن حزب التقدم أنس الدكالي، 

 00:17:16 - 1 عضو جملس الرئاسة حلزب التقدم واالشرتاكيةامحمد كرين، 

 00:16:11 - 2 نائب برملاين عن حزب العدالة والتنميةسعيد خيرون، 

 00:13:50 - 1 األصالة واملعاصرةنائب برملاين عن حزب عبد الفتاح كمال، 

 00:13:02 1 1 نائب برملاين عن حزب العدالة والتنميةمصطفى اإلبراهيمي، 

 00:12:51 - 1 مبجلس املستشارين عن الفدرالية الدميفراطية للشغلعضو عبد الحميد فاتيحي، 

 00:12:43 - 1 نائب برملاين عن حزب التجمع الوطين لألحرارحسن عكاشة، 

 00:12:42 - 1 نائب برملاين عن الفريق االشرتاكيالعزيز العبودي،  عبد

  

وباستثناء الشخصيات العمومية واملواطنني الذين أعطيت هلم الكلمة يف الروبورطاجات املقدمة من طرف قناة 
ومل يسجل حضور أساتذة جامعيني أو خرباء اقتصاديني كضيوف . متازيغت، مل يسجل حضور فاعلني آخرين

اليت استضافت إىل جانب شخصيتني عن  "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013سيني إال يف حلقة يوم رئي
 ا للمالية العامة؛ وحممد الشرقي،كال من إدريس عبادي، بصفته أستاذ جامعي  ،األغلبية وشخصية عن املعارضة
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حممد  حيث تدخل، "البرلمانمجلة "من برنامج  02/11/2013حلقة يوم يف بصفته صحفيا وحملال اقتصاديا؛ و 
  .شكريى، أستاذ مادة العلوم والتقنيات الضريبية

، مداخلتني "تسعون دقيقة لالقناع" من برنامج  31/10/2013يت يف يف إطار حلقة يوم  1كما قدمت قناة ميدي 
لية العامة جبامعة يف إطار تقرير ميداين لكل من حممد الشرقي، بصفته حملال اقتصاديا؛ وحلسن العرايف، أستاذ املا

  .حممد اخلامس أكدال بالرباط

ونظرا لقلة حضور هذا النوع من املتدخلني يف الربامج احلوارية يصعب اجلزم مبدى مسامهتهم يف إغناء النقاش حول 
  .املشروع والربط بني حضورهم وبني قضايا ومواضيع حمددة

V. مقاربة النوعقانون المالية و   مشروع:  

يندرج هذا املرفق يف إطار  .47"ميزانية النوع االجتماعي" تقريرا حول 2014لسنة الية تضمن مشروع قانون امل
السياسات العمومية وعلى  ماج مقاربة النوع يف وضعمأسسة إد�دف  2002مشروع اخنرط فيه املغرب منذ سنة 
  . اخلصوص إعداد وتدبري ميزانية الدولة

االجتماعي  النوع ميزانية على أن )2006صدور أول تقرير سنة  وعه منذوهو التاسع من ن( مقدمة التقرير كدتُؤ 
 على تفاقية القضاءا"�ا من خالل التصديق على   دالتعه مت اليت للوفاء بااللتزامات املناسب العملي اإلطار توفر
ى عل" الذي ينصّ " والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدويل والعهد املرأة ضد التمييز أشكال مجيع

بشكل يستجيب حلاجيات النساء  "املتاحة للموارد األمثل االستخدام طريق عن للحقوق التدرجيي اإلعمال
  .والرجال
لتغطية مشروع القنوات العمومية األربع صتها مل يكن موضوعا ألية مادة إعالمية خصّ هذا التقرير أن  ويالحظ

 وأ/والنساء  إجراءات �مّ يتضمن  مشروع قانون املالية إن كان ،ضمن تلك التغطية بتاتا، ردمل ي اكم .قانون املالية
باعتبار ذلك من أهداف استعمال مقاربة النوع كأداة  املساواة بني اجلنسنيو نصاف يف أفق اىل اإل تسعى

  .لتحليل والتخطيطللتشخيض وا

 21ثل أقل من نسبة حضور الشخصيات النسائية في البرامج اإلخبارية، يتبين أن عددها يموبالوقوف عند 

 14إذ تناول الكلمة خالل فرتة مناقشة مشروع املالية . من مجموع المداخالت في البرامج المعنية %

  .شخصية ذكورية 67شخصية نسائية مقابل 

                                            
)10 رقم امللحق انظر( صفحة 194التقرير من  هذايتكون    47  



 85 

للقناة  "مجلة البرلمان"وسامهت تسع شخصيات نسائية كضيفات يف بالطوهات الربامج املقدمة، ست منهن يف 
 يت 1مليدي  "ملف للنقاش"على القناة  األوىل وامرأة وحيدة يف برنامج  "شؤون برلمانية"يف برنامج الثانية واثنتان 

حبضور حصري  حلقة، 23، من جمموع حلقة من الربامج املقدمة من طرف القنوات األربع 11ومتيزت . يف
  .لشخصيات ذكورية كضيوف رئيسيني يف بالطوهات هذه الربامج

ومل يتم  .جلها ملتدخلني ذكور 33ت املقدمة يف هذه الربامج، بلغ عدد املداخالت ويف إطار الروبورطاجا
الذي تقدمه القناة الثانية إذ أعطيت الكلمة خلمس شخصيات  "مجلة البرلمان"إال يف  متدخلة امرأة استحضار 

  .شخصية ذكورية 14نسائية مقابل 

 )2014مشروع ( رية حسب النوعتوزيع الشخصيات المتحدثة عن المشروع في البرامج اإلخبا

 مجموع الحلقات اسم البرنامج الخدمة
 الروبورطاجات ضيوف البرنامج

 المجموع
 نساء رجال نساء رجال

 33 5 14 6 8 8 "مجلة البرلمان" القناة الثانية

 19 0 15 0 4 1 "طريق المواطنة" قناة تمازيغت

 11 0 0 2 9 6 "شؤون برلمانية" القناة األولى

 9 0 2 0 7 2 "قضايا وآراء" القناة األولى

 4 0 0 1 3 1 "ملف للنقاش" تي في 1قناة ميدي 

 4 0 2 0 2 2 "دقيقة لإلقناع 90" تي في 1قناة ميدي 

 2 0 0 0 2 2 "ضيف األحد" القناة األولى

 1 0 0 0 1 1  الشأن المحلي قناة تمازيغت

 83 5 33 9 36 23 المجموع

حلقة من مثانية برامج فإن حضور الشخصيات العمومية  23قد خصت املشروع مبا جمموعه وإذا كانت القنوات 
ملف "و "شؤون برلمانية"، "مجلة البرلمان"ئية مل يسجل إال يف سبع حلقات من ثالث جمالت وهينساال

ائية، على القناة الثانية حضور ست شخصيات برملانية نس "مجلة البرلمان"وسجلت أربع حلقات من  "للنقاش
واقرتن هذا احلضور النسائي باملسامهة يف النقاش إىل . باستضافة برملانيتني اثنتني 26/10/2013ومتيزت حلقة يوم 

شخصيات ذكورية، ومل تسجل إال حالة واحدة اقتسمت فيها الشخصيات العمومية النسائية النقاش دون جانب 
واقرتن حضور الشخصيات العمومية ). "برلمانمجلة ال"من  26/10/2013حلقة يوم (حضور شخصيات ذكورية 

حلقة من الربامج املقدمة من طرف  13ومتيزت . النسائية يف باقي احلاالت بوجود مداخالت لشخصيات ذكورية
  . القنوات األربع حبضور حصري لشخصيات ذكورية كضيوف رئيسيني يف بالطوهات هذه الربامج
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ا القناة األوىل، فقد مت تسجيل حلقتني سامهت فيهما النساء يف النقاش اليت تقدمه ،"شؤون برلمانية"أما يف جملة 
. واقتصر النقاش يف باقي احللقات على مسامهة شخصيات سياسية من الذكور فقط. إىل جانب نواب برملانيني

انية إىل يت يف مسامهة نائبة برمل 1الذي تقدمه قناة ميدي  "ملف النقاش"وأخريا عرفت احللقة الوحيدة من برنامج 
  .ذكورية جانب ثالث شخصيات عمومية

مجلة "ويف إطار الروبورطاجات املقدمة يف هذه ا�الت مل يتم استحضار املداخالت النسائية إال يف إطار برنامج 
يف الروبورطاجات املقدمة من طرف باقي  نسائيالذي تقدمه القناة الثانية ومل يسجل أي حضور  "البرلمان

   .القنوات الثالث

، )11(صيات العمومية النسائية كانت أكثر حضورا يف القناة الثانية خمن خالل النتائج املقدمة أن الش ويتبني 
وحضرت ست شخصيات عمومية نسائية كضيفات رئيسيات ). 1(يت يف  1 ، مث ميدي)2(متبوعة بالقناة األوىل 

  .اجات اليت قدمتها هذه ا�لةبينما تناولت مخس منهن الكلمة يف الروبورط "مجلة البرلمان"يف 
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  )2014مشروع ( توزيع المداخالت النسائية حسب الشخصيات العشر المسجلة

 مدة المداخالت المحتسبة االنتماء الشخصية العمومية
 00:37:53 فريق األصالة واملعاصرة ميلودة حازب

 00:09:06 الفريق االستقاليل خديجة الزومي

 00:07:02 رتاكيالفريق االش رشيدة بنمسعود

 00:06:50 الفريق االستقاليل فتيحة البقالي

 00:05:17 الفريق احلركي لبنى أمهير

 00:02:23 الفريق االشرتاكي عائشة لخماس

 00:00:18 فريق األصالة واملعاصرة سليمة فراجي

 00:00:16 الفريق الدستوري فوزية األبيض

 00:00:16 الفريق االستقاليل مونيا غالم

 00:00:14 فريق التجمع الوطين لألحرار نان أبو الفتوحح

لواردة نتائجها يف يف الربامج ا ثانية، 14حظني حبيز زمين يفوق عشر شخصيات عمومية نسائية، كلهن برملانيات، 
ما يقرب ( ميلودة حازب ئية من نصيبشخصية عمومية نسا عليه حصلتكان أعلى حيز زمين و . هذه الدراسة

بصفتها رئيسة فريق األصالة واملعاصرة ونائبة رئيس جلنة املالية مبجلس  ،وقد متت استضافتها. )دقيقة 38 من
من  02/11/2013، وكذا يف حلقة يوم "ملف للنقاش"من برنامج  27/10/2013حلقة يوم النواب، يف كل من 

  ."شؤون برلمانية"من برنامج  10/11/2013وأخريا حلقة يوم  ،"مجلة البرلمان"برنامج 

 ت عن المساهمة في هذا النقاش نساء من آفاق أخرى سواء كانت مهنية، أوغاب ومن غير البرلمانيات،
  . جمعوية، أو يميةأكاد

وبالرجوع إىل مسامهة الشخصيات العمومية يف النقاش الرملاين حول مشروع قانون املالية بالنظر إىل مضامني 
مع متغريات أخرى �م املضمون يصعب حتديد وجود ) variable( املداخالت املسجلة ومقارنة نتائج هذا املتغري

لكل ) املقدم يف املالحق(فبالرجوع إىل التقدمي الوصفي . ترابط بني هذا احلضور وطبيعة املضامني املتطرق إليها
 بالنظر إىل أن أغلب حلقاتو . حماور النقاش املقرتحة حسبين مسامهة ضيوف كل برنامج احلقة على حدة، تتب

فرضية حصر املسامهات النسائية يف ، يصعب تأكيد أو نفي الربامج املقدمة خصصت للجانب االجتماعي
دة حازب عن حزب األصالة و مداخالت السيدة ميل لكن جتدر اإلشارة إىل أنّ . القضايا ذات البعد االجتماعي

  .الضريبة على الشركات الفالحية ّمهتواملعاصرة 
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لنسائية عدة تساؤالت حول أداء املتعهدين السمعيني البصريني وحول املنطق الشخصيات ا ويطرح ضعف حضور
العالقة  كما جتدر اإلشارة إىل. املعتمد يف اختيار الشخصيات املتدخلة ومدى سعيها إىل تعزيز احلضور النسائي

نسائية، كما هو باملهام اليت قد تكون وراء تواتر حضور بعض الشخصيات ال بني هذا احلضور ومتغري نوعي يتعلق
  .اليت ترتأس فريقا برملانيا مليلودة حازبالشأن بالنسبة 

VI. البعد الجغرافي للتغطية  

غياب البعد المحلي والجهوي في تغطية يتبني من خالل تتبع حلقات الربامج اليت تناولت مشروع قانون املالية 
تناول انعكاسات املقدمة حول املوضوع فلم يتم يف خمتلف النقاشات والروبورطاجات  .القنوات األربع للمشروع

 فالتغطية. لم يتم االنفتاح على الفاعلين الجهويين أو المحليينكما . الميزانية العامة على المناطق والجهات
  . اليت قامت �ا القنوات العمومية اتسمت بطابع وطين صرف، باستثناء قناة متازيغت

األول من  :القناة روبورطاجني اثننيهذه ، قدمت "مواطنةطريق ال"من برنامج  25/11/2013ففي حلقة يوم 
-منطقة أغبالو أقورار، بإقليم صفرو، حول فرض الضريبة على الفالحني الكبار، والثاين من منطقة اميوزار الكندر

الكلمة ألربع أعطيت  ،ويف الروبورطاج الثاين .حول مدى اهتمام املواطنني مبناقشة هذا املشروع ،إقليم إفران
لصاحب مقهى بإميوزار كندر عّرب عن جهله مبضامني أعطيت الكلمة و . نايَ ن حملان مجعويمواطنني منهم فاعال

أ�م مشريا لون مشاهدة مباريات كرة القدم يفضّ و  يَتتبَّعون النقاشات الربملانية واعترب أن مرتادي مقهاه ال. امليزانية
ل مجعوي باملنطقة بأنه يتتبع املناقشات حول امليزانية، إال أنه وصرّح فاع. مون �ذا النقاش إن همَّ منطقتهمسيهت

  .العزلة عن املناطق القروية وتوفري املرافق األساسية اعترب أن كل ما يتابعه ال جيد له تطبيقا على أرض الواقع كفكّ 

للمشروع على  وباستثناء هذين التصرحيني، مل يتم ختصيص أية فقرة أو روبورطاج حول االنعكاسات االقتصادية
. لم يتم الربط بين مضامين المشروع ومدى تأثيراته على الصعيد المحليجهة ما أو منطقة معينة، كما 

ويعكس هذا الغياب طبيعة التغطية اإلعالمية اليت تفردها القنوات العمومية هلذا املوضوع، حيث تركز على اخلطوط 
ر إىل آثاره، كسياسة عمومية، على املواطنني بصفة عامة وعلى العريضة للمشروع ومواقف الفاعلني منها، دون املرو 

ورّكزت تقدميات الصحافيني وأجوبة ضيوفهم . خمتلف الشرائح االجتماعية ومكونات ا�ال اجلغرايف للرتاب الوطين
  .على أهم مضامني املشروع، والنقاشات والسجاالت حوهلا بني األغلبية واملعارضة
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حوارية والمجالت اإلخبارية صة للمشروع في البرامج الالتغطية اإلعالمية المخصّ ملخص 
  للقنوات األربع

يت يف، وقناة  1 القناة األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي(القنوات العمومية األربع  خّصصت
حلقة لتغطية  23حلقة املقدمة من جمموع براجمها احلوارية وجمال�ا اإلخبارية  76 أصل من) متازيغت

بة الربملان وما صاحبه من جدل يف الصحافة املكتوبة حتت ق يةحدث مناقشة مشروع قانون املال
على  دجنرب من نفس السنة، أي 31إىل  2013أكتوبر  23واإللكرتونية طيلة فرتة امتدت من 

  . يومانيسبع مدى

اليت اهتمت بالدرجة األوىل هي ويالحظ أن الربامج املخصصة لتغطية األنشطة الربملانية 
لقناة يف ا" مجلة البرلمان"اليت تبثها القناة األوىل و "برلمانية شؤون"يتعلق األمر بباملشروع، و 

أما الربامج اإلخبارية واحلوارية من احلجم الكبري اليت تستضيف أكثر من ضيف وتتضّمن . الثانية
يف  "قضايا وآراء"ويتعلق األمر ب. روبورطاجات، فلم ينخرط منها يف تغطية املشروع إال ثالثة

يت يف،  1 على قناة ميدي "ملف للنقاش"على قناة متازيغت و "يق المواطنةطر "القناة األوىل، 
وغاب عن هذا النقاش عدد من ا�الت والربامج . وقد أفرد كل برنامج حلقة وحيدة للموضوع

  ".مواطن اليوم"و" تحقيق"، "مباشرة معكم"، "دقيقة 45" اإلخبارية مثل

لقنوات األربع يف الربامج احلوارية وا�الت من طرف ا الصحافية املعتمدةواختلفت التغطية 
حلقات الربامج جمموع على أن  التذكريينبغي و . اإلخبارية باختالف حجم وشكل كل برنامج

  .حلقة 21اليت مت يف إطارها تغطية مشروع قانون املالية مل تزد عن 

، من 2014لسنة  ةيمع مشروع قانون املالهذه الربامج اإلخبارية للقنوات األربع تفاعلت وقد  
التصويت عليه، مرورا مبناقشة امليزانيات القطاعية وخمتلف املناقشات يف  إىل تاريخ تهتاريخ إحال

، غري أنه مت ى املشروعاجللسات العامة، إلطالع الرأي العام على أطوار النقاش والتصويت عل
  .الفاعلنيباقي  اتتصرحي أكثر منأعضائه تصرحيات  جملس النواب وعلى أنشطة  الرتكيز على
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يف احللقات األوىل من براجمها، على تقدمي املشروع والفرضيات اليت بين عليها  وركزت القنوات،
ومت . ومرتكزاته األساسية كدعم اإلصالحات اهليكلية واحلفاظ على التوازنات املاكرواقتصادية

ية، كالضريبة على القيمة الوقوف عند عدد من التيمات األساسية املرتبطة باألبعاد االجتماع
املضافة، والضريبة على الفالحة والتدابري املرتبطة بالسكن املوجه للطبقة الوسطى، باإلضافة إىل 

شارة إىل أن النقاش وجتدر اإل. اإلجراءات املرتبطة بالصحة وتعميم التغطية الصحية والتعليم
ع عدد من و وكانت موض ناحول هذه املقتضيات كان حاضرا بقوة يف خالصات أعمال اللج

  .مقرتحات التعديالت

الضريبة على القيمة املضافة والضريبة على الشركات الفالحية قد خصصت  اوإذا كان موضوع
تناوهلما يف عدد من احللقات، فإن تكرار هلما فقرات يف حلقات الربامج املقدمة باإلضافة إىل 

يف سياق  ات املقدمة أو جاءتباقي التيمات كانت حاضرة إما يف بضع فقرات من احللق
كما هو الشأن بالنسبة للتدابري واإلجراءات املرتبطة بالصحة والتشغيل النقاش أو على هامشه،  

  .بشكل ينتفي معه اعتبارها تيمات أساسية ،واالستثمار، إخل

ومت . موضوع كل حلقةملناقشة وحرصت القنوات على استدعاء ممثلني عن األغلبية واملعارضة 
كما مت احلرص عليها . "ملف للنقاش"و "قضايا وآراء" يعلى هذه القاعدة يف براجم احلرص

هذا التوزيع  يفيد. "مجلة البرلمان"باخلصوص يف الروبورطاجات املقدمة يف إطار فقرات 
  .املشروع حول جرى الذيالنقاش الربملاين  عكس احنصار التغطية اإلعالمية للمشروع يف

تغطية مشروع قانون املالية بالربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية ملا وأعطيت الكلمة يف إطار 
 .  منها من الربملانيني 51شخصية عمومية،  57جمموعه 
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رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب، قائمة مداخالت وتصدرت ميلودة حازب، بصفتها 
مجلة "و "ملف للنقاش"(الث جمالت نظرا ملشاركتها يف ث دقيقة 38 حوايلبـالشخصيات العمومية 

  )."شؤون برلمانية"و "البرلمان

ومل يسجل حضور فاعلني آخرين، كما مل يسجل حضور أساتذة جامعيني أو خرباء اقتصاديني  
اليت استضافت إىل  "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013كضيوف رئيسيني إال يف حلقة يوم 

ا كال من إدريس عبادي، بصفته أستاذاملعارضة  جانب شخصيتني عن األغلبية وشخصية عن 
ومت تسجيل حضور خمتصني آخرين . جامعيا للمالية العامة؛ وحممد الشرقي، بصفته حملال اقتصاديا

  .يف بضع روبورطاجات فقط

النتائج أنه مل تتم اإلحالة، سواء يف تقدميات الصحفيني  أظهرتاالجتماعي  وخبصوص مقاربة النوع
ميزانية "تقرير املرفق مبشروع امليزانية حول اىل ال، من الرجال والنساء ف الفاعلنيأو مداخالت خمتل
آثار قانون كما مل يتم تناول السياسات العمومية من منظور تلك املقاربة وال " النوع االجتماعي
  . املالية على النساء

ا يف إغناء النقاش وبالوقوف عند احلضور النوعي للشخصيات العمومية النسائية ومدى مسامهته
أن تسع شخصيات نسائية سامهت كضيفات يف بالطوهات الربامج املقدمة،  تبّني حول املشروع، 

 34ست منها يف إطار ا�لتني الربملانيتني للقناة األوىل والقناة الثانية، يف حني متت استضافة 

الكلمة إىل مخس ويف إطار الروبورطاجات املقدمة أعطيت . نفس الربامجيف شخصية ذكورية 
  .شخصية ذكورية 33شخصيات عمومية نسائية مقابل 

وعالقة بالبعد اجلغرايف ملضامني التغطية وتصرحيات الفاعلني حوهلا، وباستثناء تقرير مفصل بثته قناة 
متازيغت من منطقة إميوزار الكندر، حول غياب انعكاس املشروع على ميزانية املنطقة وتأهيل 

للمشروع  املنتظرة االقتصادية األثار يتم ختصيص أية فقرة أو روبورطاج حول البنيات التحتية، مل
. كما مل يتم الربط بني مضامني املشروع وتأثرياته على الصعيد احمللي. على جهة ما أو منطقة معينة

ويعكس هذا الغياب طبيعة التغطية اإلعالمية اليت تفردها القنوات العمومية هلذا املوضوع، حيث 
على اخلطوط العريضة للمشروع ومواقف الفاعلني منها، دون املرور إىل آثاره، كسياسات  تركز

عمومية، على املواطنني بصفة عامة وعلى خمتلف الشرائح االجتماعية وعلى مكونات ا�ال اجلغرايف 
 .للرتاب الوطين
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جلزء من الدراسة عند مضامني املواد االعالمية اليت قدمتها القنوات التلفزية األربع يف نشرا�ا اإلخبارية يتوقف هذا ا
منها يف  383نشرة إخبارية،  1234وخالل الفرتة املعنية بالدراسة  بثت القنوات األربع  .حول موضوع قانون املالية

  .يت يف 1يف قناة ميدي  410متازيغت وقناة  يف70 يف القناة الثانية و 371القناة األوىل و

فرنسية، نشرة الظهرية، النشرة باألمازيغية، النشرة بال(وقد مت تتبع مخس نشرات إخبارية عامة يف القناة األوىل 
االقتصاد يف أسبوع، أخبار اجلهة، الرياضة يف أسبوع (وأربع نشرات موضوعاتية ) الليلية النشرة املسائية والنشرة

الية والنشرة باألمازيغية والنشرتني و فقد مت تتبع كل من النشرة الز  ،وبالنسبة للقناة الثانية). أسبوع والثقافة يف
تتبع النشرة مت كما . اليت تقدم بدورها بالعربية والفرنسية "يكو نيوزإ"املسائيتني  بالعربية والفرنسية باالضافة إىل 

فقد مت تتبع  ،يت يف 1وبالنسبة لقناة ميدي . تلف إعادا�ااملسائية اليت تقدمها قناة متازيغت دون احتساب خم
النشرات الصباحية اليت تقدم من االثنني إىل اجلمعة كما مت تتبع النشرات اليومية املتمثلة يف نشرة املنتصف والنشرة 

  .ف الليل باإلضافة إىل النشرة االقتصاديةصاملسائية ونشرة منت

تبطة بتغطية موضوع قانون املالية للتدقيق بناء على شبكة القراءة املعتمدة يف ومت إخضاع املواد اإلعالمية املر 
الدراسة ومت تصنيف املعطيات املستخرجة بناء على عدد من املتغريات كطبيعة البث، واألشكال املعتمدة 

  .وفئات املتدخلني وطبيعة التغطية والتيمات املتناولة، إخل 48صحافيةواألجناس ال

I. المقدمة حسب نوعية البث توزيع الفقرات:  

خربا أو تقريرا  230ضمن نشرا�ا اإلخبارية ، خالل لفرتة املعنية بالدراسة، ما جمموعه  بثت القنوات العمومية األربع
وقناة متازيغت ) 91(يت يف  1 ميديو ) 60(القناة الثانية ) 68(وتوزعت هذه التقارير بني القناة األوىل . إخباريا
(11) .  

  
                                            

  ...التقارير املختصرة اليت يتلوها الصحايف، الروبورطاج، ضيف النشرة، استعمال رسوم بيانية وشاشات تفاعلية : يقصد هنا -  48

 األربعصة للمشروع في النشرات اإلخبارية للقنوات التغطية اإلعالمية المخصّ : ثانيا
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الحظ أن بعض هذه التقارير يعاد بثها، ضمن نشرات أخرى، دون تغيري أو برتمجتها من العربية إىل ومن امل
لتقارير وملعرفة اجلهد احلقيقي املبذول من طرف كل قناة مت حصر عدد ا.  49األمازيغية أو الفرنسية أو العكس

، )47(القناة األوىل : ا موزعا كاآليتتقرير  132بلغت و  ؛اليت قدمت ألول مرة تلكيف  املعنية بالوصف والتحليل
  ).9(وقناة متازيغت ) 38(يت يف  1 ، ميدي)38(القناة الثانية 

II. الموظفة لتغطية المشروع األجناس الصحافية:  

التقارير املختصرة اليت  ،باألساس ،اإلخبارية يف نشرا�التغطية مناقشة مشروع قانون املالية  وظفت القنوات األربع
االنتقال الذي يفرتض  هذه القنوات صنف الروبورطاج كما استعملت .اتتصرحيإرفاقها بالنشرة دون يتلوها مقدم 

ضيف النشرة  أما .آراء متعددة حول املوضوع املعين بالتغطيةوتبليغهم إىل املشاهدين  الوقائعلنقل  "امليدان"إىل 
، فكان شبه غائب يف يات أو للتحليل والتعليقاملعط لتقدمي وشرحتلجأ إليه وسائل اإلعالم السمعية البصرية الذي 

  .تغطية املشروع

                                            
  .مل يتم تتبع إال النشرات املقدمة بالعربية واألمازيغية والفرنسية -  49
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ر إخبارية مفصلة مرفوقة يف تغطيتها ملشروع قانون املالية على تقارييفيد املبيان أعاله أن القناة األوىل اعتمدت 
أعطيت ، و داخل قبة البرلمانأغلب هذه الروبورطاجات كانت مصورة لكن . )روبورطاج 31(بتصرحيات 

  . لربملانينيفقط ضمنها  كلمةال

خصص ويالحظ أن نفس العدد املخصص هلذا الصنف  بنسبة أقل الروبورطاججلأت إىل  فقد ،أما القناة الثانية
وأخريا، . خمتصرا إخباريا مقابل مخسة روبورطاجات 33يت يف فقد بثت  1 وبالنسبة لقناة ميدي. للمختصرات

ويالحظ أن القنوات األربع   .ات وأربعة روبورطاجات لتغطية املشروعاكتفت قناة متازيغت بتخصيص مخسة خمتصر 
ضافية حول املشروع أو لتسليط الضوء على موقف أو رأي معني أو إمل تلجأ إىل ضيوف النشرة لتقدمي شروح 

يت يف، حيث استضافت شخصيتني عموميتني،  1قضية متت إثار�ا ضمن النشرة، إال مرتني من طرف قناة ميدي 
  .duplexسطة بوا

وال تسمح املختصرات سوى بتقدمي اخلرب دون تفاصيل، خصوصا وأن تلك اليت بثتها القنوات األربع، مل تتجاوز 
حالة، ومل تكن مرفوقة بصور إال يف تسع حاالت، ومل تكن هذه الصور على شكل  16الدقيقة الواحدة إال يف 
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يت يف يف  1اعتماد قناة ميدي ويسجل . و من الشارعأ 50رسوم بيانية، بل اقتصرت على نقل صور من الربملان
  .اليت متّكن من تقدمي أرقام ومعطيات وتبسيطها للمشاهد بعض تقاريرها على الشاشة التفاعلية

أما الروبورطاجات وهي تتميز بإمكانية تناول تفاصيل أكثر مع إعطاء الكلمة ملتدخلني متعددين يدلون بآرائهم  
  .% 45,70يف القنوات األربع، أي بنسبة  59نني، فقد بلغ عددها لتقريب املوضوع للمواط

III. توزيع التغطية حسب فئات المضامين  

فإن هذه التغطية ارتبطت يف جزء كبري منها  خربا يف بث أول 132إذا كانت القنوات األربع قد بثت ما جمموعه 
زء كبير منها على المسطرة التشريعية وانصبت هذه التغطية في ج. مبسلسل مناقشة املشروع داخل قبة الربملان

  .التي سلكها المشروع

  توزيع فئات األخبار المقدمة في النشرات اإلخبارية

 عدد التقارير فئات األخبار المقدمة
 32 أخبار حول مختلف مراحل المصادقة على المشروع

 25 أخبار حول دراسة المشروع في اللجن ومناقشة الميزانيات الفرعية

 16 كزت على بعض مضامين المشروعأخبار ر 

 14 أخبار حول تقديم المشروع

 12 أخبار مخصصة لعكس مواقف الفرق من مناقشة المشروع

 11 أخبار تتعلق باالعالن عن انعقاد الجلسات العمومية

 11 أخبار تتعلق بتغطية الندوات واأليام الدراسية

 11 ارينأخبار تتعلق بالتصويت ضد المشروع في مجلس المستش

 132 المجموع

تقريرا، قدمت يف  16ومل يتم ختصيص تغطية موضوعاتية �م بعض مضامني املشروع والتدابري اليت جاء �ا سوى يف 
وبعيدا عن هذه املسطرة ). يت يف 1 يف قناة ميدي 12ثالثة يف القناة الثانية، واحد يف القناة األوىل و(بث أول 

، غطت القنوات األربع عددا من األيام الدراسية والندوات اليت مت تنظيمها داخل التشريعية اليت سلكها املشروع
  .روبورطاجا 11فضاء الربملان وخارجه بلغ عددها 

                                            
  .ل قبة الربملانصور من داخخرب على  93اعتمدت القنوات يف  -  50
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يت يف ببث  1 فقد اكتفت كل من القناة الثانية وميدي، 2013نونرب  2ورغم تعميم مشروع ميزانية املواطن يوم 
ومل يتبني من خالل املعيانة أن القناة . من طرف وزارة االقتصاد واملاليةخربين خمتصرين حول تعميم هذه الوثيقة 

  .عن هذه الوثيقة، وهي نفس املالحظة اليت ميكن تعميمها على قناة متازيغت تاألوىل قد حتدث

ببث خرب عن نشر هذه الوثيقة دون الدخول ) عشرة أيام بعد النشر(يت يف  1 واكتفت كل من القناة الثانية وميدي
يف حيثيا�ا أو شرحها أو تفسريها رغم أن اهلدف األساسي من هذا النشر هو تبسيط مضامني مشروع قانون 

  .املالية حىت يتمكن املواطن العادي من فهم هذا املشروع

) اليت قدمت يف بث أول 132(ينة أن األخبار املختصرة والتقارير اإلخبارية املفصلة اائج املعتوتبني من خالل ن
الشق الشكلي والمسطري للمشروع، اإلشارة  ثالثة فئات من مضامني األخبار، وهي قسيمها إمجاال إىلميكن ت

  .إلى بعض مضامين المشروع والتوقف عند بعض مضامين المشروع

  

تشمل هذه الفئة األخبار املتعلقة بانعقاد اجتماعات اللجان : الشق الشكلي والمسطري في المشروع - 
ويندرج  ،ت العمومية، وتلخيص جمريا�ا وكذا تقدمي تطور مناقشة امليزانيات الفرعيةأو اإلعالن عن اجللسا

 1قدمتها قناة ميدي  22منها قدمتها القناة األوىل و 33خربا قدمتها اخلدمات األربع،  83يف هذا الصنف 
 .قدمتها القناة الثانية وستة قدمتها قناة متازيغيت 22يت يف و

يف إطار هذه الفئة، التقارير اإلخبارية اليت تشري إىل بعض يندرج : المشروع اإلشارة إلى بعض مضامين  - 
التدابري واإلجراءات الواردة يف املشروع ومواقف بعض الفاعلني منها مؤيدة أو منتقدة، دون بسطها  
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 منها على 12خربا قدمتها اخلدمات األربع،  32وبلغ عدد األخبار املقدمة �ذا الشكل . والتعريف �ا
  .يت يف وستة على القناة األوىل وثالثة على قناة متازيغيت 1على ميدي  11القناة الثانية و

ويندرج يف هذا الصنف التقارير اليت خصصت لبعض التدابري اليت :  التوقف عند بعض المضامين - 
أجل  جاءت يف املشروع أو بعض القضايا اخلالفية الناجتة عن هذه التدابري املتخدة وردود الفعل من

سحبها أو تغيريها كفرض رسم جوي على الرحالت السياحية أو إلزام التجار مبسك دفاتر حماسبية لكل 
 . 51مشرتيا�م واإلدالء �ا دوريا لدى اإلدارة الضريبية

ويدخل يف إطار هذا . ويحيلنا هذا الجزء على مدى تبسيط وتفسير مضامين قانون المالية للمواطن
يت يف، وأربعة قدمتها القناة  1انية منها قدمتها القناة األوىل، ومخسة قدمتها ميدي خربا فقط، مث 17الصنف 

  .الثانية

IV.  وتبسيط مضامين المشروعللمشروع بين نقل الوقائع وتفسير التغطية اإلخبارية  

طية يوضح املبيان أسفله أن التغو . أكثر على التقارير المختصرةاعتمدت  القنوات األربعيستخلص مما سبق أّن 
أّما  .عالقة مبسطرة مناقشته هلا تلك اليتعلى املرتبطة باملشروع خاصة  للوقائع هانقليف اإلعالمية رّكزت أساسا 

   .أمهيتها بالنسبة له، فلم حتظ باهتمام أكربوفهم تقدمي مضامني املشروع وتبسيطها ليتمكّن املتلقي من استيعا�ا 

  

