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 مداخلة النائب رشيد روكبان

 رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب

 1026قانون المالية لسنة  لمشروعفي المناقشة العامة 

 (1025نونبر  21الخميس الجلسة العامة ليوم )

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

، باسم فريق التقدم الديمقراطي، أمامكم أن أتدخل يشرفني

، 2016في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 

سنظل، في نطاق مناقشة مضامينه واإلسهام في تجويده، الذي 

أوفياء للمنهج الذي اتبعناه في مساندة الحكومة، والقائم على 

لتي نعتبرها دعم االيجابيات، وهي كثيرة، ودعم البرامج ا

ايجابية، وهي عديدة، وتوجيه المالحظات وأيضا التنبيه إلى 

 .بعض االختالالت أينما بدت لنا
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لكن قبل ذلك، البد من التوقف، قليال، عند السياقات 

الدولية واإلقليمية والوطنية التي يأتي فيها تقديم مشروع 

 نكون على بينة من مختلف التحدياتالقانون المالي هذا، حتى 

والفرص  ،علينا والرهانات المطروحةالشاخصة أمامنا، 

 .منتصبة في طريقناالأو المطبات واالكراهات لنا المتاحة 

 

 

  الدعم والمؤازرة لعدالة القضية الفلسطينيةكل 

 

 

السياق  إطارأول ما يجدر أن نستحضره، في ولعل 

الجيوسياسي الدولي، المأساة التي يعاني منها الشعب 

آلة الترهيب والبطش والتقتيل  الفلسطيني المقاوم ، الذي يواجه

اإلسرائيلية، ويتصدى للحصار الظالم واالعتداءات الهمجية 

واالنتهاكات السافرة وجرائم تدنيس المقدسات في المسجد 

في ذلك تضحيات األقصى ومدينة القدس الشريف، مقدما 

جسيمة، ومؤديا ثمنا غاليا جدا، دفاعا عن حقه المشروع في 

 . العيش الكريم اآلمن في دولة حرة، مستقلة وقابلة للحياة

وال يسعنا، في هذا الصدد، والشعب المغربي برمته 

الفلسطيني قضية وطنية تستحق أن الشعب يعتبر قضية شقيقه 
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ى، إال أن نجدد تسترد مكانتها كقضية ذات أولوية قصو

تضامننا التام والالمشروط مع شعبنا الفلسطيني الصامد وقواه 

الوطنية المناضلة، داعين كل القوى الحية، في المغرب 

المغرب، إلى اتخاذ ما يلزم من مبادرات سياسية  خارجو

وتضامنية، لفضح وإدانة الممارسات القمعية  ودبلوماسية

ة الكفاح الفلسطيني لالحتالل الصهيوني الغاشم، ولمساند

وعلى رأسها  العادل من أجل الحقوق الوطنية المشروعة

إقامة دولته المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس 

 .الشريف

 

 

لحظة تحول تخليد الذكرى األربعين للمسيرة الخضراء 

مفصلية، وانعطافة تاريخية حاسمة، في مســــار ومآل  

 قضيتنا الوطنية األولى

 

 الرئيس،السيد 

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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التوترات سياق األوضاع المتسمة بفضال عن إلى ذلك، و

ة شمال منطقاني منها التي تعوعدم االستقرار واالضطرابات 

والشرق األوسط، خاصة في ليبيا وسوريا واليمن  إفريقيا

لسنة مشروع قانون المالية والعراق، فإن وضع وتقديم 

تتسم بمواجهة بالدنا  يأتي، أيضا، في ظرفية  إقليمية 1026

لمناورات ومخططات وتوجهات تستهدف استقرارها وتسعى 

للنيل من وحدتها الترابية والمس بسيادتها الوطنية، وخاصة 

الجزائر في معاكسة حق المغرب حكام عنت من خالل ت

على  وإصرارهم، أقاليمه الجنوبيةالمشروع في استرجاع 

تماديهم تندوف، ومخيمات مأساة محتجزي  تعميقة مواصل

 .وكبريائهمضحاياها بها وبكرامة تجار االفي 

ويتزامن تقديم مشروع قانون المالية مع تخليد الشعب 

األربعين للذكرى  ، وبكل فخر واعتزاز،المغربي قاطبة

، تخليدا ال يقتصر على ظفرةللمسيرة الخضراء المالمجيدة 

 الدالالت التاريخية لهذا الحدث الفريد والمتفرداستحضار 

، وإنما يتعدى ذلك إلى جعل المناسبة محطة تأمل فقط

والعزائم، للهمم والدروس، واستنهاض للعبر واستلهام 
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الوطني والتعبئة الشعبية الشاملة، بما يمكن لإلجماع تعزيز و

