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وال يسعين يف مستهل هذه اجللسة ،إال أن أعرب إبمسكم
مجيعا عن مشاعر اإلعتزاز اليت تغمران والتقدير الذي نكنه مجيعا
لكافة أجهزة اجمللس من مكتب وفرق وجمموعة نيابية ،والسيدات
والسادة رؤساء اللجن الدائمة ومكاتبها ،ولكافة أعضاء اجمللس،
وكذلك ألطره اإلدارية على جهودهم الداعمة .وبطبيعة احلال،

حمضر اجللسة الرابعة عشر بعد املائة
التاريخ :األربعاء  6ربيع األول 0441ه ( 04نونرب 8102م).

الشكر ألعضاء احلكومة ويف مقدمتهم السيد رئيس احلكومة،
على التعاون اإلجيايب والبناء الذي متيزت به مناقشة مشروع القانون
املايل يف أجواء طبعتها مشاعر التقدير املتبادل واإلحرتام املتبادل
وتغليب املصلحة العليا للوطن ،أجدد لكم الشكر مجيعا.

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.
التوقيت :ثالث ساعات ومثانية دقائق ابتداء من العاشرة صباحا
والدقيقة اخلامسة عشر.

واآلن أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة املالية والتنمية

جدول األعمال :جلسة عمومية لتقدمي تقرير جلنة املالية والتنمية

اإلقتصادية ،السيد النائب أمحد التومي ،وإبمسكم كذلك أشكره
على اجملهود الكبري الذي بدله يف أوقات خارج أوقات العمل،
شكرا للسيد املقرر.

االقتصادية وتدخالت الفرق واجملموعة النيابية يف مناقشة اجلزء
األول من مشروع قانون املالية لسنة .8102

النائب السيد أمحد التومي ،مقرر جلنة املالية والتنمية

السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

االقتصادية:

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الوزير،

السيد الرئيس احملرتم،

السيدات والسادة النواب،

السيد الوزير احملرتم،

نشرع اليوم يف إطار اجللسات العامة مناقشة مشروع
القانون املايل رقم  21.08للسنة املالية  ،8102وذلك

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتقدم أمام أنظار جملسنا املوقر ابلتقرير الذي أعدته
جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية ،بعد انتهائها من دراسة مشروع
قانون املالية رقم  21.02برسم السنة املالية  ،8102وذلك بعد

ابإلستماع إىل مكوانت اجمللس من فرق وجمموعات نيابية ونواب
غري املنتسبني ،بعد نقاش معمق ،مفيد ومثمر ،شهدته اللجن
الدائمة خالل األسابيع القليلة املاضية ،يف إطار مناقشة مشاريع
امليزانيات الفرعية ،وكذلك مناقشة اجلزء األول من مشروع القانون
املايل والتعديالت املدخلة عليه بلجنة املالية والتنمية اإلقتصادية.

إحالته على جملس النواب ،وفقا ألحكام الفصل  57من الدستور
ومقتضيات املادة  42من القانون التنظيمي لقانون املالية.
إن مشروع هذا القانون أييت يف ظرفية دولية تطغى عليها
التوترات اجليو إسرتاتيجية واجليو سياسية ،ظرفية تشهد تنامي
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 .8إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة ،وخاصة
املقاولة املتوسطة والصغرى جدا.

السياسات احلمائية والصراعات التجارية بني القوى اإلقتصادية
الكربى .كما أييت وأسعار املواد األولية ،وال سيما الغاز والبرتول،
تعرف ارتفاعا ،وهو ما يشكل خماطر حقيقية جتاه االستقرار
اإلقتصادي واستدامة منو يف عدة جهات من العامل ومنها املغرب.

كما ارتكز على الفرضيات واملعطيات املرقمة اآلتية:

فعلى الصعيد الوطين أييت مشروع القانون يف سياق وطين يتوخى
اعتماد منوذج تنموي جديد ،وتطبعه العديد من اإلكراهات
والتحدايت ،ويف مقدمتها دعم القدرة الشرائية للمواطنني والرفع





من مستوى اخلدمات اإلجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل،
موازاة مع الرفع من معدل النمو اإلقتصادي واحلد من الفوارق
اجملالية ،ومعلوم أن هذه التحدايت تقتضي منا مجيعا ،أغلبية

توقع حمصول زراعي من احلبوب يبلغ  51مليون قنطار،
 751دوالر أمريكي للطن كمتوسط لسعرغاز البوطان .
يقدر املبلغ اإلمجايل للتحمالت برسم سنة  8102حبوايل
 448مليار درهم ،مبا فيها  01.7مليار برسم النفقات
املتعلقة ابلتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية.

وتتوزع هذه التحمالت كما يلي:

ومعارضة ،أن نكثف اجلهود للتفاعل إجيابيا مع مطالب املواطنني
املشروعة والعادلة ،واإلنكباب على تنزيل التوجهات امللكية،
املتضمنة خاصة يف خطاب العرش ،وذكرى ثورة امللك والشعب،
واخلطاب امللكي ،مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 08
أكتوبر .8102



 816مليار درهم للميزانية العامة ،دون احتساب استهالك



الدين العمومي املتوسط والطويل األجل.
2.8مليار درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.
 84مليار درهم للحساابت اخلصوصية للخزينة .




السيدات والسادة،
إن احلكومة ويف مبادرهتا عند تقدمي مشروع قانون املالية

39مليار درهم الستهالك الدين العمومي املتوسط والطويل
األجل.

ويقدر املبلغ اإلمجايل للموارد ب  405.7مليار درهم برسم
سنة  ،8102مبا فيها مبلغ  01.7مليار درهم تتعلق ابملداخيل
املرتبطة ابلتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبة .وهكذا

 ،8102يف شخص السيد وزير اإلقتصاد واملالية ،الذي ال يفوتين
هنا أن أهنئه خالصا على الثقة اليت حظي هبا يف تويل شؤون وزارة
اإلقتصاد واملالية ،كما أمتىن له كامل التوفيق يف مهامه ،اختذت

يقدر املبلغ اإلمجايل الصايف للموارد برسم  415 ،8102مليار
درهم.

كإطار مرجعي هلذا املشروع ،التوجهات امللكية السامية ،الواردة
يف خطب جاللة امللك ،األخرية ،كما استندت كذلك إىل
االلتزامات الواردة يف الربانمج احلكومي للفرتة .8180-8105

وتتوزع على النحو التايل:

وهكذا فقد ارتكز مشروع قانون املالية لسنة  8102حول
احملاور التالية:



 .0دعم القطاعات اإلجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل.
 .8تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية.
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 848مليار درهم امليزانية العامة ،دون احتساب حصيلة
اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل.
 8.2مليار درهم ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة.
 85مليار درهم للحساابت اخلصوصية للخزينة .

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102


76ملداخيل اإلقرتاضات املتوسطة والطويلة األجل.

الشباب حاملي الشهادات ،وشددوا على حاجة البالد لسياسات
عمومية انجعة لفائدة الشباب ،كما طالبو احلكومة بتنفيذ ما
تعهدت به رؤساء الفرق الربملانية اجتاه أشخاص ذوي اإلحتياجات
اخلاصة.

وجيدر الذكر هنا أن مشروع القانون يتوقع معدل منو الناتج
الداخلي اخلام بنسبة  ،%8.8ومعدل عجز امليزانية يقدر ب
 ،8.5دون احتساب املوارد املتأتية من اخلوصصة.

السيدات والسادة،

السيدات والسادة،

لقد متحور النقاش العام ملشروع القانون يف جانبه املتعلق
بتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية كذلك حول اجلهوية
املتقدمة ،حيث مت تثمني مواصلة احلكومة للمجهود املايل املوجه

لقد اختلفت القراءات األولية ملشروع قانون املالية برسم
السنة املالية  ،8102حيث أن هناك من السيدات والسادة
النواب من وجد يف هذا املشروع خطوة أوىل يف مسار جتديد
النموذج التنموي للبالد ،ومنهم من صنفه يف خانة ابقي قوانني

لدعم اجلهات عرب الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل
والضريبة على الشركات من  4إىل  ،%7إىل جانب اعتمادات
إضافية من امليزانية العامة للدولة.

املالية السابقة ،بعيدا عن تطلعات املواطنني وعن الربانمج
احلكومي املتعاقد بشأنه مع الربملان ،ومفتقدا للمسة السياسية.

إىل ذلك وخبصوص دعم املقاولة وحتفيز االستثمار
انصبت مداخالت السادة والسيدات النواب بداية حول

وفيما خيص تقييم السيدات والسادة النواب ملا محله
املشروع من تدابري ومقتضيات ،مثنوا بصفة عامة ما تبذله احلكومة
من جمهودات يف اجتاه الرفع من اإلعتمادات املرصودة للقطاعات

اإلستثمار العمومي ،على اعتبار أنه يعد رافعة لإلستثمار اخلاص
ودعامة أساسية يف التنمية ،ويف هذا اإلطار كان سؤال التقائية
السياسة والربامج العمومية حاضر لدى العديد من املتدخلني
الذين شددوا على ضرورة ضمان التنسيق والتكامل الالزم على

اإلجتماعية ،وخاصة التعليم والصحة ،حيث بلغ  62مليار درهم
ابلنسبة لقطاع التعليم و 82مليار ابلنسبة لقطاع الصحة.
وأاثر السيدات والسادة النواب مسألة التوظيف ابلتعاقد،
حيث عرب البعض عن رفضهم هلذه السياسة وشددوا على ضرورة
ضمان االستقرار املهين هليئة التدريس وإخراج هذه الفئة من جو
اإلحتجاج وإدماجها يف املنظومة ذات العالقة ،كما طرحوا مسألة
التعاقد يف عالقتها ابلتكوين البيداغوجي الالزم للمتعاقدين.

هذا املستوى لتحقيق الفعالية والنجاعة املتوخاة ،كما عرب بعض
السيدات والسادة النواب عن انشغاهلم بشأن أوضاع بعض
املؤسسات واملقاوالت العمومية اليت تعرف اختالالت على
مستوى حكامتها وتدبريها كما أشرت إىل ذلك تقارير اجمللس
األعلى للحساابت.

ويف قطاع الصحة ،سجلوا أن خلق  4111منصب مايل
مهم ،رغم أمهيته يبقى دون سد اخلصاص الذي تعرفه العديد من
املؤسسات اإلستشفائية.