                                            
  .يف النشرات اإلخبارية أسفلهأنظر التفاصيل يف الفقرة املخصصة للتيمات املتناولة  -  51
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لصنف األول من املواد ل )132(لتغطية اليت قدمتها يف بث أول اخلدمات األربع أكثر من نصف اخصصت لقد 
وقدمت . خربا من جمموع نتائج القنوات األربع �ذا الصنف 79وارتبط ). "نقل األحداث والوقائع"(اإلعالمية 

 يف القناة الثانية وسبعة يف قناة 19يت يف و 1يف قناة ميدي  20خربا، مقابل  33القناة األوىل �ذا اخلصوص 
نقل األحداث "بـ متازيغت، وانطالقا من أصناف الوظائف احملددة أعاله، واليت تندرج يف الصنف األول املرتبط

املرتبطة باملشروع، األخبار واملختصرات، كاإلعالن عن انعقاد اجللسات العمومية واإلخبار مبوعدها، " والوقائع
ملصادقة على مشروع قانون املالية، وقد حيدث أن تشري وتقدمي خمتلف األخبار عن اجتماع اللجان ومآل مناقشة وا

تقدميات الصحافيني عرضا إىل بعض مضامني املشروع كالفرضيات اليت بين عليها أو االختالف بني املعارضة 
  .واألغلبية حول بعضها

ت الفاعلني ، مع فتح ا�ال لتقدمي مداخال)تفسير مضامين المشروع(وارتبط الصنف الثاين من األخبار املقدمة 
وقد يتوقف عند املواقف الرمسية . يف املوضوع، يف قالب سردي يستحضر مضامني مشروع قانون املالية وحييل عليها

. كما قد تكتفي باإلحالة على هذه األمور  ،للمؤسسات اليت ينتمي إليها هؤالء الفاعلون من بعض النقاط اخلالفية
وتوزعت هذه التقارير . تدخل يف نطاق هذا الصنف ا أو روبورطاجاتقرير  41وقدمت القنوات األربع ما جمموعه 

انبنت تغطيات القنوات  ،ويف هذا السياق). 7(والقناة األوىل ) 15(والقناة الثانية ) 17(يت يف  1بني قناة ميدي 
ا األربع على سرد املضامني األساسية للمشروع أو استحضار بعضها يف تصرحيات الفاعلني، كالقول بأن هذ

، أو تأكيده على ضرورة إصالح %5ويتوقع عجزا يناهز  %3املشروع يسجل تراجعا يف موارد الدولة بأكثر من 
صندوق املقاصة ودعم القدرة الشرائية للمواطن ودعم استمرار صناديق التقاعد وخلق مناصب مالية أو اعتبار أن 

  .ثمار وإصالح صندوق املقاصةاملشروع تضمن تقليصا لفرص التشغيل وختفيضا يف ميزانية االست

من أجل تسهيل استيعا�ا من طرف شرائح اجتماعية  )تبسيط مضامين المشروع(ويف سياق الصنف الثالث 
اتسمت بعنصر التبسيط وتوزعت بني  تقريرا 12عريضة من املواطنني، فقد مت يف هذا اإلطار تقدمي ما جمموعه 

واقرتنت هذه املضامني بتقدمي شاشات تفاعلية . يت يف 1 حد لقناة ميديووا) 4(والقناة الثانية ) 7(القناة األوىل 
تفسريية أو صور ميدانية تتناسب واملوضوع املطروح وأحيانا تقدمي روبورطاجات وحوارات ميدانية ذات صلة 

  .باملوضوع
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V. التغطية الموضوعاتية لمشروع قانون المالية  

بإطالق دينامية النمو عرب االستثمار ودعم القدرة اإلنتاجية للنسيج  يرتبط األول: يرتكز املشروع على أربعة أعمدة
الوطين، ويتجلى الثاين يف مصاحبة هذه الدينامية باإلصالحات السياسية املرتبطة مبنظومة الدعم واإلصالح 

ها خاصة اجلبائي وأنظمة التقاعد، ويتمثل الثالث يف التوجيه املنسجم للسياسات االجتماعية والعمل على تكامل
ما يرتبط بتوجيه االقتصاد االجتماعي، واملقاولة الصغرية جدا وتأطري االقتصاد غري املهيكل، وتقوية ميكانيزمات 

أما الرابع فيتجلى يف تسريع عملية البناء التشريعي واملؤسسايت من خالل . التشغيل وحماربة التهميش واهلشاشة
ويف ترتيب االنصوص التشريعية، واحرتام األولويات، كما أن اهلدف من  تنزيل الدستور، مع إعادة النظر يف الربجمة،

على أساس حمصول زراعي متوسط،  2014سنة  %4,2تفعيل هذه األعمدة هو حتقيق نسبة النمو يف حدود 
  . من الناتج الدخلي اخلام% 4,9وتقليص عجز امليزانية إىل 

عدد التقارير املرتكزات واإلجراءات والتدابري، جند أن  وبالرجوع إىل ما تضمنته النشرات اإلخبارية حول هذه
، فالقناة الثانية قدمت ثالث الموضوعاتية جد ضعيف مقارنة مع ما خصص للجانب المسطري للموضوع

تقارير موضوعاتية يف بث أول متحورت حول اجلانب الضرييب يف املشروع، مقابل تقدمي القناة األوىل لتقريرين 
يت يف تسع  1ومن جهتها قدمت قناة ميدي . األول حول النقل والثاين حول اجلانب الضرييب موضوعاتيني متحور

أنظر (تقارير موضوعاتية ارتبطت بالتعليم، والسكن، والنقل والبنيات التحتية وعدد من املقتضيات الضريبية 
  ).7التفاصيل املرتبطة �ذه التغطية يف امللحق رقم 

  :في القناة الثانية التيمات األساسية المتناولة .1

تقريرا ، 22:27:13ابتداءا من الساعة  19/11/2013قدمت القناة الثانية يف نشر�ا االقتصادية باللغة الفرنسية ليوم 
وأعطيت الكلمة يف هذا الصدد للحسن حداد، وزير . لرسم جوي عن السياحة 2014عن إحداث مشروع 

  .تجاري للخطوط امللكية املغربيةوزهري حممد العوفري، نائب املدير ال ؛السياحة

واكتفت القناة بإعالن الوزارة عن اعتماد هذا الرسم دون الربط بني ذلك وبني النقاش الذي دار داخل قبة 
ومل تشر القناة إىل أن هذا الرسم يدخل يف إطار التعديالت اليت جاءت �ا األغلبية على مشروع قانون . الربملان
من بني التعديالت األخرى اليت أدخلت على املشروع أثناء مناقشته  18ي حيمل رقم وهو التعديل الذ. املالية

  . داخل جلنة املالية
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تقريرا  29/12/2013ويف نشر�ا املسائية بالعربية ليوم  28/12/2013وقدمت القناة الثانية يف نشر�ا باألمازيغية ليوم 
جلبائي، حيث غطت وقفة احتجاجية للتنسيقية املستقلة موضوعاتيا حول التدابري املتخذة يف إطار االستخالص ا

وأعطيت الكلمة يف النشرتني معا ملمثلني عن التجار وعبد املوىل العلمي، رئيس قسم مبديرية التجارة . للتجار
  .والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

  :في تي 1التيمات األساسية المتناولة في قناة ميدي  .2

وبداية مت تقدمي . تقريرا حول موضوع التعليم، 24/10/2013يت يف، يف نشرة األخبار ليوم  1قدمت قناة ميدي 
وعمدت القناة . ورقة مفصلة حول التدابري املتخذة يف هذا الصدد بناء على املذكرة التقدميية ملشروع قانون املالية

ة التفاعلية مع إرفاق هذا امللف بصور من واقع التعليم، حيث مت يف تقدمي املوضوع إىل تقدمي املعطيات عرب الشاش
  . استعمال مقاطع فيديو ملؤسسات تعليمية

تقريرا مفصال حول التدابري املتعلقة بالسكن يف مشروع  يف نشر�ا املسائية 25/10/2013وقدمت القناة أيضا يوم 
ومت . 2016يص العجز �ذا القطاع يف أفق سنة حيث مت الرتكيز على قطاع اإلسكان وسبل تقل قانون املالية،

  .توضيح ذلك باستعمال الشاشة التفاعلية وصور حول إشكالية السكن

تقريرا عن ،  28/10/2013يت يف يف النشرة االقتصادية للتاسعة مساء باللغة الفرنسية، ليوم  1وقدمت قناة ميدي  
، عنوانه األساس هو 2014تقدمي مشروع القانون املايل لسنة  ردود أفعال االحتاد العام ملقاوالت املغرب أياما بعد

ويثري هذا . أن الباطرونا أعربت عن خيبة أملها لكون املشروع ال يتضمن إجراءات تشجع تنافسية املقاوالت
التقرير تساؤالت حول املرور إىل موقف االحتاد دون الوقوف عند التدابري اليت جاء �ا املشروع يف جمال حتسني 

أنظر يف هذا . (تنافسية االقتصاد الوطين وحماربة االقتصاد غري املهيكل وعدد من اإلجراءات والتحفيزات الضريبية
  ).وما يليها 183الصدد اجلزء األول من تقرير جلنة االقتصاد واملالية مبجلس النواب، صفحة 

تقريرا  للتاسعة مساءا باللغة الفرنسية، يت يف يف النشرة االقتصادية 1قدمت قناة ميدي  ،2013نونري  04ويف يوم 
ألف منصب شغل بالوظيفة العمومية استنادا إىل تصرحيات لوزير االقتصاد  18تضمن خلق  2014عن مشروع 

أشكال االنتقادات اليت وجهت هلذا  إىلالتقرير  يشرومل . واملالية قدم أمام الربملانيني أهداف مشروع القانون املايل
  .تساب االحاالت على التقاعد يف هذه األرقام وكذا تشغيل املعطلنياملقتضى خاصة اح

. تقريرا حول اعتماد رسم جوي للسياحة 20/11/2013يت يف يف نشر�ا املسائية ليوم  1وقدمت قناة ميدي 
ة على صندوق االجيابية خاص هوأعطيت الكلمة لوزير السياحة حتدث فيها عن تفاصيل هذا اإلجراء وانعكاسات
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ويستحضر هذا التقرير مقارنة مع نظريه املقدم من طرف القناة األوىل إشكالية وضع اخلرب يف . فل االجتماعياالتك
فالصيغة املعتمدة توحي بأن األمر يتعلق بقرار انفرداي للوزارة الوصية، واحلال أن األمر يدخل يف صريورة . سياقه

كما جيدر . يت أدخلتها فرق األغلبية ووافقت عليها احلكومةمناقشة مشروع قانون املالية وهو من بني التعديالت ال
التساؤل، يف إطار مبدأ التوازن يف اخلرب واحرتام تعددية الرأي والتعبري، عن عدم إعطاء الكلمة للفرق الربملانية وكذا 

ع وفرضية سحب إىل ممثلي املهنيني الذين عربوا عن رفضهم هلذا املقتضى وعن آثاره السلبية احملتملة على القطا 
  .عدد من الشركات األجنبية للخطوط املتجهة من وإىل املغرب بسبب هذا الرسم

يت يف ملوضوع إعفاء ممتلكات املغاربة املقيمني باخلارج من الضريبة ضمن مشروع القانون  1وتطرقت قناة ميدي 
يف نشر�ا االقتصادية باللغة و 2013دجنرب  16، يف النشرة االقتصادية باللغة الفرنسية ليوم 2014املايل لسنة 

ويطرح هذا التقرير من . وشددت على هذا اإلجراء كتعديل جاءت به احلكومة. 2013دجنرب  25الفرنسية ليوم 
جديد إشكالية الرأي والرأي اآلخر وموقف الفاعلني اآلخرين من هذا التعديل وكيفية التجاوب معه باإلجياب أو 

م �ا تفتقر إىل عدد من التفاصيل من شأ�ا أن تزيد من دقة هذا اخلرب أو تعطيه الرفض، كما أن الصيغة اليت قد
  .مصداقية أكرب

النشرة اإلخبارية املسائية باللغة العربية  تي في قدمت في 1ولختم هذا الجزء تجدر اإلشارة إلى أن قناة ميدي 
ح يناير بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة تقريرا حول ارتفاع أسعار بعض املواد ابتداء من فات 31/11/2013ليوم 

وصحيح أن هناك عدد . املضافة على بعض املواد األساسية مع سرد عدد مهم من املواد اليت مهها هذا االرتفاع
من املقتضيات الضريبية اليت تسري يف اجتاه الرفع من قيمة الضرائب، لكن سردها �ذه الطريقة قد يوحي بغياب 

ومن جهة أخرى أليست هناك آراء توافق على . جماالت أخرى أو حتفيزات مجركية وضريبية ختفيضات ضريبية يف
وعلى سبيل املثال فالرفع من الضرائب على السيارات . الزيادة يف الضرائب على هذا الصنف من املنتوجات

عديل مت التصويت عليه كما أن هذا الت. الفارهة هو تعديل مت داخل الربملان ومل يكن مربجما يف املشروع األصلي
 .داخل اللجنة باإلمجاع سواء من طرف األغلبية أو املعارضة

  :التيمات األساسية المتناولة في القناة األولى .3

تقريرا حول موضوع النقل الطرقي خيص تعديل يقضي  15/11/2013قدمت القناة األوىل يف نشر�ا املسائية ليوم 
ال يستغلو�ا وإجراءات إضافية وأعطيت الكلمة لعدد من املهنيني  بتعويض مالكي مأذونيات النقل والذين

ويطرح هذا التقرير املوضوعايت، واملتميز بانفتاحه على املهنيني وخروجه عن منطق املصادقة . علني يف ا�الاوالف
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يف على املشروع، إشكالية حصر املداخالت وزاوية التطرق من وجهة نظر وحيدة وعدم وضع هذه املضامني 
  .سياقها العام أو ربطها بتوجهات املشروع

روبورطاجا حول  20:39:40ابتداء من الساعة  17/11/2013وقدمت القناة األوىل يف نشر�ا املسائية ليوم 
والذي يهم التعديالت اخلاصة باملادة الرابعة املتعلقة  2014التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون مالية 

ويف ما حتدث ممثال احلكومة واألغلبية عن رفض تعديل حول متديد أجل االستفادة من . يةباملقتضيات الضريب
ارتبطت مداخلة ممثل املعارضة  ،حرصا على بنية امليزانية العامة اإللغاء الكامل للغرامات وللزيادات ولفوائد التأخري،
كس حرص القناة على التوازن بني عير يوإذا كان هذا التقر . بتقدمي تعديالت �م الضريبة على القطاع الفالحي

فإنه يطرح تساؤالت حول املنهجية املعتمدة يف التقارير ) احلكومة، األغلبية واملعارضة(األطراف الفاعلة فيه 
  .املوضوعاتية، وكذا يف باقي التقارير واليت تستهدف حتقيق توازن شكلي بني األطراف الفاعلة

مشروع اجلانب الضرييب يف  تها، استهداف، على قلّ الثالثة من طرف القنوات وتفيد التقارير املوضوعاتية املقدم
 .تغطية مسطرية للموضوعباكتفت بالقيام فيت يف  1قناة ميدي ، أّما ، باألساسقانون املالية

VI. أصناف الشخصيات المتدخلة في النشرات اإلخبارية  

تصرحيات لشخصيات عمومية وغريها من ما  روبورطاجا تضمن 59بثت القنوات األربع يف النشرات اإلخبارية 
وقد بلغ عدد . من جمموع األخبار املتعلقة باملشروع يف النشرات %45خرب، أي ما ميثل فقط  132جمموعه 

أما . مثان مداخالت) خرباء وغريهم(مداخالت املهنيني أربع مداخالت، ومداخالت الفاعلون اآلخرون 
من جمموع  %80مداخلة، مما ميثل زهاء  47 فبلغ عدد مداخال�ا الشخصيات املنتمية للفاعلني السياسيني

  .املداخالت
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  توزيع التقارير المقدمة حسب فئات المتدخلين

 المجموع قناة تمازيغت تي في 1ميدي  القناة الثانية القناة األولى المجموع
 73 5 33 19 16 بدون متدخل

 47 2 2 15 28 الفاعلين السياسيين
 4 0 0 2 2 مهنيون

 8 2 3 2 1 52تقارير أخرى
 132 9 38 38 47 المجموع

روبورطاجا إىل إعطاء الكلمة لشخصيات من احلكومة إىل جانب  13وإمجاال عمدت القنوات األربع يف 
كما وازنت بني األغلبية واملعارضة يف سبعة . شخصيات من األغلبية واملعارضة، كما يتبني من اجلدول التايل

وأعطيت الكلمة للحكومة وحدها يف ثالثة . بني احلكومة واملعارضة يف روبورطاجني اثننيروبورطاجات، و 
  .روبورطاجات 5روبورطاجات مهَّت مرحلة تقدمي املشروع، ولألغلبية وحدها يف روبورطاجني وللمعارضة وحدها يف 

زانيات الفرعية، ومتت كل روبورطاجا لتلخيص جمريات مناقشة املي 15ويالحظ إعطاء الكلمة لرؤساء اللجان يف 
وجيب التذكري أن رؤساء اللجان وإن مت احتسا�م يف الفاعلني السياسيني، مل . هذه املداخالت يف القناة األوىل

يؤخذ بعني االعتبار انتماؤهم إىل األغلبية أو املعارضة، نظرا لكون تصرحيا�م كانت مقتصرة على تقدمي أشغال 
  .املشروعاللجان دون إبداء آرائهم من 

                                            
ويدخل يف هذا الصنف مثال . يشمل هذا الصنف التقارير اليت أعطيت فيها الكلمة ملتدخلني من فئات متعددة وال تدخل يف التصنيفات السابقة -  52

عن مركز عزيز بالل  ،متها الرابطة املغربية للشباب من أجل التنمية واحلداثة وأعطيت فيها الكلمة لكل من حممد كرينالتقرير حول املناظرة اليت نظ
  .االستقالل نائب برملاين عن حزب ،وخالد السبيع ؛رئيس الرابطة من أجل التنمية واحلداثة ،وحممد نوفل عامر ؛للدراسات واألحباث
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  حسب نوعية المتدخلين اإلخباريةتوزيع التقارير 

 المجموع قناة تمازيغت القناة الثانية تي في 1ميدي  القناة األولى صفات المتدخلين
 73 5 19 33 16 بدون متدخل

 3 0 1 1 1 الحكومة وحدها

 13 0 7 0 6 المعارضة+ األغلبية + الحكومة 

 2 1 1 0 0 المعارضة+ الحكومة 

 4 0 2 0 2 مهنيون

 2 0 0 0 2 األغلبية فقط

 5 0 1 1 3 المعارضة فقط

 15 0 0 0 15 رؤساء لجان

 7 1 5 0 1 معارضة+ أغلبية 

أشكال أخرى ال تدخل في 
 التصنيفات السابقة

1 3 2 2 8 

 132 9 38 38 47 المجموع

ت موضوعاتية، حيث قدمت القناة الثانية يف وارتبطت املداخالت اليت احتسبت على املهنيني لوحدهم بروبورطاجا
روبورطاجني يف إطار تغطية وقفة احتجاجية نظمتها التنسيقية الوطنية للتجار للتنديد باملقتضى املنصوص عليه 

وأعطت يف هذه . باملشروع واهلادف إىل إلزامية مسك دفرت حماسيب من طرف التجار الصغار لضبط مبيعا�م
أنظر يف هذا الصدد الفقرة املتعلقة بالتيمات املتناولة يف ( عن التنسيقية وممثل الوزارة الوصية التغطية الكلمة ملمثلني

  ). القناة الثانية أسفله

ومن جهتها قدمت القناة األوىل روبورطاجا عن قطاع النقل الطرقي، أعطت فيه الكلمة لفاعلني وخاصة عن 
أيضا روبورطاجا حول ندوة من تنظيم املنظمة الدميقراطية للشغل كما قدمت هذه القناة . الفدرالية الوطنية للنقل

ويالحظ عدم إشراك االحتاد العام . حول مستجدات قانون املالية، أعطيت فيها الكلمة لكاتبها العام لوحده
فدرالية الكن(ملقاوالت املغرب وال املركزيات النقابية اخلمس املمثلة يف الربملان واملشاركة يف احلوار االجتماعي 

الدميقراطية للشغل الفيدرالية الدميقراطية للشغل االحتاد املغريب للشغل االحتاد العام للشغالني باملغرب واالحتاد 
  ).الوطين للشغل باملغرب

وعن حضور اخلرباء واألساتذة اجلامعيني ومسامهتهم يف توضيح مضامني املشروع وتبسيط مقتضياته أثبتث عملية 
  .ورطاجني اثنني، قدما يف بث أول، وتضمنا مداخالت هلذا الصنف من الفاعلنياملعاينة وجود روب
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، روبورطاجا حول مناظرة من تنظيم الرابطة املغربية 21/11/2013وقدمت القناة األوىل، يف نشر�ا املسائية ليوم 
، حتت عنوان 2014ة للشباب من أجل التنمية واحلداثة �دف إشراك الشباب يف دراسة معامل القانون املايل لسن

 ،مد نوفل عامرحمل، حيث أعطيت الكلمة "أي دور للقانون املايل يف تقوية االقتصاد الوطين ودعم القدرة الشرائية"
د فيها على أن هذه املناظرة موجهة إىل الشباب أكّ ، 53عن مركز الدراسات واألحباث ،حملمد كرينو  ؛لرابطةرئيس ا
  .والشباب عموما اجلامعي

يف نشر�ا املسائية باللغة العربية، روبورطاجا حول تقدمي  23/10/2013تيفي يوم  1ا قدمت قناة ميدي ومن جهته
أستاذ جامعي الذي قدم ك ،وزير االقتصاد واملالية للمشروع بالربملان و�ذا اخلصوص مت ربط االتصال مبحمد كرمي

حكامة مسلسل البناء املؤسسايت و  رج يف إطاريندن هذا املشروع إحيث قال  ،وخبري دويل يف االقتصاد واملالية
السياسات العمومية من خالل إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية للسنة املقبلة، واستمرار االستثمارات 

رؤية و سرتاتيجية الطاقية وخمطط أليوتيس وخمطط املغرب األخضر يثاق الوطين لإلقالع الصناعي واالاهليكلية كامل
هي ميزانية تدبري أزمة سيولة بالقطاع العام أكثر من تدبري  2014ميزانية  واعترب أن. وخمطط رواج للسياحة 2020

  .اقتصاد وطين برمته

VII. النوع قاربةشروع قانون المالية ومم  

،  قانون املاليةرغم أن مشروع  غياب استحضار مقاربة النوع، للقنوات األربع نتائج تتبع النشرات اإلخبارية أظهرت
وسواء تعلق األمر . )10انظر امللحق رقم ( صفحة 194من  يف املوضوعيتضمن تقريرا مفصال  كما سبق الذكر،

على  اجلنسني، فإن أثر قانون املالية منومهنيني  اخالت خمتلف الفاعلني من سياسينيتقدميات الصحفيني أو مدب
 ، مبا يف ذلكاملقدمة من طرف القنوات األربع يف نشرات األخبارمل يرد  به النوعمقار  ورمنظ، من النساء والرجال

  .انيات الفرعيةتغطية النقاش حول امليز 

  

  

  

  
                                            

  .عند تقدمي املتدخل دون أي تفصيل آخرمت االكتفاء �ذه العبارة  -  53
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مداخلة لمتدخلين  163مداخلة من بين  22مداخالت الشخصيات النسائية، فقد تم رصد أما خبصوص 
 . روبورطاجا 59قدمت يف  ،ذكور

وباملقابل آلت باقي مداخالت  ،مخس عشرة متدخلةبني  )مداخلة 22( لنسائيةمداخالت الشخصيات ا توزعتو 
 .واحدة عدد منهم أكثر من مداخلة يف أكثر من نشرة، تناول متدخال 69الشخصيات العمومية إىل 
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توزيع المواد اإلخبارية حسب جنس المتدخلين

بدون متدخلين متدخلون ذكور فقط متدخلون إناث وذكور
 

منها  25تضمنت  روبورطاجا 31قدمت القناة األوىل يف إطار تغطية مشروع قانون املالية بنشرا�ا اإلخبارية 
ومل يسجل . ، فيما تدخلت شخصيات نسائية يف ستة روبورطاجاتقطشخصيات عمومية رجالية فل دخالتت

حضور شخصيات عمومية نسائية لوحدها بل اقرتنت يف مجيع هذه احلاالت بوجود مداخالت لشخصيات 
  .رجالية

أعطيت الكلمة يف تقريرين حيث . وأعطيت الكلمة يف هذه التقارير الستة خلمس نساء، اثنتني منهن تدخلتا مرتني
خربيني لكجمولة منت أيب، رئيسة جلنة التعليم والثقافة واالتصال وعضو املكتب السياسي حلزب التقدم 

ولبىن أمهري،  ؛وميلودة حازب، يف تقريرين، بصفتها رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب ؛واالشرتاكية
وبشرى بارجال عن  ؛الفريق االستقاليل مبجلس النواب ةعضو  ،يحة البقايلوفت ؛نائبة برملانية عن احلركة الشعبية

  .فريق االحتاد الدستوري
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وارتبط حضور هذه الشخصيات النسائية، يف التقارير الستة بثالثة مواضيع وهي تقدمي مشروع قانون املالية، 
  . مناقشة امليزانيات الفرعية ومناقشة املشروع يف اجللسات العامة

، توزعت بني مداخلة ذكورية وإحدى عشر نسائية 45قناة الثانية فتوزعت روربورطاجا�ا التسعة عشر بني أّما ال
رشيدة الطاهري، نائبة عن  ؛خدجية الرويسي، برملانية عن حزب األصالة واملعاصرة  ؛ميلودة حازب(مثان نساء 

مينة ماء العينني، نائبة  ؛مبجلس النوابمونية غالم، عضو الفريق االستقاليل  واالشرتاكية؛ التقدمحزب فريق 
نعيمة رباب، برملانية عن حزب  ؛نزهة الوايف، برملانية عن حزب العدالة والتنمية ؛برملانية عن حزب العدالة والتنمية

  ).برملانية عن حزب التجمع الوطين لألحرار ،ونعيمة فرح ؛االستقالل

يع وهي تقدمي مشروع قانون املالية، مناقشة امليزانيات وارتبط حضور هذه الشخصيات النسائية، بثالثة مواض
ومل تعط الكلمة للنساء يف التقارير املقدمة خارج سياق تغطية . الفرعية، ومناقشة املشروع يف اجللسات العامة

حول يوم دراسي من تنظيم الفريق  03/11/2013 األنشطة الربملانية سوى يف تقرير وحيد قدمته القناة يوم
  . يل مبجلسي النواب واملستشارين ملناقشة وحتليل مشروع قانون املاليةاالستقال

اثنان منها وردت فيها مداخالت نسائية  .يت يف سوى مخس روربورطاجات �ا مداخالت 1ومل تقدم قناة ميدي 
يل مبجلس وخدجية الزومي، عن الفريق االستقال ؛نعيمة فرح، بصفتها الربملانية عن فريق التجمع الوطين لألحرار(

  ). املستشارين

رئيسة جلنة التعليم ، كجمولة منت أيب(أما قناة متازيغت فبثت روربورطاجا وحيدا وردت فيه مداخالت نسائية 
االحتاد ورشيدة بنمسعود عن فريق  ؛والثقافة واالتصال وعضو املكتب السياسي حلزب التقدم واالشرتاكية

 ). مبجلس النواب اإلشرتاكي

مداخالت نسائية، في القنوات من خارج قبة البرلمان سواء من الشخصيات النقابية أو  ولم يسجل وجود
وإذا كانت هذه املداخالت النسائية املسجلة . المهنية، أو من أي صنف من المتدخلين حول هذا الموضوع

تية اليت قدمتها ارتبطت مبسلسل املصادقة على املشروع، فلم يسجل وجود مداخالت نسائية يف التقارير املوضوعا
  .القنوات األربع سواء تلك اليت خصصت لتغطية األيام الدراسية أو تلك اليت ارتبطت ببعض التيمات
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VIII. البعد الجغرافي للتغطية  

استهدفت الدراسة حتليل التغطية اإلخبارية املقدمة يف النشرات اإلخبارية للقنوات األربع على ضوء البعد اجلغرايف 
وعلى هذا األساس، مت إدراج هذا املتغري الذي استهدف التمييز بني . تصرحيات الفاعلني حوهلاملضامني التغطية و 

  .البعد احمللي ملضامني املشروع والبعد الوطين

لم يتم في مختلف األخبار وعليه، . ويتبني أن التغطية اليت قامت �ا القنوات األربع اتسمت بطابع وطين صرف 
ومل يتم ختصيص أي فقرة أو روبورطاج حول . وضوع التوقف عند هذا البعدوالتقارير المقدمة حول الم

ويعكس هذا الغياب طبيعة التغطية اإلعالمية . االنعكاسات االقتصادية للمشروع على جهة ما أو منطقة معينة
 منها، اليت توليها القنوات العمومية هلذا املوضوع، حيث تركز على اخلطوط العريضة للمشروع ومواقف الفاعلني

دون املرور إىل آثاره، كسياسة عمومية، على املواطنني بصفة عامة وعلى خمتلف الشرائح االجتماعية ومكونات 
ومتحورت خمتلف . وركزت تقدميات الصحفيني على أهم مضامني املشروع وأبعاده. ا�ال اجلغرايف للرتاب الوطين

  .ض مواقف األغلبية واملعارضة من بعض النقط اخلالفيةعر و التغطيات حول مسطرة املناقشة داخل قبة الربملان 



 109 
  

  ملخص التغطية اإلعالمية المخصصة للمشروع في النشرات اإلخبارية 
  للقنوات األربع

يت  1القناة األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي (العمومية األربع ذات الربجمة العامة  بثت القنوات
، ما جمموعه 2014شروع قانون املالية لسنة مل يةناقشة الربملانامل، طيلة فرتة )يف، قناة متازيغت

يشمل هذا العدد إعادات لنفس املادة . خربا أو تقريرا إخباريا يف نشرا�ا اإلخبارية 230
الدراسة اإلعادات واقتصرت على ما  استبعدتوقد . اإلعالمية يف نشرات الحقة لنفس القناة

  .مادة إعالمية  132 والبالغ عددهمت بثه ألول مرّة، 

دون  اتالنشر  ومقدم قرأها تقارير خمتصرة عن عبارة ملوادا هويالحظ أن أكثر من نصف هذ
تغطية موضوعاتية �م لخالل سبعني يوما فقط تقريرا  16القنوات األربع  وخصصت. تفاصيل

بثت لوحدها يت يف  1ميدي ، مع اإلشارة إىل أّن املشروع والتدابري اليت جاء �ا بعض مضامني
السكن والنقل والبنيات التحتية باإلضافة إىل عدد من وّمهت التعليم و من هذه التقارير،  تسعة

  .املقتضيات الضريبية

ومل تفرد القنوات األربع مواد إعالمية يف نشرا�ا اإلخبارية لتبسيط وشرح مضامني املشروع 
من خالل تصرحيات ضمن  )%10أقل من ( اتقرير  12واإلجراءات اليت جاء �ا إال يف 

وإعطاء الكلمة ) يف حالتني( يف بتقدمي شاشات تفاعلية يت 1ومتيزت ميدي . روبورطاجات
أما القنوات الثالث األخرى فلم تستعن بضيوف لشرح وتبسيط . Duplexلضيفني عرب تقنية 

  . مضامني املشروع خالل الفرتة املعنية بالدراسة

ة على مد الفاعلني السياسينيأما خبصوص املتدخلني من خالل الروبورطاجات فيالحظ هيمنة 
من مداخالت رؤساء اللجن، مل حتتسب  %25، إضافة إىل حوايل %75تناول الكلمة حبوايل 

ويالحظ ). مداخلة 15(ضمن مداخالت األحزاب السياسية، وسجلت كلها يف القناة األوىل 
ساب تمداخالت مع اح مخس(وعلى اخلرباء ) مداخالت فقط 4(عدم االنفتاح على املهنيني 

 ).عاداتاإل
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قنوات األربع، يف تقاريرها، على التوازن وخاصة بني احلكومة وأغلبيتها من جهة وحرصت ال
إىل تقدمي إخباريا تقريرا  13وعموما عمدت القنوات األربع يف . واملعارضة من جهة أخرى

كما وازنت . مداخالت لشخصيات من احلكومة إىل جانب شخصيات من األغلبية واملعارضة
 .سبعة تقارير وبني احلكومة واملعارضة يف تقريرين اثنني بني األغلبية واملعارضة يف

على التقرير املرفق  اإلحالة غياباملعاينة  أوضحتوخبصوص مقاربة النوع االجتماعي، فقد 
، سواء يف ، وما يقتضيه من أجرأة على مستوى حتليل السياسات العموميةشروع قانون املاليةمب

أّما  .من اجلنسني لفاعلني من سياسيني ومهنينيتقدميات الصحفيني أو مداخالت خمتلف ا
مقارنة  فكانت ضعيفةالشخصيات العمومية النسائية حول املوضوع  داخالتمل بالنسبة

 .مبداخالت الرجال

ومل يتم، يف خمتلف األخبار . بع وطين صرفتغطية يف النشرات اإلخبارية اتسمت بطاالكما أن 
ومل يتم ختصيص أية . اجلهوي واحمللي والتقارير املقدمة حول املوضوع، التوقف عند هذا البعد

فقرة أو روبورطاج حول االنعكاسات االقتصادية للمشروع على جهة ما أو منطقة معينة، إال 
  .يف حالة فريدة من طرف قناة تامازيغت

 املناقشة والتصويتبني ارتباط التغطية اإلخبارية باملراحل اليت مير منها مسلسل وبشكل عام، يت
وجود  2014يعكس تطور احليز الزمين املخصص لتغطية مشروع إذ  .على مشروع قانون املالية

بني ارتفاع هذا احليز الزمين وبني تداول املشروع يف ) interdépendance(ترابط منطقي 
ويالحظ اخنفاض التغطية اإلخبارية املخصصة للمشروع . غرفيت الربملان اجللسات اليت عقد�ا

ومل ترتفع من جديد إال عند  إىل أدىن مستويا�ا خالل مناقشة املشروع داخل جملس املستشارين
  .تداوله من جديد يف جملس النواب يف إطار القراءة الثانية

، مما يعكس من جهة ارتباط 2013وع ويالحظ أن نفس املنهجية مت تتبعها يف التغطية ا ملشر 
تغطية املشروع بسياق املسطرة التشريعية اليت يسلكها داخل قبة الربملان واحلرص على تقدمي 

 .طار تغطية أشغال اجللسات العامةمادة إعالمية يف إ
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  بالتغطية اإلعالمية  المتعلق خالصة الجزء الثاني
  في القنوات األربع المخصصة للمشروع

في نشراتها اإلخبارية كما في برامجها الحوارية  2014واكبت القنوات التلفزية األربع مشروع 
وارتبطت هذه التغطية بشكل كبير بتطور المسطرة التشريعية لمناقشة . ومجالتها اإلخبارية

