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 بسم هللا الرحمـــن الرحيم

طار  مداخةل رئيس فريق الإحتاد ادلس توري يف اإ

 6102مناقشة مرشوع القانون املايل لس نة 
 

 

 : السيد الرئيس

، باسم فريق اإلتحاد الدستوري، أتحدث اليومأن لي كامل الشرف، 

 ...6102برسم سنة  يقانون المالالفي إطار مناقشة مشروع 

ة من تاريخ بالدنا، وهذه األخيرة تخلد مشرقلحظة سعيدة، ووهي 

الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء، تلك المسيرة التي نستحضر 

مغزاها، ودالالتها العميقة، بكثير من االعتزاز والفخر، إذ شكلت لنا، 

مسيرة سلمية عظيمة، السترجاع جزء من ترابنا كان مغتصبا  ،وللعالم

تقوية لحمتنا في المسيرة  هذهمن طرف استعمار تليد، وقد ساهمت 

الوطنية، وتعميق هويتنا الحضارية التي تضرب جذورها في عمق 

ها بعض، عبثا، النيل منها، ومن بنيانوالتي يسعى ال... التاريخ

 .المتماسك

 ،، متجددة بنفس جديدوها نحن اليوم، نعيش انبعاث مسيرة أخرى

في  ،ل الجهدفي ظل عهد جديد، بعد مسار طويل، حافل بالنماء، وببذ

الدفاع عن وحدتنا الترابية، بكل ما أوتينا من قوة، وعلى جميع 

حيات والشهداء، كما كان يتعين فقد قدمنا الكثير من التض... الجبهات

في المحافل الدولية، والمنتظم عنها  ،شرح مواقفنا والدفاع علينا
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وتغير المواقف زمنا طويال، رغم تغير الحكومات والدول، األممي 

 ...ستكن، بل ازددنا معها قوة وصالبةلتي تحكمها، ولم نضعف ولم نا

وقد جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى األربعين النطالق 

مباشرا، ومحركا، من مدينة العيون صلبا، المسيرة الخضراء قويا، 

، إلعطاء االنطالقة نحو مسيرة تنموية شاملة، في يةكرمزية مكان

بنجاح شعبي، وجماهيري منقطع  كللتألقاليم، إطار جولة ملكية لهذه ا

المتشككين، وأكدت بما ال يدع أزعجت النظير، أربكت الخصوم، و

على قدرة المغرب على تجاوز معوقاته الذاتية، وتطوير  ،للشك مجاال

معانقة المستقبل بمنظورات وظائفه الحيوية، تبعا لحاجياته، و

على  نموذج تنموي استراتيجية، وببرامج مهيكلة في أفق تكريس

 .المتوسط والطويل :المديين

لقد حمل الخطاب الملكي السامي، رسائل مباشرة، وبوضوح 

ونعتقد جازمين أن ... إلى من يهمهم األمركبير، وبدون رتوش، 

، وما علينا نحن بها خارجيا وداخليا الرسائل قد وصلت إلى المعنيين

اللتفاف وراء جاللة بمزيد من ا ،المغاربة، سوى مواكبة هذا الحدث

الملك، وبكثير من اليقظة والحذر، وخلق شروط التعبئة الوطنية 

 .الدائمة إللحاق الهزائم بكل ما يحاك ضد بالدنا من مؤامرات

  :السيد الرئيس

نناقش هذا المشروع، كذلك في أعقاب صيف ساخن من 

ع االستحقاقات الوطنية التي شملت المنظومة الترابية بكاملها، وبجمي

وإذا كنا ال نجادل في النتائج ... إقليميا، وجماعيامؤسساتها، جهويا و
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أن بالدنا تعيش مرحلة ديناميكية  على تكدأفإنها  ...التي أسفرت عنها