وخبصوص اإلستثمار اخلاص وما تسعى إليه احلكومة من
حتفيز يف هذا الشأن سجل السيدات والسادة النواب ابرتياح
اإلجراءات اليت تضمنها مشروع قانون املالية يف املوضوع
واملتجسدة يف تصفية الدين الضريبة على القيمة املضافة املرتاكم

ويف جانب التشغيل ،ربط السيدات والسادة النواب بني
مطلب التشغيل واالحتجاجات اليومية وهجرة األدمغة للعديد من

خالل السنوات املاضية ابلنسبة للقطاع اخلاص وكذا املقاوالت
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العمومية ،كما مثنوا اآلليات الرامية إىل حتسني شروط ولوج

فبالنسبة لقطاع التعليم أكد السيد الوزير أنه رغم ما

الشركات الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا للتمويل ،وكذا مراجعة
األسعار احلالية للضريبة على الشركات هبدف مالءمتها مع
خصوصيات الشركات الصغرى واملتوسطة خاصة عرب تقليص
سعر الضريبة املذكورة من  %81إىل  .%0577ويف هذا السياق

حققته بالدان من إجيابيات يف هذا اجملال ،أن هناك حتدايت
مرتبطة ابألساس ابهلدر املدرسي ،وتعميم التعليم األويل وضعف
اجلودة ،وأنه سيتم رفعها يف إطار تنزيل رؤية اسرتاتيجية إلصالح
منظومة الرتبية والتكوين ،وجوااب على مسألة التعاقد أورد السيد

شدد معظم املتدخلني على ضرورة مراجعة النظام اجلبائي يف اجتاه
توسيع وعائه وإدماج القطاع غري املهيكل ،وتقييم اإلعفاءات
الضريبية ذلك أن اإلقرتاحات احلكومية على مستوى املدونة العامة
للضرائب تعترب حمتشمة.

الوزير أن املتعاقدين يتمتعون جبميع الضماانت واإلمتيازات
املمنوحة لزمالئهم النظاميني يف ما يتعلق ابألجر والرتقي والتغطية
اإلجتماعية وابقي احلقوق األخرى املنصوص عليها يف القانون
األساسي للوظيفة العمومية ،كما يتقيدون بنفس واجبات موظفي
اإلدارات العمومية.

السيدات والسادة،

هذا ،وأشار السيد الوزير أن قطاع الصحة وعلى الرغم
من استفادته من إمكانيات مالية وبشرية فالزال يعرف جمموعة
من التحدايت على مستوى احلكامة والتوزيع اجملايل للموارد
البشرية ،وضمان الولوج للخدمات اإلستشفائية وخاصة حلاملي
بطاقات رميد.

وتفاعال مع ما متت إاثرته من مالحظات وما مت التعبري
عنه من مواقف بشأن شىت مضامني املشروع ،ذكر السيد وزير
اإلقتصاد واملالية أن مشروع القانون مت إعداده يف إطار التنسيق
التام بني مكوانت األغلبية ابستناذ إىل التوجهات امللكية السامية،
جلاللة امللك ،حفظه هللا ،وإىل الربانمج احلكومي ،وشدد على
ثالث أولوايت:

وفيما يتعلق ابلتشغيل أفاد السيد الوزير أن أبرز نقاط
الضعف يف منوذج التنمية واإلقتصاد احلايل تتجسد يف حمدودية
نسبة منو يف إحداث فرص الشغل موضحا أن حل إشكالية
التشغيل مير عرب تقوية دور املنظومة التعليمية يف أتهيل الشباب

أوال-القضية الوطنية األوىل وما تتطلبه من يقظة وتعبئة مجاعية يف
مواجهة خصوم الوحدة الرتابية.

اثنيا-القضااي اإلستعجالية املرتبطة ابلتعليم والصحة والتشغيل

لولوج سوق الشغل ،ودعم ومواكبة املقاولة وبتحفيز اإلستثمار
اخلاص وتشجيع املقاوالت املبتدئة واملبتكرة.

وبرامج احلماية اإلجتماعية وإعادة الثقة للمقاولني ،للمقاولة
واستعادة دينامية االستثمار.

وبشأن تقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،أعلن السيد
الوزير أن احلكومة أعدت مشروع قانون خاص ابلسجل
اإلجتماعي املوحد ،والذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة

اثلثا-املسامهة كل من موقعه وحبسب مواقفه ومرجعياته يف تقدمي
مقرتحات بشأن إعادة صياغة النموذج التنموي املنشود لبالدان،

واعترب أن املطالب اإلجتماعية امللحة واملشروعة للمواطنني وحتقيق
العدالة اإلجتماعية واجملالية ،وكذا دعم االستثمار أولوايت أكد
عليها جاللة امللك ،يف خطبه األخرية ،جيب التفاعل معها.

لتوحيد املعلومات اإلجتماعية واالقتصادية للمواطنني واألسر،
وأعطاء رؤية واضحة حول الفئات اهلشة والفقرية اليت تستجيب
لشروط اإلستفادة من اإلعاانت والربامج اإلجتماعية.
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 85وذلك يف إطار تصفية دين الضريبة على القيمة املضافة لفائدة
اجملمع ،والذي يبلغ  81.7مليار درهم حىت متم مارس .8102

وعلى مستوى ما جاء من تساؤالت خبصوص اإلستثمار
ودعم املقاولة حرص السيد الوزير يف جوابه على الربط بني مردودية
االستثمارات العمومية من حيث خلق الثروة وإحداث فرص
الشغل ودورها يف خلق البنيات األساسية لتطوير اإلستثمارات
اخلاصة املسؤولة بشكل مباشر عن خلق فرص الشغل ،وعالقة

وبعد ذلك شرعت اللجنة يف الدراسة التفصيلية ملختلف مواد
املشروع القانون املايل املذكور طبقا للضوابط املنصوص عليها يف
املادة  028من النظام الداخلي جمللس النواب؛

بذلك استعرض السيد الوزير ما حققه خمطط املغرب األخضر من
نتائج إجيابية إن على مستوى الصادرات أو على املستوى
اإلجتماعي أو على املستوى خمتلف سالسل اإلنتاج.

السيدات والسادة،
لقد حاولت من خالل هذه املقدمة أن أعرض أمامكم
ملخصا للمجهودات اليت كرستها جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية
مبجلس النواب ،لدراسة مشروع قانون املالية والذي جتدون بشأهنا
أبوااب خصصت للمناقشة العامة ،وجواب السيد الوزير واملناقشة

وخبصوص املؤسسات واملقاوالت العمومية أكد السيد
الوزير أن املشاكل املرتبطة برتاكم مديونيتها والضغط املتزايد على
خزينتها تفرض القيام إبعادة هيكلتها ،مضيفا أنه مت إطالق
احلوارات اإلسرتاتيجية مع هذه املؤسسات واملقاوالت هبذا
اخلصوص ،كما مت إطالق برانمج تفويت املقاوالت العمومية
للقطاع اخلاص مع إمكانية حتويل بعض املؤسسات العمومية ذات
الطابع التجاري إىل شركات مسامهة وفتح رأمساهلا للخواص.

التفصيلية ملواد مشروع قانون املذكور وجواب احلكومة ،مث خمتلف
مقرتحات التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها وعلى اجلزء
األول من ذات املشروع.
وابملناسبة امسحوا يل أن أتوجه ابلشكر للسيد الوزير على
تفاعله اإلجيايب والصريح مع تساؤالت ومالحظات السيدات

وبشأن دعم اإلستثمار اخلاص وجوااب على تساؤالت
السيدات والسادة النواب ،أفاد السيد الوزير أنه سيتم اإلخراج
السريع مليثاق اإلستثمار وابقي القوانني اليت دعا إليها جاللة
امللك ،حفظه هللا ،يف خطاب العرش ،وإصالح املراكز اجلهوية

والسادة النواب وللسيد عبد هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن
تسيريه الجتماعات اللجنة ،وإىل جانبه األطر اإلدارية بلجنة املالية
والتنمية االقتصادية ابجمللس ،واليت عملت جاهدة من أجل تسهيل
عمل السيدات والسادة النواب.

لإلستثمار ،ومل يفت السيد الوزير التذكري ابملناظرة الوطنية اليت
تعتزم الوزارة عقدها يف حبر السنة القادمة حول إصالح النظام
اجلبائي مبا فيه احمللي توخيا لعدالة ضريبية أكرب ومحاية لدافعي

وتتوجيا ألشغال اللجنة فقد خصصت هذه األخرية يومي
اجلمعة  2و 01نوفمرب  8102لتلقي مقرتحات التعديالت
حيث توصلت مبقرتحات تعديالت بلغت يف جمموعها 884
تعديال  4تعديالت من طرف احلكومة 60 ،تعديل من طرف
فرق وجمموعة األغلبية  26تعديال من فريق األصالة واملعاصرة،

الضرائب ،وأوضح فيما خيص التصفية الكلية للضريبة على القيمة
املضافة املرتاكمة خالل السنوات املاضية ابلنسبة ملقاوالت القطاع
اخلاص وكذا املقاوالت العمومية والبالغ  41مليار درهم أنه مت
التوقيع يف  01أكتوبر  8102على إتفاق مت مبوجبه حتويل

 71تعديال من طرف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية و08
تعديال من النائبني مصطفى شناوي وعمر بالفريج عن احلزب
اإلشرتاكي املوحد ،ويف اجتماعها املنعقد يوم األحد  00نوفمرب

مستحقات اجملمع الشريف للفوسفاط للمؤسسات البنكية بغرض
تسديدها من طرف الدولة وفقا جلدول زمين ميتد على الفرتة 02
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 8102صادقت جلنة املالية والتنمية على مواد اجلزء األول من

آليات وإجراءات واعتمادات قانونية ومالية للوفاء ابلتزاماهتا

مشروع قانون املالية رقم  21.02برسم السنة املالية  8102كما
يلي:

املتضمنة يف الربانمج احلكومي الذي صادق عليه جملس النواب
طبقا ألحكام الفصل  22من الدستور ،ومبا ميكن من االستجابة
حلاجيات وانتظارات املواطنني واملواطنات.

املوافقون42 :

ويف البداية البد أن أبدأ حبمد هللا سبحانه وتعاىل على
نعمة األمن واألمان واالستقرار اليت تنعم هبا بلدان وعلى ما من به
علينا سبحانه من أمطار اخلري والربكات ونسأله سبحانه وتعاىل
املزيد من فضله وكرامه.

املعارضون31 :
املمتنعون :ال أحد
شكرا السيد الرئيس ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس ،وحنن جنتمع اليوم يف هذه اللحظة الدقيقة
نتذكر أن بالدان عاشت وما تزال على إيقاع تفاعالت متالحقة
أتيت يف ظل تنامي دينامية واسعة على مستوى الوعي الوطين
اجلماعي وتعرف تنامي املطالب االجتماعية واالقتصادية اليت تعرب

السيد الرئيس:
شكرا جزيال للسيد املقرر ،ننتقل اآلن إىل املناقشة العامة
إبعطاء الكلمة للسيد الرئيس إدريس األزمي اإلدريسي ابسم فريق
العدالة والتنمية.