 الحيز وارتبط. المشروع سواء من حيث مضامين التغطية أو من حيث أشكالها وصيغها
 طرف من عليه والمصادقة التقديم أساسية وهي محطات بثالث للمشروعالمخصص ي الزمن

   .عليه في صيغته النهائية النهائية المصادقة ثم أولى قراءة في النواب مجلس

 من أكثر أولى قراءة في دراسته أثناء المشروع هذا لتغطية الزمني المخصص الحيز وشكل
 األمر تعلق اإلخبارية، سواء المجالت أوالنشرات  في سواء اإلجمالية الزمنية المدة نصف

ولتبيان مواقف األغلبية والمعارضة حول المشروع عمدت . خاصة أو عمومية بخدمات
إلى إعطاء الكلمة لعدد من الشخصيات  القنوات، في النشرات كما في المجالت،

 وفي هذا الصدد، يسجل ضعف باقي أصناف المتدخلين من مهنيين ونقابيين. البرلمانية
وانحصرت التغطية أساسا في مجلتي البرلمان . وأساتذة جامعيين وخبراء اقتصاديين

تم تصوير عدد مهم من التقارير  ،وفي النشرات. المقدمتين من طرف القناتين األولى والثانية
  . داخل قبة البرلمان ومختلف النقاشات التي دارت فيه

مخصصة للتغطية الموضوعاتية للمشروع، وتبين من خالل نتائج هذه الدراسة قلة الفقرات ال
سواء في النشرات أو المجالت اإلخبارية، والتي ترتبط بأهم التدابير واإلجراءات التي خلقت 

التغطية اإلعالمية المخصصة وغدت  .نقاشا واسعا إلى حد وصفه ببرنامج تقويم هيكلي جديد
كبة نقاش عمومي لخيارات للمشروع بذلك مجرد تغطية ألشغال البرلمان ال ترقى إلى موا 

  .مصيرية
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سياسات  على المقدمة لم تحل المواد اإلعالميةتبين أن مجموع  ،وبخصوص مقاربة النوع
كما أن مداخالت الشخصيات العمومية النسائية . النوع وإلى آثار قانون المالية على النساء

شخصية  19ت وولج. حول الموضوع عكست ضعف التأنيث المرتبط بتغطية هذا الموضوع
واحتلت . رجاليةشخصية  97عمومية نسائية إلى نشرات ومجالت القنوات األربع، مقابل 

من مجموع مداخالت الشخصيات العمومية % 14مداخالت هذه الشخصيات النسائية نسبة 
مجلس النواب، بورغم أن ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب األصالة والمعاصرة . المسجلة

الوزير المنتدب في الميزانية، فإن ثاني  ،بة الثانية بعد إدريس األزمي اإلدريسياحتلت المرت
خديجة ويتعلق األمر ب 16جاءت في الرتبة الحجم الزمني للتدخل، نسائية من حيث متدخلة 
الستقاللي عضوة المكتب التنفيذي لالتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضوة الفريق ا ،الزومي

في صفوف  مشاركة النسائيةال، ارتفاع نسبة ه األرقامعكس هذتو . ينفي مجلس المستشار 
من جهة أولى، وغياب إدراج مقاربة النوع في اختيار الضيوف والمتحدثين من  ،المعارضة
  .جهة ثانية

وعن استهداف التغطية اإلعالمية للمشروع للبعد الجغرافي والجهوي، تبين حصر التغطية في 
ولم تتم اإلحالة على انعكاس المشروع . ل مقتضيات وتدابير المشروعالنقاش الوطني حو 

على قناة " طريق المواطنة"على جهة أو منطقة ما، باستثناء التقرير المسجل في برنامج 
 .تمازيغت
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خمتلف  اليت خصصتها دراسة التغطية اإلعالميةاليت توصلت إليها  تعرض هذه اخلالصات النتائج
يف واليت عرضتها . 2014 قانون املالية لسنة مشروع ملناقشة التصال السمعي البصريوسائل ا

خالل الفرتة اليت استغرقتها مداوالت  وذلك ،الربامج احلوارية وا�الت اإلخباريةو النشرات اإلخبارية 
لنهائية املصادقة ا إىل غاية  2013أكتوبر  23 يوم هتاريخ تقدميواليت دامت من  الربملان للمشروع،

  . 2013دجنرب  31 عليه بتاريخ

مسامهة املشهد السمعي البصري املغريب يف إغناء النقاش  الكشف عن مدىالدراسة  ورامت
ا�تمعي مبناسبة حمطة سنوية حمورية يف التطور االقتصادي واالجتماعي للبالد، وعن قيام اإلعالم 

تر التحمالت، وباألخص منها تقدمي السمعي البصري مبا هو منوط به من أدوار حمددة يف دفا
  .أخبار آنية ومتعددة تعكس خمتلف تيارات الفكر والرأي وتربز التنوع االجتماعي والرتايب للبالد

االتصال السمعي البصري جمموع وسائل  النتائج الكمية أن التغطية اإلعالمية اليت أفرد�ا بّينتو 
من احلجم الزمين اإلمجايل  %3و ما ميثل حوايل ، وهساعة 46 بلغت أقل من شروع قانون املاليةمل

وبذلك تكون اخلدمات السمعية البصرية العمومية . الربامج احلوارية وا�الت اإلخباريةو للنشرات 
  .دقيقة كمعدل يومي لتغطية املشروع 40 خّصصت قرابة ،جمتمعة ،واخلاصة

، ويرجع ذلك باألساس %58,01مثلت مسامهة اخلدمات العمومية من جممل هذه التغطية نسبة و 
  .  إىل احليز الزمين املرتفع الذي خصصته اإلذاعة الوطنية واإلذاعة األمازيغية

 يت يف 1القناة األوىل، القناة الثانية، قناة ميدي (ذات الربجمة العامة القنوات التلفزية أن  يالحظو 
إىل شروحات ومل تلجأ رية، املوضوع على تالوة تقارير إخبا اعتمدت يف تغطية ) قناة متازيغتو 

ضعف يسجل عند إعطاء الكلمة ملتدخلني، و . ا إال بشكل حمدودوتعليقات متدخلني وضيوف
 .اخلرباء االقتصاديني واألكادمييني وا�تمع املديننقابني و الهنيني و امل االنفتاح على

 ملانيني وخاّصةوهكذا اعتمدت القنوات األربع يف تغطيتها، باألساس، على تقدمي تصرحيات للرب 
قانون املالية يف النشرات  مشروعمناقشة تغطية جيعل من ممَّا ، الربملانية اللجانالفرق و رؤساء 

اإلخبارية تغطية لنشاط برملاين مقيد مبساطر وجدولة  احلوارية وا�الت اإلخبارية وحىت يف الربامج
نادرا، مع النقاش حوله سواء داخل إال  حيّد من إمكانية التفاعل، الشيء الذيزمنية حمددة سلفا، 

   .أو خارج الربملان
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من  للمشروعويتأكد هذا التوجه العام من خالل نتائج قراءة حمتويات التقارير اإلخبارية املخصصة 
ليت ا، يف النشرات اإلخبارية كما يف الربامج احلوارية وا�الت اإلخبارية األربعقنوات التلفزية الطرف 
  .خالل الفرتة املعنية بالدراسة قدمتها

يف القنوات  ضعف االهتمام باملوضوع من حيث احليز الزمين املخصص لهوتتجلى أبرز مالحظة يف 
األوىل والثانية  القناتني وخبصوص. اثنيت عشر دقيقة مثل عدل يوميمب 13:32:25 األربع، حيث بلغ

" شؤون برلمانية(" الربملانيةلألنشطة  تنيخصصامل نيا�لت فإن حوايل نصف التغطية سجل يف
  ").مجلة البرلمان"و

داخالت الشخصيات املدة الزمنية مل، ورغم ارتفاع 2013املخصصة ملشروع وباملقارنة مع التغطية 
على تراجع ل سجّ ، يف القنوات األربع، حبوايل ساعة ونصف، يُ 2014بالنسبة لتغطية  احملتسبة

ل سجّ  2013فإذا كان مشروع سنة . ا�م واملواضيع اليت مت تناوهلامستوى عدد املتدخلني وصف
 تدخلت بشأنه 2014هيأة أو مؤسسة، فإن مناقشة مشروع  37شخصية متثل  137حضور حوايل 

 .هيأة 25شخصية متثل  118

أتى مبجموعة  2014أن مشروع قانون املالية لسنة  إىل أما بالنسبة للمواضيع اليت مت تناوهلا، يشار
جراءات هلا انعكاسات مباشرة على االقتصاد الوطين وعلى دخل املواطن ومستواه املعيشي إ
كتخصيص عائدات عدد من املداخيل اجلبائية لصندوق التضامن االجتماعي وإجراءات �م (

كما أثار املشروع ..). السكن املوجه للطبقة الوسطى، وتشجيع التشغيل يف القطاع اخلاص، والنقل
يا حول إصالح نظام املقاصة وإصالح أنظمة التقاعد وإصالح النظام الضرييب وميزانية نقاشا عموم

 - لكن القنوات التلفزية األربع مل تستحضر  ،بعض الصناديق العمومية ودعم اإلصالحات اهليكلية
 .هذا النقاش العمومي - إال نادرا

خالل الشرح والتبسيط أو  ويتبني من خالل النتائج املستخلصة غياب املواطن سواء كمتلق من 
كما أن البعد اجلهوي واحمللي لقانون املالية مل يتم . كمشارك عرب إبداء رأيه واملسامهة يف النقاش
  .استحضاره إال يف حالة فريدة على قناة متازيغت
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ت األربع استقرت يف حدود يف القنوا املشاركة النسائيةومن املالحظات اجلديرة بالذكر أن نسبة 
الربامج احلوارية وا�الت و النشرات اإلخبارية يف جمموع  عدد المتدخلينبالنظر إىل  20%

 الحيز الزمني اإلجماليمن حيث  %10,16 نسبة هذا احلضور النسائيومثلت . اإلخبارية
لفزية األربع مل تتطرق إىل ويتبني أن مداخالت الفاعلني املسجلة يف القنوات الت .لمداخالتل

ضعف اهتمام هذه القنوات  وممّا يُؤّكدُ . التدابري اليت تستهدف النساء وال إىل آثار املشروع عليهن
، من قبيل الربامج املخصصة للتحقيق أو أخرى، دون بعينهاحصر تناوله يف برامج  باملشروعالتلفزية 

 على الفاعلني املعنيني مبداخيل ونفقات الدولة، ربأك اً تتيح انفتاح ممّا قد ،الروبورطاجات الكربى
  .وعلى املواطنني يف جهات خمتلفة من البالد

 وإذا كانت دفاتر حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وصورياد القناة الثانية تلزم القنوات
، فإن "مالعا الرأي باهتمام تستأثر اليت الوطين البعد ذات األحداث كل عن اإلخبار اآلين"ب

من اإلخبار بتقدمي املشروع وخمتلف مراحل املصادقة عليه،  نتمكَّ  التغطية اليت قدمتها القنوات وإن
فإ�ا ظلت رهينة املسطرة التشريعية اليت مير منها املشروع ومن معرفة بعض اإلجراءات الواردة فيه، 

   .يف الربملان

حتقيق احرتام مبدأ التعددية السياسية و  علىمقابل ذلك، حرصت القنوات األربع، يف هذه التغطية، 
عرب إعطاء الكلمة لكال الطرفني يف التقرير الربملانيتني األغلبية واملعارضة احلكومة و  التوازن بني 
  . أو يف حلقات تالية استضافتهما يف نفس احللقةعرب الواحد أو 

سيط وشرح اآلثار االقتصادية تبمل ترق إىل مستوى لكن شكل وطريقة التغطية اإلعالمية املعتمدة 
كما أ�ا مل تتمّكن من جعل حمطة . ا على احلياة اليومية للمواطنا�وانعكاسللمشروع واالجتماعية 

  .مناقشة مشروع ميزانية الدولة فرصة للنقاش العمومي، وجلب املواطن إىل االهتمام بالشأن العام
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2014لمشروع قانون المالية لسنة  التغطية اإلعالمية  

  )مالحق(
ü  توزيع الخدمات حسب التغطية اإلعالمية المخصصة لمشروع قانون المالية: 1ملحق رقم  

ü  2014للسنة المالية  110.13تفاصيل مناقشة قانون المالية رقم : 2ملحق رقم  
ü  2013للسنة المالية  115.12تفاصيل المناقشة قانون المالية رقم : 3ملحق رقم  

ü  شبكة التحليل المعتمدة في الدراسة: 4ملحق رقم 
ü في البرامج الحوارية والمجالت  للبرامج التي تناولت المشروع األجناس الصحافية: 5رقم  ملحق

  اإلخبارية للقنوات األربع

ü  التغطية الموضوعاتية في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية: 6ملحق رقم  
ü  نظرة عن البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية التي قدمتها القنوات األربع:  7ملحق رقم  

ü  التغطية الموضوعاتية في النشرات اإلخبارية:  8ملحق رقم 
ü  الحوارية والمجالت اإلخباريةالئحة الشخصيات المتدخلة في البرامج : 9ملحق رقم 
ü  ورقة حول إدماج مقاربة النوع في ميزانية الدولة: 10ملحق رقم  
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  توزيع الخدمات حسب التغطية اإلعالمية المخصصة لمشروع قانون المالية: 1ملحق رقم 

  

  2014تغطية مشروع  الخدمة
 في النشرات اإلخبارية

  2014تغطية مشروع 
 في البرامج الحوارية

الخدمات التي خصصت 
أكثر من ربع ساعة، 

 2013سنة  لمشروع
في النشرات  2014و

  اإلخبارية

الخدمات التي خصصت 
أكثر من نصف ساعة، 

 2013سنة  لمشروع
في البرامج  2014و

  الحوارية
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  1:11:31 5:35:11 إذاعة أطالنتيك
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  3:51:28 2:24:06 اإلذاعة الوطنية

 دقيقة 30أكثر من  - 5:57:00 - لوكس راديو
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  3:57:32 1:48:22 القناة األولى

 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  2:08:46 2:01:40 اإلذاعة األمازيغية
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  1:11:28 2:27:05 تي في 1ميدي 

 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  1:42:44 1:14:50 القناة الثانية
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  1:20:05 0:52:07 .إم. إذاعة كازا إف

 دقيقة 30أقل من  دقيقة 15أكثر من  0:13:00 1:22:08 إذاعة الرباط الدولية
 دقيقة 30أقل من  دقيقة 15أكثر من  0:21:08 1:02:32 إذاعة أصوات

 دقيقة 30أقل من  دقيقة 15أكثر من  0:29:42 0:41:33 راديو بلوس البيضاء
 دقيقة 30أكثر من  دقيقة 15أكثر من  0:50:50 0:19:34 قناة تمازيغت
 - دقيقة 15أقل من  - 1:00:42 قناة المغربية

 دقيقة 30أقل من  دقيقة 15أكثر من  0:06:52 0:41:04 .إم. إذاعة شذى إف
 دقيقة 30أقل من  دقيقة 15أكثر من  0:09:17 0:08:09 ميد راديو

 دقيقة 30أقل من  - 0:07:13 - كاب راديو
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  2014للسنة المالية  110.13تفاصيل مناقشة قانون المالية رقم : 2ملحق رقم 

 القراءة األولى 
 مجلس النـواب
 .يف جلسة عمومية مشرتكة بني جملسي الربملانمت تقدمي املشروع  2013/10/23
 .مت تقدمي املشروع داخل جلنة املالية 2013/10/23
 اللجنة يف املناقشة العامة للمشروع شرعت): صباحا( 2013/10/30
 اللجنة املناقشة العامة للمشروع تابعت): مساء( 2013/10/30
 للمشروع تابعت اللجنة املناقشة العامة :)صباحا( 2013/10/31
 اللجنة املناقشة العامة للمشروع أ�ت): مساء( 2013/10/31
استمعت اللجنة إىل جواب السيد الوزير يف إطار املناقشة العامة للمشروع، كما شرعت يف دراسة املواد حيث توقفت عند املادة  2013/11/01

 .من املشروع 4املتضمنة يف املادة  115
 دراسة مواد اجلزء األول من املشروعأ�ت اللجنة  2013/11/07
مت وضع ( صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت  13صوتا ومعارضة  23وافقت اللجنة على املشروع كما عدلته بأغلبية  2013/11/13

األصالة من طرف كل من احلكومة ، وفرق وجمموعيت األغلبية ، والفريق االستقاليل، وفريق  12/11/13التعديالت بشأنه بتاريخ 
 )واملعاصرة، والفريق االشرتاكي، وفريق االحتاد الدستوري 

االستماع إىل مداخالت ممثلي الفرق النيابية يف إطار  مت تقدمي تقرير جلنة املالية، كما مت الشروع يف): صباحا() جلسة عامة( 2013/11/16
 املناقشة العامة للمشروع

 وا�موعات النيابية يف إطار املناقشة العامة للمشروع ا�لس االستماع إىل مداخالت ممثلي الفرقأ�ى ) مساء() جلسة عامة( 2013/11/16
 التصويت على مواد اجلزء األول من املشروع استمع ا�لس إىل جواب احلكومة، كما شرع يف) صباحا() جلسة عامة( 2013/11/17
صوتا وبدون أي امتناع عن  37أصوات ومعارضة  110 اجلزء األول من املشروع بأغلبيةوافق ا�لس على ) مساء() جلسة عامة( 2013/11/17

والفريق  خالل هاته اجللسة من طرف كل من الفريق االستقاليل، وفريق األصالة واملعاصرة، مت تقدمي التعديالت.(التصويت 
 )االشرتاكي ، وفريق االحتاد الدستوري

إطار مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية اليت تدخل ضمن  ا�لس إىل مداخالت الفرق وا�موعات النيابية يفاستمع ) جلسة عامة( 2013/11/19
والتنمية االقتصادية،  العدل والتشريع، اخلارجية والدفاع الوطين، الداخلية واجلماعات الرتابية، املالية اختصاص اللجن التالية

 صوتا 23املالية قبل عقد هاته اجللسة على اجلزء الثاين من املشروع بأغلبية  وافقت جلنة.( القطاعات اإلنتاجية ،البنيات األساسية
 )صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت 14ومعارضة 

اليت النيابية يف إطار مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية  استمع ا�لس إىل مداخالت الفرق وا�موعات): صباحا() جلسة عامة( 2013/11/20
 . جلنة القطاعات االجتماعية وجلنة التعليم والثقافة واالتصال تدخل ضمن اختصاص كل من

صوتا  95صوتا ومعارضة  164املشروع برمته بأغلبية  وافق ا�لس على اجلزء الثاين من املشروع وعلى): مساء() جلسة عامة( 2013/11/20
التعديالت  مت تقدمي. (إىل مداخالت بعض الفرق يف إطار تفسري التصويت كما استمع ا�لس  وبدون أي امتناع عن التصويت ،

 )االستقاليل، وقد قام هذا األخري بسحب تعديالته خالل هاته اجللسة من طرف كل من فريق األصالة واملعاصرة والفريق
 مجلس المستشـاريـن

 مت تقدمي املشروع 2013/11/26
 العامة للمشروع شرعت اللجنة يف املناقشة 2013/12/02
 تابعت اللجنة املناقشة العامة للمشروع 2013/12/03
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 أ�ت اللجنة االستماع إىل مداخالت السيدات والسادة املستشارين يف إطار املناقشة العامة للمشروع 2013/12/04
املناقشة العامة للمشروع ، كما شرعت يف دراسة استمعت اللجنة إىل جواب احلكومة على مداخالت السادة املستشارين يف إطار  2013/12/05

 مكرر 3املواد حيث توقفت عند املادة 
 4تابعت اللجنة دراسة مواد املشروع حيث أ�ت دراسة املادة  2013/12/06
 أ�ت اللجنة دراسة مواد اجلزء األول من املشروع 2013/12/11
 .من مدونة الضرائب  247األول من املشروع حيث توقفت عند املادة شرعت اللجنة يف التصويت على مواد اجلزء  2013/12/16
مت وضع التعديالت (أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت  6صوتا ومعارضة  15مت رفض اجلزء األول من املشروع بأغلبية  2013/12/17

 )وجمموعة االحتاد الوطين للشغلمن طرف كل من احلكومة وفرق األغلبة وفرق املعارضة  16/12/2013بشأنه بتاريخ 
 . وا�موعات الربملانية يف إطار املناقشة العامة للمشروع صباحا شرع ا�لس يف االستماع إىل مداخالت الفرق) جلسة عامة( 2013/12/18 

 االقتصاد واملاليةجواب السيد وزير  مساء أ�ى ا�لس املناقشة العامة للمشروع باالستماع إىل) جلسة عامة( 2013/12/18
صوتا وبدون أي امتناع عن  56ومعارضة  صوتا 87رفض ا�لس اجلزء األول من املشروع بأغلبية : صباحا) جلسة عامة( 2013/12/19

 على اجلزء الثاين من املشروع داخل جلنة املالية والتجهيزات حيث مت رفضه بأغلبية مت بعد اجللسة الصباحية التصويت(التصويت 
 )أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت 10صوتا ومعارضة  25

صوتا وبدون أي امتناع عن  33صوتا ومعارضة  87بأغلبية  مساء مت رفض اجلزء الثاين من املشروع واملشروع برمته) جلسة عامة( 2013/12/19
حيث مت تسليمها   اجلزء الثاين من املشروعإىل مداخلة الفرق وا�موعات الربملانية يف إطار مناقشة  مل يتم االستماع(التصويت 

  )كتابة إىل رئيس اجللسة
 القراءة الثانية

 مجلس النـواب
 .مت تأجيل البت يف املواد املعدلة من طرف جملس املستشارين إىل اجتماع الحق  2013/12/24
صوتا وبدون أي امتناع عن  11صوتا ومعارضة  25 وافقت اللجنة على املشروع كما عدلته يف إطار القراءة الثانية بأغلبية 2013/12/25

 التصويت
 وبدون أي امتناع عن التصويت صوتا 59صوتا ومعارضة  186وافق ا�لس على املشروع بأغلبية ) جلسة عامة( 2013/12/25 
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  2013للسنة المالية  115.12تفاصيل المناقشة قانون المالية رقم : 3ملحق رقم 

 القراءة األولى
 مجلس النـواب
 .مت تقدمي املشروع يف جلسة عامة مشرتكة بني جملسي الربملان 2012/10/24
 .مت تقدمي املشروع داخل اللجنة 2012/10/24
 للمشروع شرعت اللجنة يف املناقشة العامة):صباحا( 2012/11/01
 .للمشروع تابعت اللجنة املناقشة العامة): مساء( 2012/11/01
 .للمشروع تابعت اللجنة املناقشة العامة): صباحا( 2012/11/02
 .للمشروع تابعت اللجنة املناقشة العامة): مساء( 2012/11/02
 .تابعت اللجنة املناقشة العامة للمشروع 2012/11/07
 .أ�ت اللجنة االستماع إىل مداخالت السيدات والسادة النواب يف إطار املناقشة العامة للمشروع 2012/11/08
 .استمعت اللجنة إىل جواب احلكومة يف إطار املناقشة العامة للمشروع 2012/11/09
 .3حيث توقفت عند املادة  شرعت اللجنة يف دراسة مود املشروع): صباحا( 2012/11/13
 9توقفت عند املادة  تابعت اللجنة دراسة مواد املشروع حيث): مساء( 2012/11/13
 .14دراسة مواد املشروع حيث توقفت عند املادة تابعت اللجنة  2012/11/14
من طرف كل من فرق األغلبية وفريق  21/11/2012مت وضع التعديالت بشأنه بتاريخ -. أ�ت اللجنة دراسة مواد املشروع 2012/11/15

 .التجمع الوطين لألحرار وفريق األصالة واملعاصرة والفريق االشرتاكي والفريق الدستوري
 .أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت 8صوتا ومعارضة  15وافقت اللجنة على اجلزء األول من املشروع كما عدلته بأغلبية  2012/11/22
 .مت تقدمي تقرير جلنة املالية، كما مت الشروع يف املناقشة العامة للمشروع :)صباحا( )جلسة عامة( 2012/11/23
 .واملالية ا�لس املناقشة العامة للمشروع باالستماع إىل جواب السيد وزير االقتصادأ�ى  :)مساء( )جلسة عامة( 2012/11/23
أي امتناع  صوتا وبدون 79صوتا ومعارضة  155وافق ا�لس على اجلزء األول من املشروع بأغلبية  :)صباحا( )جلسة عامة( 2012/11/24

واملعاصرة وفريق التجمع الوطين لألحرار والفريق  األصالة عن التصويت، بعد رفض التعديالت املقدمة من طرف كل من فريق
 .االشرتاكي

على اجلزء الثاين من  عقدت جلنة املالية والتنمية االقتصادية اجتماعا وافقت خالله): بعد اجللسة العامة مباشرة) )جلسة عامة( 2012/11/24
التصويت،كما وافقت على مشاريع امليزانيات الفرعية اليت عن  صوتا وبدون أي امتناع 13صوتا ومعارضة  23املشروع بأغلبية 

 .يف حني وافقت خمتلف اللجان النيابية على باقي مشاريع امليزانيات الفرعية تدخل ضمن اختصاصا�ا،
التعديالت املقدمة من  كما وافقت عليه اللجنة بعد رفض(وافق ا�لس على اجلزء الثاين من املشروع  :)مساء( )جلسة عامة( 2012/11/24

 .صوتا وبدون أي امتناع عن التصويت 56صوتا ومعارضة  137 وعلى املشروع برمته بأغلبية) طرف فريق األصالة واملعاصرة
 مجلس المستشـاريـن

 مت تقدمي املشروع داخل اللجنة 2012/11/27
 .شرعت اللجنة يف املناقشة العامة للمشروع 2012/12/04
 .أ�ت اللجنة االستماع إىل مداخالت السادة املستشارين يف إطار املناقشة العامة للمشروع 2012/12/05
إطار املناقشة العامة للمشروع،كما شرعت يف دراسة مواده حيث توقفت عند  استمعت اللجنة إىل جواب احلكومة يف): صباحا( 2012/12/06

 .4املادة 
 8توقفت عند املادة  مواد املشروع حيثتابعت اللجنة دراسة ): مساء( 2012/12/06
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 .31تابعت اللجنة دراسة مواد املشروع حيث توقفت عند املادة  2012/12/10
من طرف كل من  17/12/2012مت وضع التعديالت بشأنه بتاريخ  -أ�ت اللجنة دراسة مواد اجلزء األول من املشروع  2012/12/12

وفريق األصالة واملعاصرة وفريق التجمع الوطين لألحرار والفريق ) التحالف االشرتاكي-احلركي- االستقاليل(األغلبيةاحلكومة وفرق 
 .االشرتاكي والفريق الدستوري والفريق الفيدرايل واالحتاد الوطين للشغل باملغرب

 9توقفت عند املادة شرعت اللجنة يف التصويت على مواد اجلزء األول من املشروع حيث  2012/12/20
 .أصوات وبدون أي امتناع عن التصويت 7أصوات ومعارضة  8وافقت اللجنة على املشروع كما عدلته بأغلبية  2012/12/21
 .مت تقدمي تقرير جلنة املالية، كما مت الشروع يف املناقشة العامة للمشروع :)صباحا( )جلسة عامة( 2012/12/24
يف إطار املناقشة العامة  أ�ى ا�لس االستماع إىل مداخالت ممثلي الفرق وا�موعات الربملانية): الزوال بعد) )جلسة عامة( 2012/12/24

 .للمشروع
صوتا ومعارضة  52استمع ا�لس إىل جواب احلكومة، كما وافق على اجلزء األول من املشروع بأغلبية  :)مساء( )جلسة عامة( 2012/12/24

من طرف كل من فريق األصالة واملعاصرة وفريق  مستشار واحد عن التصويت،بعد رفض التعديالت املقدمةصوتا وامتناع  46
 .االشرتاكي والفريق الدستوري والفريق الفيدرايل التجمع الوطين لألحرار والفريق

 شرع ا�لس يف مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية :)صباحا( )جلسة عامة( 2012/12/25
بعد رفض (املشروع  أ�ى ا�لس مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية، كما وافق على اجلزء الثاين من :)مساء( )جلسة عامة( 2012/12/25

صوتا وامتناع مستشار  44صوتا معارضة  64املشروع برمته بأغلبية  وعلى) التعديالت املقدمة من طرف فريق األصالة واملعاصرة
 واحد عن التصويت

 القراءة الثانية
 مجلس النـواب
 .تدارست اللجنة املواد املعدلة يف إطار القراءة الثانية ووافقت عليها كما عدلتها باإلمجاع 2012/12/26
 .التصويت صوتا وبدون أي امتناع عن 48صوتا ومعارضة  118ا�لس على املشروع بأغلبية  وافق )جلسة عامة( 2012/12/28
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 شبكة التحليل المعتمدة في الدراسة: 4ملحق رقم 

I.  اسم اخلدمة، امسة الربنامج، تاريخ البث، توقيت البث، إخل(عناصر تعريفية.. 
II.  حيتسب انطالقا من توقيت بث التقرير و�ايته( احليز الزمين للتقرير.( 
III. طبيعة البث:  

  .بث أول .1
  .إعادة بث بنفس الصيغة أو مع التصرف .2
 .أشكال أخرى .3

IV.  الفقرةحمتوى التقرير أو: 
 .مسطرة مناقشة املشروع والتصويت عليه .1
 .تقرير موضوعات حول مضامني املشروع .2
 .أشكال أخرى .3

V. شكل التقدمي: 
 .تقدمي من طرف الصحايف لوحده .1
 .متدخلون+تقرير+تقدمي من طرف الصحايف .2
 .ضيف النشرة+تقدمي من طرف الصحايف .3
 .صور+تقدمي من طرف الصحايف .4
 .أشكال أخرى .5

VI. إخل3، 2، 1، 0(الذكورية املتدخلة  حتديد عدد الشخصيات ،.(. 
VII.  إخل3، 2، 1، 0(حتديد عدد الشخصيات النسائية املتدخلة ،.(. 
VIII. تصنيف املتدخلني: 

 .بدون متدخل .1
 .متدخلون ميثلون احلكومة فقط .2
 .األغلبية+متدخلون ميثلون احلكومة .3
 .املعارضة+األغلبية+متدخلون ميثلون احلكومة .4
 .املعارضة+احلكومةمتدخلون ميثلون  .5
 .متدخلون خرباء فقط .6
 ).منظمات مهنية أو نقابية(متدخلون مهنيون فقط  .7
 .أساتذة جامعيني فقط .8
 .مواطنون عاديون .9
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 .متدخلون ميثلون األغلبية فقط .10
 .متدخلون ميثلون املعارضة فقط .11
 .رؤساء جلن يتحدثون بصفة مؤسساتية .12
 .املعارضة+متدخلون ميثلون األغلبية .13
 .املتدخلني أصناف أخرى من .14

IX. وظيفة املعلومة املقدمة: 
 .نقل الوقائع واألحداث .1
 .توضيح مضامني املشروع .2
 .تبسيط مضامني املشروع .3
 .أصناف أخرى .4

X. األبعاد اجلغرافية للتغطية: 
 .تغطية ذات بعد جهوي أو حملي .1
 .تغطية ذات بعد وطين صرف .2
 ).االحتاد األوريب مثال(تأثري املشروع على العالقات اخلارجية (تغطية ذات بعد دويل  .3
 .أشكال أخرى .4

XI.  يتم حتديد اسم اجلهة  - يف حالة التطرق إىل آثار املشروع على جهة معينة(اجلهات املعنية بالتغطية
 ).أو االقليم

XII.  يتم سرد (التيمات الرئيسية املتناولة يف التقرير أو الفقرة املقدمة يف حالة التطرق إىل مضامني املشروع
 ).ةاملواضيع الرئيسي

XIII. احرتام التوازن يف اخلرب املقدم:  
  .خرب ال حييل على تنوع اآلراء أو مواقف الفاعلني حول موضوع معني .1
  .خرب يقدم اكثر من موقف أو وجهة نظر .2
  .خرب يقدم موقف أو رأي واحد فقط .3
 .أشكال أخرى .4

XIV. اإلحالة على مقاربة النوع يف التقرير أو الفقرة املتناولة.  
  .اربة النوعفقرة أو خرب حييل على مق .1
  .فقرة أو خرب ال حييل على مقاربة النوع .2
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  في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية للقنوات األربع األجناس الصحافية للبرامج التي تناولت المشروع:  5ملحق رقم 

. وا�الت اإلخباريةتندرج الربامج اليت تناولت مشروع قانون املالية ضمن جنسني صحافيني اثنني الربامج احلوارية 
الذي تبثه القناة األوىل والذي يتم على شكل استجواب ضيف وحيد يف كل حلقة، فإن " ضيف األحد"وباستثناء 

أو جمالت ) "طريق المواطنة"و" شؤون برلمانية"(باقي الربامج فهي برامج حوارية تستضيف أكثر من متدخل 
 ،"قضايا وآراء"(وبورتاجات واستجوابات أو ميكروطروطوار إخبارية تتضمن إضافة إىل احلوار بني الضيوف، ر 

  ").الشأن المحلي"و" ملف للنقاش"، "تسعون دقيقة لإلقناع"، "مجلة البرلمان"

دقيقة، على استضافة شخصيتني عموميتني،  30، وهو من حجم للقناة األولى" شؤون برلمانية"ينبين برنامج 
ويف مخس حلقات متت استضافة عشر شخصيات . عن املعارضة الربملانية واحدة عن األغلبية الربملانية والثانية

ادريس  24/11/2013برملانية، مخسة عن األغلبية ومخسة عن املعارضة، وبشكل استثنائي، استضافت حلقة يوم 
حيدد فيه ويعتمد الربنامج على تقدمي أويل من طرف مقدم الربنامج . األزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب يف امليزانية

  .حماور احللقة قبل بداية النقاش

فهو يستضيف شخصيتني اثنتني . دقيقة،  فله قالبه اخلاص 26على القناة الثانية، من حجم  "مجلة البرلمان"أّما 
. ملناقشة موضوع معني، ويقّدم روبورطاجا إخباريا يرصد ظاهرة أو إشكالية معينة وآراء عدد من الفاعلني حوهلا

، "كواليس"وفقرة " فقرة قانون على أرض الواقع"و" األسئلة الشفوية"ربنامج فقرات أخرى كفقرة كما يتضمن ال
 6(ومن خالل احللقات اليت مت االشتغال عليها، تبني أن أغلبها  ".سؤال املواطن"وفقرة " خمتصرات األسبوع"و

، أي ما يزيد عن ثلثي احليز "حوار"تناولت موضوع مشروع قانون املالية يف فقريت الروبورطاج ويف فقرة ) حلقات
ويف حلقة أخرى، مت تناول املوضوع يف ". حوار"الزمين لكل حلقة، ومت يف حلقة واحدة تناول املوضوع يف فقرة 