 بناءتسريع وتيرة استكمال ر من أجل امن مواصلة المس

دولة المؤسسات والعدالة الدولة الديمقراطية الحديثة، 

 . و المساواةنمية االقتصادية االجتماعية والت

التي تشكل مفخرة ، المسيرة الخضراء المظفرةذلك أن 

مغربية أبهرت العالم بعبقريتها وطابعها السلمي ونبل 

المغربية إلى  صدها، والتي بفضلها عادت الصحراءمقا

حضن الوطن، بعد قرابة قرن من االستعمار االسباني، 

، هي ليصبح المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها

الشعوب على  إرادةالمعنى العميق النتصار مسيرة جسدت 

حدثا ولذلك كانت وال تزال القوى االستعمارية الغاشمة، 

لعظيمة من تاريخيا مفصليا، ومعلمة بارزة في ملحمة الكفاح ا

التي أجل تحقيق االستقالل الوطني والوحدة الترابية للبالد، 

البد وأن تستكمل باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين 

 .والجزر التابعة لهما

وهنا، البد من استحضار المضامين العميقة والمقدامة 

للخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة، والتي جاءت حافلة 



 

6 
 

بالرسائل القوية، الصريحة الواضحة والصارمة، سواء من 

المقاربة التوجه الحازم القاضي بإحداث قطيعة مع حيث 

مشاريع تنموية كبرى  إطالقالقائمة على الريع، أو من حيث 

تفعيل  إطارفي مختلف المجاالت بميزانيات ضخمة، في 

أو من ، الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية

السيادة المغربية،  إطارأن الحكم الذاتي في ناحية التأكيد على 

والذي يحظى بترحيب دولي ويتعامل معه باعتباره مقترحا 

أقصى ما هو مقترح ال بديل له، إذ يشكل جديا وذا مصداقية، 

يمكن أن يقدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل 

 .حول الصحراء المغربية

 
الحاصل على اعتبار أن الفوز  اإلجماعوتأسيسا على لذلك، 

الوطنية ذات األولوية القصوى  يمر، لقضيتنا النهائي 

صبحت أ عبر تمتين الجبهة الداخلية، التي بالضرورة،

، برلمانيفريق كواهتماما أقوى، فإننا تستدعي اعتناء أكبر 

من جديد ، إذ نعلن في حزب التقدم واالشتراكية، من موقعنا و

ننادي سائر  ،في هذه المقاربات الجديدةالكلي  انخراطناعن 
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تخليد الذكرى األربعين الفاعلين، إلى التشبع بروح خطاب 

 ،ظة تحول مفصليةلح، بوصفه الخضراء المسيرةلتنظيم 

قضيتنا الوطنية  ، في مسار ومآل وانعطافة تاريخية حاسمة

، على التفعيل الناجع األولى، وذلك من أجل االنكباب الفوري

 .وتوجهاته األساسلمضامينه القوية 

 

 جاللة الملكالجبارة لجهود العبر عن عظيم االعتزاز بنكما 

على ورئيس أركان الحرب العامة ألالقائد ا دمحم السادس،

هي ، المعتبرة بسالتهاحيي نالتي   ،للقوات المسلحة الملكية

والقوات المساعدة، الدرك الملكي، واألمن الوطني، فراد أو

تضحياتها نقدر الدائمة، و اتعبئتهونشيد ب والوقاية المدنية،

، بمسؤولية من أجل الحفاظ ،وطنيتها الصادقةنثمن الكبيرة، و

الوطن، وسالمة أمن واالستقرار ى عل رفيعة وكفاءة عالية، 

للبالد الترابية  ةحوزال، والدفاع عن وطمـأنينة المواطنين

أرواح كافة على ونترحم  .الوطنية هاسيادتالذود عن و

شهداء األبرار، في سبيل حرية الوطن واستقالله وسيادته ال

 .ووحدته
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قضية المساواة هي قضية مبدأ يكرسه الدستور وال يحتمل أي 

مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف 

 السياسوي من أي جهة كانت

 

 