عنها االحتجاجات الفئوية واجملالية وخمتلف التعبريات الشعبية،
وهو ما جتلى يف احلسيمة وزاكورة وجرادة وغريها ،وكذا يف إنتاج
أشكال جديدة للفعل اجلماعي متثلت يف محلة املقاطعات جملموعة

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة
والتنمية:

من البضائع ،وهو ما جعل املزاج العام موسوما بتنامي القلق
االجتماعي املطبوع أبشكال خمتلفة من التوتر يرتجم ابحتجاجات
خمتلفة وبربوز بعض الظواهر املؤملة كشبكات للهجرة غري الشرعية
تستغل الوضع االجتماعي وابخلصوص لفئة الشباب ،كل هذا

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم
على سيدان حممد رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني،
السيد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،

يتطلب منا مجيعا توفري التفاعل االستباقي واإلجيايب مع مطالب
املواطنني ومع ما حتمله من رسائل تثري االنتباه إىل إشكاالت
سياسية وإشكاالت يف السياسات العمومية ويف إنتاج الثروة

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
جنتمع اليوم لنناقش مشروع قانون املالية  8102وهي

واختالالت تدبريها وتوزيعها وبلورة حلول ملعاجلة اجلدية واملسؤولة
لألسباب والدواعي احلقيقية اليت تكمن وراء ذلك وجتاوز منطق
املعاجلات الظرفية والتفاعالت املناسباتية والشكلية بشكل ميكن
بالدان من ربح رهان اإلصالح واإلستقرار والتنمية.

فرصة سنوية مهمة للوقوف بنفس مستقبلي الستخالص الدروس
والعرب مبا طبع السنة املنصرمة من تطورات وأحداث على
املستوايت السياسية واحلقوقية واالقتصادية واالجتماعية ،وكذا
لتقييم السياسات والربامج واملشاريع العمومية واالطالع

وهي مناسبة لنثمن عاليا القرار امللكي السامي ،القاضي
ابلعفو على عدد من معتقلي أحداث احلسيمة ومعتقلي ما يسمى

ابخلصوص على ما برجمته احلكومة من خالل هذا القانون من
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ابلسلفية اجلهادية وهو ما يتناغم مع املقاربة املغربية املتميزة

لشعاراتنا حول الدميقراطية واستقاللية القرار احلزيب وانسجام

واحلكيمة يف معاجلة اإلشكاالت واملبنية على التصاحل واملعاجلة
الشمولية للتوترات االجتماعية ،ونتمىن أن يستمر هذا النفس
اإلجيايب واملبادرات احلكيمة من أجل امتصاص خملفات هذه
األحداث مؤكدين من جهة أخرى على أمهية احلرص على توفري

املواقف واملواقع ويضع اجلميع يف حرج أمام سؤال السياسة اجلادة
واملسؤولة اليت ختلق األمل وتفتح اآلفاق وتنمي الشعور ابالنتماء
وتعزز املواطن وعالقة آبخر هذه التفاعالت ،واليت ظهرت بعد
قرار إضافة ساعة إىل التوقيت القانوين للمملكة فإننا ابلفريق ندعو

شروط احملاكمة العادلة لكل املتابعني أمام القضاء والعمل على
تعزيز حتصيل حرية الصحافة املسؤولة وضمان حرية التعبري.

احلكومة إىل مواصلة احلوار واملزيد من اإلنصات وحسن التفاعل
بغرض تعبئة الشروط الالزمة لضمان حسن اعتماد التوقيت اجلديد
يف أجواء مناسبة حتقق املقصد واملصاحل الوطنية الداعية إىل اختاذ
هذا القرار وأتخذ بعني االعتبار إكراهات املواطنات واملواطنني.

كما نعرب عن ارتياحنا بدعوة جاللته ،يف خطاب افتتاح
هذه السنة التشريعية إىل اعتبار هذه املرحلة مرحلة شعارها ربط
املسؤولية والعمل اجلاد ودعوته إىل التعبئة الشاملة والعمل اجلماعي

وبغض النظر عن ما ميكن تسجيله من مالحظات
وانتقادات على طريقة اعتماد هذه الساعة من تسرع أو ارتباك
فإننا نسجل إبجيابية أن احلكومة تفاعلت مع هذه املالحظات
واالنتقادات بصدر رحب وعقدت سلسلة من اللقاءات مع
مجعيات اآلابء والنقاابت التعليمية لبلورة حلول عملية للتوقيت

يف ظل احرتام القناعات واالختالفات يف املسامهة يف دينامية
اإلصالح اليت تعرفها بالدان وحرصه على مواكبة اهليئات السياسية
وحتفيزها على جتديد أساليب عملها مبا يساهم يف الرفع من
مستوى األداء احلزيب ومن جودة التشريعات والسياسات
العمومية.

املدرسي وتفويض مالئمته مع الواقع احمللي للجهات املسؤولة
جهواي وإقليميا ،وهناك وبقدر ما نؤكد على ما يضمنه الدستور
والقانون من حرية التظاهر والتجمع السلمي وما سجلناه إبجيابية

وهنا نؤكد على الدور الكبري لألحزاب السياسية الوطنية
يف أتطري اجملتمع ونعترب أن احلفاظ على استقالليتها وفعاليتها
أساسي يف البناء الدميقراطي وهو صمام أمان لضمان ممارسة
رشيدة للفعل الدميقراطي ومتوازنة حلرية التعبري ،كما نعترب أن إعادة

من تعامل احلكومة والقوات والسلطات األمنية بطريقة مسؤولة
وهبدوء مع خمتلف التظاهرات واملسريات ،فإننا نستنكر بقوة بعض
املمارسات املشينة واملعزولة واليت ال تليق بناشئتنا مبا متثله من جتاوز
للقانون ،ومس ابلرموز الوطنية من مثل إحراق العلم الوطين ،وهي

الثقة يف الفعل السياسي ويف الفاعل السياسي والرفع من شأهنما
مسؤولية اجلميع فهي مسؤولية الدولة أوال وهي مسؤولية األحزاب
ومسؤولية اجملتمع ،إذ ال ميكن ألي منوذج تنموي أن ينجح وينفذ

ممارسات نعتربها خطا أمحرا ال ميكن التساهل معها أو القبول هبا
حتت أي ذريعة حفاظا على املشرتك الوطين ،وضماان لإلستقرار
واألمن ،ورعيا ملمارسة احلرايت يف نطاق املواطنة واحلرية املسؤولة

إىل قلب اجملتمع إال ابستعادة الثقة يف العملية السياسية وبتعزيز
املناخ السياسي احلر وترسيخ االختيار الدميقراطي وتوفري شروط
التنمية العادلة.

وتالزم بني حقوق وواجبات املواطن .فالعلم الوطين جيسد رمزا
كبريا للوحدة الوطنية ،ولتضحيات جسام ودماء زكية طاهرة قدمها
آالف الشهداء من أبناء الوطن دفاعا عن استقالل ووحدة
واستقرار وأمن الوطن واملواطنني ،وهو رمز للجميع.

وهنا ال يفوتنا أن نسجل بكل أسف أن بعض احملطات
واالستحقاقات من مثل انتخاب رئيس جملس املستشارين تعطي
إشارات سلبية عن مساران الدميقراطي مبا تشكله من امتحان
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السيد الرئيس،

الثغور ،وملا تقوم به من أدوار إنسانية نبيلة ،كما حنيي وندعم
جهود رجال ونساء األمن الوطين والدرك امللكي وخمتلف األجهزة
األمنية والقوات املساعدة والوقاية املدنية الذين يسهرون ليل هنار
بوطنية ويقظة ومهنية وتفان على استقرار وأمن الوطن واملواطنني
حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك.

ويف ما يتعلق بقضيتنا الوطنية األوىل ،أييت مشروع القانون
املايل هلذه السنة يف ظرفية حساسة ومفصلية تتميز بدينامية جديدة
على مستوى جملس األمن ،ابعتباره اهليئة الدولية الوحيدة املكلفة
برعاية مسار التسوية ،من خالل إعادة إطالق املفاوضات ،كما
تتميز هذه الظرفية مبواصلة حتقيق مكتسبات هامة لصاحل بالدان،

وهي مناسبة لنثمن عاليا مضمون اخلطاب امللكي
السامي ،مبناسبة الذكرى الثالثة واألربعني للمسرية اخلضراء ،الذي

يف إطار الوضوح يف املبادئ والثبات يف املرجعيات اليت يرتكز
عليها املوقف املغريب ،كما حددها جاللة امللك ،يف خطابه مبناسبة
الذكرى الثانية واألربعني للمسرية اخلضراء ،واملتمثلة أساسا يف أنه

أكد على استعداد املغرب للحوار املباشر والصريح مع اجلزائر
الشقيقة ،من أجل جتاوز اخلالفات الظرفية واملوضوعية اليت تعيق
تطور العالقات بني البلدين الشقيقني ،واقرتاح جاللته ،إحداث

ال ألي حل لقضية الصحراء خارج سيادة املغرب الكاملة على
صحرائه ،ومبادرة احلكم الذايت ،والرفض القاطع ألي جتاوز أو
حماولة للمس ابحلقوق املشروعة للمغرب ومبصاحله العليا.

آلية سياسية مشرتكة للحوار والتشاور ،وذلك هبدف معاجلة واقع
التفرقة واالنشقاق داخل الفضاء املغاريب مبا يتناقض مع القواسم
واملصاحل املشرتكة لشعوب املنطقة .ونتمىن صادقني أن يتفاعل
أشقائنا ابجلزائر مع هذه املبادرة ،اعتبارا ملا جيمع شعوبنا من أواصر

ويف املقابل ،نسجل حالة من التيه والتخبط عند خصوم
وحدتنا الرتابية ،وهو ما جيسده تزايد اإلستفزازات واخلطوات
املتهورة ،حيث قام االنفصاليون مبحاوالت عدة على مستوى

األخوة ،ووحدة الدين واللغة ،وانطالقا من اترخينا وكفاحنا
املشرتك ،ومسامهة يف صنع مستقبلنا ومصريان املشرتك مبا حيقق ما
تطمح إليه شعوبنا من حرية ودميقراطية وعيش كرمي ومسامهة يف

"الكركرات" و"بئر احللو" و"تيفارييت" ،قبل أن ينحنو أمام ردود
الفعل القوية للمغرب واملغاربة ،وقرارات جملس األمن لتعود
املليشيات االنفصالية إىل اإلنسحاب والرضوخ .وقد كان رد

تعزيز األمن واالستقرار ابملنطقة وحتقيق التنمية والتغلب على
عوامل الفرقة واإلحباط والتخلف.

املغرب على هذه اإلستفزازات واملناورات حامسا وقواي ،كما أن
الشعب املغريب عرب بقيادة جاللة امللك ،عن موقف موحد وصارم
جتاه هذه اإلستفزازات ،يعززه اإلمجاع الوطين الثابت واجلبهة
الداخلية املوحدة حول ثوابت األمة ووحدهتا الرتابية.