  ".املختصرات"و" كواليس"فقرة 

. دقيقة، على استضافة عدة شخصيات لتداول موضوع احللقة 90، وهو من حجم "قضايا وآراء"ويعتمد برنامج 
اليت خصصت ملناقشة البعد االجتماعي يف مشروع قانون املالية متت استضافة ممثلني ، 29/10/2013يف حلقة يوم و 

وبعد تقدمي حماور احللقة مت . عن األغلبية الربملانية وممثلني عن املعارضة الربملانية، وأستاذ جامعي وخبري إقتصادي
قدمي روبورطاج مصور عن أهم مضامني املشروع ومرتكزاته، وقبل الشروع يف هذا النقاش مت ت. فتح نقاش مجاعي

  .أعطيت فيه الكلمة لوزير االقتصاد واملالية، حممد بوسعيد؛ وللوزير املنتدب يف امليزانية، ادريس األزمي اإلدريسي

دقيقة،  72يت يف، حيث يستضيف، خالل  1لقناة ميدي  "ملف للنقاش"نفس التصور تقريبا يعتمده برنامج  
ويف هذا السياق، . ويتميز هذا الربنامج بـاستعمال الشاشة التفاعلية. عدة شخصيات لتناول موضوع احللقة

ويف . ، ممثلني عن األغلبية وممثلني عن املعارضة، كلهم برملانيون27/10/2103استضاف الربنامج، يف حلقة يوم 
  . ة للمشروع والفرضيات واملرتكزات اليت بين عليهابداية الربنامج مت تقدمي تقرير مفصل عن اخلطوط العريض
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يت يف، كذلك، ينبين على استضافة شخصية عمومية واحدة ملساءلتها حول  1مليدي  "دقيقة لإلقناع 90"برنامج 
. عدد من النقط واحملاور من طرف متدخل، غالبا ما يكون خبريا وأحيانا صحافيا،خيالف الضيف يف آرائه ومواقفه

عوة فاعلني وباحثني تصور معهم روبورطاجات عن جمال اهتمامهم ويطرحون يف بالطو القناة أسئلة كما يتم د
وخالل الربنامج يتم تقدمي عدة روبورطاجات ميدانية مفصلة بالصوت والصورة وتعطى فيها . موجهة للضيف

  . نامجالكلمة لعدد من الفاعلني لإلدالء بتصرحيا�م حول مواضيع تشكل جزءا من حماور الرب 

دقيقة، فيستضيف إحدى الشخصيات الستجوا�ا حول قضايا  26وهو من حجم  "ضيف األحد"أما برنامج 
ومها  23/11/2103و 27/10/2013وعالقة مبشروع قانون املالية مت طرح سؤالني على ضيفي حلقيت . آنية أو مرحلية

الشتؤاكية ووزير السكىن وسياسة املدينة ومحيد شباط، على التوايل حممد نبيل بنعبد اهللا األمني العام حلزب التقدم وا
  .وخالل النقاش مت التطرق للموضوع بشكل عرضي. أمني عام حزب االستقالل

أو " طريق المواطنة"وتقدم قناة متازيغت بدورها برناجما حواريا من حجم الساعة ونصف الساعة حيمل اسم 
وتستضيف مقدمة الربنامج يف كل ). دقيقة لكل جزء 45حوايل (ن ويتم بثه يف جزءي. باألمازيغية" أبريد نتامورت"

ويقدم هذا . جزء ضيفني من األغلبية واملعارضة، مع تقدمي روبورطاجات ميدانية حول القضايا املطروحة للنقاش
 25/11/2103وبالرجوع إىل الفرتة املعنية بالدراسة يتبني أن القناة خصصت حلقة يوم . الربنامج بشكل مباشر

ففي اجلزء األول، كما يف اجلزء الثاين، متت استضافة ممثل عن األغلبية وممثل عن . لتناول مشروع قانون املالية
   .وتناول كال اجلزئني األبعاد االجتماعية يف مشروع قانون املالية. املعارضة

زيت ودارت "أو " احمللي الشأن"دقيقة حيمل اسم  52ويف نفس السياق تقدم قناة متازيغت برناجما حواريا من حجم 
وتستضيف منشطة الربنامج . باألمازيغية يسلط مبدئات الضوء على قضايا �م مناطق جغرافية باملغرب" ين مزداغ

وبالرجوع إىل الفرتة املعنية بالدراسة يتبني . ضيفني مع تقدمي روبورطاجات ميدانية حول القضايا املطروحة للنقاش
اليت خصصت النطالق املوسم الفالحي  13/11/2103قانون املالية يف حلقة يوم  أن القناة تطرقت عرضا ملوضوع

جبهة احلسيمة تازة تاونات
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  التغطية الموضوعاتية في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية: 6ملحق رقم 

  الضريبة على القيمة المضافة - 1

دافع مصطفى اإلبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية على  "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013يف حلقة يوم 
والذي ) شهر واحد فقط(أن احلكومة قدمت بديال جيدا يتمثل يف االتفاق املوقع حول آجال اسرتجاع الضريبة 

واعترب أن اسرتداد الضريبة على القيمة . سيكلف خزينة الدولة ثالث ماليري درهم مل تؤدها احلكومة السابقة
وانتقد عبد الفتاح كمال، عن .  خمتلف مراحل اإلنتاج سيؤدي ال حمالة لتخفيض الثمن النهائي للمنتوجاملضافة يف

حزب األصالة واملعاصرة، تراجع االستثمار العمومي يف امليزانية العامة وفرض ضرائب على بعض املواد والرفع من 
اخالته وصف عبد احلميد فاتيحي، عضو ويف مد. الضريبة على القيمة املضافة على عدد من املواد األخرى

املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي، بأنه تفقريي للطبقة الوسطى والطبقات الفقرية واختار احللول السهلة 
وشدد نفس املتحدث على أن الضريبة على القيمة املضافة ستمس باألساس . وهي الضريبة على القيمة املضافة

ة، وانتقد عدم تضريب املنتجات الكمالية واإلهداءات املقدمة لذوي املأذونيات والرخص الطبقات املتوسطة والفقري 
  .عرب جتديد األسطول معتربا أن املشروع مل يفكر يف ذوي االحتياجات اخلاصة والعاطلني

يوم  ويف سياق تبيان موقف فريقها من عدد من التدابري اليت جاء �ا املشروع انتقدت خدجية الزومي، يف حلقة
، ختفيض قيمة االستثمار واملناصب املالية مقابل الرفع من الضريبة على "شؤون برلمانية"من برنامج  27/10/2013

  . القيمة املضافة والتملص الضرييب وشددت على خضوع احلكومة للمقاوالت وعجز املؤسسات عن اإلنفاق

حول املوضوع، حيث أكد عرفات عثمون، فقرة  03/11/2013يف حلقة يوم  "شؤون برلمانية"وخصص برنامج 
 20بـ عن الفريق احلركي، أن املشروع جاء بإصالحات هيكلية كنظام املقايسة، الذي قلص ميزانية صندوق املقاصة

مليار درهم، إىل جانب اعتماده دورية جديدة ألداء الضريبة على القيمة املضافة، واحلد من اإلعفاءات الضريبية 
ومن جهته انتقد عبد العزيز العبودي، عن . الدولة منها، وختفيض العبء على صندوق املقاصةنظرا لعدم استفادة 

الفريق االشرتاكي، رفع الضريبة على القيمة املضافة لعدد من املواد البسيطة واعترب أن ذلك سينعكس سلبا على 
الرفع من قيمة تلك املفروضة  كما عاب، خبصوص الضريبة على القيمة املضافة، عدم. القدرة الشرائية للمواطن
  .على منتجات الرفاهية

، ويف سياق احلديث عن انسجام التدابري املتخذة يف "شؤون برلمانية"من برنامج  10/11/2013ويف حلقة يوم 
إطار املشروع مع الربنامج االنتخايب واحلكومي ألحزاب األغلبية، اعترب سعيد بليلي، عن حزب التجمع الوطين 

أما . ن اإلجراءات املتعلقة بالضريبة على القيمة املضافة تدخل يف إطار تنزيل اإلصالحات اهليكليةلألحرار، أ
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ميلودة حازب، رئيسة فريق األصالة واملعاصرة، فقد انتقدت الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة واليت سيتحملها 
  .واد األساسية كامللح والزبدة إخل، خصوصا أ�ا مهت جمموعة من امل20%إىل  0%املواطن لرتتفع من 

اليت توقفت، يف جزئها األول، عند إسقاط املشروع  "شؤون برلمانية"من برنامج  29/12/2013أما يف حلقة يوم 
من طرف جملس املستشارين، فقد شدد عبد املالك أفرياط، رئيس الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية، على أن 

مشروع قانون املالية ألن احلكومة رفضت مقرتح الضريبة على الثروة ولوجود سوء  ا�لس رفض التصويت على
وخلص إىل أن الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة متس مجيع شرائح ا�تمع وهلا آثار سلبية . توزيع لثروات البالد

ميقراطي مبجلس النواب، فقد طالب أما أنس الدكايل، عضو فريق التقدم الد. على القدرة الشرائية للطبقة الفقرية
بدوره من جملس النواب برفض الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة على املواد األساسية واالستهالكية واحلكومة 

  .بسحب مقرتحها هذا

. "مجلة البرلمان"ويف القناة الثانية مت التطرق ملوضوع الضريبة على القيمة املضافة يف ثالث حلقات من برنامج 
حول اجلانب الضرييب يف املشروع، من ) يف حوايل دقيقتني ونصف(مت تقدمي تقرير  02/11/2013ويف حلقة يوم 

وأكدت حنان أبو الفتوح، عن فريق التجمع الوطين . خالل الرفع من قيمة بعض الضرائب وفرض أخرى جديدة
الفالحة الكربى مع إعفاء الصغرى لألحرار، أن املشروع ال حيمل أية ضرائب جديدة ما عدا الضريبة على 

ومن جهته أكد حممد شكريى، أستاذ ملادة العلوم والتقنيات الضريبية، أن التضريب جاء بشكل جد . واملتوسطة
حمتشم يف القطاع الفالحي وأضاف أن الضريبة اليت مست املواد ذات االستهالك الواسع ما سيؤثر على القدرة 

واعتربت رشيدة بنمسعود، نائبة برملانية عن الفريق االشرتاكي، أن . ل التضخمالشرائية للمواطن وترفع من معد
املشروع أعلن عن توسيع الضريبة على القيمة املضافة وخاصة بالنسبة إىل بعض املواد األساسية ما سيؤثر على 

على أن بعض املواد  ، أكد سعيد خريون، عن حزب العدالة والتنمية،"حوار"ويف فقرة . الطبقات املتوسطة والفقرية
. األساسية غري معنية �ذه الزيادات وأن مشروع قانون املالية يتضمن العديد من اإلجراءات حملاربة التملص الضرييب

ومن جهتها أكدت ميلودة حازب على أن اإلجراءات الضريبية اليت جاء �ا القانون املايل ال تعتمد على أسس 
الضرييب ال جيب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وعوض الرفع وأن توسيع الوعاء . متينة ومدروسة

 .من الضريبة جيب هيكلة القطاع غري املهيكل حسب قول املتدخلة

، اعترب الشرقاوي الروداين عند اعتبار أن »جملة الربملان«من برنامج  16/11/2013ويف مداخالته، يف حلقة يوم 
توقيف الرتقيات يتناىف مع الزيادة يف مثن املواد االستهالكية والرفع من الضريبة على احلكومة هلا مشكل تدبريي وأن 

  .وانتقد الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة يف بعض املواد األساسية. القيمة املضافة

جزءا للحديث عن موضوع " حوار"يف فقرة  "مجلة البرلمان"من برنامج  23/11/2013وخصصت حلقة يوم 
ضريبة على القيمة املضافة، حيث أكد رشيد الطاليب العلمي، رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار مبجلس ال

النواب، أن املشروع جاء بعدة تدابري خللق الثروة واملشروع جاء وبإصالح للضريبة على القيمة املضافة اهلدف منها 
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مؤكدا . اطن هو الذي يتحملها قبل هذا املشروعمليار درهم ستتحملها الشركات وليس املواطن وكان املو  17مجع 
أن أسعار عدد من املواد األولية ال تتحكم فيها الدولة أل�ا مستوردة من اخلارج، يف حني أن املواد األساسية لن 

ومن جهته، اعترب حممد محاين، عن الفريق االشرتاكي مبجلس النواب، أن احلكومة جاءت بتدابري . تعرف أي زيادة
اقتصادية ال ختدم الطبقتني املتوسطة والفقرية وأن الضرائب املقرتحة ستثقل القدرة الشرائية للمواطن، مشددا ماكرو 

على أن احلكومة ال ختدم مصاحل هذه الطبقات يف هذه الظرفية، خاصة ما يتعلق بتضريب املنتوجات اليت تعترب 
  .أساسية بالنسبة إىل املغاربة

ملوضوع الضريبة ، "ملف للنقاش"من برنامج  27/10/2013يت يف للموضوع يف حلقة يوم  1وتطرقت قناة ميدي 
على القيمة املضافة، وأكد احممد كرين، عضو جملس الرئاسة حلزب التقدم واالشرتاكية، أن حزبه منزعج من بعض 

السردين، املعروفة بكو�ا املقتضيات اليت أتى �ا املشروع، من قبيل فرض الضريبة على القيمة املضافة على علب 
وانتقد عدم الرفع من الضرائب على الكماليات كالسيارات الفاخرة والطائرات اخلاصة واليخوت وأن . غذاء الفقراء

 . حزبه سيتقدم بتعديالت يف هذا الصدد
اللجوء  ومن جهته اعترب حممد اشباعتو أن املشروع هو قانون للتقشف ميس الطبقات الشعبية، مبديا استياءه من

واعترب اشباعتو أن التقشف مبشروع قانون املالية ميس . إىل املسامهة يف التضامن مقابل عدم فرض ضريبة على الثروة
الطبقات الشعبية، منتقدا احلكومة خبصوص عدم فرضها ضريبة على الثروة مبا أن الضريبة على القيمة املضافة متس 

أما ميلودة  %.5ىل أن ختفيض القدرة الشرائية للمواطن سيفوق باألساس الفالح الصغري واملتوسط، ليخلص إ
حازب فشددت على أن احلكومة توجهت لسياسة تقشفية وسياسة التضريب العشوائي كالرفع من الضريبة على 

  .وفرضها على مواد أخرى )20%إىل  14%ومن  10%إىل  7%من (القيمة املضافة 
ويتبني من التغطية املفردة ملوضوع الضريبة على القيمة املضافة أن القنوات تناولت هذه التيمة إما عرب ختصيص 
فقرة أو فقرات من براجمها املقدمة لطرح أسئلة على الضيوف أو املستجوبني حول املوضوع وإما أن هذا املوضوع 

  . تعميم هذه املالحظة على باقي التيمات املتناولةوميكن . جاء يف سياق احلديث عن دعم املشروع أو انتقاده

  على الفالحة التغطية الموضوعاتية لإلجراءات المرتبطة بالضريبة-2
من  29/10/2013ففي حلقة يوم . هذا النوع من االنتقاد جنده حاضرا يف أوىل الربامج املخصصة لتغطية املشروع

عن حزب األصالة واملعاصرة، تضريب القطاع الفالحي وعدد من ، انتقد عبد الفتاح كمال، "قضايا وآراء"برنامج 
املعدات الفالحية واعتربها مبثابة إجراءات معزولة ال تعكس وجود اسرتاتيجية واضحة لدى احلكومة، وأعطى مثاال 

  .على ذلك بالزيادة يف مثن احلليب لفائدة الفالح وتضريب هذا األخري يف السنة املوالية

ملناقشة البعد االجتماعي ملشروع  "شؤون برلمانية"من برنامج  10/11/2013وىل يف حلقة يوم وتطرقت القناة األ
واستضافت احللقة كال من سعيد بليلي، نائب برملاين عن حزب التجمع الوطين لألحرار،  .2014قانون ميزانية 

ب املقاوالت الفالحية على وخفف سعيد بليلي من تأثري تضري. وميلودة حازب، رئيسة فريق األصالة واملعاصرة



 14 

وعن الضريبة على الفالحة اعترب أ�ا من خالصات املناظرة الوطنية حول اجلبايات . هذا الصنف من املقاوالت
شخص أو مقاولة فالحية على اعتبار أن املقاوالت اليت  2400واخلطاب امللكي وأن الفئات املستهدفة ال تتعدى 

ماليني درهم يصل  5وأن املقاوالت اليت يفوق رقم معامال�ا  400يبلغ عددها  مليون درهم 35يبلغ رقم معامال�ا 
  .مقاولة 2000عددها إىل حوايل 

أما ميلودة حازب فقد انتقدت تضريب املعدات الفالحية معتربة أن من سيتحملها عمليا هو الفالح الصغري 
يف املائة يف حني أن الفالح  17ضريبة يف حدود وليس املقاول الكبري، لتخلص إىل أن املقاولة الفالحية ستؤدي ال

كما عابت غياب تصور شامل للقطاع . معتربة أن التضريب يرتبط بتحقيق األرباح 20%الصغري سيؤديها بنسبة 
  .الفالحي

ملناقشة موضوع  "شؤون برلمانية"من برنامج  08/12/2013وخصصت القناة األوىل اجلزء الثاين من حلقة يوم 
وملناقشة هذا املوضوع متت استضافة كال من املستشار احلبيب بن الطالب، عن فريق . ع الفالحيتضريب القطا 

وخبصوص فرض الضريبة على . األصالة واملعاصرة واملستشار حسن عكاشة، عن فريق التجمع الوطين لألحرار
بيب بن الطالب وجود أي القطاع الفالحي والضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لقطاع الصيد البحري، نفى احل

تعارض بني تضريب الصيد البحري ومبادئ خمطط أليوتيس ونفس الشيء بالنسبة للعالقة بني تضريب الفالحة 
وذهب إىل أن توصيات املناظرة الوطنية للجبايات أكدت على ضرورة مسامهة املهنيني وهو ما . واملخطط األخضر

وأكد نفس املتدخل على أن القطاع . ورة التدرج يف فرض التضريبمؤكدا على ضر . مل يتم األخذ به يف املشروع
الفالحي يؤدي الضرائب بدوره على أساس أن املعدات واملقتنيات تؤدى عليها الضريبة على القيمة املضافة، وأن 

وإمنا  اإلعفاء إىل حدود الساعة مشل فقط الضريبة على األرباح، نلفيا يف الوقت ذاته رفضه للضريبة على الفالحة
مليون  5(يرى ضرورة تنزيل تدرجيي وعادل نظرا لالنعكاسات السلبية احملتملة على اليد العاملة واملشتغلة بالقطاع 

وتطرق بن الطالب . من ساكنة املغرب 45%يف الناتج الداخلي اخلام و% 20وعلى مسامهة هذا القطاع ب) عامل
مليون درهم ملدة مخس سنوات عند التصدير وأن هؤالء  35م إىل وجود إعفاء للفالحني الذين يفوق رقم معامال�

 أخرى من الضريبة على األرباح، على عكس الفالح الذي يصل رقم معامالته إىل حنو % 17,5معفيون من 

واعترب أن هذه . يف الضريبة على األرباح% 38يف الضريبة على القيمة املضافة و% 20مخسة مليون، إذ سيؤدي 
  . الزيادات سيكون هلا أثر على اجلميع مبا فيها املستهلك وتنافسية االقتصاد

ومن جهته، حتدث حسن عكاشة عن انعقاد املناظرة الوطنية للجبايات، واليت حضرها املهنيون ورؤساء الفرق 
ونفى أن تكون هناك زيادة يف الضريبة على . املهنينيالربملانية منتقدا ما قاله بن الطالب حول عدم إشراك 

الشركات أو الضريبة على الدخل، مضيفا أن فرض الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للمعدات واآلليات 
املستعملة يف الصيد البحري نظرا لتنافيها مع مبدأ احلياد يف الضريبة، واعترب أن من توصيات املناظرة إعفاء الفالح 
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توسط والفالح الصغري من الضريبة مع السعي حنو تضريب تدرجيي حسب نسبة املبيعات بالنسبة للفالحني امل
  . الكبار، ناياى وجود أي تضارب بني دعم قطاع ما، يف إطار خمططات اسرتاتيجية، وبني فرض الضرائب عليه

ل اجلانب الضرييب يف املشروع من مت تقدمي تقرير حو  "مجلة البرلمان"من برنامج  02/11/2013و يف حلقة يوم 
وأكدت حنان أبو الفتوح، عن فريق التجمع الوطين . خالل الرفع من قيمة بعض الضرائب وفرض أخرى جديدة

لألحرار، أن املشروع ال حيمل أية ضرائب جديدة ما عدا الضريبة على الفالحة الكربى مع إعفاء الصغرى 
تاذ مادة العلوم والتقنيات الضريبية، أن التضريب جاء بشكل جد ومن جهته أكد حممد شكريى، أس. واملتوسطة

حمتشم يف القطاع الفالحي مضيفا أن الزيادة يف مثن املواد ذات االستهالك الواسع ستؤثر على القدرة الشرائية 
شروع واعتربت رشيدة بنمسعود، نائبة برملانية عن الفريق االشرتاكي، أن امل. للمواطن وترفع من معدل التضخم

جاء بتوسيع الضريبة على القيمة املضافة وخاصة باستهذلفه لبعض املواد األساسية مما سيؤثر على الطبقات 
  .املتوسطة والفقرية

متت استضافة كال من سعيد خريون، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية، وميلودة حازب، " حوار"ويف فقرة 
وأكد خريون يف مداخالته أن املشروع ال يتضمن التنزيل . لس النوابرئيسة فريق حزب األصالة واملعاصرة مبج

وخبصوص الرفع من . الشامل لإلصالح اجلبائي وأن الوقت قد حان ليساهم القطاع الفالحي يف متويل مالية الدولة
مشروع قانون  قيمة الضريبة على القيمة املضافة اعترب خريونأن بعض املواد األساسية غري معنية �ذه الزيادات وأن

ومن جهتها أكدت ميلودة حازب أن اإلجراءات . املالية يتضمن العديد من اإلجراءات حملاربة التملص الضرييب
الضريبية اليت جاء �ا القانون املايل ال تعتمد على أسس متينة ومدروسة وأن تضريب الفالحة جيب أن تسبقه 

وتوقفت عند كون اإلجراءات الضريبية الواردة يف . باحجمموعة من اإلجراءات وجيب أن يكون على أساس األر 
القانون املايل ال ترتبط خبالصات وتوصيات املناظرة الوطنية حول اإلصالح اجلبائي، مضيفة أن توسيع الوعاء 
الضرييب ال جيب أن يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وعوض الرفع من الضريبة جيب هيكلة القطاع 

  .لغري املهيك

حول موضوع  "ملف للنقاش"من برنامج  27/10/2013يت يف فقد متحور موضوع حلقة يوم  1أما يف قناة ميدي 
وبداية مت تقدمي تقرير، عرب الشاشة التفاعلية، عن اخلطوط العريضة . العمل احلكومي والربملاين يف الدخول السياسي

التقرير عند فرض الضريبة على الشركات الفالحية  وتوقف. للمشروع والفرضيات واملرتكزات اليت اعتمد عليها
وخالل النقاش، مثن حسن بوهريز، عضو الفريق النيايب حلزب التجمع الوطين . الكربى يف إطار التدابري الضريبية

لألحرار، فرض ضرائب على القطاع الفالحي معتربا إياه شيئا إجيابيا، وخلص إىل أنه من أجل حل مشكل 
  .كري يف الدعم املباشر للطبقات الفقريةاألسعار جيب التف

من جهته، اعترب اشباعتو أن التقشف مبشروع قانون املالية ميس الطبقات الشعبية، منتقدا احلكومة خبصوص عدم 
فرضها ضريبة على الثروة مبا أن الضريبة على القيمة املضافة متس باألساس الفالح الصغري واملتوسط، واختيارها 
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التضامن مقابل عدم فرض ضريبة على الثروة، ليخلص إىل أن ختفيض القدرة الشرائية للمواطن  اللجوء إىل مبدأ
   %.5سيفوق 

وشددت ميلودة حازب، برملانية عن حزب األصالة واملعاصرة، على أن املشروع متت بلورته يف ظل أزمة سياسية 
مت من طرف إداريني يف ظل انشغال ويف غياب قانون تنظيمي جديد لقانون املالية، مشرية إىل أن إعداده 

ومن حيث اجلوهر اعتربت حازب أن املشروع جاء خاليا من البعد السياسي، مضيفة . السياسيني باألزمة احلكومية
فاحلكومة توجهت لسياسة تقشفية وسياسة التضريب "أن هناك رغبة يف تغطية العجز بدون اجتهاد وإبداع 

وفرضها على مواد ) 20%إىل  14%ومن  10%إىل  7%من (قيمة املضافة العشوائي كالرفع من الضريبة على ال
وخلصت حازب إىل أننا أمام برنامج للتقومي اهليكلي وأن تضريب الفالحة سيمس بشكل أكرب البادية ". أخرى

 .وأن رفع األسعار هو ضرب للقدرة الشرائية

  للفئات الوسطىالتغطية الموضوعاتية لإلجراءات المرتبطة بالسكن الموجه -3
عند  "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013وتوقف أنس الدكايل، عن حزب التقدم واالشرتاكية، يف حلقة يوم 

وأكد أن املنعشني العقاريني إذا كانوا قد طالبوا . تقدم احلكومة بعدد من التدابري اخلاصة بالسكن املتوسط
هذا الشكل من النفقات اجلبائية واقرتحت اإلعفاء من فإن احلكومة أوقفت  2013بإعفاءات على غرار سنة 

واقرتح تعميم منوذج مدينة طنجة، اليت تتوفر على . كما التزمت بتعبئة الوعاء العقاري  ،%)4(نفقات التسجيل 
خمطط اسرتاتيجي للسكن، يتم متويل جزء منه من ميزانية الدولة يف إطار صندوق التضامن من أجل السكن 

  .ري، إىل جانب دعم املساكن املعدة للكراءواالندماج احلض

وبدوره توقف إدريس عبادي، أستاذ املالية العامة، عند كون املشروع يتضمن بعض اإلجراءات ا�تمعية املباشرة 
تتلخص يف مخس حماور أساسية وهي التعليم والصحة والسكن والعامل القروي واجلوانب االجتماعية املباشرة، مؤكد 

وحيد يف هذا املشروع يرتبط بالتدابري اليت اقرتحتها احلكومة خبصوص السكن الذي يستهدف الطبقة أن اجلديد ال
  .الوسطى

عند دعم املشاريع االجتماعية   "شؤون برلمانية"من برنامج  03/11/2013وتوقف عرفات عثمون يف حلقة يوم 
ن الربامج كتيسري والراميد ودعم كصندوق التضامن وصندوق التماسك االجتماعي وختصيص موارد قارة لعدد م

  .السكن االقتصادي وذاك املوجه لدعم سكن الطبقات الوسطى
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  التغطية الموضوعاتية لإلجراءات المرتبطة بالتعليم-4
قدمت القناة الثانية تقريرا حول موضوع التعليم متحور  "مجلة البرلمان"من برنامج  09/11/2013ويف حلقة يوم 

واعتربت األغلبية . حول املناصب املالية املخصصة للقطاع واإلجراءات املعتمدة يف إطار إصالح املنظومة التعليمية
يف شخص حممد بوشنيف، عن فريق العدالة والتنمية، أن احلكومة وفرت االعتمادات واإلمكانيات املادية، ذ 

واعترب مسري بلفقيه، عن فريق األصالة . لت وزارة التعليم على حصة األسد من حيث املناصب املاليةحص
واملعاصرة، أن املشروع احلايل مل ميكن من حتصني املكتسبات والرتاكمات اليت مت حتقيقها منذ عقود سواء من 

  .حيث توسيع العرض املدرسي أو حتسني اإلطار القانوين والبيداغوجي

متت استضافة، كال من رشيدة بنمسعود، عن الفريق االشرتاكي، وحممد الرماش، مستشار عن " ا" حوار"فقرة  ويف
  .االحتاد الوطين للشغل باملغرب مبجلس املستشارين

وسارت مداخالت رشيدة بنمسعود يف اجتاه التأكيد على وجود إمجاع وطين على أن منظومة الرتبية الوطنية تشو�ا 
الختالالت، وعلى ضرورة إصالح املنظومة ككل وأن النهوض بقطاع التعليم يفرض تسطري جمموعة من ا

واعتربت بنمسعود أن املنظومة . اسرتاتيجية مشولية للمنظومة، وختصيص املوارد املالية الكافية لسد اخلصاص احلاصل
وأن احلكومة احلالية ...) يةالدستور، اخلطب امللك(الرتبوية مؤطرة مبرجعيات وتراكمات وجمموعة من القضايا 

اشتغلت يف إطار القطيعة مع ما مت حتقيقه من تراكمات كما جيب إعادة االعتبار لألستاذ واملعلم، وحماولة جتاوز 
كما اعتربت املتدخلة أن قضية التعليم مل تعد قابلة لتكون حمل . األزمة عرب تقدمي حتفيزات وتكوين مستمر لألطر

وأكدت أن ميزانية التعليم ميزانية تراجعية . بل جيب املبادرة إلصالح التعليم والتكوين أخطاء أو عرضة للتأجيل
وتقشفية، بدون نفس سياسي وبدون خلفية مذهبية تؤطرها، ملحة على ضرورة وضع قراءة مشولية ملنظومة الرتبية 

منصب مايل خيص التعليم  7000وتابعت أن أن هناك . الوطنية من أجل تسطري اسرتاتيجية مشولية للنهوض �ا
فقط تدمج فيها املناصب اليت أحيلت على التقاعد، خالصة إىل ضرورة رد االعتبار للمدرس وتوفري التحفيزات 

  . اجلمود الذي مس الرتقيات..) الرتقية، االلتحاق بالزوج(الالزمة 

فأكد على أن قطاع التعليم  أما حممد الرماش، مستشار عن االحتاد الوطين للشغل باملغرب مبجلس املستشارين،
عرف إصالحات متتالية عرب عقود وأن اإلشكاالت األساسية للقطاع مرتبطة باحلكامة وكيفية تدبري امليزانية 

كما . واعترب املتدخل أن املشكل يف بعض املدن كان مرتبطا بالعرض املدرسي وليس باألطر. املخصصة للتعليم
ة وبني اإلحاالت على التقاعد، مؤكدا على أن ذلك كان مثارا منذ ربط بني وجود خصاص يف األطر الرتبوي

  .احلكومات السابقة وأن للمغادرة الطوعية دور يف اختالالت القطاع
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  نظرة عن البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية التي قدمتها القنوات األربع:  7ملحق رقم 

I. تغطية مشروع قانون المالية في القناة األولى 
أكتوبر  23تناولت القناة األوىل يف براجمها احلوارية وجمال�ا اإلخبارية خالل الفرتة املمتدة من تقدمي املشروع بتاريخ 

وخصصت القناة حلقة بأكملها . يف ما جمموعه مثان حلقات من برامج خمتلفة 2013دجنرب  31إىل غاية  2013
شؤون "ت للموضوع ست حلقات من جملتها الربملانية وأفرد "قضايا وآراء"من برناجمها احلواري الرئيسي 

وحلقة أخرى من  "ضيف األحد"كما مت التطرق ملوضوع قانون املالية عرضا يف حلقتني من برنامج . "برلمانية
  ."قضايا وآراء"برنامج 

 "قضايا وآراء"معالجة موضوع مشروع قانون المالية في برنامج  .1
خالل الفرتة  "قضايا وآراء"قدمت القناة األوىل خالل الفرتة املعنية بالدراسة تسع حلقات من برناجمها األسبوعي 

كما تطرق أحد الضيوف عرضا . ملناقشة مضامني املشروع 29/10/2013وخصصت حلقة يوم . املعنية بالدراسة
اإلشارة إىل أن القناة تناولت موضوع قانون وجتدر  .25/11/2013للموضوع أثناء إحدى مداخالته يف حلقة يوم 

. اليت خصصت ملوضوع الدخول السياسي بعد تنصيب احلكومة اجلديدة 2013أكتوبر  22املالية يف جزء من حلقة 
  .ومبا أن هذه احللقة ال تدخل يف الفرتة املعنية بالدراسة فقد مت استبعادها من هذا التحليل

  29/10/2013، حلقة يوم "قضايا وآراء"برنامج  ·
، الذي متت فيه مناقشة البعد "قضايا وآراء"من برنامج  29/10/2013قدمت القناة األوىل يف حلقة يوم 

االجتماعي للمشروع حيث متت استضافة كال من مصطفى اإلبراهيمي، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية، 
قدم االشرتاكي، وعبد الفتاح كمال، برملاين عن وأنس الدكايل، نائب برملاين وعضو املكتب السياسي حلزب الت

حزب األصالة واملعارضة، وعبد احلميد فاتيحي، عضو املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي، وحممد الشرقي، 
 .صحفي وحملل اقتصادي، وإدريس عبادي، أستاذ املالية العامة

ملان بغرفتيه، حيث ركز مقدمه على أن املشروع يتضمن ومت يف بداية احللقة بث تقرير حول تقدمي املشروع أمام الرب  
، ومت تقدمي تصريح حملمد بوسعيد، وزير االقتصاد %4,9ويقدر تقليص عجز امليزانية إىل % 4,2نسبة منو تصل إىل 

واملالية، أكد فيه أن املشروع يرتكز على أربعة أعمدة وهي إعطاء دينامية قوية للنمو وتوجيه السياسات 
واسرتسل املعلق مؤكدا أن املشروع يسعى . ية وإصالح اجلبايات وأنظمة التقاعد وتسريع تنزيل الدستوراإلجتماع

  . إىل تسريع وثرية اإلصالحات اهليكلية ذات األولوية، ودعم االستثمار واملقاولة وحتسني آليات التشغيل
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ة، أن املشروع يعد حمطة أساسية يف ومن جهته أكد إدريس ألزمي اإلدريسي، الوزير املنتدب املكلف بامليزاني
اإلصالحات اهليكلية املتعلقة باإلصالح الضرييب ونظامي املقاصة والتقاعد، وكذا الرفع من قيمة االستثمار 
العمومي ومن اإلجراءات اليت بإمكا�ا أن تبسط عمل املقاولة، ومن جهة أخرى دعم القطاعات االجتماعية  

  .لرتكيز على العامل القروي والفئات املهمشةكالرتبية والصحة والسكن وكذا ا

وتوقف مصطفى اإلبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، على أن املشروع جاء متميزا باحملاور األربع اليت حتدث 
عنها الوزراء وكذا فرصة لتنزيل اإلصالحات اليت عملت عليها احلكومة خالل سنتني واملتمحورة حول إصالح 

وشدد على أن من بني اإلصالحات اهليكلية الواردة جند إصالح . تقاعد وخلق فرص الشغلصندوق املقاصة وال
مليون مواطن وتسعى للرفع من  8,5القانون التنظيمي للمالية، كما أن احلكومة عممت نظام التغطية الصحية على 