 ؛حضرات السيدات والسادة
 

بين فينة  أيضا، ببعض المواضيع المثارة إعالميا، ،عالقة

وأخرى، وجب التنبيه إلى ضرورة توخي الحذر من تواتر 

جعل  المراد من إثارتهاالوقائع واألحداث التي قد يكون 

االهتمام العمومي منصبا على قضايا ذات بعد هوياتي وقيمي 

 االلتحام الوطنيفي وقت يجدر أن يتم التركيز، أساسا، على 

معركة  إنجاححول قضايا أكثر آنية ومصيرية، من قبيل 

في جميع  اإلصالحاتالتنمية الوطنية الشاملة ومواصلة 

المجاالت والمستويات، واالنكباب على استكمال األوراش 

المفتوحة في شتى الميادين، السياسية منها واالقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية
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فإننا نجدد  باهتمام الرأي العام،كانت القضايا التي تستأثر أيا و

الدعوة إلى النقاش الهادئ والرصين، والحرص على أن يتم 

ذلك على قاعدة أن الحرية المسؤولة هي األصل والمبدأ 

األساس، الذي يتعين تعزيزه كركيزة لمغرب المؤسسات 

والحداثة، بما يمكننا، جميعا، من العيش سوية  والديمقراطية

 .لات والمشارب والميومهما اختلفت التوجه

، وصلة بموضوع المساواة، الذي ال يخفى اإلطارفي هذا 

أن حزب التقدم واالشتراكية كان له، تاريخيا، على أحد 

قصب السبق والريادة في االنتصار لقضايا المساواة، وأدى 

وال يزال يؤدي دورا محوريا في النهوض بوضعية ومكانة 

مجددا، على أن قضية  المرأة في المجتمع، نود أن نؤكد،

 ةوال يحتمل أي المساواة هي قضية مبدأ يكرسه الدستور

مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف 

 .السياسوي من أي جهة كانت

ندعو وفي هذا الصدد، بما في ذلك ما خص موضوع اإلرث، 

إلى تحكيم العقل وفتح الباب أمام االجتهاد الخالق، المتوافق 

بين الجنسين والكاملة  حوله، بما يتيح تعزيز المساواة التامة 
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في مختلف المجاالت، وذلك وفق مقاربة تدرجية، تنبني على 

النهوض  إطارتثمين وترصيد وتقوية المكتسبات المحققة، في 

الشاملة على وجه  اإلنسانية بوضعية المرأة خاصة، والحقوق

، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، وأخذ بعين العموم

االعتبار موازين القوى القائمة، وطبيعة المرحلة التاريخية 

إنضاج شروط النجاح التي يمر منها مجتمعنا، مع السعي إلى 

 . المساواة الكاملةعلى درب تحقيق فتح آفاق التطور والتقدم ل

 

التحضير الجيد درجة عالية من تميز بمسلسل االنتخابي ال

لكنه تأثر  .الشفافية والنزاهة والحياد االيجابي لإلدارةو

 غير المشروع  للمال باالستعمال 

 

 حضرات السيدات والسادة؛ 

 

ضمن السياقات الوطنية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 

طار العمل على ، في اتميزت السنة الحالية، 1026

استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي، بمسلسل انتخابي 
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مناديب نتخابات ا، بدءا بشاق ومن األهمية بمكانو طويل

 ، الجهويةو االنتخابات المهنية والجماعيةثم  المأجورين،

 .وصوال إلى انتخاب مجلس المستشارين

بإقدام المسلسل االنتخابي ، قبل أزيد من سنة، ولقد انطلق 

رئيس الحكومة، في بادرة أولى من نوعها في المغرب، 

والمنظمات النقابية،  األحزاب السياسية  زعماء على جمع

لهذه لالنتخابات، للشروع في المشاورات المتعلقة بالتحضير 

بتكليف كل من رئيس قضت عليمات ملكية سامية في ظل ت

ظيم الحكومة ووزيري الداخلية والعدل باإلشراف على تن

 .هذه االستحقاقات االنتخابية

وقد نجحت الحكومة ككل، ووزارتا الداخلية والعدل، من 

لتتبع االنتخابات، على الخصوص،  حكوميةخالل اللجنة ال

ية، التي في ربح رهان التنظيم الجيد لالستحقاقات االنتخاب

، وهو ما يجعلنا ال نتردد في عرفت نسبة مشاركة عالية

هذا  وإتمامالنجاح المحقق في تنظيم  تهنئة الساهرين على
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المسلسل االنتخابي في ظل درجة عالية من الشفافية 