متحركة، ال زال من الصعب التكهن فيها بفرز أوضاع نهائية 

ن الشعب المغربي عندما ومكاسب واضحة، ومعنى ذلك أيضا أ

ال يضع أصواته في سلة واحدة، ألنه يرفض  ذرا، إذيصوت يظل ح

يغلبها بوضوح على جهات ، أو بعينها ه إلى جهة واحدةسأن يسلم نف

 .في ظل التعددية التي تنعم بها بالدنا ...أخرى

  :السيد الرئيس

وإذ نفعل ذلك، فإننا نؤكد على أن فريقنا، قد نناقش هذا المشروع، 

تبار الشروط والمحددات التي تعاطى مع هذا المشروع أخذا بعين اإلع

تحكمت في توجهاته، وأخذا بعين اإلعتبار كذلك لتوجهاتنا المعروفة، 

والتي بوأتنا دائما مكانتنا، واستقالليتنا كحزب ساهم وال يزال في 

بلورة العديد من االختيارات التي فرضت نفسها، والتي ندافع عنها في 

تحيينها، وتطويرها،  إطار من القراءات المتجددة والمتأنية قصد

المتسارعة من حولنا، والتي سعينا إلى مع التحوالت ومالءمتها 

 . تجسيدها في التعديالت التي تقدمنا بها على هذا المشروع

ونحن على أبواب سنة انتخابية تشريعية، إذ نناقش هذا المشروع، 

يشكل يصادف السنة األخيرة لهذه الوالية التشريعية، وهو بذلك 

احترامها واتية للحكومة للدفاع عن منجزاتها، وعلى مدى مفرصة 

... أوجه اإلخفاقات التي اعترت أداءها لوعودها، وكذا الوقوف على

  ...ة المعوقات التي حالت دون الوصول إلى النتائج المتوخاةجملوكذا 
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إذ من المعلوم أننا نسائل هذا المشروع على ضوء اإللتزامات 

 ... برنامج الحكوميالحكومية الواردة في ال

كما نسائله أيضا على ضوء الظرفية المالئمة التي لم تتحقق 

تهاوي أسعار المحروقات، والمواد الحكومات، في ظل  منلغيرها 

األولية في ظل هبات من السماء واألرض، تمثلت في مواسم فالحية 

استثنائية، وفي أحسن األحوال متوسطة، وفي ظل كذلك موارد مالية 

باإلضافة إلى ... ل الخليجأتت من الشراكة اإلستراتيجية مع دومهمة، 

في سياق ، ، توفر صالحيات لم تنعم بها أية حكومة سابقةكل ذلك

 دستوري نعتبره أحدث تحوال عميقا على مستوى بنية الدولة، 

الذين  ،ونسائله أخيرا على ضوء االنتظارات المشروعة للمغاربة

 .ج االقتصادي واالجتماعيينسفي الباتوا أكثر إلحاحا لالندماج 

األخير، في هذه الوالية، أن مشروع القانون المالي  بمقدورهل ف

يتجاوب مع انتظارات المواطنين، ومع تطلعات الفاعلين االقتصادين 

 ؟ ....واالجتماعيين

 قوانين الماليةاليستمر في القيام بدوره المألوف، كما في سأم أنه 

توازنات تستهدف الحكومة من ورائها السابقة، وهو البحث عن 

محاربة الفقر هو مثال يصبح ل... ديمومة، وإعادة إنتاج الوضع القائم

الفوارق  ولتصبح... محاربة أعراض الفقر، وليس مسبباته العميقة

إلى  الحكومة ل بقدر ما تسعىموضع تساؤليس  ،كذلك البنيوية

  ؟...اراضهالتعاطي مع أع
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 ،انون مالي لهذه الوالية، فقد جاء عادياأنه آخر مشروع ق ،ورغم