ماليري درهم، وتقوية  6ة ب، والرفع من ميزانية االستثمار مقارنة مع السنة املاضي%57حماربة اهلدر املدرسي ب
واعترب أن احلكومة تواجه عجز امليزان التجاري وارتفاع . ألف منصب شغل سنويا 250االقتصاد الوطين خللق 

الدين العمومي الذي ورثته عن احلكومات السابقة، مما استلزم التدخل عرب تدابري ماكرو اقتصادية والتدابري املتخذة 
  . يف إطار التحكم يف عجز صندوق املقاصة

ة توقف عند اخلروج من منطق االعتماد على الفالحة وسري احلكومة وعن فرضيات النمو يف مشروع قانون املالي
حنو اعتماد عدد من املشاريع واالتفاقيات لتنويع االقتصاد ودعم مردوديته وآثاره على الرفع من القدرة على 

يف وخبصوص الرفع من قيمة الضريبة على القيمة املضافة اعترب أن احلكومة قدمت بديال جيدا يتمثل . التشغيل
والذي سيكلف خزينة الدولة ثالثة ماليري درهم مل ) شهر واحد فقط(االتفاق املوقع حول آجال اسرتجاع الضريبة 

تؤديها احلكومة السابقة، واعترب أن اسرتداد الضريبة على القيمة املضافة يف خمتلف مراحل اإلنتاج سيؤدي ال حمالة 
والصحة معتربا أن مشاكل هذه األخرية هي تراكمات " راميد"وانتقد اخللط بني . خلفض الثمن النهائي للمنتوج

  .لسنوات من التدبري

ومن جهته، شدد أنس الدكايل، عن حزب التقدم واالشرتاكية، على أن إخراج مشروع قانون املالية يف هذه الظرفية 
حيث مل يتم إشراك  واعترب أن هذا القانون انتقايل بدوره،. الوطنية والدولية هو حبد ذاته مكسب سياسي مهم

مجيع مكونات األغلبية يف اإلعداد له بالنظر حلداثة تشكيل احلكومة، متمنيا لو أن احلكومة قدمت هذا املشروع 
  . يف ظل قانون تنظيمي جديد

وانتقد الدكايل التخفيض الذي طال االستثمار يف قطاع الصحة واملوارد البشرية الضرورية، بالنظر إىل اخلصاص 
كما قدم باألرقام مؤشرات حول حتسن مناخ االستثمار كالسياحة وموارد مغاربة اخلارج . هذا القطاع املسجل يف

ودعا إىل ضرورة . واالستثمار اخلارجي، باإلضافة �هودات الدولة يف التحكم يف الدين سواء الداخلي أو اخلارجي
  . ةالتقدم بتصريح حكومي جديد لتوضيح برجمة على ثالث سنوات للميزاني
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وعن مشاكل العامل القروي اعترب أن صندوق دعم العامل القروي ال يتم صرف مستحقاته لغياب عدد من املشاكل 
وخبصوص السكن أكد أن احلكومة . املرتبطة بالتسيري احمللي وعدم برجمة االستثمارات رغم توفر االعتمادات

املنعشون العقاريون قد طالبوا بإعفاءات على قدمت جمموعة من التعديالت اخلاصة بالسكن املتوسط، وإذا كان 
فإن احلكومة أوقفت هذا الشكل من النفقات اجلبائية واقرتحت اإلعفاء من نفقات التسجيل  2013غرار سنة 

واقرتح تعميم منوذج مدينة طنجة، اليت تتوفر على خمطط اسرتاتيجي . كما التزمت بتعبئة الوعاء العقاري) 4%(
منه من ميزانية الدولة يف إطار صندوق التضامن من أجل السكن واالندماج احلضري،  للسكن يتم متويل جزء

  .واقرتح دعم املساكن املعدة للكراء

واعترب عبد الفتاح كمال، عن حزب األصالة واملعاصرة، أن مشروع القانون استبعد اجلانب االجتماعي واستهدف  
فبالنسبة للراميد انتقد غياب البنيات التحية . اإلضرار بالقدرة الشرائية للمواطن عرب جمموعة من اإلجراءات

. لضرورية لإلصالحات اهليكلية املعلن عنها يف املشروعوانتقد غياب توفري امليزانية ا. الضرورية الستيعاب املرضى
كما انتقد ختفيض عدد مناصب الشغل اليت يتم خلقها والرفع من حجم عجز امليزانية على حساب اجلانب 

وحتدث عن تراجع االستثمار العمومي يف امليزانية العامة وفرض ضرائب على بعض املواد والرفع من . االجتماعي
  . قيمة املضافة على عدد من املواد األخرىالضريبة على ال

كما انتقد كمال تضريب القطاع الفالحي وعدد من املعدات الفالحية واعتربها مبثابة إجراءات معزولة ال تعكس 
وجود اسرتاتيجية واضحة لدى احلكومة، كما أعطى مثاال عن ذلك بالزيادة يف مثن احلليب لفائدة الفالح 

  . لسنة املواليةوتضريب هذا األخري يف ا

وانتقد أيضا عدم استشارة احلكومة لعدد من اهليئات والفاعلني يف إعداد املشروع، وعدم إشراك مجيع مكونات 
واعترب أن االجراءات املتخذة يف املشروع استهدفت املساس بتنافسية االقتصاد الوطين مما سيزيد . احلكومة يف ذلك

االجتماعية يف املشروع وخبصوص قطاع الصحة توقف عند عدم األخذ وعن اجلوانب . من عجز امليزان التجاري
وخبصوص التشغيل أكد أنه بدوره سيتضرر من التخفيض من . بعني االعتبار اخلصاص على مستوى األطباء

ويف ما خيص تنمية العامل القروي والتوازن اجلغرايف يف توزيع الثروات أكد على وجود مقرتح . اعتمادات االستثمار
وخلص إىل أن هذا املشروع يستهدف باألساس الطبقات . بق للمعارضة بالرفع من متويله، مل يتم األخذ بهسا

  .الوسطى والفقرية

ويف مداخالته اعترب احلميد فاتيحي، عضو املكتب السياسي حلزب االحتاد االشرتاكي، أن املشروع استمرار 
كما أكد أن هذا املشروع تفقريي للطبقة الوسطى . جلديدللمشاريع السابقة وفيه استبعاد ملا يفرضه الدستور ا

ويف معرض حديثه عن اجلانب . والطبقات الفقرية واختار احللول السهلة وهي الضريبة على القيمة املضافة
االجتماعي كالصحة والتعليم ونظام الراميد، وتساءل إن كان أصحاب بطائق نظام الراميد سيستفيدون من كل 

كما انتقد تقليص عدد مناصب الشغل وتقليص ميزانية . وجد بنيات حتتية الستقبال املرضىالعالجات وهل ت
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وزارة التشغيل والوزارات ذات الطبيعة االجتماعية واعترب أن قانون املالية يضمن استمرار العجز يف األطر الطبية 
املشروع إذ أن احلكومة ال تتوفر وذهب إىل التأكيد على وجود مفارقة حقيقية بني اخلطاب الرمسي وبني مضامني 

على اإلمكانيات املالية اليت متكن من اإلصالحات اهليكلية املطروحة يف املشروع، منتقدا تراجع االستثمار 
  . مليار درهم16العمومي ب

كما انتقد اعتماد . وأكد فاتيحي على أن املشروع يغيب عنه توضيح الفرضية اليت حتكمت يف نسبة التضخم
وخبصوص الشق الضرييب شدد على أن الضريبة على القيمة املضافة . مو على أساس سنة فالحية جيدةنسبة الن

ستمس باألساس الطبقات املتوسطة والفقرية وانتقد عدم تضريب املنتجات الكمالية واإلهداءات املقدمة لذوي 
  .حتياجات اخلاصة والعاطلنياملأذونيات والرخص عرب جتديد األسطول معتربا أن املشروع مل يفكر يف ذوي اال

. ويف معرض مداخالته توقف حممد الشرقي عند إصدار هذا املشروع موازاة مع عدد من تقارير املؤسسات الدولية
واعترب أن املغرب يوجد يف وضع صعب يكمن يف إزدواجية حتقيق اإلصالح املايل يف ظل توازن اجتماعي، أي عرب 

وشدد على أن املشروع حافظ على املشاريع الكربى . ظ على القدرة الشرائيةالتحكم يف العجز املايل مع احلفا
. 2016و 2015املهيكلة، واليت هي مشاريع عمومية وليس حكومية، و�دف إىل تأهيل االقتصاد املغريب يف أفق 

ول بأن تقارير واجته للق. واعترب أن النقص يف موارد الدولة سيؤثر سلبا على استثمارا�ا وبالتايل على املواطن
املؤسسات الدولية أكدت على أن القيام بإصالحات هيكلية جيب أن يتم يف إطار الشراكة والتشاور واحلوار مع 
األطراف املعنية على أساس أن كل ختفيض يف املوارد أو االستثمارات جيب حتديد من سيتحمل كلفته من أجل 

  . التحكم يف تأثريها على املواطن

 حتليله على تقريرين حديثني يتحدثان عن تأثري التحوالت السياسية واالقتصادية على ارتفاع واستند الشرقي يف
وأكد أن كل حماولة إصالحية جيب ان تأخذ بعني االعتبار تأثريها على التشغيل عند كل ختفيض . عدد العاطلني

حكم يف األسعار ليس احلكومة وخبصوص اخليارات من أجل التحكم يف األسعار اعترب أن من يت. يف االستثمارات
وإمنا أربع عوامل منها أوال املطر، على اعتبار أن املغرب بلد فالحي وثلث السكان يعيشون عليها، وثانيا، أسعار 
املواد األولية وعلى رأسها الطاقة، وثالثا الضرائب، اليت تؤدي عمليا إىل غالء األسعار، واعترب أن نسبة النمو اليت 

وعن االختيارات األساسية يف املشروع، اعترب أن منوذج النمو املبين على . على األقل %7ي تناسب املغرب ه
التقشف هو خاطئ ألنه خيفض العجز لكن ال خيلق النمو وتزداد به البطالة ويتضرر معه اجلانب االجتماعي، 

  .ثروبالتايل فاملغرب جيب أن يستثمر أكثر يف القطاعات التنافسية اليت يتحكم فيها أك

وبدوره توقف إدريس عبادي، أستاذ املالية العامة، على كون املشروع يتضمن بعض االجراءات ا�تمعية املباشرة 
. تتلخص يف مخس حماور أساسية وهي التعليم والصحة والسكن والعامل القروي واجلوانب االجتماعية املباشرة

 ليخلص إىل أن املشروع احلايل ال يأخذ بعني االعتبار واعترب أن هذه العناصر الكالسيكية توجد يف كل قانون مايل
واعترب أن احلكومة رجعت للجانب االجتماعي ألنه هو الذي سيعيد إنتاجها وانتقد . التطورات األساسية احلاصلة
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عدم مباشرة احلكومة إلجراءات لتفعيل والرفع من النمو والذي تكون له، إن حتقق، انعكاسات إجيابية على 
  .%4وأنه ال جمال لالفتخار بنسبة منو يف حدود . االجتماعياجلانب 

وتوقف عبادي عند اعتبار أن اخليارات األساسية متت يف إطار التوجهات امللكية واملشاريع الكربى وأن الربامج 
هذا ونفى أن تأيت احلكومة مبشاريع جديدة يف . املقرتحة يف املشروع هي مشاريع قدمية مت اقرتاح إعادة متويلها

للعامل احلضري عرب . املشروع معتربا أن اجلديد جيب أن يتمحور حول اسرتجاع الكرامة للعامل القروي واحلضري
الطريق، الصحة، (توفري الشغل ملئات الشباب العاطل وللعامل القروي عرب توفري األركان البسيطة للعيش الكرمي 

جلديد الوحيد يف هذا املشروع يرتبط بالتدابري اليت اقرتحتها ويف األخري أكد على أن ا). التعليم، املاء والكهرباء
  .احلكومة خبصوص السكن الذي يستهدف الطبقة الوسطى

  25/11/2013، حلقة يوم "قضايا وآراء"برنامج  ·
حيث قدمت  "قضايا وآراء"من برنامج  25/11/2013تطرقت القناة األوىل، عرضا، للمشروع يف حلقة يوم 

مداخلة لسعيد بليلي، نائب برملاين عن حزب التجمع الوطين لألحرار، حتدث فيها عن العالقة بني إسناد وزارة 
. املالية حلزبه وعملية اإلعداد ومناقشة مشروع قانون املالية مؤكدا انفتاح حزبه على التعديالت من خالل املناقشة

ضعف نسبة النمو املقرتحة،كما توقف عند تضريب القطاع كما حتدث إدريس قاصوري، أستاذ جامعي، عن 
  .الفالحي معتربا ذلك استناد على اخلطاب امللكي

  "شؤون برلمانية"معالجة موضوع مشروع قانون المالية في برنامج  .2
وخصت موضوع قانون . "شؤون برلمانية"بثت القناة األوىل خالل الفرتة املعنية بالدراسة تسع حلقات من برنامج 

، والذكرى )17/11/2013(ملالية بست حلقات، فيما تناولت احللقات الثالث الباقية مواضيع الدبلوماسية الربملانية ا
وموضوع تقنني زراعة القنب اهلندي بناء على يوم دراسي نظمه حزب ) 01/12/2013(األربعني إلحداث الربملان 

  ).15/12/2013(األصالة واملعاصرة 

  27/10/2013، حلقة "شؤون برلمانية"برنامج  ·
على القناة األوىل كال من خدجية الزومي، برملانية  "شؤون برلمانية"من برنامج  27/10/2013استضافت حلقة يوم 

ابتداء من (وخصص اجلزء األول . عن الفريق االستقاليل، وسعيد خريون، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية
من احللقة للجدل املرتبط بتنصيب احلكومة وإشكالية تقدمي احلكومة ملشروع قانون مايل ليس من ) 18:03الساعة 
حول مرتكزات مشروع القانون املايل لسنة  18:30ومت تناول النقاش ملدة عشر دقائق ابتداء من الساعة . إعدادها

2014 .  
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وزير املالية مشروع القانون املايل أمام جملسي ويف هذا السياق سارت مداخالت سعيد خريون يف اجتاه كون تقدمي 
واعترب أن مشروع قانون املالية هو مشروع . الربملان يعكس التزام احلكومة بتقدمي مشروع قانون املالية يف أجله احملدد

اعد احلكومة واألغلبية بأكملها وأن مشروع قانون املالية يسري يف اجتاه دعم إصالح صندوق املقاصة وصناديق التق
ويشمل أيضا دعم التنافسية واملقاوالت والرفع من اإلستثمار ويشمل أيضا تنزيل تدرجيي لإلصالح اجلبائي مع 

  . جمموعة من ا�هودات يف جمال التشغيل الذايت وقطاع السكىن

ومن جهتها اعتربت خدجية الزومي أن املشروع يعكس غياب أي منوذج اقتصادي وتساءلت عن غياب أي 
�م دعم الطبقات الوسطى وانتقدت خفض اعتمادات االستثمار واملناصب املالية مقابل الرفع من مقتضيات 

الضريبة على القيمة املضافة والتملص الضرييب واعتربت أن احلكومة خاضعة للمقاوالت وأن املؤسسات عاجزة عن 
  .واقرتحت مشروع قانون املالية لثالث سنوات. اإلنفاق

 03/11/2013، حلقة "ةشؤون برلماني"برنامج  ·
على القناة األوىل ملوضوع مشروع القانون املايل  "شؤون برلمانية"من برنامج  03/11/2013تطرقت حلقة يوم 

سنة واعترب مقدم الربنامج أن حلظة املناقشة العامة للمشروع شكلت حلظة سياسية لتقدمي حماكمة  2014برسم 
الشأن العام على خمتلف املستويات وركز على تباين مواقف الفرق يف سياسية للحكومة ومسألة مقاربتها يف تدبري 

وتساءل عن انسجام املشروع مع مكونات الربنامج احلكومي ومدى إجابته عن . قراءا�ا باختالف مواقعها
 . اإلشكاالت الكربى اليت يعرفها ا�تمع املغريب

عثمون، عن الفريق احلركي، وعبد العزيز العبودي  تواستضاف منشط الربنامج ملناقشة هذه املواضيع كال من عرفا
  .عن الفريق االشرتاكي

جاء يف ظل حراك سياسي وأزمة اقتصادية وطنية ودولية ومع  2014عثمون اعترب أن مشروع قانون مالية سنة  
وأكد على أن املشروع يرتجم روح الربنامج احلكومي يف شقيه . ذلك مت تقدمي املشروع يف اآلجال الدستورية

مليار  35وأبرز دور اجلانب االجتماعي يف دعم القدرة الشرائية املتمثلة يف ختصيص . االقتصادي واالجتماعي
وتوقف عند دعم املشاريع االجتماعية كصندوق التضامن . ندوق املقاصة بزيادة ستة ماليري درهمدرهم لص

ودعم السكن " راميد"و" تيسري"وصندوق التماسك االجتماعي وختصيص موارد قارة لعدد من الربامج ك 
    .االقتصادي وذلك املوجه لدعم سكن الطبقات الوسطى

وأضاف عثمون أن املشروع هو . وكذلك جاء املشروع بإعطاء األولوية للتشغيل الذايت والتشغيل من طرف املقاولة
وأحل على اهتمام احلكومة يف السنوات األخرية بالقطاعات . أرضية للفاعلني االقتصاديني من أجل خلق الثروة

عن استهداف احلكومة مجيع الشرائح املسامهة يف وخبصوص اإلجراءات التقشفية يف املشروع حتدث . اإلسرتاتيجية
ورفض احلديث عن التقشف مقرتحا احلديث عن . إطار السياسة التضامنية مع احلفاظ على التوازنات املالية
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وأكد على أن املشروع جاء بإصالحات هيكلية كنظام املقايسة . ضمان القدرة الشرائية جلميع الفئات االجتماعية
مليار درهم واعتماد دورية جديدة ألداء الضريبة على القيمة املضافة واحلد من  20اد الذي مكن من اقتص

 .اإلعفاءات الضريبية نظرا لعدم استفادة الدولة منها وختفيض العبء على صندوق املقاصة

أن مشروع قانون املالية يف تعريفه هو ترمجة للسياسة العمومية  ومن جهته اعترب عبد العزيز العبودي
وشدد على أن مشروع القانون تغيب فيه رؤية اسرتاتيجية واضحة حول تنمية البالد وغياب تدابري لتنمية . رقامباأل

القطاعات املنتجة سواء تلك املرتبطة بالتصنيع أو دعم إنتاجية العامل القروي وانتقد عدم صرف ميزانية االستثمار 
وانتقد رفع الضريبة على . يار درهم اليت مت جتميدهامل 15مستدال بدورية لرئيس احلكومة، و 2013برسم سنة 

واعترب أن األزمة احلكومية . القيمة املضافة لعدد من املواد البسيطة مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن
انعكست سلبا على إعداد مشروع القانون املايل حيث أسندت ألطر وزارة املالية يف غياب أي إشراف سياسي 

وانتقد ما اعتربه تنازل رئيس احلكومة عن ملفات اإلصالح وحماربة الفساد الذي صوت له املغاربة . يس احلكومةلرئ
كما عاب خبصوص  .وخلص إىل أن مشروع قانون املالية ال يرتجم املشروع ا�تمعي للحكومة. من أجلها

  .تجات الرفاهيةالضريبة على القيمة املضافة عدم الرفع من قيمة تلك املفروضة على من

  10/11/2013، حلقة "شؤون برلمانية"برنامج  ·
ملناقشة البعد االجتماعي ملشروع قانون " شؤون برملانية"من برنامج  10/11/2013تطرقت القناة األوىل يف حلقة يوم 

وهلذا الغرض متت استضافة كال من . ومدى انسجامه مع التوجهات الكربى للربنامج احلكومي 2014ميزانية 
  .عيد بليلي، نائب برملاين عن حزب التجمع الوطين لألحرار، ميلودة حازب، رئيسة فريق األصالة واملعاصرةس

بداية مت التساؤل حول مسؤولية التجمع الوطين لألحرار يف إطار مناقشة مشروع امليزانية بالنظر إىل التحاقه املتأخر 
ويف هذا اإلطار تطرق سعيد بليلي لسياق تشكيل . باحلكومة وعدم مسامهته بشكل كبري يف اإلعداد للمشروع

احلكومة وانضمام احلزب هلا واعترب أن املشروع كان جاهزا عند التحاق حزبه باحلكومة وأن املسامهة ستتم من 
وعن حتقيق تطلعات املواطنني اعترب أن أي مشروع قانون للمالية ال ميكن أن يستجيب جلميع . خالل التعديالت

وذكر باملرتكزات اليت بين عليها املشروع واملرتبطة مبواصلة بناء املؤسسات واإلصالحات اهليكلية، . االنتظارات
حتفيز وترية النمو، تدعيم آلية التماسك االجتماعي وإعادة التوازن للمالية العمومية مشددا على الرتابط بني هذه 

  . املرتكزات األربع يف ما بينها

بأرقام امليزانيات اليت خصصت لكل من قطاع التعليم والصحة والسكن،  وخبصوص اجلانب االجتماعي ذكر
والصناديق االجتماعية مؤكدا على أن خلق مناصب الشغل املنصوص عليها مت بناء على حاجيات اإلدارة وليس 

العجز يف  وعن آثار هذه امليزانيات على املواطن ومدى االلتزام بإجنازها اعترب بليلي أن. بناء على عدد العاطلني
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إجناز امليزانية ليس وليد اليوم ودعى للرفع من وثرية اإلجناز مع ضرورة تقدمي التقديرات والتوقعات بناء على 
  . املعطيات احلقيقية للقدرة على اإلجناز

ة واعترب أن احلكوم. وعن ا�هودات املبذولة يف االستثمار اعترب أن ميزانية االستثمار ارتفعت بستة ماليري درهم
تنهج سياسة حذرة يف صرف امليزانية وال تنهج التقشف، مركزا على استقالل اختاذ القرار االقتصادي وحتكم 

  .احلكومة يف الدين عرب اإلجراءات املتخذة

وعن الضريبة على الفالحة، اعترب أ�ا من خالصات املناظرة الوطنية حول اجلبايات واخلطاب امللكي وأن الفئات 
مليون  35شخص أو مقاولة فالحية على اعتبار أن املقاوالت اليت يبلغ رقم معامال�ا  2400عدى املستهدفة ال تت

  .مقاولة 2000مليون درهم تعد حبوايل  5وأن الفئات اليت يفوق رقم معامال�ا  400درهم يبلغ عددها 

وحول انسجام املشروع يف بعده االجتماعي مع الفلسفة التضامنية للمشروع احلكومي توقفت ميلودة حازب عند 
وأكدت أن احلكومة وعدت بالرفع من احلد األدىن . وجود انتظارات كبرية للمواطنني بالنظر للربنامج االنتخايب

ر، لكن الذي حدث هو العكس ضاربة املثل درهم وحتقيق عدالة ضريبية والزيادة يف األجو  3000لألجور إىل 
مث تطرقت لتجميد ميزانية االستثمار . بالزيادة يف أسعار احملروقات معتربة أن نظام املقايسة جاء كإجراء معزول

  ). مليار 17(مليار درهم وعدم صرف جزء آخر  15وجتميد استثمار 

عد اسرتاتيجي أو تصور واضح وبالتايل يصعب وعن مضامني املشروع اعتربت أن فيه إجراءات مفككة وليس له ب
فهذا املشروع مبين على، أوال، سياسة التقشف من . احلديث عن البعد االجتماعي وال حىت البعد االقتصادي

بالنظر إىل نسبة اإلحاالت على التقاعد اليت مل (خالل جتميد األجور، جتميد الرتقيات، تقليص مناصب الشغل 
  .وثانيا على التضريب. يقاف فتح األظرفة املتعلقة بالصفقات العمومية، واملذكرة حول إ)تعوض

وعن آثار هذه األرقام على الواقع، اعتربت أن تقليص االستثمار واملبادرة الذاتية ينعكسان سلبا على حل مشكل 
ة واليت وانتقدت الزيادة يف الضريبة على القيمة املضاف. البطالة، وأن التضريب ينعكس سلبا على التشغيل

واحلال أن . وأ�ا مهت جمموعة من املواد األساسية كامللح والزبدة إخل. 20%إىل  0%سيتحملها املواطن لرتتفع من 
وانتقدت عدم . احلكومة تزايد عدد وزراءها مما يضرب يف العمق مبدأ احلكامة املنصوص عليه يف الدستور

وجود ملفات فساد مل يتم تنفيذ أحكامها السرتجاع  استخالص احلكومة للماليري من األموال املهربة وكذلك
كما شككت يف األرقام املقدمة على اعتبار أن أرقام . األموال وإمنا ذهبت احلكومة إىل تضريب املواطن البسيط

وشددت . السنة املاضية مل يتم القيام بتقييمها بالنظر إىل توقيف االستثمارات املربجمة وعدم تنفيذ جزء كبري منها
  .لى أن األرقام املقدمة يف املشروع احلايل رمبا لن تكفي حىت يف ميزانية التسيريع

واعتربت أن احلكومة احلالية خاضعة لصندوق النقد الدويل واملؤسسات الدولية نظرا الختيارا�ا وارتفاع ديو�ا 
ديون اجلماعات احمللية  اخلارجي جيب إضافة الدينوعدم قدر�ا على إنتاج الثروة وحتقيق النمو، وإىل جانب 
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والديون املستحقة للمقاوالت واملستخلصات اليت مل تؤدها احلكومة مما يرفع عمليا مستوى الدين إىل أكثر من 
60.%  

وبالنسبة للفالحة انتقدت تضريب املعدات الفالحية معتربة أن من سيتحملها عمليا هو الفالح العادي وليس 
يف املائة يف حني أن الفالح الصغري  17قاولة الفالحية ستؤدي الضريبة يف حدود املقاول الكبري لتخلص إىل أن امل

 .معتربة أن التضريب يرتبط بتحقيق األرباح كما عابت غياب تصور شامل للقطاع الفالحي 20%سيؤديها بنسبة 

  24/11/2013، حلقة "شؤون برلمانية"برنامج  ·
ملوضوع مناقشة مشروع قانون املالية  "شؤون برلمانية"امج من برن 24/11/2013خصصت القناة األوىل حلقة يوم 

  .املكلف بامليزانية، إدريس األزمي اإلدريسي داخل جملسي الربملان، وهلذا النقاش استضاف الربنامج الوزير املنتدب

الناحية السياسية جاء يف ظرفية استثنائية من  2014واعترب األزمي يف بداية مداخلته أن مشروع القانون املايل لسنة 
واالقتصادية وسعى إىل تنزيل بعض اإلصالحات الكربى اليت، يف أغلبها، مت النقاش حوهلا يف إطار جمموعة من 
املناظرات أو احلوارات ومن ضمنها املناظرة حول اإلصالح الضرييب واليت خرجت بتوصيات مت اإلمجاع عليها واآلن 

وأكد أنه مت االتفاق داخل . منظومة العدالة وإصالح منظومة التقاعد نفس الشيء بالنسبة إلصالح. يتم تنزيلها
جلنة املالية على مواصلة النقاش حول سبل إصالح النظام الضرييب ليخلص إىل تواصل مسار الدميقراطية التشاركية 

  .يف تنزيل اإلصالحات

ة املشروع لساعات طويلة وعن رفض التعديالت املقدمة من طرف املعارضة مبجلس النواب توقف عند مناقش
وتطرق إىل تقدمي تعديالت عديدة من طرف األغلبية واملعارضة مؤكدا أن هاجس احلكومة كان . داخل جلنة املالية

هو حماولة التفاعل، قدر اإلمكان، مع التعديالت املقدمة حول مشروع قانون املالية مع احملافظة على التوازنات 
للمعارضة  11تعديال من بينها تسعة لألغلبية و 30هذا السياق مت قبول أكثر من  ويف. 2014املقرتحة يف ميزانية 

  . من الدستور حول التوازن املايل 77يف إطار احرتام مقتضيات الفصل 

وخبصوص تضارب اآلراء حول مدى صالحية املشروع وصواب مقتضياته وتقديراته بني األغلبية احلكومية من 
ى، ومتوقع املواطن بني هذه اآلراء، أكد على قيام كل طرف مبهامه الدستورية جهة، واملعارضة من جهة أخر 

ويتعلق األمر للتذكري بدعم النمو واالستثمار . وتوقف عند ترابط املرتكزات األساسية للمشروع يف ما بينها
وتنزيل اإلصالحات والتشغيل، ودعم التوازن والتماسك االجتماعي واحلفاظ على التوازنات املالية الكربى للبالد 

  .اهليكلية الكربى

وشدد على أن املشروع يستهدف مساعدة الفئات الضعيفة من خالل صندوق التماسك االجتماعي ونظام 
  .وأكد على توفري االعتمادات لتمويل هذه الصناديق. التغطية الصحية ونظام دعم التمدرس وحماربة اهلدر املدرسي
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انية مقارنة مع االستثمارات املربجمة واالعتمادات املرصودة، بربجمة تنزيل وفسر الفارق بني نسبة تنفيذ امليز 
. االستثمارات على مدى ثالث أو مخس سنوات وما يقرتن بذلك من ضعف نسبة اإلجناز يف السنوات األوىل

  .از احلقيقيةمشريا إىل سعي احلكومة للتقليص من اعتمادات املرحلة وبرجمة االستثمارات بناء على نسبة قدرة اإلجن

وأكد على عمل احلكومة وفق منوذج اقتصادي يف إطار االستمرارية داعيا إىل دعم الطلب الداخلي ودعم 
  .وفسر العجز التجاري املغريب بوجود نسبة كبرية من واردات الطاقة والصادرات. الصادرات والتحكم يف الواردات

شكل التشغيل من زوايا خمتلفة عن طريق دعم االستثمار وعن التشغيل، اعترب أن مشروع قانون املالية يعاجل م
من نسبة التشغيل، ولكن % 10وأكد على أن احلل ليس التشغيل بالوظيفة العمومية أل�ا تشكل أقل من . والنمو

املشروع يستهدف تشجيع املقاولة املغربية والرفع من أدائها وتنافسيتها ومسامهتها يف النمو حىت تتمكن من 
  . سوق الشغل والطلبات الواردة عليهااستيعاب 

وخلص إىل وجود عدة مقتضيات �م الطبقة املتوسطة كنسبة االستفادة من اخلدمات االجتماعية ومنتوج السكن 
 .املوجه هلذه الفئة

  08/12/2013، حلقة "شؤون برلمانية"برنامج  ·
ملناقشة مشروع قانون املالية يف جملس  "شؤون برلمانية"من برنامج  08/12/2013خصصت القناة األوىل حلقة يوم 

املستشارين الذي ال متلك فيه احلكومة األغلبية، حيث عرب عدد من قادة املعارضة عن استثمار أغلبيتها لفرض 
تصورها حول املشروع الذي جاء يف سياق متيز بعدد من التحوالت ذات احلمولة االقتصادية واالجتماعية والذي 

وملناقشة هذا املوضوع متت استضافة  . ات الضريبية اجلديدة حسب تقدمي منشط الربنامجتضمن عددا من اإلجراء
كال من املستشار احلبيب بن الطالب، عن فريق األصالة واملعاصرة، واملستشار حسن عكاشة، عن فريق التجمع 

 .الوطين لألحرار

ملعارضة على األغلبية داخل ا�لس، بداية، تطرق بن الطالب خلصوصية جملس املستشارين واملتمثلة يف توفر ا
وتوقف عند مسامهة املعارضة تارخييا يف مناقشة أي . وطبيعة تركيبته من خالل وجود املهنيني وممثلي النقابات

مشروع قانون مايل واملسامهة يف تيسري املصادقة عليه، على عكس املشروع احلايل الذي اعتربه جد خطري وبالتايل 
واعترب أن مشروع القانون املايل مل يتجاوب مع انتظارت . له وفرض التعديالت الالزمة ارتأى ضرورة التصدي

املواطنني لكونه يفتقد إىل الصبغة السياسية، ولن حيد من عجز امليزان التجاري، أو يرفع من نسبة النمو، وعلى 
والرفع من القيمة املضافة  العكس من ذلك سيساهم يف الرفع من املديونية اخلارجية وتضريب قطاعات اجتماعية

  .على املواد االستهالكية

وخبصوص فرض الضريبة على القطاع الفالحي والضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لقطاع الصيد البحري، نفى 
وجود أي تعارض بني تضريب الصيد البحري ومبادئ خمطط أليوتيس ونفس الشيء بالنسبة للعالقة بني تضريب 
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وذهب إىل أن توصيات املناظرة الوطنية للجبايات اعتربت ضرورة مسامهة املهنيني . ط األخضرالفالحة واملخط
وأكد على أن القطاع الفالحي . مؤكدا على ضرورة التدرج يف فرض التضريب. وهو ما مل يتم األخذ به يف املشروع

وأن اإلعفاء . ى القيمة املضافةيؤدي الضرائب بدوره على أساس أن املعدات واملقتنيات تؤدى عليها الضريبة عل
ونفى رفضه للضريبة على الفالحة وإمنا ارتأى ضرورة تنزيل . إىل حدود الساعة مشل فقط الضريبة على األرباح

وعلى ) مليون شخص 5(تدرجيي وعادل نظرا لالنعكاسات السلبية احملتملة على اليد العاملة واملشتغلة بالقطاع 
  .من ساكنة املغرب 45%لناتج الداخلي اخلام ويف ا% 20مسامهة هذا القطاع ب

مليون درهم ملدة مخس سنوات عند التصدير وأن  35وتطرق إىل وجود إعفاء للفالحني الذين يفوق رقم معامال�م 
أخرى من الضريبة على األرباح، على عكس الفالح الذي يرتاوح رقم معامالته حنو % 17,5هؤالء معفيون من 

واعترب أن . يف الضريبة على األرباح% 38كضريبة على القيمة املضافة و% 20لذي سيؤدي مخسة ماليني درهم وا
مؤكدا على تقدم هيأته . هذه الزيادات سيكون هلا أثر على اجلميع مبا فيها املستهلك وعلى تنافسية االقتصاد

  .خبمس تعديالت واقرتاحني

حرار، أن املعارضة تقوم بدورها عرب تقدمي ومن جهته اعترب حسن عكاشة، مستشار عن التجمع الوطين لأل
تعديالت على مشروع قانون املالية وهذا صحي واحلكومة ال بد أن تستجيب للمعارضة واألغلبية معا يف إطار 

وعن سياق املشروع، اعترب أن القانون املايل جاء يف ظرفية أزمة حكومية وأزمة اقتصادية . املصلحة العليا للبالد
لك قدم يف الوقت املناسب احرتاما للدستور ومن أجل إعادة ثقة املواطنني واملستثمر املغريب عاملية، ورغم ذ

واعترب أن التجمع الوطين لألحرار له بصمات يف املشروع على الرغم من حداثة التحاقه باحلكومة، وأن . واألجنيب
واعترب أن . ضافة أنه ذو بعد اجتماعياملشروع حافظ على التوازن االقتصادي واملايل للحفاظ على ثقة األبناك إ