وخبصوص قضااي أمتنا العربية واإلسالمية ،نعتز يف إطار
اإلمجاع الوطين الرمسي والشعيب ابلدعم املوصول واملساندة املطلقة
والتضامن الوثيق للشعب املغريب قيادة وشعبا للقضية العادلة
لشعبنا الفلسطيين البطل ،وحقه الثابت يف إقامة دولته على أرض
فلسطني وعاصمتها القدس الشريف .ونندد مرة أخرى ابلقرار
اجلائر للوالايت املتحدة األمريكية بنقل سفاراهتا إىل القدس،
وبكل ما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم واعتداء ومهجية يومية،
ويف مواجهات مسرية العودة السلمية والبطولية.

وهبذه املناسبة ،ندعو احلكومة إىل مواصلة إعطاء األولوية
الالزمة لتنفيذ إجناز املشاريع املربجمة يف إطار النموذج التنموي
اجلديد ألقاليمنا اجلنوبية ،مبا يضمن تعزيز اإلزدهار والتنمية هلذه
األقاليم ،ومسامهة أبنائها يف تدبري شؤوهنم .ونغتنم هذه الفرصة،
لنتوجه بتحية تقدير وإكبار إىل قواتنا املسلحة امللكية املرابطة على
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الصف واملصري املشرتك وحيصن منطقتنا وعمقنا من خماطر التشرذم
واالنقسام.

ونسجل ابرتياح قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف يونيو
املاضي ،إبدانتها الستخدام إسرائيل للقوة مع املدنيني
الفلسطينيني ،ومطالبتها لألمني العام أبن يقدم مقرتحات بشأن
سبل ووسائل ضمان أمن ومحاية وسالمة الفلسطينيني .ومن جهة
أخرى ،نندد وندعو اجلميع إىل اليقظة واحلذر يف املواجهة

السيد الرئيس،
وخبصوص دعم اخليار الدميقراطي ودولة احلق والقانون،
ومواصلة إصالح منظومة العدالة وتدعيم سيادة القانون واستقاللية
القضاء .البد أن نقف عند التحول الكبري الذي شهدته بالدان
هذه السنة ،والذي جتلى أساسا يف إرساء السلطة القضائية ويف
نقل اختصاصات وزير العدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة

والتصدي لبعض املمارسات املعزولة اليت يقوم هبا البعض يف سياق
السعي إىل التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاشم ،كالقيام بزايرات
مشبوهة للكيان الغاصب ،وتيسري زايرة بعض جمرمي احلرب
لبلدان ،وهذا ما سنتصدى له مع شعبنا الويف هلذه القضية ،ولن
نسمح جبر بلدان ملستنقعات التطبيع واخليانة.

النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة .وككل إصالح جديد وكبري،
يغري جذراي منوذجا وتوازان كان قائما منذ عقود ،البد أن يثري
خماوفا وقلقا لدى الرأي العام ،وهو يتابع خطواته األوىل وال سيما
إذا تتالت جمموعة من املساطر واإلجراءات والدعاوى ال يستوعبها

كما نعتز يف هذا املقام ،ابلدور اإلجيايب الكبري جلاللة امللك،
ابعتباره رئيس جلنة القدس على مبادراته يف دعم فلسطني
واملقدسيني ،سواء من خالل إقامة مستشفى ميداين بغزة ،أو
إرسال املساعدات لكل الفلسطينيني دعما هلم على صمودهم

جيدا الرأي العام ،وتثري لديه تساؤالت وخماوف حول مدى احرتام
القانون ،وضمان املتابعة واحملاكمة العادلة بشأهنا .وهنا البد من
التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز احلماية القانونية والقضائية

البطويل يف وجه بطش الصهاينة املغتصبني ،والذي وبعد أن وجه
رسالتني إىل الرئيس األمريكي واألمني العام لألمم املتحدة ،مؤكدا
فيهما أن أي مساس ابلوضع القانوين والسياسي والتارخيي للقدس

حلقوق اإلنسان ،وحرية الصحافة والتعبري ،وتوفري شروط احملاكمة
العادلة ،والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل
واإلنصاف وصيانة حقوق وحرايت املواطنني واملواطنات يف إطار
من التالزم بني احلقوق والواجبات.

ستكون له تداعيات خطرية على السالم يف املنطقة ،عرب مرة
أخرى يف رسالته إىل املشاركني يف املؤمتر الدويل اخلامس حول
القدس املنعقد ببلدان يف يونيو  ،8102أن القدس كانت وال تزال
عاصمة لفلسطني ،وأن قرار الوالايت املتحدة األمريكية هي خطوة

وخبصوص إقرار القوانني التنظيمية واملؤسسات الدستورية،
نسجل وفاء احلكومة ابلتزامها يف الربانمج احلكومي إبحالة
القانونني التنظيميني لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية ،وللمجلس
األعلى للغات والثقافة املغربية ،وتنسيقها مع الربملان هبدف اعتماد
القوانني التنظيمية املتعلقة بتنزيل الدستور ،وقوانني هيئات احلكامة

مرفوضة وتتعارض مع القانون الدويل ومع قرارات جملس األمن
الدويل.
وجندد إشادتنا مبواقف وجمهودات جاللته ،مبا يتمتع به من
مصداقية واعتبار وتقدير ابملبادرة للتضامن والتآزر مع الدول
الشقيقة ،وتعزيز العالقات األخوية والتارخيية والشراكة

والدميقراطية التشاركية احملالة على الربملان ،ومن ضمنها القانون
التنظيمي املتعلق ابلدفع بعدم دستورية القوانني ،والقانون املتعلق
هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،والقانون املتعلق

االسرتاتيجية املتعددة األبعاد اليت جتمع بني دولنا مبا خيدم وحدة

ابجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي واجمللس الوطين
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تقييم السياسات العمومية طبقا ألحكام الدستور .وهنا نسجل

حلقوق اإلنسان ،ومؤسسة الوسيط .وندعو احلكومة إىل تسريع
استكمال القانون املنظم جمللس اجلالية املغربية ابخلارج.

إبجيابية ما مت على مستوى مقرتحات القوانني ،وإن مل يكن السيد
الوزير ،ما زال داك الشي شوية ،دفعو إيوا غري سرعو ،أغلبية
ومعارضة .ما مت تسجيله على مستوى مقرتحات القوانني ،وندعو
احلكومة إىل مزيد من التفاعل اإلجيايب مع املبادرات التشريعية

ومن جهة أخرى ،ندعو احلكومة إىل ضرورة السعي إىل
ت سريع إخراج وتقدمي الدعم الكامل هلذه اجملالس واهليئات ،يف
حلتها الدستورية اجلديدة وتركيبتها القانونية اجلديدة يف أقرب وقت
حىت تقوم بدورها يف تكامل مع ابقي املؤسسات الدستورية
األخرى ،ومن ضمنها جملس املنافسة ،لتمكينه من القيام بدوره

الربملانية ،هنا خصنا نتجاوزو ديك املنطق والواقع التقليدي دايل
أن احلكومة وحدها تشرع ما زال هاذ املنطق الدستوري اجلديد ما
زال ما بغيناش ندخلو فيه ،راه الربملان هو اللي عندو التشريع

على الوجه األكمل كضامن للمنافسة احلرة يف احلقل اإلقتصادي
واجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي ،واهليئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة .ومن هنا نتساءل عن سبب التأخر يف إخراج

واملبادرات التشريعية الربملانية راه ستكون مهمة ،وتسرع العملية،
وحتل إشكاليات كبرية من خالل الربملان .فداك املنطق التقليدي
دايل احلكومة ،األمانة العامة للحكومة خصنا نتجاوزوه.

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تركيبته اجلديدة ،واآلليات
الوطنية حلماية حقوق اإلنسان ومن ضمنها اآللية الوطنية للوقاية
من التعذيب ،بعد أن كما تذكرون هذا اجمللس ،الربملان تفاعل
إجيابيا مع إخراج هذا اجمللس ألننا نريد أن حنافظ على املؤسسات

كما نثمن ما مت تسجيله على مستوى مراقبة وتقييم السياسات
العمومية ،كصندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية ،وصندوق
التجهيز اجلماعي ،وصندوق دعم التماسك االجتماعي وغريها..

الدستورية اليت حتمي الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بالدان ،ونريد
أن حنافظ على صورة بلدان داخليا وخارجيا .لألسف الربملان
تفاعل إبجيابية وبسرعة مع هذا اجمللس ،لكن من بعد بدا وكأن

لكننا ال نفهم ومن موقعنا يف األغلبية ،وانطالقا من حرص الفريق،
ودوره الكبري وامللتزم يف كل احملطات ،وحضوره النوعي واملتميز يف
اللجان واجللسات العامة ،ال ميكن أن نتفهم أو أن نتغافل عن

األمر عادي ،وكأنه ليس هناك أية سرعة وأية استعجالية ،فلذلك
هذا اجمللس ينبغي أن أيخذ طريقه إىل الوجود من خالل تركيبة
جديدة ،ومن خالل ترتيب اآلليات الوطنية حلقوق حلماية حقوق
اإلنسان.

الغياب املتكرر وغرياملربر لبعض الوزراء يف جلسات األسئلة
الشفوية ،وختلفهم عن االستجابة لعقد جلان نيابية ملناقشة مواضيع
هامة وطارئة هتم الرأي العام الوطين واملصلحة الوطنية .السيد
الوزير ،اطلعوا على اخلزان دايل الطلب دايل عقد اللجان غريب،

ومن جهة أخرى ،نذكر ابلتزام احلكومة يف الربانمج احلكومي

يف الوقت اللي الربملان كلما طلب منه تيجي وزير أو السيد رئيس
احلكومة أو احلكومة تطلب من الربملان أن يعقد جلسة عامة أو
أن يعقد جلنة خمصصة لقضااي وطنية تنجيو تنجريو وابلليل،

احنا تنعقلو على داك الشي اللي درانه ،على داك الشي وقفناعلى هاذ اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،تنلتزمو وتنوفيو خاص
يكون الوفاء .-ومن جهة أخرى نذكر ابلتزام احلكومة يف الربانمج
احلكومي إبقامة عالقات تعاون بناء وتواصل مستمر مع الربملان،

وابلتايل خاص احلكومة يكون عندها نفس حرصا على بلدان
ماشي قضية دايل أغلبية ومعارضة ،احلكومة راها مؤسسة ،الربملان
راه مؤسسة خاص احلكومة تستجب للطلبات دايل عقد اللجان
ودايل اجللسات العامة مع الربملان.