رغم أنه يأتي في أعقاب سنة جيدة، تآلفت فيها ... وربما أقل من ذلك

منتوج زراعي جيد، بل غير مسبوق، وبلوغ : كل العناصر اإليجابية

رغم كل  ... % 5أحسن األحوال قد يصل وفي  % 4,6نمو قد يصل 

على إنارة الطريق أمام مشروعا فاقدا للرؤية، وغير قادر  جاء ذلك

الفاعلين االقتصاديين، وفي ذات الوقت ال يطمئن المواطنين الذين 

وكل أيديهم على جيوبهم خوفا ... طال بهم انتظار ما يأتي وما ال يأتي

 ... من أن يعمق هذا المشروع من جراحاتهم

على مستوى النمو، يعدنا نسبيا في مقابل سنة جيدة هكذا ، وو

 3مالية قادمة قد تصل فيها نسبة النمو بالكاد إلى المشروع بسنة 

 منتقلين... % 6,2مثال بنك المغرب يحددها في ،أو دونما ذلك..%

وهذا التحول ... أخرى دون المتوسطإلى جيدة نسبيا بسرعة من سنة 

ليس في نسب النمو فقط، بل وحتى في ميزانية االستثمار، فقد الحظنا 

العودة إلى االستثمار ى حد ما في إلأن المشروع الحالي ينخرط 

مليار السنة الجارية، إذ بعد  55مليار درهم بدل  20العمومي بــ 

سنوات من التخلي عن هاجس االستثمار العمومي، تتم اليوم العودة 

 ... إلى هذا الخيار

في الخطاب السياسي يؤكد بوضوح أننا لسنا أمام التحول وهذا 

المجال االقتصادي، بل إننا ال نتوفر في  ،استراتيجية وطنية حقيقية

بالمعطيات  لدينا على بوصلة تنير الطريق، بقدر ما يتأثر الموقف

االنتخابية، فال بأس  مع معطيات الظرفية وتماشيا ،السياسية، وهكذا

، عبر تضخيم ميزانية االستثمار، وفي نفس الحكومة صورةمن تلميع 
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لدى الرأي العام، تها صور ال بد من تفادي كل تدبير قد يخدش ،الوقت

 ...والنتيجة نجد أنفسنا أمام مشروع مالي عادي جدا

حث عن موارد العادة، أي البويستسلم لطغيان ... فاقد للجرأةبل 

، وال شيء سوى التضريب... جوء إلى التضريبمالية جديدة عبر الل

     .بدون هوية سياسية... اإلدارة أعدتهإنه مشروع 

الذي  ،تحاد الدستوري، مع االستثمار المنتجإننا، في فريق اإل

ما  وهذا... الفقر على التقليص من عوامل وينعكس على التشغيل 

لجعلها ذات مردودية، لدينا إعادة النظر في طرق االستثمار  يفرض

ال يكمن فقط في احترام المساطر   ،فالتدبير الجيد لألموال العمومية

ائية األهداف المراد تحقيقها المعمول بها، بل يكمن في مدى انتق

 .لتطوير البالد

وبالعودة إلى فرضيات المشروع، فإن هذا األخير يتوخى تحقيق 

عدم وفاء على وهذه الفرضية إنما تبرهن بالملموس  % 3نسبة نمو 

خالل  % 5,5الحكومة بوعودها في تحقيق معدل نمو في حدود 

 3  بمعدل ما استطاعت تحقيقه هو نمووكل  6102- 6106مرحلة 

طيلة هذه السنوات، وهكذا ظلت بعيدة عما حققته الحكومة السابقة  %

 . % 5التي المست معدل نمو في  ،عليها

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المحرك األساسي 

ة، خيلالقتصاد الوطني يظل لصيقا بهبات السماء، وبالتحوالت المنا

كرس الطابع الهش ي % 5 ةبإلى قرا % 6,2فالمرور من نسبة 

وإال كيف ...يقف أمام قاعدة إنتاجية صلبة الذي ال ،لالقتصاد الوطني
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 الحالي هو في الوقت الذي نقر فيه أن العجز % 3سيتحقق النمو بنسبة