الرفع من ميزانية االستثمار، بستة ماليري درهم، والتقليص من عجز امليزانية سينعكسان إجيابا على اجلوانب 
  .االجتماعية وسريجع الثقة للمواطن رغم الظروف االقتصادية الصعبة

ملناظرة الوطنية للجبايات واليت حضرها وعن فرض الضريبة على الفالحة والصيد البحري، حتدث عن انعقاد ا
ونفى أن تكون هناك . املهنيون ورؤساء الفرق بالربملان منتقدا ما قاله الضيف اآلخر حول عدم إشراك املهنيني

  . زيادة يف الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل

ستعملة يف الصيد البحري نظرا لتنافيها مع وانتقد فرض الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للمعدات واآلليات امل
واعترب أن من توصيات املناظرة إعفاء الفالح املتوسط والفالح الصغري من الضريبة مع . مبدأ احلياد يف الضريبة

كما نفى وجود أي تضارب بني . السعي حنو تضريب تدرجيي حسب نسبة املبيعات بالنسبة للفالحني الكبار
  .خمططات اسرتاتيجية، وبني فرض الضرائب عليهدعم قطاع ما، يف إطار 
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من امليزانية خمصص للقطاعات % 53ويف األخري خلص إىل أن املشروع ذو طبيعة اجتماعية ألن أكثر من 
االجتماعية ضاربا املثل بالراميد ونسبة األجراء الذين سيستفيدون من خدمات الصندوق الوطين للضمان 

  .االجتماعي

  :29/12/2013، حلقة يوم "يةشؤون برلمان"برنامج  ·
ملناقشة موضوع املصادقة النهائية  "شؤون برلمانية"من برنامج  29/12/2013خصصت القناة األوىل حلقة يوم 

  .على املشروع مبجلس النواب بعد رفضه من طرف جملس املستشارين

والدميقراطية مبجلس واستضافت هلذا الغرض كال من عبد املالك أفرياط، رئيس الفريق الفدرايل للوحدة 
 .املستشارين، وأنس الدكايل، عضو فريق التقدم الدميقراطي مبجلس النواب

بداية اعترب أفرياط أن إسقاط مشروع قانون املالية من طرف املعارضة يف جملس املستشارين جاء بناء على قناعات 
شروع قانون املالية �لسي الربملان وانتقد طريقة تقدمي م. وعلى عدم جتاوب احلكومة مع العديد من التعديالت

وإرفاقه بكم هائل من الوثائق يصعب قراء�ا والوقوف عند تفاصيلها وأرجع السبب إىل غياب قانون تنظيمي 
للمالية داعيا إىل ضرورة إعادة النظر يف ذلك حىت تتمكن املؤسسة التشريعية من الرقي مبستوى املمارسة الدميقراطية 

واعترب أن . ب أن يقوم �ا الربملانيون ليشعر املغاربة أنه يغري من واقعهم االجتماعي واالقتصاديوالتشريعية اليت جي
وانتقد غياب السياسة . مشروع قانون املالية خيفف من معانات املغاربة الذين يعانون من الفقر والتهميش

ن احلكومة رفضت مقرتح الضريبة كما شدد على أن جملس املستشارين رفض مشروع قانون املالية أل. التشاركية
وخلص إىل أن الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة متس مجيع . على الثروة ولوجود سوء توزيع لثروات البالد

   .شرائح ا�تمع وهلا آثار سلبية على القدرة الشرائية للطبقة الفقرية

املستشارين لكن مت قبوله مبجلس النواب، انتقد وخبصوص التعديل حول املسامهة االبرائية الذي مت رفضه مبجلس 
من الدستور، واعترب أن هذا اإلجراء يدخل يف إطار سياسة عفا اهللا عما سلف  77االستعمال املفرط للفصل 

  .ويتناقض مع مبدأ احملاسبة ومكافحة تبييض األموال منتقدا وجود معلومات دقيقة عن الفئات املستهدفة

عند نفي أي إسقاط للمشروع بل فقط رفض من طرف جملس املستشارين مؤكدا أن ومن جهته توقف الدكايل 
وأكد على أن احلكومة . املواطن يعطي، من خالل الدستور، احلق �لس النواب ألخذ القرار يف إطار القراءة الثانية

. موعة منهاجتاوبت بشكل إجيايب مع تعديالت جملس النواب وتعديالت جملس املستشارين حني صادقت على جم
وذهب إىل وجود تعديالت . كما أكد على أن األغلبية تفاجئت من رد فعل املعارضة لكن حترتم قرار ا�لس

وجملس النواب دفع باحلكومة القرتاح تضريب على مظاهر . رفضت من طرف احلكومة أل�ا متس التوازن املايل
. حلالية حبيث هناك ضرائب جديدة ختلق عدالة جبائيةالثروة، يف جمموعة من مشاريع القانون املايل السابقة وا

وشدد الطلب على جملس النواب لرفض الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة على املواد األساسية واالستهالكية 
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وخبصوص مقرتح تعديل حول املسامهة اإلبرائية اعترب ذلك مبثابة مصاحلة . ومن احلكومة سحب مقرتحها هذا
زرع الثقة، وهذه العملية سوف جتنب احلكومة اللجوء إىل الدين باستثمار أموال املغاربة اليت توجد يف اقتصادية و 

 .اخلارج

 "ضيف األحد"معالجة موضوع مشروع قانون المالية في برنامج  .3
 بالقناة األوىل، حتدث ضيف الربنامج، نبيل بنعبد اهللا، "ضيف األحد"من برنامج  27/10/2013خالل حلقة يوم 

وزير السكىن وسياسة املدينة، يف سياق احلديث عن تشكيل احلكومة وعدم إلزامية تقدمي تصريح حكومي، على 
أن مشروع القانون املايل مناسبة لنقاش سياسي واقتصادي واجتماعي، واألغلبية اجلديدة شكلت جلنة للعمل على 

  األولويات

بالقناة األوىل، اعترب ضيف الربنامج، محيد شباط،  "ضيف األحد"من برنامج  03/11/2013وخالل حلقة يوم 
إن حزبه مل يشارك يف "األمني العام حلزب االستقالل، خالل سؤاله حول تصريح أسند لنبيل بنعبد اهللا قال فيه 

وهو نفس املوقف الذي عرب عنه . إعداد مشروع قانون املالية وأنه كأغلبية سيقدم تعديالت داخل قبة الربملان
اعترب أن ذلك تكريس لألزمة احلكومية وخلص إىل ضرورة تقدمي تصريح حكومي، . مع الوطين لألحرارحزب التج

  .منتقدا تشبث قادة احلزبني باملناصب الوزارية وتقامسهما وزارة واحدة

I.  القناة الثانيةتغطية مشروع قانون المالية في 
وتسع حلقات من  "مجلة البرلمان"بثت القناة الثانية خالل الفرتة املعنية بالدراسة عشر حلقات من برناجمها 

ويتضح أن تغطية النقاش حول مشروع قانون املالية مت يف إطار جملتها الربملانية ومل يتم . "مباشرة معكم"برنامج 
كما أن القناة خصصت ست . هلذا املوضوع "مباشرة معكم"التطرق له أو ختصيص أي حلقة من برنامج 

  .حلقات رئيسية للموضوع وتناولته بشكل جزئي يف حلقتني اثنتني

  "مجلة البرلمان"من برنامج  26/10/2013حلقة يوم  ·
وخصصت احللقة لرصد أهم . "مجلة البرلمان"حلقة جديدة من برنامج  26/10/2013قدمت القناة الثانية يوم 
. الية واالنطباعات األولية للنواب بعدما مت عرضه من طرف وزير االقتصاد واملالية بالربملانتفاصيل مشروع قانون امل

من داخل الربملان حول العناصر األساسية اليت تضمنها ) يف أقل من ثالث دقائق(مت بداية تقدمي روبورطاج 
ن الربملانيني، حيث أكد رشيد الطاليب ومت استقاء آراء جمموعة م. املشروع واملواقف األولية للفرق الربملانية منه

العلمي، رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار مبجلس النواب، على أن املشروع وفق بني التوازنات االجتماعية 
  .والتوازنات املالية، يف غياب حركية اقتصادية متكن من إنتاج ضرائب وثروة ليتم االستجابة للمتطلبات
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روع يغلب عليه طابع التقشف، حيث أكدت مونيا غالم، عن الفريق االستقاليل، أن أما املعارضة فارتأت أن املش
وعن امليزانية املخصصة . املشروع حيتوي على إجراءات معزولة يف قطاعات حمدودة وال حيتوي على تصور متكامل

ي، عن الفريق للمقاصة ومناصب الشغل احملدثة وتأثريها على القدرة الشرائية للمواطن ذهب املهدي املزوار 
وعن التحكم . االحتادي، إىل اعتبار أن هذه اإلجراءات ستوقف الرتقيات وستجمد األجور، وهو قانون للتقشف

ارتكازا على سعر  %4,9يف عجز امليزانية توقف عادل السباعي، عن الفريق احلركي، عند كون العجز حمدد يف 
  .صرف الدوالر وسعر برميل من البرتول

متت استضافة كل من لبىن أمهري، عن الفريق احلركي مبجلس النواب، وفتيحة البقايل، ) دقيقة 16" (حوار"ويف فقرة 
وتوقفت لبىن أمهري عند كون قانون املالية يشمل أرقام عبارة عن فرضيات . عن الفريق اإلستقاليل بنفس ا�لس

واعتربت أن ختفيض امليزانية املخصصة لصندوق . ارواحلكومة تلتزم باحلفاظ على التوازنات املاكروقتصادية واالستثم
. املقاصة تدخل يف إطار اإلصالح التدرجيي هلذا الصندوق واملشروع ال يتضمن الرفع يف أمثان املواد األساسية

وأكدت أن التشغيل ال يعتمد فقط على الوظيفة العمومية بل وأيضا تشجيع القطاع اخلاص واملقاوالت الصغرى 
  . واملتوسطة

 10أما فتيحة البقايل فتوقفت عند عدد من النقط كاعتبار املشروع عرف ختفيضا يف االستثمار العمومي بقيمة 
مليار درهم ختص القطاعات االجتماعية ومتس بشكل مباشر املواطن املغريب وأن امليزانية اليت مت تقليصها بصندوق 

رفع الدعم عن الشركات الغدائية الكربى، وجيب أن تكون  املقاصة ختص املواد الغدائية اليت �م املواطن واحلل هو
ومبقارنة عدد املناصب اليت  التشغيلوتطرقت ملشكل . هناك إرادة سياسية قوية إلصالح صندوق املقاصة واملقايسة

منصب  2000ستحال على التقاعد مع تلك املربجمة يف مشروع قانون املالية، واعتربت أن احلكومة لن توفر سوى 
ويف النهاية، خلصت إىل ضرورة . ت على عقلنة صندوق املقاصة حىت ال يتوصل باملساعدة إال من يستحقهاوأحل

  .دعم املوظفني وتقليص األجور املرتفعة مبا فيها أجور الربملانيني

 23(ويف خمتصرات ا�لة قدمت القناة خربا عن عقد فرق األغلبية ليوم دراسي حول املشروع ترأسه رئيس احلكومة 
 ).ثانية

  "مجلة البرلمان"من برنامج  02/11/2013حلقة يوم  ·
وخصصت احللقة ألهم . "مجلة البرلمان"حلقة جديدة من برنامج  02/11/2013قدمت القناة الثانية يوم 

  .لتناول هذا املوضوع" حوار"تفاصيل مشروع قانون املالية وذلك عرب ختصيص كل من تقرير ا�لة وفقرة 

حول اجلانب الضرييب يف املشروع من خالل الرفع من قيمة بعض ) يف حوايل دقيقتني ونصف(ر ومت تقدمي تقري
وأكدت حنان أبو الفتوح، عن فريق التجمع الوطين لألحرار، أن املشروع ال حيمل . الضرائب وفرض أخرى جديدة

ومن جهته أكد حممد  .أية ضرائب جديدة ما عدا الضريبة على الفالحة الكربى مع إعفاء الصغرى واملتوسطة
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شكريى، أستاذ ملادة العلوم والتقنيات الضريبية، أن التضريب جاء بشكل جد حمتشم يف القطاع الفالحي وأضاف 
أن الضريبة اليت مست املواد ذات االستهالك الواسع ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وترفع من معدل 

نية عن الفريق االشرتاكي، أن املشروع جاء بتوسيع الضريبة على واعتربت رشيدة بنمسعود، نائبة برملا. التضخم
  .القيمة املضافة وخاصة بالنسبة لبعض املواد األساسية وهذا سيؤثر على الطبقات املتوسطة والفقرية

ويف فقرة حوار،متت استضافة كل من سعيد خريون، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية، ميلودة حازب،  
  .ق حزب األصالة واملعاصرة مبجلس النوابرئيسة فري

وأكد سعيد خريون يف مداخالته على أن املشروع ال يتضمن التنزيل الشامل لإلصالح اجلبائي وأن الوقت قد حان 
. ليساهم القطاع الفالحي يف متويل مالية الدولة وسيتم تقدمي تعديالت خبصوص تضريب القطاع الفالحي

بة على القيمة املضافة اعترب أن بعض املواد األساسية غري معنية �ذه الزيادات وأن وخبصوص الرفع من قيمة الضري
  . مشروع قانون املالية يتضمن العديد من اإلجراءات حملاربة التملص الضرييب

ومن جهتها أكدت ميلودة حازب على أن اإلجراءات الضريبية اليت جاء �ا القانون املايل ال تعتمد على أسس 
. دروسة وأن تضريب الفالحة جيب أن تسبقه جمموعة من اإلجراءات وجيب أن يكون على أساس األرباحمتينة وم

وتوقفت عند كون اإلجراءات الضريبية الواردة يف القانون املايل ال ترتبط خبالصات وتوصيات املناظرة الوطنية حول 
يكون على حساب القدرة الشرائية  اإلصالح اجلبائي كما أكدت على أن توسيع الوعاء الضرييب ال جيب أن

  .للمواطن وعوض الرفع من الضريبة جيب هيكلة القطاع غري مهيكل

  "مجلة البرلمان"من برنامج  09/11/2013حلقة يوم  ·
ملناقشة امليزانيات  "مجلة البرلمان"من برنامج  09/11/2013خصصت القناة الثانية جزءا كبريا من حلقة يوم 

، حيث مت تناول هذا املوضوع عرب ختصيص تقرير 2014الفرعية وباألخص ميزانية قطاع الرتبية الوطنية يف مشروع 
  .كما مت تقدمي تقرير حول مناقشة ميزانية املندوبية العامة للسجون". حوار"مفصل وفقرة 

حور حول املناصب املالية املخصصة للقطاع حول موضوع التعليم مت) يف حوايل دقيقتني(وقدمت تقريرا  
واعتربت األغلبية يف شخص حممد بوشنيف، عن فريق . واإلجراءات املعتمدة يف إطار إصالح املنظومة التعليمية

العدالة والتنمية، أن احلكومة وفرت االعتمادات واإلمكانيات املادية حيث أن وزارة التعليم حصلت على حصة 
واعترب مسري بلفقيه، عن فريق األصالة واملعاصرة أن املشروع احلايل مل ميكن من . ب املاليةاألسد من حيث املناص

حتصني املكتسبات والرتاكمات اليت مت حتقيقها منذ عقود سواء من حيث توسيع العرض املدرسي أو حتسني اإلطار 
  .القانوين والبيداغوجي

، ملناقشة موضوع التعليم، كال من رشيدة بنمسعود، عن متت استضافة) دقيقة 19يف حوايل " (حوار"ويف فقرة  
  .الفريق االشرتاكي، وحممد الرماش، مستشار عن االحتاد الوطين للشغل باملغرب مبجلس املستشارين
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وسارت مداخالت رشيدة بنمسعود يف اجتاه التأكيد على وجود إمجاع وطين على أن منظومة الرتبية الوطنية  
تالالت، وعلى ضرورة إصالح املنظومة ككل وأن النهوض بقطاع التعليم يفرض تسطري تشو�ا جمموعة من االخ

واعتربت أن . اسرتاتيجية مشولية للمنظومة، كما ينبغي ختصيص املوارد املالية الكافية لسد اخلصاص احلاصل
وأن احلكومة احلالية ..) .الدستور، اخلطب امللكية(املنظومة الرتبوية مؤطرة مبرجعيات تراكمية وجمموعة من القضايا 

اشتغلت يف إطار القطيعة مع ما مت حتقيقه من تراكمات كما جيب إعادة االعتبار لألستاذ واملعلم، وحماولة جتاوز 
  . األزمة عرب تقدمي حتفيزات وتكوين مستمر لألطر

إلصالح التعليم  كما اعتربت أن قضية التعليم مل تعد قابلة ملمارسة األخطاء أو للتأجيل بل جيب املبادرة
. وأكدت أن ميزانية التعليم ميزانية تراجعية، تقشفية، بدون نفس سياسي وبدون خلفية مذهبية تؤطرها. والتكوين

وأحلت على ضرورة وضع قراءة مشولية ملنظومة الرتبية الوطنية من أجل تسطري اسرتاتيجية مشولية للنهوض �ا مؤكدة 
وخلصت إىل ضرورة رد . م تدمج فيها املناصب اليت أحيلت على التقاعدمنصب مايل خيص التعلي 7000أن هناك 

  . وأن هذه امليزانية جتمد الرتقيات..) الرتقية، االلتحاق بالزوج(االعتبار للمدرس وتوفري التحفيزات الالزمة 

سية أما حممد الرماش فأكد على أن قطاع التعليم عرف إصالحات متتالية عرب عقود وأن اإلشكاالت األسا
واعترب أن املشكل يف بعض املدن كان مرتبطا . للقطاع مرتبطة باحلكامة وكيفية تدبري امليزانية املخصصة للتعليم

كما ربط بني وجود خصاص يف األطر الرتبوية وبني اإلحاالت على التقاعد، . بالعرض املدرسي وليس باألطر
  .لمغادرة الطوعية دور يف اختالالت القطاعمؤكدا على أن ذلك كان مثارا منذ احلكومات السابقة وأن ل

مت احلديث فيه عن اجتماع جلنة العدل والتشريع ملناقشة ) يف حوايل دقيقتني(ويف �اية احللقة مت تقدمي تقرير آخر 
ميزانية املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، ويف هذا اإلطار أعطيت الكلمة حملمد حنني، رئيس فريق 

مع الوطين لألحرار، أكد فيها أن وضعية السجون يف املغرب تعرف حتسنا، بالنظر إىل اإليواء واألطعمة التج
ويف مداخلتها، توقفت فوزية األبيض، . املقدمة، لكن مل يتم الوصول بعد إىل املعايري الدولية املتعارف عليها دوليا

 .وسجنية مبقاربة متيل إىل األنسنة والتكوينعن الفريق الدستوري، عند ضرورة التوفر على سياسة جنائية 

 "مجلة البرلمان"من برنامج  16/11/2013حلقة يوم  ·
الذي تقدمه القناة الثانية عند واقع اإلدارة املغربية  "مجلة البرلمان"من برنامج  16/11/2013توقفت حلقة يوم 

وإشكالية كتلة األجور وتأثريها على االقتصاد الوطين من خالل مناقشة ميزانية قطاع الوظيفة العمومية وحتديث 
 ".حوار"ومت تناول هذا املوضوع عرب ختصيص تقرير مفصل وفقرة . اإلدارة

يف حوايل ( تها ملناقشة امليزانية الفرعية لوزارة الوظيفة العمومية، تقريرا مفصال وقدمت القناة الثانية، يف إطار مواكب
متحور حول كتلة األجور، حيث مت تسليط الضوء على ردود األفعال خبصوص حجم هذه الكتلة يف ) ثالث دقائق

نتقد فيه ارتفاع نسبة كتلة وأعطيت الكلمة ألمحد التهامي، عن فريق األصالة واملعاصرة، ا. امليزانية العامة للدولة
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األجور يف اإلدارات العمومية مقارنة مع املردودية اإلدارية الضعيفة، يف الوقت الذي جيب فيه ضبط نفقات تسيري 
  . من الناتج الداخلي اخلام% 11اإلدارات العمومية مؤكدا على أن كتلة األجور تشكل 

والتنمية، عند كون املبلغ املخصص لكتلة األجور مهم ومن جهته توقف مصطفى اإلبراهيمي، عن فريق العدالة 
جدا بالنسبة للرتقية الداخلية للموظفني وملناصب الشغل احملدثة وأن احلكومة احلالية واحدة من احلكومات اليت 

التعليم، (وأشار إىل أن قطاعات وزارية متعددة تعاين من نقص املوارد البشرية . تصدت لظاهرة املوظفني األشباح
 .ويف املقابل جند إدارات أخرى تعرف تضخما...) لصحةا

كال من عبد اللطيف بنيعقوب، عن فريق العدالة والتنمية، ) دقيقة ونصف 22حوايل " (حوار"واستضافت فقرة 
  .والشرقاوي الروداين عن فريق األصالة واملعاصرة

. واعترب عبد اللطيف بنيعقوب أنه من املرتكزات األساسية للمشروع هو اإللتفات لوضعية املوظفني العموميني
من جمموع ميزانية التسيري % 52جتاوزت  2014وتوقف عند كون الكتلة األجرية املسجلة خالل املشروع املايل لسنة 
ادة بالرغبة يف رد االعتبار للوظيفة العمومية، بزيادة ست مليارات درهم عن السنة املاضية، وفسر هذه الزي

أبريل  26كاتفاق (كما ذكر بكون ارتفاع كتلة األجور يرتبط بعدد من االلتزامات احلكومية . بتحديثها وختليقها
وأن هناك ). ... %33درهم وعملية تسقيف الرتقية يف أربع سنوات ورفع حصيص الرتقية اىل  600وزيادة  2011

وانتقد ما يشاع خبصوص . ض عن فقدان الشغل وكذا مليار درهم لدعم التشغيل بالقطاع اخلاصإجراء للتعوي
وطالب بعدم تغليط الرأي العام يف ما خيص مسار إعمال . جتميد الرتقيات معتربا أن ذلك ال أساس له من الصحة

املوظفني االشباح وإرساء خمطط كما أكد على تصدي احلكومة احلالية لظاهرة . احلكامة يف جمال الوظيفة العمومية
وتوقف عند عدم امكانية توظيف مجيع ). موظف ونشر لوائح املوظفني األشباح 700عزل (متكامل يف املوضوع 

اخلرجيني ألن كتلة األجور هي ضاغطة وهلا تأثريات مباشرة على املؤشرات املاكرواقتصادية، وبأن التزامات الدولة 
 .ع اخلاصهي إحداث مناصب شغل يف القطا 

ويف مداخالته توقف الشرقاوي الروداين عند اعتبار هذه امليزانية ضد املواطن ومل تأخد البعد اجلهوي يف هذا 
املوضوع وكذا إشكالية املوظفني األشباح، وأن احلكومة هلا مشكل تدبريي وأن الرتقيات تتناىف مع الزيادة يف مثن 

اسرتاتيجية احلكومة غري واضحة يف ما يتعلق بالرتقيات . القيمة املضافةاملواد االستهالكية والرفع من الضريبة على 
وتساءل حول العالقة بني مردودية قطاع الوظيفية العمومية وحجم . إضافة إىل تقليص امليزانية ورفع املديونية

ط والدار الربا(وأكد على أن هذه الكتلة من األجور تستقر فقط يف املدن الكربى . االعتمادات املرصدة له
كما تطرق ملشاكل احلكومة مع النقابات وتوقف . ، وبالتايل فإن احلكومة ليس هلا منظور اسرتاتيجي)البيضاء

وانتقد الزيادة يف الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لبعض املواد . احلوار االجتماعي، وتزايد عدد املعطلني
جية احلكومة بالنسبة ملوضوع الرتقيات وإىل فشل احلكومة وخلص إىل احلديث عن عدم وضوح اسرتاتي. األساسية

  .يف تدبري مشكل اإلدارة العمومية
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  "مجلة البرلمان"من برنامج  23/11/2013حلقة يوم   ·
املناقشة الربملانية للمشروع واملصادقة  "مجلة البرلمان"من برنامج  23/11/2013تناولت القناة الثانية يف حلقة يوم 

وتطرقت للموضوع عرب ختصيص فقرة روبورطاج . على املشروع من طرف جملس النواب يف إطار القراءة األوىل
  ".حوار"احللقة وكذا يف فقرة 

. تطرق ملوضوع التصويت على املشروع مبجلس النواب) يف حوايل دقيقتني(وقدم تقرير يف بداية هذه احللقة  
واعترب رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم واالشرتاكية، أن املشروع احرتم اآلجال الدستورية وتضمن إجيابيات وحافظ 

ق أما . كما أوضح أن الفريق تقدم بتعديالت تقبلت احلكومة العديد منها. على استقاللية القرار االقتصادي
لت تعديالت قليلة يف حني أن املعارضة قدمت أكثر مصطفى حنني، عن الفريق االستقاليل، فأكد أن احلكومة قب

  .تعديالت فقط 10تعديل، مل يقبل منها إال  180من 

. دقيقة وشهدت رفض املعارضة مليزانية التسيري 90ويف األخري، خلص التقرير إىل أن عملية التصويت مل تتعد 
ومل ينتبه ". وسريسم املعامل املالية للسنة املقبلة القانون، ورغم رفض املعارضة له، صار رمسيا"واعترب مقدم التقرير أن 

إىل أن األمر يتعلق بالتصويت يف إطار القراءة األوىل من طرف جملس النواب وأن مرحلة املناقشة والتصويت ال 
  .تزال مستمرة وأن األمر ال يتعلق بتصويت �ائي يؤدي إىل دخول املشروع حيز التنفيذ

كال من رشيد الطاليب العلمي، رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار " حوار"رة استضاف منشط الربنامج يف فق
  .مبجلس النواب، وحممد محاين، عن الفريق االشرتاكي مبجلس النواب

ومت التطرق، يف هذه الفقرة، إىل حيثيات التصويت على املشروع مبجلس النواب والتعديالت اليت مت قبوهلا من 
اعترب أن التصويت على املشروع خيضع ملنطق األغلبية العددية مركزا على وضع املشروع و . طرف األغلبية واملعارضة

يف اآلجال القانونية وركز الطاليب العلمي على البصمة اإلجيابية حلزب التجمع الوطين لألحرار يف مشروع قانون 
نواب ومسامهتهم يف وخبصوص النقطة حول حضور ال. املالية سواء من حيث اإلعداد أو من حيث التعديالت

النقاش بالنظر إىل قلة عدد احلاضرين أكد العلمي أن اجللسة، اليت انطلقت من الساعة العاشرة صباحا، عرفت 
حضور عدد كبري من النواب وأن قلة عدد املصوتني يرجع إىل تواصل اجللسة إىل حدود الثانية صباحا، مؤكدا على 

  .والتدبري لتجاوز مثل هذه اإلشكاالتضرورة تغيري طريقة معاجلة النقاش العام 

وربط بني القدرة على خلق . وأكد أن قانون امليزانية يضمن شقني األول يهم اإلجراءات والتدابري واآلخر امليزاينة
 56الثروة ومجع الضرائب املرتبطة �ا وامليزانية املعتمدة لصرف هذه املداخيل ويشكل اجلانب االجتماعي أكثر من 

وأكد أن املشروع جاء بعدة تدابري خللق الثروة وبإصالح الضريبة على القيمة املضافة اهلدف منها مجع  .يف املائة
مليار درهم ستتحملها الشركات وكان املواطن هو الذي يتحملها قبل هذا املشروع، مؤكدا أن أسعار عدد من  17

  .ؤكدا أن املواد األساسية لن تعرف أي زيادةاملواد األولية ال تتحكم فيها الدولة أل�ا مستوردة من اخلارج، م
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وعن مناقشة املشروع توقف محاين عند تصويت املعارضة برفض مشروع القانون وركز على العدد القليل من 
وذهب . التعديالت اليت قدمتها املعارضة وقبلتها احلكومة مقارنة مع العدد الكبري للتعديالت اليت قدمتها املعارضة

عة القانون التنظيمي للمالية من أجل جتاوز العثرات كنوعية احلضور واملسامهة يف النقاش وإشكالية إىل ضرورة مراج
التعديالت ومحل احلكومة مسؤولية التأخري يف إصدار قانون تنظيمي جديد للمالية، معربا عن أن مناقشة القانون 

حلكومة جاءت بتدابري ماكرو اقتصادية ال واعترب أن ا. 2011وليس بدستور  2006متت بدستور  2014املايل لسنة 
ختدم الطبقتني املتوسطة والفقرية وأن الضرائب املقرتحة ستثقل القدرة الشرائية للمواطن، هلذا فاحلكومة ال ختدم 
 .مصاحل هذه الطبقات يف هذه الظرفية، خاصة يف ما يتعلق بتضريب املنتوجات اليت تعترب أساسية بالنسبة للمغاربة

صرات احللقة جاء خرب قرار الفريق االستقاليل باللجوء للمجلس الدستوري للطعن يف دستورية مشروع ويف خمت 
  .القانون املايل

  "مجلة البرلمان"من برنامج  14/12/2013 حلقة يوم ·
املناقشة الربملانية للميزانية املخصصة  "مجلة البرلمان"من برنامج  14/12/2013تناولت القناة الثانية يف حلقة يوم 
  ".حوار"وتطرقت للموضوع عرب ختصيص فقرة روبورطاج احللقة وكذا يف فقرة . لوزارة العدل مبشروع قانون املالية

 2014تقريرا حول امليزانية املخصصة لوزارة العدل يف مشروع  "مجلة البرلمان"قدمت القناة الثانية ضمن برناجمها 
وتوقف مقدم التقرير عند االرتفاع الطفيف . تها خلطوات اإلصالح الواردة يف ميثاق إصالح العدالةومدى مواكب

ويف هذا الصدد اعترب ركبان أن اجلانب . يف ميزانية الوزارة والذي تعتربه األغلبية كافيا لتنزيل ورش إصالح العدالة
وباملقابل توقف التقرير . ريا يف املستقبل بشكل تدرجيياملايل والبنيات التحتية واملوارد البشرية ستتطلب جمهودا كب

عند حتديات املشروع يف مواكبة الفاعلني والعاملني يف القطاع وظروف اشتغاهلم وكدا الشق املتعلق بتحديث بنية 
العدالة ومرافقها كتحديث احملاكم وشروط التقاضي وهنا أكدت سليمة فراجي، عن فريق األصالة واملعاصرة، أن 

  .يزانية ليست كافية لورش إصالح العدالةامل

كل من عبد الصمد اإلدريسي، نائب برملاين عن حزب " حوار"وللتعمق يف املوضوع استضاف الربنامج يف فقرة 
  .العدالة والتنمية، وعائشة خلماس، نائبة برملانية عن الفريق االشرتاكي

لبداية أن ميزانية قطاع العدالة ي �م التسيري عبد الصمد اإلدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، أكد يف ا
وحول االعتمادات املخصصة لتمويل اإلصالح، خاصة على مستوى توفري . والتحديث والبنيات التحتية

). من امليزانية العامة(اإلمكانيات املادية، أكد أن الزيادة يف رواتب القضاة سيتم متويلها من التحمالت املشرتكة 
واعترب أن اإلشكال يطرح يف ما يتعلق ببناء احملاكم . لتحديث فتمويله مرتبط بالتعاون الدويلويف ما يتعلق با

وجتهيزها، مؤكدا وجود جمهودات يف هذا ا�ال يف املشروع احلايل، حيث يوجد جزء خمصص يف امليزانية، واحلساب 
  .اخلاص بتجديد احملاكم وكذا إمكانية تفويت العقارات القدمية
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ق ملوضوع صندوق التكافل العائلي وامليزانية املرصودة له، حيث انتقد اإلدريسي االنتظارية يف تفعيل ومت التطر 
واعترب وجود شروط جيب تدليلها لالستفادة من  2012الصندوق منذ دخول مدونة األسرة حيز التنفيذ إىل غاية 

  .ة الوثائق املطلوبةومت التطرق إىل قلة املستفيدات بالنظر لتعقد املساطر وكثر . الصندوق

ومن جهتها أكدت عائشة اخلماس، عن االحتاد االشرتاكي، أن احلوار حول إصالح منظومة العدالة انطلق 
واعتربت أن الدستور . باحتجاجات املكونات األساسية الفاعلة يف قطاع العدالة وانتهى بنفس االحتجاجات

واقرتحت ضرورة مناقشة أشياء ملموسة على . وى القضاءأعطى اإلطار العام وبعض التدقيقات يف ما يتعلق مبست
وخبصوص امليزانية املخصصة لوزارة العدل اعترب�ا كباقي امليزانيات السابقة وال تتضمن مقتضيات . أرض الواقع

وانتقدت غياب القانون األساسي لكتاب الضبط معتربة أن املوقف احلايل . تدخل يف إطار إصالح منظومة العدالة
وخالل مناقشة امليزانية . ء ال يرتبط بالرفع من األجور بقدر ما ينصب على مضامني اإلصالح وتوجهاتهللقضا

وتطرق . داخل اللجانة مت التطرق للبطء يف إصدار األحكام وكثرة السجناء املوقوفني يف إطار االعتقال االحتياطي
  .وفرض غرامات عوض االعتقالاملتدخالن إىل ضرورة اجياد عقوبات بديلة وتغيري عقلية القضاة 

  "مجلة البرلمان"من برنامج  21/12/2013حلقة يوم  ·
للحديث عن التنسيق الربملاين بني  "مجلة البرلمان"من برنامج  21/12/2013خصصت القناة الثانية حلقة يوم 

زومي، مستشارة متت استضافة كال من خدجية ال" حوار"ويف فقرة . أحزاب املعارضة فيما بينها ملواجهة احلكومة
  .ومت احلديث عرضا عن مشروع قانون املالية. عن الفريق االستقاليل، وسليمان العمراين، عن فريق العدالة والتنمية

. الزومي رفضت بداية الربط التلقائي بني التنسيق بني أحزاب املعارضة وإسقاط املشروع مبجلس املستشارين 
وراش كمحاربة الفساد وإصالح أنظمة التقاعد، منتقدة كيفية فتح وتساءلت عن عدم فتح احلكومة لعدد من األ

األوراش الكربى خارج امليزانية، والتزمت بطرح املعارضة لعدد من التعديالت، وقالت إن احلكومة ال تتجاوب 
  . بشكل إجيايب مع هذه التعديالت، وإذا استمر ذلك فسيتم اللجوء إىل رفض املشروع

أن احلكومة متفاعلة إجيابيا مع تعديالت املعارضة خبصوص مشروع املالية وكل مشاريع ومن جهته أكد العمراين 
وانتقد منطق التبخيس الذي تتعامل به املعارضة، وأعطى املثال بذلك على تضمن املشروع احلايل لتدابري . القوانني

أعطى مكانة للمعارضة  وأكد أن الدستور. وإجراءات مستوحاة من خالصات املناظرة الوطنية حول اجلبايات
واحلكومة أشركت املعارضة وا�تمع املدين، لكن مل . لتمارس مهامها بكل فعالية وبشكل بناء وهذا مرحب به