يف إطار احرتام اتم لفصل السلط وتعاوهنا الوثيق واملثمر ،وتفاعل
احلكومة اإلجيايب مع املبادرات التشريعية والرقابية ،وكذا مبادرات
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قلت ،يف الوقت الذي يستجيب فيه الربملان وبسرعة وكلما

وسنقوم أبدواران كما جيب ألن احلفاظ والدفاع على مصاحل بالدان

دعي إىل ذلك إىل عقد جلسات عامة أو جلان للمسامهة يف
معاجلة مواضيع صعبة قياما أبدواره الدستورية ومسامهة منه يف
تلطيف األجواء واحلفاظ على الثقة واالستقرار وللدفاع عن
القضااي واملصاحل الوطنية والتصدي خلصوم وحدتنا الرتابية

العليا ،وثوابتها اجلامعة وأمنها ،واستقرارها ،وتالحم كل مكوانت
شعبها وخريه ،ال ميكن أن يساوم أو يقايض أو يستبدل أبي
مصلحة دنيا أو أغلبية.
وهنا غنقول واحد الكلمة ،الفاعل السياسي واملسؤول
السياسي والسيما إن كانت احلكومة عليه أن ينتقي كلماته وأن
خيتارها ،ألن الكلمة دايل الوزير ليست كلمة اتئهة أو اعتباطية،

ومصاحلنا الوطنية .كما ال ميكن أن نتفهم ،أو نقبل أية حماولة
لفرض طريقة معينة يف النقاش والتسيري من مثل االقتصار على
النقاش السياسي والنقاش التقين ،هذا راه برملان ما كاينش النقاش

وهي كلمة ال تساعد -الكلمات البذيئة والسيئة -ال تساعد على
مواصلة حفاظ استقرار ببلدان ،ما كاينش التخريب يف البالد،
كاين أحزاب وطنية جادة تؤدي أدوارها الدستورية وتساهم يف
استقرار بلدها ويف أمنه ،فكل واحد حيضي فمو.

السياسي والنقاش التقين ،كاين النقاش السياسي والنقاش التقين
خملطني يدو يف يد خوه .أو تقليص الزمن النيايب واختصاره أو
السعي إىل تغييب بعض قطاعات عن منطق املساءلة وتقييم
السياسات العمومية ،فأي برملان هذا الذي ميكن أن يفرط يف
أدواره الدستورية والسياسية والرقابية؟

ويف موضوع آخر ،وخبصوص املهمة االستطالعية املؤقتة
حول أسعار بيع احملروقات السائلة للعموم وشروط املنافسة بعد
قرار التحرير ،واليت شكلت حداث رقابيا مهما ونوعيا خالل هذه
السنة .يؤكد الفريق اعتزازه مببادرته إىل اقرتاح تشكيل هذه املهمة

ولذلك نقول بكل مسؤولية كفريق برملاين حيرتم نفسه ،وويف
ألدواره اليت يؤديها مبوضوعية وإخالص وبنية حسنة إن التعايل
على املؤسسات ،وعدم احرتام مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة أمام
الربملان ،هو الذي يؤدي إىل عدم مراعاة االستباقية واالستماع

االستطالعية ،ومبسامهته يف تفعيل آلية من آليات العمل الربملاين
اجلاد واملسؤول واالستباقي ،يف إطار مهامه الدستورية الرقابية على
قطاع اقتصادي ،رقابية على قطاع اقتصادي ،ولذلك فنواب األمة
يتفاعلون مع انتظارات وتعبريات املواطنني ودفاعا عن حقوقهم
املشروعة وخدمة للصاحل العام.

فقط إىل األصوات املمجدة ،وعدم االنتباه يف الوقت املناسب إىل
األخطاء وتداركها يف حينها ،مما جينب بالدان الزالزل السياسية،
فكما يقال " :رحم هللا امرئ أهدى إيل عيويب" .فهذا هو دور
ممثلي األمة يف التنبيه والتبليغ لصوت املواطنني ،وعلى احلكومة

وهنا البد أن نؤكد مرة أخرى إشادتنا إبصالح صندوق

وكل الوزراء ،وكل القطاعات ،بدون استثناء أن تتجاوب مع
الربملان وأن ختضع لرقابته مبا يعرف ابإلجنازات ويثمنها وهي كثرية،
ويقوم االختالالت ويتداركها وهي كذلك كثرية ،فالكمال هلل

املقاصة ،ورفع الدعم عن احملروقات الذي اعتمدته احلكومة
السابقة برائسة األستاذ عبد اإلله بنكريان ،بنفس اجتماعي قوي،
وبتحرير لرقابة مالية الدولة وبتوفري االعتمادات الالزمة اليت نفتخر

وحده ،والعمل البشري بقدر ما حيالفه النجاح بتوفيق هللا وتيسريه
والتعاون والتناصح ،بقدر ما هو معرض للخطأ والتقصري .وهلذا
الغرض أسس الدستور وأوجب فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا.
فنحن لسنا ولن نكون أغلبية ميكانيكية أو كتلة عددية مصوتة،

هبا اليوم ونزيد يف التعليم ويف الصحة ،وحىت يف املخطط األخضر،
وحىت يف العامل القروي وحىت يف مجيع ..لو مل نقم بتلك
اإلصالحات ،ما كان لنا أن نوفر هذه االعتمادات اليت نفتخر
هبا اليوم ونقول أبننا زدان وندعم القطاعات االجتماعية ،وندعم
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االستثمار ،وندعم املقاولة ونردو  41مليار دايل الدرهم دايل

العدالة والتنمية ملزمة بتقرير مهمة استطالعية وحريصة على

الضريبة على القيمة املضافة ،راه هذا من هذا .كما ننوه
ابلتوصيات اليت توجت عمل املهمة االستطالعية ،وندعو احلكومة
إىل ضرورة اإلخراج الفوري لتوصياهتا كاملة ،وكما قلت ،وسأكرر
وسأعيد هذه مؤسسة برملانية ،هذا تقرير رمسي ما مفاكينش خاص

تطبيقه وتنزيله ،أما اللي عندو شي حاجة يف دماغو وحدة أخرى
ومن غري املهمة االستطالعية يديرها ،ولكن ما يكذبش على
العدالة والتنمية ألنه مازال حي يرزق.
السيد الرئيس،

التقرير ينزل والتوصيات تنزل ،مراعاة ملصلحة االقتصاد الوطين،
ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطن ،هذا راه تقرير ماشي يبقى جالس
يف الرفوف هذا تقرير خاصو يطبق.

بعد هذا السياق الغين ،سأمر إىل حماولة السؤال للجواب
عفوا ،اجلواب هم يسألون وحنن جنيب ،اجلواب على سؤال هل
هاذ مشروع قانون املالية واملميزات دايلو هل تستجيب هلذا

كما نؤكد على ضرورة وأمهية واستعجالية تفعيل جملس
املنافسة ،كهيئة دستورية مستقلة مكلفة بضمان املنافسة احلرة

السياق اللي حتدثنا عليه سابقا؟ أوال نسجل ابرتياح كبري أن
املشروع ينخرط إبرادية يف تنزيل ،السي مبدع غري خليك هاذ
الشي اللي جاي زوين ،نسجل ابرتياح كبري...

واملشروعة والشفافية واإلنصاف يف العالقات االقتصادية ،خاصة
من خالل حتليل وضبط وضعية املنافسة يف األسواق ومراقبة
املمارسات املنافية هلا ،واملمارسات التجارية .وهنا غنوضح واحد
املسألة ألنه يف احلصة دايل التعديالت ،احنا جالسني والناس

السيد الرئيس:
السيد الرئيس ،شيئا ما من االنضباط ،حمبة يف السيد الرئيس.

تيكتبو على برا ،ها مها العدالة والتنمية ،النفاق السياسي ،ما
بغاوش يزيدو يف احملروقات ،ما بغاوش يهبطو من ..التوصيات
دايل اللجنة راها متاحة ومعروفة ،جييب يل شي واحد اللجنة

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة

والتنمية:

السيد الرئيس،

تتقول أبنه اتفقنا على الزايدة يف الضريبة على الشركات دايل
احملروقات ،وال اتفقنا يف اللجنة ويف املهمة االستطالعية على
التخفيض دايل الرسم على االسترياد .اللي اتفقنا عليه وأوصينا به
مجيعا وهو نعتمدو اآلليات اللي كاينة على برا ،مع العلم أن املغرب

أان منضبط للرائسة ،احنا الشرعية عندان يف الدم ،نسجل
ابرتياح كبري أن املشروع ينخرط إبرادية يف تنزيل التوجهات
والتدابري اليت دعا إليه جاللة امللك ،خاصة يف خطايب العرش

من الناحية الضريبية على احملروقات هو األقل تضريبا ،ومع أنه
األقل تضريبا قلنا أودي احلكومة تعتمد واحد اآللية مرنة تطلع
الضريبة ملّي تيكون السوق هابط ،وتتهبط الضريبة ملّي تيكون

وذكرى  81غشت ،وافتتاح السنة التشريعية واليت ركزت بشكل
أساسي على جمموعة من القطاعات اإلجتماعية ،وحتسني حكامة
برامج الدعم واحلماية اإلجتماعية ودعم اإلستثمار والتشغيل
ودعوته احلكومة إلجياد احللول املالئمة والسريعة لقضااي املواطنني
امللحة ،وتسريع مسار إعادة بلورة منوذجنا التنموي؛

السوق طالع ،هاذ الشي اللي اتفقنا عليه ،فكفاان من املغالطات
العدالة والتنمية راه معروف ،كفى من املغالطات ومن نقل ما يدور
يف اللجن بطريقة مغلوطة إىل الرأي العام.