 .والنزاهة والحياد االيجابي لإلدارة

 ،جميعها اليوم نتوفر على مجالس منتخبةوهكذا صرنا 

خرجنا من الحالة الشاذة وطبقا لما ينص عليه الدستور الجديد، 

منتخبة وفقا للدستور كانت المتمثلة في التوفر على هيئات 

 .سابقال

وتتمثل المميزة . هذه مميزة أولى لنتائج االنتخابات األخيرة

في التي اعتمدها البعض الثانية، بنظرنا، في فشل المقاربة 

، حيث حصلت محاربة الحكومة الحالية منذ تأسيسها

األحزاب المكونة للحكومة، وخاصة الفوز البين لحزب 

ي جل المدن الكبرى ومن حيث العدد العدالة والتنمية ف

كذلك لألصوات المعبر عنها، على نتائج مهمة،  اإلجمالي

نتائج حزب التقدم واالشتراكية ، الذي تمكن، في المجمل 

الغير الشريفة  وشراسة المنافسة اإلمكانياتوبالرغم من قلة 

تحقيق نتائج ايجابية قياسا من  ،األحيانفي كثير من 

حيث حصلنا على ما يناهز  بية السابقةبالمحطات االنتخا

وتقدم  .نصف مليون صوت ألول مرة في تاريخ الحزب
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 أعضاءالحزب في االنتخابات الجماعات من حيث عدد 

  60المجالس الجماعية الفائزين بـ 

في  تمثللهذه االنتخابات، تالمظاهر السلبية لكن المؤسف أن 

أال العيب األساس الذي يخترق الجسم االنتخابي المغربي، 

الواسع والمفرط للمال، الغير المشروع واالستعمال وهو 

سواء في االنتخابات المهنية أو في االنتخابات الجماعية 

والجهوية، وما تالها من مراحل تشكيل رئاسة ومكاتب 

هات، المجالس بالجماعات الترابية واألقاليم والعماالت والج

أو في انتخابات مجلس المستشارين، مما أدى، عمليا، إلى 

إرادة الجماهير المعبر عنها بشكل مباشر، وبالتالي  شويهت

، وال أدل عنهات تحريف مسار ومآل النتائج التي تمخض

نتائج انتخابات مجلس المستشارين، ال على ذلك من أن 

 .  هويةتعكس، بل وتعاكس، نتائج االنتخابات الجماعية والج

ولعل ثالثة األثافي، كما يقال، ترتبط بموضوع التحالفات، 

على مستوى انتخاب  ،الخصوصبما حدث، وتحديدا ب

رؤساء الجهات، ثم انتخاب مجلس المستشارين، بما في ذلك 
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اختلط الحابل بالنابل، حيث انتخاب رئيس هذا المجلس، 

. ةأين هي األغلبية وأين هي المعارضتبين حتى صرنا ال ن

وهذه مسألة تطرح، بإلحاح، مدى احترام االلتزامات، ومدى 

الوفاء للعهود، ومدى استقاللية القرار في الحقل السياسي 

والصدق والموضوعية في الخطاب والفعل .المغربي

وهو ما يجعلنا نؤكد على أن األطراف التي بدا  السياسي، 

 األساليب القديمةواضحا أن الحنين ال يزال يشدها إلى 

تستمر في سعيها إلى بسط الهيمنة على مختلف والمتجاوزة 

 .خيوط العملية السياسية في البالد

وسواء تعلق األمر باحترام التحالفات، أو باستعمال المال، أو 

مجلس  إفراز، أو بكيفية األخرىباألساليب المتجاوزة تعلق 

" المستشارين، من خالل من اصطلح على تسميتهم ب 

، فقد تحمل حزب التقدم واالشتراكية "الناخبين الكبار

مسؤولياته كاملة في التعبير القوي عن مواقفه، وفي الوفاء 

لمبادئه والتزاماته، وفي فضح كل االنحرافات التي ظهرت 

 . على المستويات المذكورة
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القيادة الوطنية لحزب التقدم  وفي هذا السياق، استخلصت

واالشتراكية، في اجتماع لجنته المركزية المنعقد في متم 

تحليل واستقراء مجريات ونتائج أكتوبر الماضي، وبعد 

أنه ليس هناك، االنتخابات األخيرة، في مختلف مراحلها، 

طبيعة الصراع أو في الوقت الراهن، ما يسوغ تحديد 

 التيارالصراع بين أنصار التناقض الرئيس القائم، في 

، من جهة والديمقراطيةالمحافظ، من جهة، وأنصار التقدم 

الصراع، الجلي والواضح، ، وذلك على اعتبار أن أخرى

، وال يزال يحتدم، هو صراع بين 9002الذي انطلق منذ 

، التي تستعمل كل الوسائل إلضفاء المناصرة للفسادقوى ال

فسها، من جهة، وبين على ن والديمقراطيةصفة الحداثة 

 .ومحاربة الفساد، من جهة ثانية والديمقراطيةأنصار التقدم 

وال يمكن أن ننهي التطرق لموضوع االنتخابات، دون 

فإذا كان البد من . التوقف عند قضية المناصفة والمساواة

الذي شاركنا جميعا في اتخاذه، القرار تسجيل ايجابية 

مجالس الجماعات والقاضي برفع تمثيلية النساء في 
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والجهات، وإذا كان يحق لنا الشعور باالرتياح لواقع أن 