 ؟% 5,3

أن النمو الذي ظلت الحكومة منذ تقلدها المسؤولية تعد  ،ذلك

 يستدعي ،ذلكفي  تفلحبتحسين معدله طوال السنوات األربع دون أن 

وهي شروط ال تتم بمعزل عن ... إنضاج شروط حقيقية لإلقالع

واجتماعية  ،اقتصادية ،شاملة ةإذ التنمية سيرور ،البعضبعضها 

إبداعية، وهي في جوهرها ذاتية الدفع، أي أن أداءها يكون  ،وفكرية

في منآى عن المؤثرات الظرفية، العتمادها أوال وقبل كل شيء على 

ديناميتها من ضوء العالقات االندماجية بين  وتستقيذاتية، الموارد ال

أما وأننا نظل في تبعية مطلقة لألسواق الدولية، ... القطاعاتكل 

ب، ية، فهذا ما يحكم على نمونا بالتذبذولتقلباتها، وإلى التقلبات المناخ

تداولها نلتي غالبا ما ا... وتنتفي معه اإلرادة السياسية. وعدم االستقرار

 .مغزاها الحقيقيلي خطاباتنا دون إدراك ف

إذن أخفقت الحكومة في تسريع نمو حقيقي مستدام، وارتهنت كما 

 .غيرها سابقا إلى الظرفيات التي ال تتحكم فيها

 ...  %3,5ننتقل بعد ذلك إلى فرضية خفض العجز إلى 

منذ البداية يمكن القول إن هذه الفرضية في المتناول، ويمكن 

ذلك أنه في ... لم تتحقق سيكون األمر غير عاديا نه إذابل إ... تحقيقها

ظل الحذف الذي طال دعم المحروقات، وتحرير أسعارها، وفي ظل 

انخفاض  بسبب... العتمادات صندوق المقاصة ،االنخفاض المتواصل

    .أسعار النفط إلى أكثر من النصف
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 ،دة للنفطعلى غرار البلدان العالمية المستور ،وقد استفاد المغرب

من انخفاض األسعار، وبناء عليه انخفضت قيمة واردات الطاقة خالل 

مقارنة مع  % 62 ةبنسب 6105إلى يوليوز الفترة الممتدة من يناير 

نتيجة ومعنى ذلك أن خفض العجز جاء ...  6105نفس الفترة من سنة 

وجات البترولية حاليا والفتقاد المنت لتحوالت في المحيط الخارجي،

نتيجة إلغراق السوق بالمواد النفطية، ... لطابعها االستراتيجي

القوى االقتصادية الكبرى، مثل الصين، وتنافسية  دوتراجع الطلب عن

 ...حفوريالنفط الصخري للنفط األ

هو ماذا أعدت الحكومة لمواجهة : سؤال يطرح نفسه منوإذا كان 

تي قد تلهب األسعار من جديد؟ بالنظر إلى التغيرات التي قد تطرأ، وال

القادم قد يكون  بأنوالتي تنذر ... األوضاع الساخنة في الشرق العربي

 ...العالم أجمععلى بل، و فقط أوضاع الشرق األوسط ال علىخطرا 

باالستفادة من ... ت من استثمارات لتخزين الطاقةفماذا أعد

طوير النقل الجماعي ؟ عائدات المقاصة؟ وماذا أعدت من برامج لت

وهل واصلت االستثمارات في الطاقات المتجددة، وفي تطوير 

 االقتصاد األخضر؟ 

وفي إطار اإلنجازات التي تحققت ما يرتبط بجاذبية بالدنا  ودائما،

تسجل الحكومة وهنا ... على مستوى جلب االستثمارات األجنبية

ما تحقق بهذا ونعتبر  % 63و ا لالستثمارات الخارجية بنحارتفاع

م نعي تونها الوحيدة التغير كاف اعتبارا لوزن بالدنا ك ،الخصوص

باالستقرار في محيطها، بفضل القيادة الحكيمة لملك البالد، وبفضل 
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بالدنا ألن تكون نموذجا يحتدى مما أهل  ،المنظور االستباقي لألحداث