كما نوه بالتجاوب اإلجيايب للحكومة مع تعديالت املعارضة يف جملسي . تتلقى حتية وا�متها املعارضة بالشعبوية
  .الربملان

تقدمي خرب موجز عن إسقاط جملس املستشارين للمشروع وإحالته على جملس النواب وخالل خمتصرات احللقة مت 
  .جمددا للحسم فيه
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  "مجلة البرلمان"من برنامج  28/12/2013حلقة يوم  ·
تقريرا ميدانيا من قلب الربملان عن القراءة الثانية للمشروع واملصادقة " كواليس"قدمت القناة الثانية ضمن فقرة 

ويف هذا السياق، مت . ن طرف جملس النواب، بعد التصويت عليه سلبا من طرف جملس املستشارينالنهائية عليه م
تقدمي آراء األغلبية واملعارضة، حيث أكد الطاليب العلمي على أن األغلبية تساند احلكومة، والقانون املايل نظريا 

  . هو قانون للحكومة وليس للمعارضة

لفريق االشرتاكي، أن هناك إشكال تشريعي يف هذا ا�ال خاصة املادة ومن جهته أكد حممد احلمدان،ي عن ا
  . اليت تتعلق بتدارس مشروع قانون رفضه ا�لس اآلخر 159

مت " خمتصرات"ويف فقرة . وخلص مقدم التقرير إىل أن بعض الفرق النيابية رأت يف التصويت خرقا ملواد الدستور
يتعلق بسحب رخص النقل من غري املستفيدين منه مقابل  بث خرب مقتضب عن عدم التصويت على تعديل

 .تعويض

II.  في تي 1تغطية مشروع قانون المالية في القناة األولى قناة ميدي 
 "ملف للنقاش"يف موضوع مشروع قانون املالية عرب ختصيص حلقة بأكملها من برنامج  يت 1 تناولت قناة ميدي

 ."دقيقة لإلقناع 90"ومتت اإلشارة إليه يف حلقتني ممتاليتني من برنامج 

 "ملف للنقاش"معالجة موضوع مشروع قانون المالية في برنامج  .1
حول موضوع العمل احلكومي والربملاين يف " ملف للنقاش"من برنامج  27/10/2013متحور موضوع حلقة يوم 

ومت التساؤل حول مدى ترمجة . أمام الربملان 2014قانون املالية للعام موازاة مع تقدمي مشروع  الدخول السياسي،
املشروع للوعود االنتخابية ألحزاب األغلبية وموقع التدابري املرتبطة بالسكن والصحة والتعليم والتشغيل والعامل 

  . ون املاليةالقروي يف مشروع قانون املالية، ومدى إمكانية تنزيل اإلصالحات الكربى من خالل مشروع قان

واستضاف الربنامج كال من احممد كرين، عضو جملس الرئاسة حلزب التقدم واالشرتاكية وخبري اقتصادي، وسعيد 
اشباعتو، الربملاين ورئيس جلنة القطاعات االنتاجية مبجلس النواب وعضو املكتب السياسي حلزب االحتاد 

النيايب حلزب التجمع الوطين لألحرار،وميلودة حازب االشرتاكي للقوات الشعبية، وحسن بوهريز، عضو الفريق 
 .الربملانية عن حزب األصالة واملعاصرة ونائبة رئيس جلنة املالية يف جملس النواب

وقبل الشروع يف مناقشة موضوع احللقة مت تقدمي تقرير، عرب الشاشة التفاعلية عن أهم اخلطوط العريضة للمشروع 
مد عليها، كتعزيز النمو والتنمية املستدامة والتضامن االجتماعي وحتديد سعر والفرضيات واملرتكزات اليت اعت

مليار درهم لصندوق املقاصة وحتديد  41,65درهم، وختصيص  8,5دوالرات وصرف الدوالر ب 105البرتول يف 
وخبصوص . كما جاء يف التقدمي أن احلكومة تراهن على حتسني جودة التعليم. منصب 18000املناصب املالية يف 
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كما اختذت جمموعة من اإلجراءات . العجز السكين فاحلكومة تراهن يف مشروع قانون املالية على تقليصه للنصف
ويف ا�ال الضرييب، فاملشروع يقرتح فرض الضريبة على الشركات . لتعزيز التضامن وصندوق التكافل اإلجتماعي

  .الفالحية الكربى

شروع جاء يف فرتة انتقالية ارتبطت بانتظارية تشكيل احلكومة، ومن جهة أخرى ويف بداية النقاش أكد اكرين أن امل
وتوقف عند البالغ . الحرتام تقدمي املشروع يف اآلجال الدستورية، مما انعكس على بعض االختيارات والتوجهات

ستوري وهو الذي أصدره احلزب والقاضي بضرورة التقدم بتصريح حكومي معربا على أن األمر بيد ا�لس الد
وخبصوص بعض مضامني املشروع، أكد أن حزبه منزعج من بعض املقتضيات اليت . الذي سيحسم يف املوضوع

. أتى �ا املشروع، من قبيل فرض الضريبة على القيمة املضافة على علب السردين، املعروفة بكو�ا غذاء الفقراء
لفاخرة والطائرات اخلاصة واليخوت وأن حزبه سيتقدم وانتقد عدم الرفع من الضرائب على الكماليات كالسيارات ا

وتوقف عند فرضيات النمو املعتمدة يف املشروع داعيا لتظافر اجلهود إلعطاء صورة . بتعديالت يف هذا الصدد
وحتدث عن التدابري واآلليات . إجيابية عن االستقرار املؤسسايت يف املغرب بالنظر إىل الظرفية االقتصادية الصعبة

واعترب أن التشغيل مرتبط بتطوير االقتصاد وال . تمدة يف املشروع لتشجيع السكن املخصص للطبقات املتوسطةاملع
  .ميكن حصره يف قانون مايل وإمنا يف سياق قانون إطار يعد بشكل تشاركي وحوار يضم مجيع الفاعلني

القانون املايل وتأثر مبفاوضات واعترب بوهريز أن حزب التجمع الوطين لألحرار كانت له مسامهات يف مشروع 
ومثن االختيارات اليت مت �جها . تشكيل احلكومة، ومع ذلك متت صياغة مذكرة تضمنت أوليويات جيب إدراجها

نسبة مرحية نظرا للتحوالت االقتصادية ) %4,2(واعترب أن نسبة النمو املقرتحة . على مستوى صندوق املقاصة
سبة يفسر بتطور العالقات اخلارجية للمغرب ومنو وانتعاش االقتصاد الدويل، العاملية، واالرتكاز على هذه الن

وعن موضوع الشغل شدد على أن خلق فرص شغل تعتمد أساسا على . باإلضافة لتوقع موسم فالحي جيد
واعترب أن التحدي اليوم يكمن يف التحكم يف العجز وليس يف الرفع فقط يف . تشجيع املقاوالت والقطاع اخلاص

وخلص إىل أنه حلل مشكل األسعار . ومثن فرض ضرائب على القطاع الفالحي معتربا إياه شيئا إجيابيا. سبة النمون
  . جيب التفكري يف الدعم املباشر للطبقات الفقرية

ومن جهته اعترب اشباعتو أن املشروع هو قانون للتقشف ميس الطبقات الشعبية وانتقد اللجوء إىل مسامهتها يف 
وتوقف عند �ميش جملسي النواب واملستشارين يف حتضري مشروع . مقابل عدم فرض ضريبة على الثروةالتضامن 

وعن نسبة النمو املقرتحة، اعترب أنه ال . قانون املالية، مسجال أن األمر يتعلق بتهميش فرق األغلبية يف ما بينها
وتوقع ، %5تقدير معدل النمو فيها إىل  ميكن حتقيقها نظرا لعدة عوامل سيما وأن عددا من القطاعات ال يصل

كما آخذ . نزول النمو الفالحيإىل ما حتت الصفر وبالتايل فالتقشف مبشروع قانون املالية ميس الطبقات الشعبية
احلكومة على عدم فرض ضريبة على الثروة واعترب أن الضريبة على القيمة املضافة متس باألساس الفالح الصغري 

   %.5 أن ختفيض القدرة الشرائية للمواطن سيفوق واملتوسط ليخلص إىل
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وشددت حازب على أن املشروع بلور يف ظل أزمة سياسية ويف غياب قانون تنظيمي جديد لقانون املالية، وقد 
ومن حيث اجلوهر، اعتربت أن املشروع خال من البعد . أعده إداريون يف ظل انشغال السياسيني باألزمة احلكومية

لذا فاحلكومة توجهت لسياسة تقشفية  السياسي كما أن هناك رغبة يف تغطية العجز بدون اجتهاد وإبداع،
) 20%إىل  14%ومن  10%إىل  7%من (وسياسة التضريب العشوائي كالرفع من الضريبة على القيمة املضافة 

كما توقفت عند اعتبار املعطيات اليت جاء �ا مشروع القانون دون مصداقية نظرا . وفرضها على مواد أخرى
ات السنة املاضية ولكو�ا تعتمد على سنة فالحية جيدة الشيء الذي ال ميكن لكو�ا مل ترفق ببيان توظيحي لتوقع

والتشغيل يرتبط خبلق دينامية . واعتربت أن التعليم يستوجب إسرتاتيجية تلتزم �ا مجيع احلكومات. ضمانه
مليار  60وانتقدت تقليص مناصب الشغل، جتميد األجور والرتقيات مقابل عدم اللجوء إىل استخالص . إقتصادية

وخلصت إىل أننا أمام برنامج للتقومي اهليكلي وأن تضريب الفالحة ستمس بشكل . درهم من الضرائب غري املؤداة
 .أكرب البادية وأن رفع األسعار هو ضرب للقدرة الشرائية

  "دقيقة لإلقناع 90"معالجة موضوع مشروع قانون المالية في برنامج  .2
  "دقيقة لإلقناع 90"من برنامج  31/10/2013حلقة يوم  ·

اليت استضافت  "دقيقة لإلقناع 90"من برنامج  31/10/2013يت يف يف إطار حلقة يوم  1خصصت قناة ميدي 
وحتدث التقرير بداية عن إعداد . 2014إدريس لشكر، الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي، تقريرا حول مشروع 

وتقدمي مشروع قانون املالية يف سياق األزمة الدولية اليت جعلت منه قانونا تقشفيا يتميز بتقليص يف نفقات التسيري 
  . ومناصب الشغل وتراجع يف خمصصات صندوق املقاصة وارتفاع تكاليف الدين العام مع الزيادة يف الضرائب

ويف هذا السياق اعترب حممد الشرقي، بصفته حملل اقتصادي، أن احلكومة وضعت مشروع قانون مالية تقشفي 
طبعه تقليص ميزانية االستثمار يف امليزانية العامة للدولة وتقليص فرص الشغل يف الوظيفة العمومية مث تقليص 

اعتمدت الدولة على الضرائب من خالل ومن جهة أخرى، . االستثمارات املوجهة للشركات الصغرى واملتوسطة
  . الرفع من الضريبة على القيمة املضافة

أكدال الرباط، اعترب فيها أن -وأعطيت الكلمة حلسن العرايف، بصفته أستاذا للمالية العامة جبامعة حممد اخلامس
يتمثل يف تقليص بعض  مشروع القانون املايل ال خيتلف عن قوانني املالية السابقة عدا أنه أكثر تقشفا وهو ما

. ملياردرهم تقريبا 264مليار درهم إىل  283النفقات وتقليص مناصب الشغل، نظرا لتقلص موارد الدولة من 
هذا املشروع ومبجرد عرضه على الربملان مل تنتظر املعارضة كثريا لتنتقده ولرمبا سيحطم "وخلص مقدم التقرير إىل أن 

  ". املوجهة إليهالرقم القياسي يف عدد االنتقادات 

لشكر انتقد إعداد املشروع وأشار إىل أنه خضع لضغوطات اللوبيات املتمثلة يف صندوق النقد الدويل والبنك  
كما انتقد الرفع من قيمة الضريبة على القيمة املضافة وآثارها . الدويل باإلضافة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب
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والذي ال ميكنه أن يتحمل الزيادة يف أسعار املواد األساسية ضاربا املثل  السلبية على القدرة الشرائية للمواطن
  .بامللح والسردين
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  "دقيقة لإلقناع 90"من برنامج  26/12/2013حلقة يوم  ·
حتدث فيها  "دقيقة لإلقناع 90"من برنامج  26/12/2013يت يف فقرة من حلقة يوم  1وقدمت قناة ميدي 

العام حلزب األصالة واملعاصرة، عن مشروع قانون املالية، حيث اعترب أن هذا املشروع مصطفى الباكوري، األمني 
وانتقد تلخيص . فاقد لعمود فقري وخال من نظرة اسرتاتيجية حتكم التوجهات الكربى لترتجم يف قانون املالية

خلق الثروات من خالل البعد االجتماعي يف فرض الضرائب وأن هذا األخري يتمثل يف إبراز منوذج تنموي يضمن 
  .وخلص إىل أن مشروع القانون هذا ال يرقى النتظارات الشعب املغريب. توضيح الرؤى للمستثمرين

III. تغطية مشروع قانون المالية في قناة تمازيغت  
ومت فتح . ملوضوع قانون املالية "طريق المواطنة"من برنامج  2013نونرب  25خصصت قناة متازيغت حلقة يوم 

بالطو يظم تيارات سياسية خمتلفة متثل أصوات األغلبية واملعارضة، وذلك بإعطاء الكلمة لربملانيي النقاش يف 
األحزاب املكونة لألغلبية احلكومية وكذا برملانيي أحزاب املعارضة باإلضافة للنقابات، مع تقدمي روبورطاجات 

  .ميدانية

  .فني اثنني مع تقدمي روبورطاجاتويف كل جزء متت استضافة ضي. ومت تقدمي الربنامج يف جزأين

ففي اجلزء األول متت استضافة كال من سليمان العمراين، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية و، وعدي 
  .بوعرفة، عضو املكتب التنفيدي للمنظمة الدميقراطية للشغل

الفاعلني حول مشروع قانون وقبل الشروع يف النقاش مت تقدمي تقرير من داخل الربملان يعكس مواقف عدد من  
وأكد حلسن . املالية، حيث مت استعراض آراء بعض الربملانيني حول أمهية وحمتويات مشروع القانون املايل اجلديد

ومن جهته اعترب حلسن  .أمروش، عن الفريق االستقاليل، على عدم إتيان مشروع قانون املالية اجلديد بأي إضافة
شرتاكي، أن أخطاء احلكومة احلالية تتمثل يف الزيادة يف عدد املناصب الوزارية مع بونواري، عن فريق االحتاد اال

وأكد حممد اهلاليل،عن ا�موعة النيابية لتحالف الوسط، أنه رغم حماولة احلكومة احملافظة على  .ختفيض امليزانية
   .كن خالقا إلجياد حلول أخرىنفس اعتمادات السنة املاضية يف مشروع قانون املالية إال أن هذا األخري مل ي

ومن جهة األغلبية، ركز ا فؤاد حجري، برملاين عن حزب التقدم واالشرتاكية، على اتباع احلكومة لنهج ذي رؤية 
وبدوره متىن علي كبريي، عن الفريق احلركي،  .باملائة للميزانيات االجتماعية 53اجتماعية، حيث مت رصد أكثر من 

يع املمكن تأجيلها وتسريع املشاريع املستعجلة للمواطنني كما هو الشأن بالنسبة للصحة من احلكومة تأجيل املشار 
  .والتعليم
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لنهج ذي  2014سليمان العمراين، نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية، دافع عن اتباع احلكومة يف مشروع 
مليار  186واعترب أنه رغم األزمة، فإن احلكومة خصصت . رؤية اجتماعية يشمل العديد من املشاريع االجتماعية

درهم لالستثمارات، إضافة للزيادة اليت عرفتها امليزانية املخصصة ألجور املوظفني والزيادة يف املنحة املخصصة 
  . للطلبة

كتب التنفيدي للمنظمة الدميقراطية للشغل، وقوع احلكومة السابقة يف ومن جهته، انتقد عدي بوعرفة، عضو امل
مليار درهم من ميزانية االستثمار دون العودة  15من خالل جتميد  2013أخطاء كبرية خالل قانون املالية لسنة 

حملدود، نظرا يشكل عبئا كبريا على املواطن البسيط، ذي الدخل ا 2014للربملان كسلطة تشريعية، معتربا أن مشروع 
ونفى وجود مشاريع اجتماعية كما تزعم احلكومة يف قانون املالية، بدليل القرى . لتضمنه ضرائب بشكل مبالغ فيه

املهمشة اليت ال تستفيد من الراميد وال من أبسط املرافق األساسية كالطريق واملاء الصاحل للشرب وخدمات التعليم 
ى أرباب القطاعات الكربى كالصيد البحري إضافة لفرض الضريبة على  وارتأى ضرورة فرض الضريبة عل. والصحة

  .كبار الفالحني

لفرض الضريبة على  2014وقدم الربنامج ربورطاجا من منطقة أغبالو أقورار، بإقليم صفرو، حول اجتاه مشروع 
ء عينة من الفالحني وبني هذا الروبورطاج آرا. مليون درهم 35الفالحني الذي يبلغ مستوى معامال�م الفالحية 

حول فرض الضريبة على الفالحني اليت جاءت ضمن مقتضيات القانون املايل ) عددهم ستة(واملواطنني باملنطقة 
وانصبت كل املداخالت على تشجيع فرض الضريبة على الفالحني الكبار فقط على اعتبار استفاد�م  .اجلديد

 فتح األثري لسماع صوت ما مت نعتهم بالفالحني الكبار وتبيان غري أن هذه املبادرة مل ترق إىل. من دعم الدولة
 .موقفهم

ومت التطرق . شركة فالحية 2000وقدم العمراين مضامني املشروع خبصوص الضرائب الفالحية معتربا أ�ا �م حوايل 
رفع من الضرائب واعترب بوعرفة أن هذا املشروع عنوانه هو ال. للتعديالت اليت مشلها اجلانب الضرييب وتعددها

 .مشددا على أن هذه الضرائب جيب أن تشمل كذلك كبار مستغلي رخص الصيد البحري. وتعددها

ويف اجلزء الثاين من الربنامج متت استضافة كال من عبد اهللا وكاك، نائب برملاين عن حزب التجمع الوطين 
  .لألحرار، وأمحدو أولباز، نائب برملاين عن االحتاد الدستوري

ومت . ق هذا اجلزء من النقاشات الدائرة حول مشروع قانون املالية ومدى استيعا�ا أو انعكاسها على املواطنوانطل
  .التطرق إىل تعميم وزارة املالية لوثيقة ميزانية املواطن وتباين مواقف األغلبية واملعارضة

. املواطنني مبناقشة هذا املشروع إقليم إفران إلظهار مدى اهتمام- ومت بث روبورطاج من منطقة اميوزار الكندر
وبداية قدم تصريح هلبوب النخلة، صاحب مقهى بإموزار الكندر، عرب فيه عن جهله مبضامني امليزانية وأكد عدم 
رغبة املواطنني من مرتادي املقهى تتبع النقاشات الربملانية بني احلكومة واألغلبية وإقباهلم على مشاهدة الكرة أو 
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وأكد أن األهم بالنسبة إليه هو مناقشة أشياء �م ميزانية املنطقة وتأهيل البنيات التحتية،  .نطقةبرنامج يهتم بامل
مؤكدا على تضرر السياحة باملنطقة وتضرر زوار املنطقة، ضاربا املثال بالزائر الذي يدخل املقهى الشرتاء قارورة ماء 

مواطن آخر قارب ميزانية الدولة يف . درهم 700 أو 400وعند خروجه يتفاجئ بذعرية عن توقف سيارته قد تبلغ 
مليار درهم معلنا عدم ضبطه لألرقام الصحيحة، وأن املهم هو أ�ا ال تكفي إلجناز اإلصالحات اليت  350حدود 

أما علي رزاق، فاعل مجعوي باملنطقة، فعرب عن متابعة املناقشات حول امليزانية، إال أنه جيد أن  . تعلنها احلكومة
 .يتابعه ال جيد له تطبيقا على أرض الواقع كفك العزلة عن املناطق القروية وتوفري املرافق األساسيةكل ما 

ومن جهته عرب احلسني أوعزو، بصفته فاعال مجعويا، عن عدم تتبعه لنقاشات الربملان حول امليزانية على التلفاز، 
نعكاس للميزانية على الفالح الصغري، ضاربا املثل وأنه يقتصر على ما يطلع عليه عرب اإلنرتنيت، مؤكدا غياب أي ا

بتضرر غلة صغار الفالحني من التفاح نظرا لعدم توفرهم على شباك واقية كالفالحني الكبار منتقدا غياب أي 
  . دعم حكومي

الدعم ويعكس هذا الروبورطاج مفهوم املواطن البسيط للميزانية وارتباطها بتوفري املرافق األساسية وتوفري أشكال 
 .مقابل فرض الضرائب أو الغرامات

ومن خالل النقاش عرب عبد اهللا وكاك، عن حزب التجمع الوطين لألحرار، على ضرورة إحداث قناة برملانية ألخذ 
كما توقف عند ضرورة رصد املؤسسة التشريعية للعديد من االعتمادات وتوفري . صورة واضحة عن العمل الربملاين

ومن جهته اعترب أمحدو . ملواكبة خمتلف املستجدات الكفيلة جبعل العمل الربملاين ذي فاعليةمكاتب للربملانيني 
أولباز، عن فريق االحتاد الدستوري، أن مناقشة امليزانية حتتاج إىل خربة وإملام با�ال املايل واحملاسبايت، أي معرفة 

وتوقف عند ضرورة توفر الربملاين على خربة مالية . انيةالقاموس اللغوي املايل واحملاسبايت للمشاركة يف مناقشة امليز 
وبالتايل ) مديرية امليزانية، مديرية الضرائب، مديرية اجلمارك(تكفل له مواجهة خرباء املالية مبديريات وزارة املالية 

واطن على مجيع مشروع قانون املالية ضعيف جدا وال ميكنه حتقيق ما يرتجاه امل. فك الغموض احمليط مبيزانية الدولة
  .املستويات وخصوصا مع ضعف ميزانية االستثمار

كما تطرق عبد اهللا وكاك، وارتباطا باملوضوع، للرهان الذي حققته احلكومة بإخراج مشروع القانون إىل حيز 
الوجود يف اآلجال الدستورية مع وجود بصمة حزب التجمع الوطين لألحرار رغم الوقت الوجيز الذي ربط التحاق 

  .زب باحلكومة وإصدار املشروعاحل

كما متت مناقشة إشكالية التنصيب الربملاين للحكومة الذي طرحته أحزاب املعارضة، من أجل رفض مشروع 
قانون املالية، على أساس ضرورة وجود حكومة دستورية أوال قبل إخراج مشروع قانون املالية للوجود، حيث أكد 

 .قبل اإلعالن عن مشروع قانون املالية أمحدو أولباز على وجود برنامج حكومي
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حول تتبعهم ملناقشة مشروع قانون املالية يف ) عددهم مخسة(وقدم الربنامج ربورطاجا حول آراء عينة من الشباب  
الربملان، والذين اختلفت أرائهم بني متتبع هلذه النقاشات وغري متتبع على اعتبار أ�ا ال تستجيب لتطلعا�م، مع 

تذمرهم من عدم وجود برامج حقيقية ختصهم على أرض الواقع، وأملهم يف وجود تغيري يف احلكومة  تعبريهم عن
  .احلالية

كما أكد وكاك، تعقيبا على الربورطاج، على عدم حتمل احلكومة لوحدها ملشاكل التنمية، حبيث هناك اجلماعات 
وركز أولبازيف كلمته األخرية على  . منها مبيزانية خاصة احمللية، وا�الس اإلقليمية، وا�الس اجلهوية، واليت تنفرد كل

كون مشروع القانون املايل ضعيف جدا، وال يستجيب لتطلعات املواطنني، خصوصا مع احنفاض املداخيل 
  .وضعف التسيري وقلة فرص الشغل
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  التغطية الموضوعاتية في النشرات اإلخبارية:  8ملحق رقم 

  :القناة الثانية التيمات األساسية المتناولة في .1
تقريرا ، 22:27:13ابتداءا من الساعة  19/11/2013قدمت القناة الثانية يف نشر�ا االقتصادية باللغة الفرنسية ليوم 

واعترب . وقد متت إعادة بث هذا التقرير يف نشرات الحقة. لرسم جوي عن السياحة 2014عن إحداث مشروع 
م هو ضخ سيولة يف صندوق التضامن أوال ودعم القطاع السياحي مقدم النشرة أن اهلدف من إحداث هذا الرس

وحدد قدر الزيادة يف تذكرة الطائرة يف مائة درهم بالنسبة إىل الدرجة االقتصادية وأربعمائة درهم إضافية . ثانيا
  . بالنسبة إىل الدرجة األوىل

ع السياحي يتطلب ميزانية إمجالية تعادل اليت تروم إنعاش القطا  2020واعترب مقدم التقرير أن حتقيق أهداف رؤية 
ثالث عشرة مليار درهم، أمر حتم على وزارة السياحة إحداث رسم جوي كآلية جديدة ستساعد يف الرتويج 

وأعطيت الكلمة يف هذا الصدد للحسن حداد، وزير السياحة، والذي أكد على أن جزءا كبريا من هذا . السياحي
املغريب للسياحة، سيخصص لدعم الطريان، خصوصا أنه يف املغرب جيب ا  الرسم، فيما خيص املكتب الوطين

خارج الرباط والدار البيضاء، إذا أردنا أن نصل  2020الوصول تقريبا إىل ألف وستمائة رحلة يف األسبوع يف أفق 
  . إىل عشرين مليون سائح

الذي اعترب أن هذا الرسم  لكية املغربيةوأعطيت الكلمة لل زهري حممد العوفري، نائب املدير التجاري للخطوط امل
سيؤدى من طرف كل الفاعلني يف النقل اجلوي وكل شركات الطريان اليت تشتغل يف املغرب أو تربمج رحال�ا منه 

ويف �اية التقرير اعترب الصحفي أن مداخيل هذا الرسم اجلوي اجلديد ستوزع بالتساوي بني املكتب الوطين . وإليه
  .للسياحة وصندوق دعم التماسك االجتماعياملغريب 

. ومل تشر القناة إىل أن هذا الرسم يدخل يف إطار التعديالت اليت جاءت �ا األغلبية على مشروع قانون املالية
من بني التعديالت األخرى اليت أدخلت على املشروع أثناء مناقشته داخل جلنة  18وهو التعديل الذي حيمل رقم 

وحيدث هذا ". الرسم اجلوي للتضامن وإنعاش السياحة"هذا التعديل املتعلق باملادة الرابعة إحداث ويهدف . املالية
، على تذاكر السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، املسلمة يف إطار الرحالت 2014الرسم، ابتداء من فاتح أبريل 

 . الدولية من طرف شركات النقل اجلوي العاملة باملغرب

بإعالن الوزارة عن اعتماد هذا الرسم دون الربط بني ذلك وبني النقاش الذي دار داخل قبة واكتفت القناة 
  . الربملان

وقفة احتجاجية أمام  14:36:40ابتداءا من الساعة  28/12/2013غطت القناة الثانية يف نشر�ا باألمازيغية ليوم 
ينص على تسجيل مشرتيا�م  2014يد ضمن مشروع الربملان نظمتها التنسيقية املستقلة للتجار للتنديد بقانون جد

وأكد صحفي القناة على أن قانون االستخالص اجلبائي الذي . ومبيعا�م بشكل يومي يف كناش خمصص لذلك
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مكرر مل يرق هلؤالء التجار الذين قدموا من خمتلف جهات اململكة  145جاء به قانون املالية وخاصة الفصل 
  . افعني شعارات ترفض املادة �موعة من االعتباراتلالحتجاج أمام الربملان، ر 

 145آيت موح، رئيس مجعية جتار القنيطرة، الذي اعترب على أن املادة  وأعطيت الكلمة يف هذا الصدد إلدريس

مكرر تنص على كون التاجر من الضروري أن يتوفر على دفرت لكل مبيعاته ومشرتياته بتدقيق كبري وإال سيعرض 
وعلق الصحفي على . الغرامات، وهو األمر الصعب التحقيق سواء من طرف التاجر الصغري أو الكبرينفسه ألداء 

أن وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، من جانبها، ترد بكون الكيفية اجلديدة لالستخالص 
  . اجلبائي تدخل يف إطار إصالح املنظومة الضريبية

وىل العلمي، رئيس قسم مبديرية التجارة والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار وأعطيت الكلمة لعبد امل
واالقتصاد الرقمي، شدد فيها على أن إصالح املنظومة الضريبية هو أساسي حبيث سيمكن التجار من تبين ثقافة 

ويف األخري خلص . ت التجاريةمسك احملاسبة اليت تعد أحد ركائز اإلصالح، وتسعى للرقي بتسيري وتدبري املقاوال
الصحفي إىل أن هذه املادة من املشروع �دف، حسب نفس الوزارة إىل التدبري اجليد للمقاوالت التجارية 

  .وعصرنتها، غري أن التنسيقية الوطنية للتجار ترفضه وتدعو القائمني على القطاع للجلوس إىل طاولة احلوار

ابتداءا من الساعة  29/12/2013غطت يف نشر�ا املسائية بالعربية ليوم  وجتدر اإلشارة إىل أن القناة الثانية
نفس الوقفة، غري أ�ا أعطت الكلمة، عن ممثلي التجار، حملمد الزيان، بصفته منسق وطين للتنسيقية  21:12:44

يف دفرت خمصص  وأكد هذا األخري على أن هذا البند خيول للتاجر تدوين مبيعاته وتسجيلها يوميا. الوطنية للتجار
ويرى بأن . هلذا الغرض من طرف مديرية الضرائب تسجل فيه يوميا املبيعات واملشرتيات مع االحتفاظ بالفاتورات

هذا القانون غري ممكن التطبيق بالنسبة إىل التاجر يف غياب أي تكوين، وكان األجدر �ذا القانون أن يليب مطالب 
  .التجار اليت ما فتؤوا ينادون �ا

 22:27:13ابتداء من الساعة   19/11/2013مت القناة الثانية يف نشر�ا االقتصادية ايكو نيوز بالفرنسية ليوم وقد

تقريرا عن احداث رسم جوي على الرحالت اجلوية املنصوص عليها يف املشروع وأعطيت الكلمة يف هذا الصدد 
الوطين للمطارات حتدثا فيها عن اجيابيات هذا للحسن حداد، وزير السياحة وزهري العفري، املدير العام للمكتب 

 .الرسم

  :تي في 1التيمات األساسية المتناولة في قناة ميدي  .2
تقريرا عن تضمن ، 20:47:14ابتداء من الساعة  24/10/2013يت يف يف نشرة األخبار ليوم  1قدمت قناة ميدي 

 واعترب مقدم النشرة. 2017-2016راسية تحسني مؤشرات جودة التعليم برسم السنة الدب توقعاتل  2014مشروع 
ومتابعة  2017-2016أن مشروع قانون املالية اجلديد يتوخى العمل على حتسني مؤشرات جودة التعليم حبلول سنة 

حيث . ا�هودات املبذولة يف جمال التعليم األويل واالبتدائي واإلعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي
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واعترب مقدم . أبرزت املذكرات التقدميية للمشروع أن ا�هودات ستتواصل ملتابعة املشاريع اخلاصة بقطاع التعليم
سيتم العمل على حتسني مؤشرات جودة التعليم ومتابعة ا�هودات  2017- 2016 التقرير أنه حبلول املوسم الدراسي

  . املبذولة يف جمال التعليم

باملائة من التمدرس بالتعليم األويل برسم  75فاحلكومة تتوقع حتقيق نسبة ، 2014وحبسب ما جاء يف مشروع 
ومن املنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس ، 2012- 2011يف املائة خالل  59.5مقابل  2017- 2016 السنة الدراسية

كما سيتم . باملائة 65بالتعليم االبتدائي إىل مائة باملائة واإلعدادي إىل نسبة تسعون باملائة والتأهيلي إىل نسبة 
من خالل ختفيض نسبة االنقطاع  ،2017-2016العمل على حتسني مؤشرات جودة التعليم حبلول املوسم الدراسي 

يف املائة بالتعليم  7.4باملائة بالتعليم اإلعدادي و 5.6باملائة بالتعليم االبتدائي و 2.1ىل عن الدراسة لتصل إ
باملائة  90أما نسبة استكمال الدراسة بالتعليم االبتدائي واإلعدادي والتأهيلي فستنتقل على التوايل إىل . التأهيلي

ات احلكامة يف إطار ا�هود املتواصلة من أجل وسيتم إدراج آلي. 2017و 2016باملائة ما بني  60باملائة و 80و
التحكم يف التدبري وحتسني األداء، خصوصا من خالل التنظيم املؤسسايت والتعاقد، ومتابعة تنفيذ املخطط املديري 

  . 2016- 2012لنظام 

والتكوين مع أما على مستوى املؤسسات التعليمية، فسيتم اختاذ التدابري الالزمة من أجل مالءمة نظام الرتبية 
وبالنسبة . االحتياجات والظروف احمللية إىل جانب تسريع مساطر تدبري املؤسسات التعليمية، وحتديد املسؤوليات

إىل ورش املوارد البشرية فسيتم اختاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ إسرتاتيجية شاملة مندجمة واالنتهاء من 
  .لبشريةإرساء نظام معلومايت لتدبري املوارد ا

وقد ركز يف جانب كبري منه على مضامني املشروع . ويعد هذا التقرير من التقارير األولية اليت تلت تقدمي املشروع
وهو مترين يعد جد إجيايب بالنظر إىل اإلشكالية املطروحة يف . املرتبطة بالتعليم من أجل تقدميها وشرحها وتبسيطها

وضوع إىل تقدمي املعطيات عرب الشاشة التفاعلية وبألوان خمتلفة كما أن القناة عمدت يف تقدمي امل. هذه الدراسة
جتدب نظر املشاهد مع إرفاق هذا امللف بصور من واقع التعليم، حيث مت استعمال مقاطع فيديو ملؤسسات 

  . تعليمية

، 20:48:21 يف نشر�ا املسائية ابتداء من الساعة 25/10/2013وعلى غرار هذا التقرير قدمت القناة أيضا يوم 
حيث مت الرتكيز على قطاع اإلسكان وسبل  تقريرا مفصال حول التدابري املتعلقة بالسكن يف مشروع قانون املالية،

ومت توضيح ذلك باستعمال الشاشة التفاعلية وصور حول إشكالية . 2016تقليص العجز �ذا القطاع يف أفق سنة 
  .السكن

على الساعة  28/10/2013ادية للتاسعة مساء باللغة الفرنسية، ليوم يت يف يف النشرة االقتص 1وقدمت قناة ميدي  
، 2014تقريرا عن ردود أفعال االحتاد العام ملقاوالت املغرب أياما بعد تقدمي مشروع القانون املايل لسنة ، 21:17:53