-

اثنيا :نسجل أن مشروع قانون املالية يرتكز مباشرة على

أولوايت وإجراءات الربانمج احلكومي ،الذي صادق عليه جملس
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النواب ،واملتمثلة يف دعم اخليار الدميقراطي ،وترسيخ اجلهوية،

وعلى املستوى اإلقتصادي ،على النموذج التنموي اجلديد أن

وتعزيز النزاهة ،وترسيخ احلكامة اجليدة ،وتطوير النموذج
االقتصادي ،والنهوض ابلتشغيل والتنمية املستدامة ،وتعزيز التنمية
البشرية والتماسك اإلجتماعي واجملايل والعمل على تعزيز اإلشعاع
الدويل للمغرب وخدمة قضاايه العادلة ،وهو ما يعزز الثقة يف

حيرر الطاقات وأن يفسح اجملال للتنافس احلر وحلرية املبادرة
واملقاولة ابعتبارها أساسا إلنعاش اإلستثمار والنمو والتشغيل،
وعدم اإلكتفاء ابملوجود واملسامهة يف تكبري يف الثروة الوطنية عوض
الركون للمواقع واملصاحل املكتسبة وأن يقطع مع تنازع املصاحل

العمل السياسي ،وينسجم مع مبدأ الوفاء ابلعهود واإللتزامات،
ويساهم يف تعزيز تطبيق املبادئ الدستورية ،ومن ضمنها ربط
املسؤولية ابحملاسبة؛

واستغالل مواقع النفوذ واالمتياز يف امليدان اإلقتصادي ،وأن ينهي
املمارسات التجارية غري املشروعة وعمليات الرتكيز اإلقتصادي
واإلحتكار واهليمنة ،وكل املمارسات املخالفة ملبادئ املنافسة احلرة

اثلثا :نسجل كذلك أن مشروع قانون املالية بنفسه

واملشروعة والشفافية واإلنصاف يف العالقات اإلقتصادية ،وعليه
يف األخري على منوذجنا التنموي أن يعزز التضامن والتماسك
اإلجتماعي ،ويوسع احلماية اإلجتماعية ويعززها ويهتم ابلفئات
واجملاالت اهلشة ،وأن يفتح آفاقا جديدة لإلرتقاء اإلجتماعي من

-

االجتماعي املتميز ،يشكل خطوة أوىل ،وإن كانت أوىل غري كافية

على درب مسار جتديد النموذج التنموي مبا محله هذا املشروع
من نفس تضامين يضع أولوايت منسجمة تسعى يف نفس الوقت
وابلتوازن املطلوب إىل دعم القطاعات اإلجتماعية ،وتقليص

خالل الرفع من فعالية املوارد املالية املستثمرة يف الرتبية والتكوين
وتيسري تعليم وتكوين متاح للجميع جبودة عالية يطور الكفاءات
ويشجع اإلربتكار.

الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،وإعطاء دينامية جديدة لإلستثمار
ودعم املقاوالت .وهي مناسبة لنذكر احلكومة بني يدي حماولة
جتديد منوذجنا التنموي ببعض الرسائل املهمة اليت ينبغي أن
أتخذها بعني اإلعتبار على املستوايت السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية.

اآلن ،السيد الرئيس ،غشوفو ما مدى تناغم إجراءات قانون
املالية مع أولوايت العمل احلكومي ،ومع األولوايت اليت حددها
الربانمج ،وسأخلصها يف ثالثة دايل احملاور:

فعلى املستوى السياسي ،البد من التذكري أن جناح وإجناح

اإلجراءات اللي جاهبا املشروع يف احملور اإلجتماعي ،وهي
مهمة ،اإلجراءات اللي جاهبا املشروع يف احملور اإلقتصادي وهي
كذلك مهمة ،واإلجراءات اليت جاء هبا املشروع يف جمال
اإلصالحات.

أي برانمج تنموي ،ومنوذج تنموي رهني ابستعادة الثقة يف العملية
السياسية ،وبتعزيز املناخ السياسي احلر ،وترسيخ اإلختيار
الدميقراطي ،إذ ال تنمية بدون احرتام اإلرادة الشعبية ،وال تنمية
بدون دميقراطية ،وال دميقراطية بدون استقالل القرار احلزيب ،لذا
فعلى النموذج التنموي أن يرصد اإلجنازات يف جمال احلقوق
واحلرايت وأال يسمح أبي تراجع عن كل املكتسبات اليت حققتها
بالدان وأن تكون له القدرة على أن يفتح كل ما كانت احلاجة إىل

ففي احملور اإلجتماعي نسجل ابرتياح كبري اإلجراءات اليت
اعتمدهتا احلكومة يف الرتكيز على دعم القطاعات االجتماعية
وتقليص الفوارق اإلجتماعية واجملالية ،وسأذكر يف هاد اخلصوص
مبجموعة من اإلجراءات تنويرا للرأي العام الوطين:

ذلك آفاقا جديدة على درب الدميقراطية واملواطنة امللتزمة وحقوق
اإلنسان؛
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يصلح ،أما جنيو نقولو امللف دايل التقاعد هكذا ببساطة ،ما دار
فيه والو ،أو ما غادي يدي والو راه غري مسؤول هاذ الكالم هذا.

أوال -نسجل الرفع من اإلعتمادات املالية للشق اإلجتماعي اللي
جات إبضافة  05دايل املليار دايل الدرهم يف قانون املالية
 8102مقارنة مع  8102واللي مشات ابخلصوص الزايدة دايل
 7دايل املليار حلماية القدرة الشرائية للمواطنني هادي إضافة

اثنيا -يف احملور اإلجتماعي ،الرفع من عدد املناصب املالية املخولة
ابألساس جملموعة من القطاعات املهمة سواء تعلق األمر ابألمن
أو الدفاع الوطين أو التعليم أو الصحة ،ختصيص إمكانيات مالية
مهمة لقطاع التعليم  62مليار دايل اإلعتمادات زائد  774كيفما

 8.8مليار دايل الدرهم كإضافة يف الرفع من كتلة األجور7.4 ،
مليار دايل الدرهم كإضافة للرفع يف امليزانية دايل التعليم ،ومليار
ونص دايل الدرهم كإضافة يف الصحة ،ومليار دايل الدرهم إضايف
يف مواصلة إصالح نظام املعاشات ،معىن أن اإلصالح دايل نظام

قلت يف السابق ،قطاع الصحة  0678دايل املليار دايل الدرهم
كاعتمادات زائد  ،077إحداث أزيد من  41.111منصب
شغل عمومي من خالل ،سواء من خالل التوظيف ابملباراة أو
من خالل التعاقد ابملباراة ،تعميم برانمج تيسري حبيث أن احلصة

املعاشات هنا ال بد نوقفو على هاد القضية دايل نظام املعاشات
ألنه هاد امللف يتطلب اإلعرتاف واإلنصاف ،ما ميكنش جنيو دااب
ونقول أودي امللف دايل التقاعد راه ما زال كما كان عليه ،وأن
شيئا مل حيدث وهذا ما خصوش يكون يف العالقات بني

ستبلغ أكثر من  8مليون 870 ،مليون دايل التالميذ ودايل
التلميذات اللي غادي يستافدو ،يف الوقت اللي كان كيستافد يف
السابق  511تقريبا ثالثة داملرات ،ثالثة دايل املرات الزايدة يف

املؤسسات ،وما خصوش يكون يف اخلطاب العام ،هاد امللف
دايل التقاعد الكل يعلم أنه منذ سنوات كانت ستأتيه سكتة قلبية
يف  8180كان غيوقف يف  ،8180اختذت إجراءات احلكومة

املستفيدين ،وهذا نظام مهم ،أوال تيستهدف الفئات الضعيفة
ويساعدها على يعين البقاء يف القسم ابش حىت ترتقي اجتماعيا،
اختاذ جمموعة من اإلجراءات اللي تتهم بعض الفئات ،رصد 611
مليون دايل الدرهم لدعم األرامل 071 ،مليون دايل الدرهم

السابقة مل يسبقها مثيل من اإلجراءات ،وحتملت فيها احلكومة
املسؤولية السياسية والشجاعة السياسية ابعتبار أن احلكومات أتيت
تسخن باليصها ،أتيت من أجل أن تقوم ابلالزم من
ماشي ابش ّ
اإلصالحات ابش تزيد البالد ،واخا احلكومة تريجع اللور ،املهم

لألشخاص يف وضعية إعاقة 072 ،مليار درهم برسم منح الطلبة،
 076مليار درهم لربانمج املساعدة الطبية الرميد ،هاذ اإلجراءات
السيد الوزير ما كانت لتكون وهاذ الزايدات لو مل تكن هناك

هو تزيد البالد القدام ،وتعامالت احلكومة مع هاد امللف دايل
التقاعد هباد املنطق ،دايل املنطق ماشي ابحلرص ،ولكنه ابملنطق
دايل التواصل مع املواطنني وتبليغهم ابإلشكالية اللي مطروحة

إصالحات حقيقية ومن ضمنها إصالح نظام املقاصة ورفع الدعم
عن احملروقات ،اللي يف السابق ما كناش تنعرفو فني تيمشي ،داب
رجعنا تنعرفوه فني تيمشي ،فهو تيمشي لألرامل واألشخاص يف
وضعية إعاقة واملنح دايل الطلبة والنظام دايل املساعدة الطبية

وقامت إبجراءات غري مسبوقة ،ومن ابب اإلنصات صحيح أن
امللف دايل التقاعد ماشي تغلق هنائيا أو كاينة حمطة أخرى من
اإلصالحات ،ولكن ابش نزيدو حمطة أخرى خاصنا نفهمو
الشعب دايلنا أبنه داك الشي اللي وقع راه حتملنا فيه املسؤولية

وتيسري وإىل آخره ،فهذه هي اإلصالحات احلقيقية اللي تتنقض
املالية العمومية وتفتح آفاقا إجتماعية وإستجابة للمواطنني.

وراه مهم ،وراه وطد ووصل لواحد احملطة أخرى أو جيي واحد آخر

تنزيل برانمج احلد من الفوارق اجملالية واإلجتماعية يف العامل القروي،
بتخصيص وهذا برانمج مهم يف فك العزلة ،يف حتسني الربط
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ابلشبكة الطرقية ،يف تزويد الساكنة ابملاء الصاحل للشرب ،يف

املوحد ألن هاد الربامج صحيح أنه كاين جمهود اجتماعي كبري يف

تعميم الكهرابء ،يف حتسني عرض اخلدمات العالجية والتعليم،
هاذ الربانمج اللي كان أطلقه جاللة امللك ،بغالف مايل يتجاوز
 71مليار دايل الدرهم يف احلكومة السابقة ،واآلن تنزلونه بتوافق
وتعاون مع اجلهات ،هذا برانمج فيه العناية ابلعامل القروي بنفس

القطاعات االجتماعية ويف برامج اجتماعية ،ولكن كيفما شار إىل
ذلك جاللة امللك ،يف إحدى خطبه هاد اجملهود كاين صعوبة يف
املقروئية دايلو وكذلك صعوبة يف التأكد من أن هذه اجملهودات
تصل حقيقة إىل من يستحق ،والسبيل الوحيد هلذا وكذلك لتطوير

املنطق ،هاذيك  71مليار دايل الدرهم ما كانت لتكون لو مل
تكون هناك إصالحات اللي وسعات اهلامش يف امليزانية ،واللي
جعلت أنه إبمكان أن نقوم مبثل هذه اإلصالحات ،هذا لإلهتمام
ابلعامل القروي وابلفالح.

هذه الربامج وترشيدها السبيل الوحيد هو السجل االجتماعي
موحد اللي مكن من الضبط دايل الفئات اللي تتكون يف هشاشة،
وقد تتطور إىل وضعية أخرى جيدة أو فئات أخرى اللي تكون يف
وضعية جيدة وتنزل إىل اهلشاشة فهاد السجل االجتماعي ينبغي
أن تركز احلكومة عليه وأن خترجه يف أقرب وقت.

إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
اللي أطلقها جاللة امللك ،يف شتنرب األخري ،واللي سامهت فيها
امليزانية دايل هاذ السنة مبليار و 211مليون دايل الدرهم من أجل
تدارك اخلصاص املسجل على مستوى البنيات واخلدمات
األساسية ابجملاالت الرتابية األقل جتهيزا ،ما نتكلموش على أن

النقطة الثانية ،هو برانمج الرميد برانمج املساعدة الطبية
هذا برانمج مهم اجتماعي وتيساهم بكل قوة يف هاد اللحمة
الوطنية ألنه جمموع فئات كثرية من املواطنني اللي أصبحو حيصلون
على املساعدة الطبية ويلجون إىل اخلدمات الطبية ،ولكن شي

مازال ما يناهز  02دايل املليار دايل الدرهم يف الصندوق دايل
املقاصة لدعم البوطا والدقيق والسكر ،كذلك ننوه ابإلجراء اللي
جابتو احلكومة يف ما يتعلق ابإللغاء النهائي حلصة الدولة من

مرة شي حاجة منني تتنجح تيكون اإلشكال دايهلا يف النجاح
دايهلا مبا أنه جنح واعطى هاد الفرصة راه جا عندان مشكل حقيقي
يف نفس امليدان دايل التدبري دايل املستشفيات يف التجهيزات،

القروض املمنوحة للمقاولني الشباب ،هذا واحد النظام كان يف
السابق جا ابش يشجع املقاولني الشباب ،ووقع فيه مشكل ألنه
كان مركز فقط على اجلانب املايل أو ما كاينش فيه اجلانب دايل
املواكبة أو دايل املعاجلة دايل الصعوابت أو دايل يعين املواكبة من

فكيخص واحد احلرص على أن هذا النظام كيفما تكلمنا على
النجاح دايلو يف السنة األوىل ويف السنة الثانية من خالل أنه واحد
اجملموعة دايل الناس تسجلو واستافدو ينبغي أن حنرص على
استدامته وعلى تطوير خدماته وتطوير خدمات املستشفى
العمومي.

أجل الولوج عامل اإلقتصاد وعامل األعمال ألنه عامل اإلقتصاد وعامل
األعمال عامل صعيب ،خاصك تعرف ليه ابش تدخل ليه وكذلك
هاد املبادرة دايل إحداث مسامهة اجتماعية للتضامن على األرابح

ويف هاد احملور االجتماعي ،بغيت يف األخري نشري لقضية
دايل احلوار االجتماعي وهي مهمة ألنه تنذكرو مجيعا الدعوة دايل
جاللة امللك ،يف خطاب العرش األخري ،على اعتماد احلوار
االجتماعي بشكل منتظم والتواصل بني احلكومة والنقاابت وكما

بسعر نسيب حمدد يف  %8.7ابلنسبة الشركات اللي سيفوق الربح
دايهلا  41مليون دايل الدرهم ملدة سنتني ،وهذا مهم من أجل
توفري االعتمادات وهنا فهاد احملور االجتماعي بغينا أنكدوا أوال
على ضرورة اإلسراع إبخراج القانون اخلاص ابلسجل االجتماعي

قال جاللته ،وبغض النظر عن ما ميكن أن يفرزه هذا احلوار من
نتائج ،دااب احنا تنشوفو كاين نتائج واحلوار االجتماعي واقف،
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غري معقول احلكومة قدمت واحد العرض طورته يف حدود

فيهاش ،..القانون ،التداول ،الدورية دايل املؤمترات ،االنتخاب

املمكن ،راه املالية دايل ماشي املالية دايل احلكومة ،املالية دايل
البالد هادي ،كيفما حريصة عليها احلكومة ،حريصة عليها
النقاابت ،فما نضيعوش هاد الشي هاد انشدو داك شي واحلوار
راه سيستمر وبشكل منتظم ومتواصل ،ولكن ما احنرموش الفئات

الشفاف ،الدميقراطية الداخلية والشفافية دايل املالية هذه تعين
اجلميع .هذا يف احملور االجتماعي.
احملور االقتصادي ،تنسجلو كذلك السيد الوزير جمموعة
من اإلجراءات املهمة ،وبغينا نركزو على بعض األمور .تنسجلوا
بطبيعة احلال املواصلة دايل جمهود اإلستثمار العمومي027 ،
مليار دايل الدرهم ،ولكن  8دايل املشاكل تيطرحوهم النواب
كاملني ،واحنا كفريق كنطرحوهم؛

االجتماعية وال سيما اللي هي يف الطبقة الدنيا أن تستفيد من
نتائج ومثار هذا احلوار االجتماعي ماشي غري داك الشي اللي
كاين وال ما كاين والو هاد  la loi de tout ou rienما
كايناش كاينة غري ف  les musclesأما يف احلوار االجتماعي
خاصها ينبغي أن تستمر ،وهنا من ابب اإلنصاف تنوهو
ابجملهودات الكبرية اليت بذلتها احلكومة وحبرصها على احلوار
ودعوهتا إىل عدة جوالت وتنطلبو منها تزيد تصابر وتصرب وتواصل

أوال -العدالة يف التوزيع اجملايل هلذد اإلستثمارات العمومية؛ التقرير

اللي توفر بفضل القانون التنظيمي لقانون املالية واللي اصبحو
املواطنني واملواطنات كيقراوه ،نقولكم السيد الوزير راه تيتبعون به
يف اجملال ،تيقول لك اجلهة الفالنية شحال فيها ،اجلهة الفالنية

مع النقاابت ،حىت النقاابت راه كاينة نقاابت مواطنة حريصة على
استقرار البلد وحريصة على الشأن االقتصادي والشأن الوطين،
فما نوقفوش واخا ما كاين واحد األخذ والرد وهذه ييه وال نواصلو

شحال فيها ،ألن اصبح كيتعطى االستثمار ،واالستثمار ابلنسبة
لكل مواطن ،واملسامهة يف الثروة .فلذلك ينبغي أن يكون هناك
حرص قوي على التوزيع اجملايل العادي هلذه اإلستثمارات
العمومية.

ولكن يف نفس الوقت بغينا نطلبو احلكومة ألن تنسمعو أن كاين
هناك واحد الربط ما بني اجلانب املايل وما بني بعض
اإلصالحات ،بعض اإلصالحات ما خاصهاش تنتظر وما
خاصش يكون هنائيا ربط بني القانون التنظيمي لإلضراب وبني

النقطة الثانية -هو القضية دايل الفعالية دايل هاد اإلستثمارات
واملسامهة دايهلا يف النمو واملسامهة دايهلايف التنمية؛ وهبذا اخلصوص
تنسجلو كذلك إبجيابية ونثمن التدابري اجلديدة اللي اجتهت
للمقاوالت ،وابخلصوص املعاجلة دايل املتأخرات دايل الضريبة

قانون النقاابت وبني النتائج دايل احلوار االجتماعي ،ألنه أان نقول
لكم بكل صدق من غري املعقول أنه اليوم ابلرغم من املالحظات
على األحزاب السياسية ومن املالحظات على اجلمعيات دايل

على القيمة املضافة ،هادي راه  41مليار دايل الدرهم يتم ضخها
يف اإلقتصاد الوطين ،صحيح أهنا كاين بعض املؤسسات الكبرية
غتستفد من حصة كبرية ولكن ليس هو هذا املهم ،هاديك
املؤسسات ستسقي هبا جمموعة من املقاوالت الصغرى واملتوسطة،

اجملتمع املدين وكل ما يساهم يف التأطري دايل املواطنني ويف الدفاع
واملرافعة على القضااي دايهلم ،هادو كلهم أصبحو مؤطرين بقوانني
تلزمهم بعقد مؤمتراهتم ،ابنتخاب جمالسهم ،بتدبري ماليتهم
بشفافية ،خبضوعهم ملراقبة اجمللس األعلى للحساابت ،غادي

وكذلك احلرص دايل احلكومة على معاجلة إشكالية املتأخرات
والتأخر دايل األجل دايل األداء ،هاد القضية دايل األجل دايل
األداء سواء يف الدولة وال يف املؤسسات وال يف اجلماعات الرتابية

يبقاو النقاابت بوحدهم؟ غري ممكن ،الشأن الدميقراطي يعين
اجلميع ،وابلتايل إخراج قانون النقاابت خصو خيرج ألن بالدان ما
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اإلجتاه ،النقطة األخرى السيد الوزير يف هاد السنة بغينا هاد

يشكل عائقا حقيقيا ،ويشكل كذلك إشكالية ابلنسبة لعموم
املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

املسألة كذلك تتحقق؛ املخطط دايل اإلصالح داإلستثمار اللي
هو بدى يف التنزيل دايلوا فيه ثالثة دايل األمور ما زالت تنتظر،
األوىل هو إحداث منطقة حرة على األقل يف كل جهة من جهات
اململكة ،احنا هاد على األقل بشوية خنليوها لكم حىت احنا داروا

األمور األخرى السيد الوزير اللي بغينا فهاد السنة نفضيو
معها ،هو القضية دايل امليثاق دايل االستثمار ،ألنه مهم جدا
وغيكون فيه إجراءات جديدة دايل التحفيز دايل االستثمار ويف
اإلجتاه دايل العدالة اجملالية دايل االستثمار؛ النقطة الثانية ،بغينا
التفعيل الفوري لإلصالح دايل املراكز اجلهوية لالستثمار اللي

لنا دااب غري ،كل جهة فيها منطقة ديروا غري من بعدا هاد منشيوا
ل ،..دااب خليوان غري ،..ايك السي عبد العزيز مازال عاقل عليه،
منح إمتيازات املنطقة احلرة للشركات املصدرة الغري متواجدة داخل

غتحول ملؤسسات؛ اآلن القانون راه يناقش ،وغندخلو عليه
التعديالت الالزمة مبا يقوي هاد املؤسسة دايل املراكز اجلهوية
لالستثمار ،ولكن بغينا من دااب احلكومة تشتغل على برانمج

املنطقة احلرة هذا راه مهم هذا راه مهم ألن دااب كاين مناطق حرة
كاين شركات رمبا كبرية ما لقاتش العقار وال ما بغاتش تدخل
للمنطقة احلرة كنا قلنا أبنه هاد الشركات املصدرة غنعطيوها هاد
االمتياز وحىت لو مل تكن مثبتة يف املناطق احلرة فهذا خصه خيرج

تنفيذي ابش هاد املؤسسات تبقى مراكز إبسم مؤسسة ،جتعل
مؤسسات حقيقية ابختصاصات حقيقية ومبمارسات جديدة جتاه
اإلستثمار واملستثمرين؛ املراكز اجلهوية حنا ال نبخس الناس
أشياءهم؛ املراكز اجلهوية أدت واحد الدور ،ولكن وصلنا لواحد

والثالثة وهو إرساء دعم متنوع لفائدة اجلهات األقل حظا لتحفيز
اإلستثمار الصناعي والتنمية الرتابية املتوازنة.