 ،ابيةى عن العمليات اإلرهالمنطقة، والتي لحد اآلن ظلت بمنآفي  به

الشعب المغربي، وتماسكه، ويقظة الساهرين على أمنه  يقظةبفضل 

ومعنى ذلك أن المجهودات الرامية لتسويق صورة بالدنا ... وراحته، 

هي دون المجهودات المبذولة على صعيد تطوير وضمان  ،خارجيا

 ...استقرارها

علما أننا في فريق اإلتحاد الدستوري، نميز بوضوح، ما تحقق من 

 ،ئج في هذه االستثمارات الخارجية بين اإلنجاز االقتصادي للدولةنتا

على المستوى السيادي، واالستراتيجي، وبين ما هو من فعل وإنتاج 

 .السياسة االقتصادية الظرفية مجالالحكومة في 

نذهب   ،المفترضة في إطار رصد اإلنجازات الحكومية ،ودائما

ات من ضرورة التزام اليقظة إلى ما ذهب إليه المجلس األعلى للحساب

المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، سواء إزاء  ،والحذر

بالنسبة للدين المباشر للخزينة، أو ديون القطاع العام، وكذا الدين 

 216هذه األخيرة التي بلغ حجم دينها  ...المضمون من طرف الخزينة

مليار  562 مقابل 6105مليار درهم خالل النصف األول من سنة 

مليار  60,6مسجال بذلك ارتفاعا  بحوالي  6105درهم في متم سنة 

ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي بحوالي  % 5درهم أو 

عمال حقيقيا لتحسين  ،يتطلب من الحكومة األمر الذي % 5,6

التحكم في النفقات العادية، والرفع من بمؤشرات المالية العمومية، 

متابعة اإلصالحات الضرورية، ومن بينها إصالح جبائي المداخيل، و

وهو ما لم يتحقق، فأصبح ال مناص ... يتوخى توسيع الوعاء الضريبي
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، من اللجوء المفرط إلى المديونية لالستجابة لمتطلبات الميزانية العامة

 .كما في التدابير الواردة في هذا المشروع

  السيد الرئيس،

لمشروع الذي هو بين أيدينا، على مما سبق، يعول ا انطالقا

مختلف أنواعها لمواجهة إكراهات الميزانية المقبلة، بعائدات ضريبية 

والمتمثلة في كتلة األجور، وعجز الميزانية، وارتفاع المديونية، 

األمر ، والنفقات العمومية، بصفة عامة، مع انخفاض في نمو االقتصاد

من  ،دات دافعي الضرائبكد ارتماء الحكومة في أحضان عائؤالذي ي

االجتماعية، وفي مقدمتهم  راتبيتهمالمواطنين بمختلف شرائحهم وت

 ...األجراء والمستخدمون، وذووا االستهالكات المختلفة

كما أعاد المشروع النظر في الضريبية على الشركات، واعتمد 

وكنا نتوخى في فريقنا، أن تعمد الحكومة إلى تعديالت أشطرا لذلك، 

لقصد منها التعاطي اإليجابي مع اإلشكاليات البنيوية لالقتصاد يكون ا

باعتماد نسب  ،الوطني، عبر تسهيل عملية إدماج القطاع غير المهيكل

، بدل التركيز فقط على عنصر المردودية زية لهذا القطاعيتحف

وحتى يتسنى ردم الهوة بين األهداف المعلنة ... الضريبية اآلنية

ضرب في العمق الشركات التي والتي غالبا ما ت. ..والتدابير المتخذة

تساهم أكثر من غيرها في الموارد الضريبية من الضريبة على 

 ...الشركات

وكما ترون تلكم أهم معالم القانون المالي األخير في هذه الوالية، 

مشروع فاقد للزخم الذي من .... فهو مشروع فقير في تدابيره
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محبط ... ة من عمر هذه الحكومةرالمفروض أن تمثله السنة األخي

ة نحو المواطنين، بعد اإلنهاك الذي رتفاتة أخير ممن كان ينتظر اليلكث

مفتقد للجرأة الضرورية ... أصاب القدرة الشرائية لعامة المواطنين

تسقط في لكونه يتزامن مع سنة انتخابية تنبني على قراءات سياسية 

 . اآلنية وتنأى عما هو استراتيجي هيكلي

 .التعاطي... اشى وهو بهذه الصفة التي ذكرناها تح

 مع اإلصالح الضريبي المنتظر... 