جع تنافسية ، أن الباطرونا أعربت عن خيبة أملها لكون املشروع ال يتضمن إجراءات تشصحافية حيث أكدت ال
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عدة جوانب من املشروع كانت موضوع انتقاد من طرف االحتاد، مبا يف ذلك إصالح الضريبة على . املقاوالت
أن  صحافية وأضافت ال. هذا املوضوع يشغل الباطرونا بسبب غياب حل حمدد هلذا امللف. القيمة املضافة

فة املسامهات ويشجع الواردات ويضر النسيج الباطرونا حذرت من تكاثر الرسوم شبه الضريبية، فهذا يثقل كل
اإلنتاجي الوطن، مضيفة أن االحتاد العام ملقاوالت املغرب قد حدد موقفه باملطالبة بوضع قانون مؤطر حيدد توجه 

  . هذا اإلجراء، حسب الباطرونا، سيوضح رؤية املقاوالت. الدولة يف جمال الضرائب

أن هذه املقرتحات قدمتها رئيسة الباطرونا، خالل لقاء مجع بينها وبني وزير االقتصاد  صحافية واسرتسلت ال
وإثر هذا اللقاء أكد الوزير أنه سيرتك الباب مفتوحا أمام التعديالت . 2014واملالية، حممد بوسعيد، حول ميزانية 

موضحا أنه ، L’économisteيدة والتزم بتدارس مجيع مقرتحات الباطرونا، حسب تصريح للوزير يف استجواب جلر 
التقرير تضمن . سيدرج املقرتحات اليت يراها يف حملها وناضجة مبا فيه الكفاية ولن تؤثر على البنية العامة للميزانية

  . صورا ملقر االحتاد العام ملقاوالت املغرب

ساءا باللغة الفرنسية على يت يف يف النشرة االقتصادية للتاسعة م 1قدمت قناة ميدي  ،2013نونري  04ويف يوم 
فقد قالت . ألف منصب شغل بالوظيفة العمومية 18تضمن خلق  2014تقريرا عن مشروع ، 21:19:06الساعة 

ألف منصب شغل بالوظيفة العمومية وأن وزير االقتصاد واملالية قدم أمام  18أن احلكومة تعتزم خلق  صحافية ال
حيث أكد على أن املشروع يهدف إىل التوفيق بني االنتعاش االقتصادي  الربملانيني أهداف مشروع القانون املايل،

من الناتج الوطين اخلام، وهي  %4.9بأن املشروع جاء بنسبة عجز حمددة يف  صحافية وذكرت ال. والتوازن املايل
  .%4.2 نسبة مبنية على أساس نسبة منو حمددة يف

تقريرا حول اعتماد  21:05:48ابتداء من الساعة  20/11/2013 يت يف يف نشر�ا املسائية ليوم 1وقدمت قناة ميدي 
إحداث رسم جوي للتضامن "وأعطيت الكلمة بداية للحسن حداد وزير السياحة شدد فيها على . رسم جوي

ويهدف إحداث هذا الرسم، الذي لن  2020وإلنعاش السياحة سيدر أربعة ماليري وسبعمائة مليون درهم يف أفق 
كر اليت سبق اقتنائها من طرف السياح، إىل تعزيز املوارد املخصصة إلنعاش السياحة وتعزيز جاذبية يطبق على التذا 

هذه "وشددت الصحافية على أن ". املغرب كوجهة سياحية حىت يتسىن استقطاب سياح من أسواق جديدة
، 2014روع قانون املالية لعام الضريبة اجلديدة على تذاكر الطريان املنطلقة من املغرب سيتم اعتمادها، يف إطار مش

على كل تذكرة سفر سواء بالنسبة إىل املغاربة أو األجانب ونصفها سيخصص للمكتب الوطين للسياحة والنصف 
  ". الثاين لصندوق التكفل االجتماعي

رب، مجيع السفريات اخلارجة من املغ"وقدم تصريح ثان لوزير السياحة حلسن حداد، اعترب فيه أن هذا الرسم خيص 
بالنسبة إىل درهم  400درهم بالنسبة إىل الدرجة االقتصادية و 100سواء بالنسبة إىل املغاربة أو األجانب، بقيمة 

. درجة األعمال، وستوزع مداخيل هذا الرسم مناصفة ما بني صندوق الدعم االجتماعي واملكتب الوطين للسياحة
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، 2014وأن احلجوزات اليت متت إىل حد اآلن، من طرف مروجي الرحالت أو وكاالت األسفار بالنسبة إىل سنة 
  ". سوف لن ينطبق عليها هذا الرسم بأثر رجعي

قدمة الروبورطاج إىل أن اعتماد هذه الضريبة، حسب الوزارة الوصية، سيمكن املكتب الوطين للسياحة وأشارت م
من التخطيط على مدار أكثر من سنة لتنفيذ خمتلف براجمه ذات الصلة بالرتويج والنهوض بقطاع السياحة، فضال 

رحلة يف  1600جيب حتقيق "أنه وصرح الوزير من جديد ". عن فتح منذوبيات جديدة يف أسواق دولية متنوعة
مليون سائح، إذن هذا الدعم  20خارج الرباط والدار البيضاء إذا أردنا أن نصل إىل  2020األسبوع، يف أفق 

يهدف إىل الرتويج للسياحة املغربية على املستوى الدويل ودعم الطريان ودعم الولوج لألنرتنيت، وكذلك دعم 
عدة، خصوصا يف أوروبا الشرقية والشرق األوسط وأمرييكا الالتينية وغرب الوصول إىل أسواق جديدة أسواق وا

  . إفريقيا

وختم التقرير بإشارة مقدمه إىل أن قطاع السياحة يعترب ثالث قطاع على مستوى جلب االستثمارات، إىل جانب 
تطمح  2020أن رؤية ألف منصب شغل، مذكرا ب 500يف املائة من الناتج الداخلي وتوفريه حلوايل  10بـ مسامهته

  . لتعزيز مكانة القطاع ومضاعفة عدد السياح الوافدين على اململكة

فالصيغة . ويستحضر هذا التقرير مقارنة مع نظريه املقدم من طرف القناة األوىل إشكالية وضع اخلرب يف سياقه
يدخل يف سريورة مناقشة مشروع املعتمدة توحي بأن األمر يتعلق بقرار انفرداي للوزارة الوصية، واحلال أن األمر 

كما جيدر التساؤل، يف . قانون املالية وهو من بني التعديالت اليت أدخلتها فرق األغلبية ووافقت عليها احلكومة
إطار مبدأ التوازن يف اخلرب واحرتام تعددية الرأي والتعبري، عن عدم إعطاء الكلمة للفرق الربملانية وكذا إىل ممثلي 

عربوا عن رفضهم هلذا املقتضى وعن آثاره السلبية احملتملة على القطاع وفرضية سحب عدد من  املهنيني الذين
  .الشركات األجنبية للخطوط املتجهة من وإىل املغرب بسبب هذا الرسم

 2013دجنرب  16يت يف يف النشرة االقتصادية، للتاسعة مساء باللغة الفرنسية ليوم  1من جهتها، قدمت قناة ميدي 
تقريرا عن تضمن مشروع قانون املالية إعفاء ممتلكات املغاربة املقيمني باخلارج من ، 21:19:30لساعة على ا

وإذا ما متت املصادقة على هذا " 2014 الضريبة، حيث قالت الصحافية إن احلكومة أدخلت تعديال على ميزانية
هذا اإلعفاء . هذه املمتلكات تضل جمهولة التعديل فممتلكات املغاربة املقيمني باخلارج سيتم اسرتجاعها، وقيمة

يشمل األشخاص الذاتيني كما املعنويني املقيمني باملغرب، ويتضمن األصول املالية والعقارات والقيم املنقولة 
ونقلت الصحافية على لسا�ا تصريح جواد الشامي، املدير العام ملكتب ". واملمتلكات النقدية يف األبناك اخلارجية

  . قال فيه إن اسرتجاع املمتلكات النقدية سيؤدي إىل تطوير احتياطي الصرف، L’économisteيدة الصرف، جلر 

ويطرح هذا التقرير من جديد إشكالية الرأي والرأي اآلخر وموقف الفاعلني اآلخرين من هذا التعديل وكيفية 
من التفاصيل من شأ�ا أن تزيد  التجاوب معه باإلجياب أو الرفض، كما أن الصيغة اليت قدم �ا تفتقر إىل عدد

  .من دقة هذا اخلرب أو تعطيه مصداقية أكرب
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على الساعة  2013دجنرب  25وتطرقت القناة هلذا املوضوع من جديد، يف نشر�ا االقتصادية باللغة الفرنسية ليوم 
املقيمني باخلارج  ومت بث تقرير عن تصويت جملس النواب إجيابا على مشروع إعفاء ممتلكات املغاربة. 21:19:45

، فبعد رفضه مبجلس املستشارين، مت التصويت عليه بلجنة 2014من الضريبة ضمن مشروع القانون املايل لسنة 
صوتا ضده كما جاء يف تقدمي الصحافية، وأضافت أن احلكومة  11صوتا مع املشروع و 25بالغرفة األوىل مبعدل 

هذا اإلجراء سيعمل على اسرتجاع ممتلكات  على اعتبار أن 2014ستعمل على إدخال هذا التعديل على ميزانية 
قيمة هذه املمتلكات تظل جمهولة، وهذا اإلعفاء يشمل األشخاص الذاتيني  "املغاربة املقيمني باخلارج، علما أن 

ة يف األبناك كما املعنويني املقيمني باملغرب، ويتضمن األصول املالية، والعقارات، والقيم املنقولة، واملمتلكات النقدي
  .هذا التقرير تضمن صورا �لس النواب". اخلارجية

النشرة اإلخبارية املسائية باللغة العربية تي في قدمت في  1ولختم هذا الجزء تجدر اإلشارة إلى أن قناة ميدي 
تقريرا عنوانه هو ارتفاع أسعار بعض املواد ابتداء من فاتح يناير  ،20:47:33على الساعة  31/11/2013ليوم 

وحددت مقدمة النشرة، أنه حبلول العام اجلديد ستشهد بعض املواد . بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة املضافة
الزيادة يف  كما ستؤدي، %20إىل  7ارتفاعا يف األسعار نتيجة ارتفاع الضريبة على القيمة املضافة اليت انتقلت من 

  . الضريبة الداخلية على بعض املواد األخرى إىل ارتفاع مباشر يف سعرها

عدة تدابري  2014وقدمت مقدمة التقرير حتليال للموضوع مستهلة ذلك بالوقوف عند تضمن مشروع قانون مالية 
جمربة على األداء أكثر وذلك يقول البعض أ�ا قد تكون مكلفة لألسر املغربية، واليت ستكون ابتداءا من فاتح يناير 

بعد تطبيق الزيادة اليت طالت الضريبة على القيمة املضافة املفروضة على بعض املواد األساسية كبعض املواد الغذائية 
، بينما سريتفع هذا %20إىل  14والتبغ والسيارات النفعية، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة املضافة من 

  . %10إىل  7مواد أخرى كعلف املواشي من املعدل بالنسبة إىل 

وأضافت الصحافية أن الزيادة يف األسعار ستطال أيضا بشكل مباشر تذاكر الطائرات واملشروبات الكحولية بعد 
الزيادة اليت ستعرفها الضريبة الداخلية على االستهالك، فيما سرتتفع الضريبة على السيارات الفارهة بنسب خمتلفة 

مليون سنتيم حيث سيؤدي مقتين هذا النوع من السيارات نسبة  40بالسيارات اليت يفوق سعرها ويتعلق األمر 
واسرتسلت الصحافية قائلة . مليون سنتيم 80و 60من قيمة السيارات اليت يرتاوح مثنها بني  %10من قيمتها و 5%

  . من قيمتها كضريبة عليها %15أن السيارات اليت يفوق مثنها املليون درهم فسيكون أصحا�ا جمربين على دفع 

أن ارتفاعا سيهم الضريبة على السكن املوجه للطبقة املتوسطة،  صحافية ويف جمال الضريبة على السكن، قالت ال
آالف درهم للمرت املربع ليرتفع معها هذا  6حيث سرتتفع قيمة هذه الضريبة بالنسبة للسكن الذي تصل قيمته 

  . وتضمن التقرير صورا للمواد الغذائية والسيارات والسكن. درهم 7200الثمن إىل 

  :التيمات األساسية المتناولة في القناة األولى .3
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تقريرا حول موضوع النقل  21:13:20ابتداء من الساعة  15/11/2013قدمت القناة األوىل يف نشر�ا املسائية ليوم 
داد لدخول قطاع النقل الطرقي جمال التحرير، محل مشروع يف إطار االستع"الطرقي وأكد مقدم النشرة على أنه 

". عدة إجراءات تصاحب القطاع، ال سيما اهليكلة اليت دخلها منذ مدة بغية تطوير أدائه املهين 2014قانون مالية 
هو ختصيص مليار  2014اإلجراءات اليت جاء �ا مشروع قانون مالية "واعترب مقدم الروبورطاج أن من أهم 

  ". ائة وأربعني مليون درهم هليكلة قطاع النقل الطرقي، والذي يعترب حمطة أساسية لتحرير القطاع بأكملهوسبعم

وأعطيت الكلمة جلليلي الغزوايت، بصفته مسؤوال عن شركة لنقل املسافرين، شدد فيها على أن الدولة خصصت 
هذا اإلجراء يف إطار إصالح عام لقطاع ويدخل . ميزانية لتعويض مالكي مأذونيات النقل والذين ال يستغلو�ا

  .النقل يسند تدبريه للمهنيني املمارسني
مأذونية يف ملك أشخاص عاديني ال يستغلو�ا  2700واعترب مقدم الروبورطاج أن هذا التعويض املقرتح يهم حوايل 

درهم  1000و كيلومرت 50درهم بالنسبة إىل املسافات أقل من  6000بصفة مباشرة، وسيخصص تعويض بقيمة 
 2014مليون درهم ما بني  930ومن املنتظر أن تكلف العملية حوايل . كيلومرت 400بالنسبة إىل املسافة األكثر من 

وأضاف مقدم الروبورطاج أن مشروع القانون . لكن هدفها األساسي هو القضاء على الريع وتقنني القطاع 2016و
  . جاء أيضا بإجراءات إضافية

ن هذه اإلجراءات مت إعطاء الكلمة لعبد اإلله حافظي، رئيس اجلامعة الوطنية للنقل، حتدث ولتسليط الضوء ع
واعترب املتدخل أن هناك ألول مرة، بالنسبة إىل النقل الطرقي للمسافرين . فيها عن منحة لتكسري احلافالت القدمية

رهم بالنسبة إىل احلافلة األوىل ألف د 300منحة لتكسري ثالث حافالت يف سنة واحدة، مع تعويض تبلغ قيمته 
وأضاف أنه ميكن تكسري . ألف درهم إىل احلافلة للحافلة الثالثة 500ألف درهم بالنسبة إىل احلافلة الثانية و 400و

ألف درهم لكل حافلة تقريبا، وهو االجراء الذي مثنه كثريا  400احلافالت مع جتديدها، وهنا يبلغ مبلغ التعويض 
  . بصفته مسؤوال ونائبا عن الفاعلني يف مهنة النقل الطرقي للمسافرين

ومن جهة أخرى، شدد مقدم الروبورطاج على أن كل هذه اإلجراءات إذا كانت تندرج يف إطار مقرتحات مهنيي 
النقل خبصوص هيكلة قطاع النقل الطرقي وفق دفاتر حتمالت قانونية، فإنه ما زالت هناك مطالب أخرى ينادون 

رئيس اجلامعة الوطنية للنقل، يف تصريح له، ومتىن رشيد الطاهري، نائب . �ا �م أساسا بعض املقتضيات اجلبائية
إمكانية التوصل إىل رد اجيايب من طرف وزارة الشؤون االقتصادية واحلكامة على بعض املقرتحات كالكازوال املهين 

  . يف املائة 20إىل  10واسرتجاع الضريبة على القيمة املضافة من 

حافظي أكد فيها على أن اجلانب اجلبائي، املتعلق  ولتوضيح هذه النقطة أعطيت الكلمة من جديد لعبد اإلله
بالضريبة على القيمة املضافة املطبقة على احملروقات ومفهوم الكازوال املهين، كان موضوع حوار مع احلكومة منذ 

وتأسف على عدم أخذ هذه املقرتحات يف املشاريع السابقة متمنيا إدراج تعديالت يف هذا . سن نظام املقايسة
مازالت يف بدايتها وبلورة التعديالت  2014وخلص مقدم التقرير إىل أن دراسة مشروع القانون املايل . الصدد
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خبصوص هذه املطالب ستكون ال حمالة حمطة توافق ما بني الفرق الربملانية، سواء أكانت يف املعارضة أو األغلبية، 
  .ما دامت املسألة �م قطاعا حيويا أال وهو النقل الطرقي

روبورطاجا حول  20:39:40ابتداء من الساعة  17/11/2013القناة األوىل يف نشر�ا املسائية ليوم  وقدمت
وأشارت مقدمة النشرة يف تعليقها إىل أن التصويت على اجلزء . التصويت على اجلزء األول من مشروع قانون املالية

وأضاف . لرابعة املتعلقة باملقتضيات الضريبيةيهم التعديالت اخلاصة باملادة ا 2014األول من مشروع قانون مالية 
شكلت فرصة إلعطاء  2014مقدم التقرير أن جواب احلكومة حول املناقشة العامة لقانون املالية برسم سنة 

حول النموذج التنموي املغريب ودعم القدرة الشرائية للمواطن والرفع من التصدير حنو اخلارج وكذا  توضيحات
وأعطيت الكلمة يف هذا الصدد إلدريس األزمي اإلدريسي، الوزير املكلف . ل الضرييباالستفادة من التعدي

متديد أجل االستفادة من اإللغاء الكامل للغرامات " بامليزانية، حيث توقف عند التقدم بتعديل يستهدف 
سبة للحكومة وألغلبيتها بالن. دجنرب 30وللزيادات ولفوائد التأخري، التأجيل ديالو على التاريخ احلايل ديالو ديال 

هذا األمر حمسوم �ائيا، لن يكون هناك أي متديد هلذا التاريخ وبالتايل فهذه دعوة لكل امللزمني أن يتوجهوا إىل 
هذا . قباضات التسجيل وإىل قباضات الضرائب وإىل قباضات اخلزينة العامة للمملكة لالستفادة من هذا اإلجراء

من أداء فقط أصل الدين من الضرائب الوطنية والضرائب احمللية والديون اليت  اإلجراء مهم ومهم جدا ميكنهم
كما أبدت فرق ". 30/12/2013 2013تساهم فيها الدولة، ويتوجب تأديتها ألن األجل لن ميدد أكثر من 

العاملي،  وتوقف رشيد الطاليب. األغلبية مبجلس النواب رأيها حول مقرتحات التعديالت فيما خيص النظام الضرييب
حرص احلكومة واألغلبية على بنية امليزانية العامة الشيء "رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار مبجلس النواب، عند 

ويف هذا السياق مت رفض متديد ". الذي أدى إىل رفض عدد من التعديالت حىت ال يتم اإلخالل �ذه البنية العامة
  . ت وللزيادات ولفوائد التأخريأجل االستفادة من اإللغاء الكامل للغراما

أما فيما خيص فرق املعارضة مبجلس النواب فبدورها قدمت تعديالت �م القطاع الضرييب خصوصا يف ا�ال 
عن تقدمي تعديالت من طرف   رئيس الفريق الدستوري مبجلس النواب، وحتدث بلعسال الشاوي،. الفالحي

خلصوص الضريبة على القطاع الفالحي، مفندا وجود أي دراسة أو املعارضة �م مجيع شرائح ا�تمع وعلى وجه ا
معطيات موضوعية ميكن أن يبىن عليها أي مشروع تضريب، وهو ما من شأنه أن يضر باإلنتاج والتشغيل 

  .وبتنافسية هذا القطاع
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  الئحة الشخصيات المتدخلة في البرامج الحوارية والمجالت اإلخبارية: 9ملحق رقم 
90 دقیقة الھیأة التي تحدث باسمھاالمتدخل

المجموعطریق الواطنةملف للنقاشمجلة البرلمانقضایا وآراءضیف األحدشؤون برلمانیةالشأن المحليلالقناع

00:12:4200:12:42حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیةعبد العزیزالعبودي 

00:00:1600:00:16حزب اإلتحاد الدستوريفوزیة األبیض 

00:00:1400:00:14حزب التجمع الوطني لألحرارحنان أبو الفتح 

00:00:2800:00:28حزب األصالة والمعاصرة محمد أشرورو

00:1200:12:09الفدرالیة الدیمقراطیة للشغلعبدالمالك أفریاط 

00:0200:02:03حزب الحركة الشعبیةعبد القادر أقوضاض 

00:00:2700:00:27حزب اإلستقالل الحسن أمروش

00:05:1700:05:17حزب الحركة الشعبیة لبنى أمھیر

00:08:1500:08:15حزب الحركة الشعبیة عرفات عثمون

00:03:4800:03:48حزب األصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري

00:06:5000:06:50حزب اإلستقالل فتیحة البقالي

00:00:2200:00:22حزب األصالة والمعاصرةسمیر بلفقیھ 

00:07:5900:07:59حزب العدالة والتنمیة عبد اللطیف بن یعقوب

00:01:5700:01:57وزارة اإلسكان والتعمیر وسیاسة المدینةنبیل بنعبد هللا 

00:07:0200:07:02حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیةرشیدة بن مسعود 

00:12:2700:12:27حزب األصالة والمعاصرةالحبیب بن الطالب 

00:11:5700:11:57حزب التجمع الوطني لألحرار سعید بلیلي

00:10:2500:10:25المنظمة الدیمقراطیة للشغل عدي بوعرفة

00:00:2100:00:21حزب العدالة والتنمیة محمد بوشنیف

00:10:1800:10:18حزب التجمع الوطني لألحرار حسن بوھریز

00:00:2800:00:28حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة لحسن بونواري

00:00:4100:00:41وزارة اإلقتصاد والمالیةمحمد بوسعید 

00:01:3200:01:32حزب اإلستقالل حمید شباط

00:11:4200:11:42حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة سعید اشباعتو

00:10:5400:11:4500:22:39حزب التقدم واإلشتراكیةأنس الدكالي 

00:07:0100:07:01حزب اإلتحاد الدستوري أحمدو الباز

00:00:4700:00:47أستاذ المالیة العامةحسن العرافي

00:00:2100:00:21أستاذ العلوم والتقنیات الضریبیةمحمد شكیري

00:11:0800:11:08أستاذ المالیة العامةادریس عبادي

00:00:5400:14:4700:15:41محلل وخبیر اقتصاديمحمد الشرقي

00:00:1800:00:18حزب األصالة والمعاصرة سلیمة فرجي

00:12:5100:12:51حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیةعبد الحمید الفاتحي 

00:00:1700:00:17مجلس النواب كریم غالب

00:00:1600:00:16حزب اإلستقاللمونیا غالم 

00:17:1600:17:16حزب التقدم واإلشتراكیةامحمد كرین 

00:00:3300:00:33حزب التقدم واإلشتراكیة فؤاد حجیر

00:00:1600:00:16حزب التجمع الوطني لألحرار محمد حنین

00:00:2000:00:20حزب اإلستقاللمصطفى حنین 

00:12:3800:06:4300:18:3200:37:53حزب األصالة والمعاصرةمیلودة حازب 

00:00:2900:00:29حزب التجدید واإلنصاف محمد عبد العالي الھاللي

00:05:4700:05:47حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة محمد الحماني

00:12:2400:00:3800:13:02حزب العدالة والتنمیة مصطفى اإلبراھیمي

00:01:5900:01:59حزب العدالة والتنمیة عبد الصمد اإلدریسي

وزارة منتدبة لدى وزیر االقتصاد والمالیة ادریس اإلدریسي األزمي 
مكلفة بالمیزانیة

00:24:3800:00:4800:01:0500:26:31

00:00:2500:00:25حزب الحركة الشعبیة علي الكبیري

00:13:5000:13:50حزب األصالة والمعاصرة عبد الفتاح كمال

00:08:4000:07:3100:16:11حزب العدالة والتنمیة سعید خیرون

00:02:0500:02:05حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة ادریس لشكر

00:02:2300:02:23حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة عائشة لخماس

00:01:2900:11:0700:12:36حزب العدالة والتنمیةسلیمان العمراني 

00:00:1400:00:14حزب اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبیة أحمد المھدي المزواري

00:10:3300:10:33حزب التجمع الوطني لألحرارعبد هللا وكاك 

00:12:4300:12:43حزب التجمع الوطني لألحرارحسن عكاشة 

00:08:3300:08:33اإلتحاد الوطني للشغل بالمغربمحمد الرماش 

00:00:2900:00:29حزب التقدم واإلشتراكیة رشید ركبان

00:07:2700:07:27حزب األصالة والمعاصرة الشرقاوي الروداني

00:00:1800:00:18حزب الحركة الشعبیة عادل السباعي

00:08:4500:08:45حزب التجمع الوطني لألحرار رشید الطالبي العلمي

00:00:2700:00:27حزب األصالة والمعاصرة أحمد التھامي

00:00:2500:00:25حزب العدالة والتنمیةمحمد زویتن 

00:06:1700:02:4900:09:06اإلتحاد العام للشغالین بالمغربخدیجة الزومي 

00:07:3400:02:0302:13:2000:03:2901:18:1401:26:5400:57:4800:42:1306:51:35  المجموع
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  ورقة حول إدماج مقاربة النوع في ميزانية الدولة: 10ملحق رقم 

مقاربة تعتمد حتليل  تأثري االعتمادات املخصصة باعتبارها  ميكن تعريف حتليل امليزانية على أساس مقاربة النوع
فهي تندرج يف إطار مقاربة . والفتيان والفتيات من جهة أخرى ،لتحسني ظروف كل من املرأة والرجل من جهة

كما �دف . ويقتضي ذلك تنسيقا أكرب بني السياسات والربامج وامليزانية. مشولية �دف إىل حتقيق العدل واملساواة
توفري شروط أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوخاة و  مبدى حتققربط املوارد املخصصة إىل هذه املقاربة 
  .احلكامة اجليدة

وتعتمد املقاربة أيضا على جمموعة من اآلليات أمهها التدبري املبين على النتائج والالتركيز املايل ودعم عالقات 
وتوجيه املراقبة املالية  املمتدة على جمال زمين معنيالشراكة مع اجلماعات احمللية وا�تمع املدين وحتسني الربجمة 

وتأخذ مقاربة النوع بعدها الكامل يف إطار التنمية البشرية، وذلك ألن التفاوتات بني . نجاعةمراقبة ال صوب
عترب املقاربة أنه ال ميكن حتقيق أي تنمية قوية وبعبارة أخرى، تَ . اجلنسني تشكل عائقا أمام تسريع وترية التنمية

 .سياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايفومستدامة دون إدماج ومتكني املرأة من احلضور الفعال يف ا�ال ال

ويعتمد التحليل النوعي للنفقات العمومية على تشخيص وضعية خمتلف الفئات االجتماعية وتقييم أسباب ونتائج 
ويتوقف هذا التشخيص على توفر معطيات كاملة وحمينة لتحديد مدى استجابة السياسات . الفوارق املسجلة

 .واالعتمادات املرصودة لتقليص الفوارق االجتماعية العمومية والتوجهات املتبعة
يضم عددا من الفاعلني واألطراف كالبنك  2001وتندرج هذه املقاربة يف إطار مشروع اخنرط فيه املغرب منذ سنة 

من باإلضافة إىل عدد  ،الدويل وعدد من املنظمات املنتمية هليأة األمم املتحدة كصندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة
واستهدف املشروع إدماج مقاربة النوع يف صياغة السياسات العمومية . املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية

كما يدخل هذا املسلسل يف إطار إصالحات امليزانية اهلادفة إىل . وعلى اخلصوص إعداد وتدبري ميزانية الدولة
  .النوعبعني االعتبار مقاربة  ويأخذعلى النتائج  يعتمدتدبري 

. مت إدماج تقرير خاص حول النوع ضمن الوثائق والتقارير املرافقة ملشاريع قوانني املالية 2006وابتداء من سنة 
املالية، التعليم، الصحة (وانطلق املشروع بإدراج مقاربة النوع يف إعداد وتدبري امليزانية القطاعية ألربع وزارات 

  . 2014يف مشروع سنة  اوزاري اثالثني قطاعليصل إىل  2006يف مشروع سنة ) والفالحة

حتقيق التنسيق واالنسجام بني اإلجراءات املتخذة من طرف  2014وقد استهدف التقرير املرفق مبشروع سنة 
صص اجلزء األول من التقرير للتحليل وهكذا خُ . القطاعات الوزارية واملؤسسات املكلفة بتتبع احرتام حقوق املرأة

املقاربة احلقوقية كمدخل أساسي للمعاجلة القطاعية آلثار هاته  وفقلعمومية من منظور النوع األفقي للسياسات ا
  .السياسات ومدى استجابتها لضرورة توفري الولوج املتكافئ للحقوق
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ويتمحور . ويتضمن اجلزء الثاين من التقرير تفصيال عن ا�هودات املبدولة من طرف كل قطاع وزاري يف هذا ا�ال
يتضمن احملور األول جذاذة تقدميية للوزارة أو القطاع واإلطار املعياري : اخلاص بكل قطاع حول ثالثة حماور اجلزء

حلقوق اإلنسان اخلاص به؛ ويتضمن احملور الثاين اجلهود املبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعني االعتبار النوع 
 ".جحتليل أهم مؤشرات النتائ"؛ أما احملور الثالث فيقدم 

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف إطار اجلهود الرامية إىل تثمني التجربة املغربية يف جمال ميزانية النوع، نظمت وزارة 
وقد . 2013مبراكش يف نونرب  النوعاالقتصاد واملالية بشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة مؤمترا دوليا حول ميزانية 

من خمتلف دول العامل، حيث شكل فرصة مثالية لدراسة خمتلف  امشارك 233عرف املؤمتر حضور أكثر من 
التجارب يف جمال امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي والتقدم احملرز وعوامل النجاح والعقبات والدروس املستفادة 

اواة بني من أجل استخالص طرق ضمان استدامة امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي كأداة للتقدم يف جمال املس
 .اجلنسني ومتكني املرأة 

واتفق املشاركون يف املؤمتر على توصيات �دف إىل وضع امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي يف إطار النقاش بني 
كما ناشد املشاركون يف املؤمتر أصحاب القرار وا�تمع الدويل . 2015احلكومات حول التنمية ما بعد سنة 

 .مويل والتتبع لتعزيز املساواة بني اجلنسنياللتزام بتحسني التبا

واعتمد كوثيقة رمسية لألمم املتحدة " إعالن مراكش"هذا املؤمتر خرج بنص أطلق عليه اسم أن وجتدر اإلشارة إىل 
كما أقرت . إىل األمني العام لألمم املتحدة 2013يف يناير  بعدما مت تقدميه من قبل وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

. E/2013/4توصيات هذا اإلعالن حسب املرجع  51نة وضعية املرأة التابعة لألمم املتحدة يف جلستها جل
وباإلضافة إىل ذلك، خلص ا�لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، يف دورته املنعقدة جبنيف يف 

 .، إىل اعتماد هذا اإلعالن كوثيقة من وثائق األمم املتحدة2013يوليوز 

وقد مكن التطور التدرجيي لتجربة وزارة االقتصاد واملالية يف جمال برجمة امليزانية املرتكزة على النتائج واملراعية للنوع 
من إنتاج سيل من املعارف واآلليات الالزمة لتقييم السياسات العمومية من  على مدى عشر سنوات االجتماعي
�دف إدماج  2002قاربة الرباغماتية والتدرجيية املعتمدة منذ سنة وعمليا، متكن املغرب، بفضل امل. منظور النوع

يف برجمة امليزانية، من التوفر على وسائل حتليلية ترتكز على دالئل مدعمة مبجموعة من املؤشرات اليت  النوعمقاربة 
وهكذا، مت . �دف تدعيم آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية من منظور النوع االجتماعي النوعتراعي 

يف  واندرجت هذه العملية، 2013إحداث مركز االمتياز للنوع االجتماعي لدى وزارة االقتصاد واملالية شهر فرباير 
، 2012ها مدينة مراكش يف نونرب اليت احتضنت النوعإطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن املناظرة الدولية حول 

خصوصا تلك الداعية إىل تدعيم املناخ املالئم لتطوير تدبري واقتسام املعارف واخلربات واملمارسات الناجحة يف 
 .جنوب-وذلك يف إطار املبادرات الدولية والتعاون جنوب النوعجمال ميزانية 

 :ية املهام التالالنوعوتناط مبركز االمتياز اخلاص مبيزانية 
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عرب نظام  ،املتواصلة يف جمال ميزانية النوععلى مدى عشر سنوات من التجربة  ،إغناء اخلربة املكتسبة ·
 تدبري املعارف املنجز من طرف وزارة االقتصاد واملالية بشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة؛

 د الوطين والدويل؛على الصعيالنوعتعميق االبتكار عرب دعم البحث والتجديد يف جمال ميزانية  ·
  .عرب تعزيز قدرات الفاعلني املعنيني من قبل جمموع املتدخلنيالنوعدعم اعتماد ميزانية  ·

، على جائزة األمم املتحدة األوىل لالمتياز يف جمال خدمة املرفق العام 2014وقد حاز املغرب، يف يونيو من سنة 
، اعرتافا با�هودات املبذولة )لتشجيع املساواة بني اجلنسنيالفئة الرابعة اخلاصة با�هودات املبذولة ( 2014لسنة 
وتعد هذه اجلائزة اعرتافا دوليا رفيع املستوى  .يف إطار برناجمها املتعلق مبيزانية النوع رف وزارة االقتصاد واملاليةمن ط

  .يف جمال االمتياز يف خدمة املرفق العام

وبالنظر . 2002املتواصلة اليت أطلقتها وزارة االقتصاد واملالية منذ سنة ويعد هذا التتويج األممي تكريسا للدينامكية 
كتجربة رائدة على النوعإىل منهجية العمل املعتمدة والنتائج احملصلة، مت تصنيف التجربة املغربية املتعلقة مبيزانية 

الدول اإلفريقية والشرق  ىلاملنتمية إوفود من الوجتلى ذلك من خالل العدد اهلام  ،الصعيدين اإلقليمي والدويل
اهتماما متواصال ورغبة يف تبادل  تأبد إذ، اليت توافدت على املغرب أوسطية واألوروبية واألمريكية الالتينية

  .املعارف والتجارب

يضم يف مادته  ،ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أن مشروع القانون التنظيمي للمالية، كما أحيل على جملس النواب
 ". ار إليها أعالهشيؤخذ بعني االعتبار معيار النوع يف حتديد األهداف واملؤشرات امل"تنص على أنه فقرة  39