النساء صرن اليوم حاضرات في هذه المجالس بنسب أكبر 

ح النساء، عموما، وفي موضوع ترشوبصورة أقوى، فإن 

مقدمة اللوائح، على وجه الخصوص، ال يزال مطروحا 

نية بحدة وجدية، وال سيما من زاوية تحمل األحزاب المع

 .لمسؤولياتها في هذا المضمار

 

بعض القرارات الهامة والكبرى يجب ان تخضع  اتخاذ

 .هيئة رئاسة األغلبية الحكومية إطارفي تشاور ال لمنهجية 

 

، صندوق التنمية القرويةوأعرج اآلن على موضوع 

على قدر كبير من األهمية، حيث ينتظر  امشروعالذي نعتبره 

يعود بالنفع العميم على فئات واسعة من المواطنات أن 

 .نستبشر خيرا من حسن تدبيرهوالذي والمواطنين، 

تدبير هذا بالنسبة ل، فعال، األهمفي هذا الصدد، نرى أن 

مليار  55، الذي سيخصص له غالف مالي قدره الصندوق

على النحو هو أن يكون تدبيره  للسبع سنوات القادمة، درهم

 .والتشاركية اللتقائيةابمقاربة تعتمد سلم واألمثل واأل
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، الموضوع إعالمياتداول تم تابعنا جميعا كيف لكن، وقد 

 ، مما حصل من أخذ ورد،  فهمناكنا قد . البد من وقفة خاصة

أن نقاشا جرى حول الموضوع، أساسا بين رئيس الحكومة 

 .ووزيري المالية والفالحة

ليس أن القانون المالي فت االنتباه إلى هذه مناسبة للو

حصريا، بوزارة المالية، بل هو من صميم رتبطة مسألة م

 األمر أنوحيث  اختصاص الحكومة بكاملها ورئيس الحكومة

المنطق الدستوري والسياسي فان ، بحكومة سياسية يتعلق 

السليم يفترض أن يكون مشروع قانون المالية، الذي هو أهم 

المنبثقة من الدستور، موضوع  قانون بعد القوانين التنظيمية

 واإلجراءاتتشاور عميق في ما يتعلق بالتوجهات الكبرى 

األساسية، وهذا ليس من شأنه أن يتعارض ال مع المسطرة 

الدستورية ذات الصلة وال مع االختصاصات المخولة لكل 

 .قطاع من القطاعات الوزارية

إن اعتماد هذه المقاربة بات أمرا ضروريا في أي 

، ألن هذه اسية، بصرف النظر عمن يشارك فيهاة سيحكوم

المقاربة التشاورية مرتبطة بدورها بنظام الحكامة الذي 

يفترض أننا نعتمده، علما بأن هناك دورا أساسيا، ليس محل 

 .أي منازعة، لوزارة المالية

على نحو يمكن  إعدادهيجب ثم إن مشروع قانون المالية 

خصيص الحيز الزمني بت لمناقشته،من أخذ الوقت الكافي 



 