 مع القطع مع اقتصاد الريع... 

  استيعاب القطاع غير المهيكلمع. 

 مع إعادة النظر في منظومة األجور. 

 السيد الرئيس،

يصادف هذا المشروع أيضا، بداية تنفيذ القانون التنظيمي لقانون 

جل له انخراطه المتدرج في استيعاب األحكام الجديدة لهذا المالية، ونس

ميزانية الوسائل إلى ميزانية األهداف، القانون على درب االنتقال من 

وعلى درب كذلك إضفاء المزيد من الشفافية والمقروئية لمشاريع 

القوانين المالية، ونحن نثمن التعديالت التي أدخلت على قانون المالية 

 .القانون التنظيمي للمالية وفاء لمضامين

كما يصادف هذا المشروع، انطالق العمل بنظام الجهوية المتقدم 

باالعتماد على رافعة االستثمار العمومي لمصاحبة القطاعات 

اإلنتاجية، والبنيات التحتية، وتقليص الفوارق  ما بين الجهات، وهي 
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ية مقاربة ينبغي أن تؤمن عدال على مستوى الوسائل ألجل تنم

 .وع التراب الوطنيلمجممتوازنة، ومنسجمة 

وبهذه المناسبة، نعتبر ما ورد في مشروع القانون المالي، ال يالئم 

كل هذه الدينامية، وهذا الزخم المتولدين من تبني مفهوم الجهوية 

 ... المتقدمة

إذا كان هذا ما سيصادفه القانون المالي األخير لهذه الوالية، فإنه 

ركة ثقيلة على مستوى المديونية العمومية، وتوازنات سيترك لدينا ت

الضربات التي  تئن منة متوسطة يحوشر... ونمو بطيء... مالية هشة

ن في خيرة، وارتياب معظم الناس العامليوجهت إليها في السنوات األ

ال بخيار منهم، ولكن نتيجة االفتقار إلى االقتصاد غير المهيكل 

كسب لقمة العيش، لوانعدام سبل أخرى  الفرص في االقتصاد المنظم،

علما أن السياسات العامة لحد اآلن، ال تعمل على تسريع عملية 

االنتقال إلى االقتصاد المنظم في سياق من الحوار االجتماعي 

 ...المنتج

ليظل المغرب ضمن خانة البلدان المعرضة لمخاطر كبرى بفضل 

لية، كما أن تشغيل الشباب تقلبات أسواق المواد األولية، واألسواق الما

الحامل للشواهد العليا، يظل إحدى الحلقات األضعف في بالدنا، إذ ال 

في  الفتقادهااليوم من هذه الطاقات الشابة التي نحن معرضون  ستفيدن

ألف  62ولو أن خلق ... السنوات القليلة القادمة بحكم زحف الشيخوخة

ي تشهده زيف الذنمقارنة بالمنصب شغل يعتبر مجهودا معتبرا 

بحكم اإلحالة على التقاعد، فإنه  الوظيفة العمومية من الموارد البشرية
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المعطلين الذين  انتظارات حشود دونالمبذول مع ذلك يظل هذا الجهد 