18 
 

بل وقضايا الالزم والمريح، ليس بارتباط مع هذا الصندوق 

ت تسلم الوثائق والمعطياوذلك على أساس أخرى مهمة، 

لتجنب الوقوع تحت رحمة ، في الوقت المناسب، واألرضيات

سباق مع اآلجال المحددة في خوض التفادي و ،ينالضغط الزم

، وتخطي االرتباكات قانون الماليةمشروع قرار دستوريا إل

االقتراحات وصياغة  لتبادل األفكار وتداوالمحتملة، من أجل 

 .التعديالت، في منأى عن الصعوبات الحالية

 .ور يجب أن يكون له طابع مؤسساتيهذا التشاطبعا، 

حيث الوقت،  ضيقمن دائما نشتكي  ،في البرلمان ،نحنو

الوقت ال يسمح ودة ، الوثائق دفعة واح من بأطناننتوصل 

والفاحصة والقراءة المتأنية  عليها، الجدي والمجدي  باإلطالع

مكان التعاون بين إلمع أنه با، الكثيرة التي تتضمنهاللمعطيات 

 على نحو مغاير، من خاللالسلطتين التنفيذية التشريعية 

آليات مرنة تجعل البرلمانيين يواكبون عملية التحضير  اعتماد

معقول،  زمنيفي ظرف ويطلعون على أهم المستجدات 

 .ومفيد للطرفين

 المساطر و  يحدد والقانون التنظيمي الدستورحقيقة أن 

ولكن ليس هناك ما يمنع من خلق فضاءات للنقاش   ،اآلجال

اجعة في والحوار حتى تكون للمؤسسة التشريعية مساهمة ن

 .تجويد القوانين المالية
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هناك بعض القضايا ذات األهمية  أنوفي رأينا نعتبر 

أن تخضع  فاديا ألي سوء فهم عن حسن نية، البدبمكان، وت

 .القبلي سياسيا قبل تبنيها واعتمادها مؤسساتيا للنقاش والحوار

الكل يتحدث عن اتصاالت . إياهوأعود لحكاية الصندوق 

، الحكومة ووزير الفالحة ووزير الماليةبين رئيس جرت 

والموضوع، بالتأكيد، له جانب . بشأن تحديد اآلمر بالصرف

مشروع ضخم ويهم من حيث أنه يتعلق ب سياسي أساسي،

أفلم يكن من .. بكيفية مباشرة قطاعات وزارية متعددة

اعتماد اتخاذ قرار من هذا الحجم حبذ من الم أوالمفروض 

ثم أليس  .هيئة رئاسة األغلبية الحكومية رإطافي تشاور ال مبدأ

جدر، في حاالت من هذه األهمية، أن يكون التعامل كتابيا ألا

 .ال شفويا، مما يقوي، عكس ما قد يعتقد، الثقة بين المتعاملين

نعتقد أنه لتفادي أي سوء فهم محتمل وجب أخذ الوقت 

 الكافي للتشاور والتداول درءا ألي تأويل غير صائب، وحتى

تكون األمور واضحة، وال مجال فيها للتنازع وخلق أجواء 

 .توتر بالدنا وحكومتنا في غنى عنها

 

خر فرصة لتفعيل ما آ  1026القانون المالي لسنة مشروع 

 تبقى من البرنامج الحكومي
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 حضرات السيدات والسادة؛

مشروعا ليس  1026القانون المالي لسنة إن مشروع 

  ،لتفعيل ما تبقى من البرنامج الحكوميخر فرصة آهو فعاديا، 

الحزبية المشاركة في مكونات الالذي يعد وثيقة تعاقدية بين 

الحكومة، وبين الحكومة والبرلمان الذي منحها ثقته من خالل 

 .المصادقة على هذا البرنامج

للحكومة في سنتها والنجاح ، نتمنى كامل التوفيق عموما

 .األخيرة هذه

كحزب مشارك في ومن األغلبية،  من جهتنا، كفريقو

جميع كل الدعم والمساندة في هذه األخيرة الحكومة، ستجد منا 

المشاريع والبرامج والقرارات التي تضمنها البرنامج 

 .أو تلك التي تسير في اتجاهه وتتناغم معه الحكومي،

 األحزابعملنا، إلى جانب سائر فرق  اإلطارفي هذا و

على دراسة المشروع  ،وبمرونة كبيرة المكونة للحكومة

كفيلة بتجويد مشروع قانون أيناه من تعديالت تروتقديم ما ا

ما يمثله من استمرارية ل ،المالية، الذي سنصوت لفائدته
ومواصلة للسعي الحكومي الهادف إلى بلورة برنامج 
اإلصالح القائم على دعم النمو االقتصادي، وتحفيز 

تحكم في التوازنات المالية الكبرى االستثمار المنتج مع ال
بعض القطاعات االجتماعية األولوية  وإبالءوالعجز المالي، 

المطلوبة، ومحاربة التفاوت بين الفئات والمجاالت، ورفع 
تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز المسار 
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وهو  الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بالدنا
ما يجعلنا إلى جانب مسؤوليتنا كفريق لحزب التقدم 
واالشتراكية، احد األحزاب المكونة للحكومة نصوت 

 .6102باإليجاب على مشروع القانون المالي لسنة 
 

 إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا 

 صدق هللا العظيم

 

 .والسالم عليكمنتباهكم اشكرا على 

 