، والتي أظهرت البيانات الرسمية مليون عاطل 0,6تجاوز عددهم 

بطالة في األخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل ال

لي، وأن في الربع الثالث من العام الحا % 01,0المغرب، ارتفع إلى 

فشل بمما ينبئ بوضوح ... أغلب العاطلين في المناطق الحضرية

 ...الحكومة في احتواء إشكالية البطالة

، والنزوح القروي، سيعمق من التي تزحف خوخةيإن كال من الش

حتم التسريع بإنماء االقتصاد االختالالت المجالية واإلنتاجية، مما ي

الوطني بشكل واقعي يعتمد جذب االستثمارات، وخلق فرص الشغل، 

والرفع من الناتج الوطني الخام، عبر بدائل ناجعة تتعدى االعتماد 

على االستهالك الداخلي بواسطة القروض إلى تحسين وتيرة 

من الصادرات، وتشجيع االستثمارات الداخلية، واإلنتاجية للعديد 

 .، والقضاءلكل من الصحة والتعليم جذريةالقطاعات مع إصالحات 

القطاعية الضخمة في استراتيجية  البرامجإذن ال بد أن تندرج 

وطنية متكاملة، استراتيجية مندمجة التقائية تعزز اآلثار المضاعفة 

سارعة للمبادالت البين قطاعية، وترتقي تلالستثمار، وتكثف اآلثار الم

تاج والتصدير إلى مستويات أعلى، وأعقد من التنويع بنسبة اإلن

البرامج والمخططات كالمغرب األخضر، وأليوتيس، ف، والتطوير

في حاجة إلى تحقيق  ...وغيرها ، واالنبثاق الصناعي6161ورؤيا 

، وبحاجة أيضا إلى ضرورة مواكبة استراتيجية االندماجية وااللتقائية

بين ما بخلق جسور ممتدة  ،بتكارالتنمية بإرساء منظومة وطنية لإل

 ،الجامعة والبحث العلمي من جهة، وما بين المقاولة والبنية اإلنتاجية
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على أن يؤخذ بعين االعتبار االستثمار في القدرات،  ،من جهة أخرى

 .ألنه الطريق نحو التنمية الشاملة

 

 

 
 

 

 
 

 

 السيد الرئيس،

 ،، والشبه قروييفي العالم القور ،إذا كانت التنمية االجتماعية

الزالت أيضا بحاجة إلى سياسة إرادية، وإلى منظورات جديدة، فإننا 

وبهذا الخصوص نثمن عاليا المبادرة الملكية الرامية إلى االرتقاء 

مليار  55ألف دوار، وبميزانية ضخمة تفوق  65بأوضاع أكثر من 

درهم على مدى سبع سنوات لتحسين مؤشرات العيش بالمغرب 

وفي إطار منظور مندمج، ونحن نثمن ما ورد في مشروع العميق، 

القانون المالي بهذا الخصوص، ونعتبر الجدل الذي رافق بعض 

 .مقتضياته ليس بذي بال نظرا ألهمية التدابير والغايات التي تحكمها

 
 

 

 
 

 

 

 السيد الرئيس،

 كما ترون كانت إسهاماتنا واضحة على مستوى مناقشة هذا النص

الذي نعتبره يمة التعديالت التي تقدمنا بها وهو النص بالنظر إلى ق

واضحة، بل وبدون نفس  سياسيةاستمرارا لما ألفناه بدون هوية 

مشروع قانون تتجاذبه المعطيات الخارجية التي ال ... استراتيجي

بنفس  اختتامهاأتي على ها، وكما بدأنا لوالية تشريعية سنيتحكم في
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وبنفس االرتهان إلى العوامل غير  التوازنات االقتصادية الهشة،

لكن  ...وبعطالة مرشحة لإلزديادالمتحكم فيها، وبمديونية أكثر ارتفاعا 

 .بعجز أقل بفضل الظرفية المالئمة

مشروع قانون يكاد يكون انتهازيا ألنه يقتنص كل الفرص المتاحة 

وبدون جرأة ألنه ترك ... ولكن بدون نفس تنموي حقيقي... ضريبيا

ة التي ترتبط بإصالح صناديق بانب كل القرارات الصععلى الج

وباإلصالح الضريبي، وبمحاربة اقتصاد الريع، واستيعاب  ،التقاعد

... إلى حين... لةلمهيكل، فكل هذه األوراش تبقى مؤجاالقتصاد غير ا

  ؟ ...أولسنا في سنة انتخابية

 

  .شكرا السيد الرئيس