الوقت من التطور ومن التعقد دايل اإلستثمار ودايل اآلليات دايل
اإلستثمار اللي صايف بركة ،خصنا منرو ملؤسسات حقيقية اللي
تدعم اإلستثمار واملستثمرين ،وتكون إىل جانبهم.

السيد الوزير ،راه يف النموذج التنموي املغريب ال أحد
ميكن أن ينكر ما مت على املستوى اإلقتصادي والتطورات اللي
كانت على املستوى اإلقتصادي ،ولكن ال أحد كذلك ميكن أن

املسألة األخرى وهو التسريع .قلناها ليكم السيد الوزير
يف اللجنة ،التفعيل دايل املادة  81من القانون املايل 8102؛

ينكر أن هذا األمر مل يتم توزيعه ابلعدالة الالزمة ودااب خاص
االهتمام مبجاالت أخرى ألن ما نبقاوش نعاجلوا بعض
اإلختالالت يف جهات وخنليوا جهات تنتظر ،فهاد احملور السيد
الرئيس قبل أن أمر إىل حمور اإلصالحات ،بغيت نوقف على

هذا يف  ،8102دران واحد املادة ،ربطناها مبرسوم ،الناس
كيسالوان أين هي املادة وأين هو املرسوم؟ ألنه املادة بدون مرسوم
ال تعين شيئا .راه الناس رجعو عارفينها ،وهي املساعدة على حتمل

النقطة دايل املديونية ألن املديونية يثار حوهلا الكثري ،وكاين اللي
تيشد املديونية وتيقسمها على عدد داملغاربة وتيقول هلم أودي ها
كل مغريب ها شحال تيتسالكم ،حبال اللي ما كانوش كيتسالوه

نفقات النقل ابلنسبة للمدن البعيدة عن املخارج واملوانئ دايل
اململكة؛ املقاوالت اللي كتشتغل يف امليدان دايل التصدير
تنساعدوها ابش نساويوها ويكون واحد املنافسة شريفة يف هاد

يف السابق ،املديونية خصنا نكونوا واضحني مع املغاربة ،كاين
تنقولوا عندان برامج اقتصادية تنقولوا عندان إشكاليات إجتماعية
خصنا نعاجلوها ،تنقولوا خصنا البالد دايل خصها تتطور ،هاد
البالد دايلنا راه ما عندهاش من اإلمكانيات ما ميكن أن يستجيب
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عليه هذا األمر بل ولو نتجاوزوا جدال هاد األمر هذا راه الدول

اليوم أن هذا واحد الورش وطين كبري ،القانون اإلطار تعرض علينا،

اليت تتوفر على اإلمكانيات تلجأ إىل املديونية فيما يتعلق
ابالستثمار العمومي ،وفيما يتعلق به ،فبذلك هاد املغالطة اللي
تنبغيوا نفرضوها على الرأي العام الوطين ،ونومهوه أبنه راه كاين
شي حكومة عمرات البالد ابملديونية ،وكأهنا وضعتها يف جيوهبا

احنا سنواكب هاد القانون اإلطار سنقدم مالحظتنا وتعديالتنا،
ولكن راه األمور واضحة ،هاد القانون اإلطار ما جاش يعين ما
هواش منفك عن الدستور وعن شنو كاين يف البالدان ،هاد البالد
راه عندها دستور وعندها توابت سواء اهلوية دايل املغرب كبلد

يف الوقت اللي تيشوف كاين الطرق السيارة وتيشوف كاين
املنجزات يف األرض ،وتيشوف كاين املاء وكاين الضوء دااب غري
هاد املديونية واش ماشي هبا دااب وصلنا دااب ملي تنجيوا دااب

مسلم ،سواء يف اللغات الرمسية أو سواء يف املسار دايل التكوين
ودايل التدريس ،هاد القانون اإلطار راه هاد الشي اللي حكموا
وال ميكن أن يكون هناك أي تنازل حول هاد التوابت وهاد األمور

تنفتخروا تنقولوا املاء  ،%25الضو  ،%22العامل القروي ها
شحال من ، pisteهاد الشي ابش تدار ،هاد املستشفيات ها
املستشفى اجلامعي هنا ها املدرسة هنا ،لذلك فصحيح احنا
ماشي لسنا من دعاة املديونية ،أان ما عندي حىت شي دين ،لسنا

اللي هي مرمسة يف الدستور وعرب القوانني التنظيمية املنزلة له ،هادي
فيما يتعلق ابإلصالح دايل املنظومة الرتبية والتكوين؛
النقطة الثانية ،وهو السيد الوزير هادي  62مليار دايل
الدرهم واللي تتمشي هلاد القطاع ،وغري يف هاد السنة  41ألف
منصب مايل ،فبالتايل خاصنا يعين نسائلوا أنفسنا ها هو كاين
القانون اإلطار ،ولكن اللي خاصنا نسائلوا فيه أنفسنا وهو واش

من دعاة املديونية ،ولكن تنقولوا خصنا نتكلموا مع املواطنني
بواحد الكالم اللي هو يبقى يتبعوان وتبقى الصدقية والثقة
واملصداقية ،احنا يف القانون التنظيمي اجلديد لقانون املالية ،هذا

املشكل هو مشكل اعتمادات مالية ،أو مشكل مقاربة ومشكل
التحفيز يف القطاع ومشكل التعبئة يف القطاع ،هذا هو اللي
خاصنا نسائلوا فيه أنفسنا ألن لألسف منني تنقارنو نفوسنا بدول

مقتضى مل يكن يف السابق ،يف القانون التنظيمي اجلديد لقانون
املالية  008.08دخلنا مقتضى يف املادة  81متنع على احلكومة
إستعمال املديونية لنفقات التسيري ،معىن أن املديونية تتمشي
لإلستثمار مبقتضى القانون ومبقتضى الدستور ،فهاد املديونية اللي

أخرى جند أن ما نصرفه من أموال عمومية على قطاع التعليم ال
يوازن نتائج يف دول أخرى تصرف أقل مما نصرف ،هذا ألقول
أبنه التعليم دايلنا ليس ابلسوء الذي يظن وغادي جنيلها يف التايل،
هبا غنختم ،التعليم دايلنا على العموم احلمد هلل تيخرج الكفاءات

تنتكلموا عليها صحيح وصلنا ل  % 67احلكومة عندها يف
الربانمج أهنا تنزهلا يف  % 61فيها استدامة ،ولكن يف نفس الوقت
هذه املديونية راه كاين  les contres partisدايهلا كاين يف

وتيخرج يعين اإلمكانيات بطبيعة احلال اللي من ضمن املشاكل
الكربى دايلوا وهو أن اهلدر والضياع يف الطريق هو اللي صعيب،
اللي تيوصل وتيصمد وتيثبت وتيلقى اللي يعاونوا ،وهنا تنتكلموا

املقابل دايهلا ما مت إجنازه وليست مديونة من أجل الرتف أو من
أجل تبديد وتضييع املال العام.

على التيسري وعلى املنح وعلى املساعدة وعلى التأطري اللي تيلقى
اللي يدفعوا راه تيوصل ولكن إىل اإلنسان ما لقاش اللي يعاونوا
واللي يدفعوا تيخرج على املسار ،هذا هو اإلشكال دايل املنظومة
دايلنا ،اإلشكاالت دايل املنظومة دايلنا ماشي هو ما هو داخل

احملور الثالث واألخري ،هو احملور املتعلق ابإلصالحات
احلكومة ،جابت واحد اجملموعة من اإلصالحات اي إما يف قانون
املالية وإما تواكبها إبجراءات مالية وإدارية يف قانون املالية ،أوهلا
اإلصالح دايل املنظومة دايل الرتبية والتكوين ،هذا ال أحد جيادل
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القسم ،إشكال املنظومة دايلنا واش تبقى بعدا يف القسم ،هذا هو

احلرص على مواعد راتبة من أجل التنزيل دايل هاذ اإلصالح ألنه

من بني اإلشكاليات وغادي نرجع هلاد املنظومة دايل الرتبية ألن
كثر عليها الكالم؛

إصالح مهم ،وألنه تيعطل راه يعين املؤسسات اللي تنتكلمو عليها
دايل املراكز اجلهوية لإلستثمار لن تكفي لوحدها ،مؤسسة ولو
أهنا سنطورها كمؤسسة عمومية ما غاديش تكفي بوحدها إيال
مكانتش إدارة ترابية حاصلة على االختصاصات والتفاوضات
الالزمة من اإلدارة املركزية؛

املسألة األخرى خبصوص تنزيل اجلهوية املتقدمة وتكريس
احلكامة الرتابية ،بطبيعة احلال تنسجلوا إبجيابية وفاء احلكومة
ابإللتزامات دايهلا وهذا يعين ماشي ،وهاد الشيء القوانني
التنظيمية تتحدث عنه ،املرور ابلنسبة دايل  2.4 ،%7مليار

تنسجلو كذلك يف جمال حماربة الرشوة اإلرساء دايل اآللية

دايل الدرهم ولكن هاد القضية دايل اجلهوية املتقدمة ليست مرة
أخرى كذلك مسألة موارد ،هي صحيح مسألة موارد ولكن كذلك
مسألة دايل املواكبة ودايل التوزيع دايل اإلختصاصات ودايل

دايل التبليغ على مستوى دايل النيابة العامة ،وهذا إجراء مهم من
شأنه أن يساهم يف احلد من آفة الرشوة والفساد ،وأنمل كذلك
أن يتم يف القريب العاجل اعتماد اجملموعة اجلنائية والسيما يف

العمل املشرتك بني الدولة واجلماعات ،وامسعنا أبنه غادي يكون
واحد التعاقد وغادي يكون واحد اإلجتماعات رمسية على
مستوى رائسة احلكومة مع الرؤساء دايل اجلهات ،مل نرى شيئا
من كل هذا ،وهذا ما ميكنش يكون راه دااب الرؤساء دايل اجلهات

شقها املتعلق ابلوقاية وحماربة وجترمي اإلغتناء غري املشروع .القانون
راه عندان صحيح ،احلكومة حىت هي مشتغلة من جهتها فخصنا
نسرعو هباذ الشي هذا ،وحنث احلكومة كذلك على مواصلة تنزيل
اإلسرتاتيجية الوطنية حملاربة الفساد ،احنا حاولنا من خالل واحد

على املستوى دايل اجلهة راه مها ممثلني حقيقيني دايل الدولة،
ولذلك ما ميكنش تكون سياسات قطاعية أو إسرتاتيجيات أو
أولوايت إال ابلتفاعل معهم وابحلرص على التواصل معهم ،تواصل

التعديل أننا نوفرو اإلعتمادات املالية الالزمة للتنزيل ،أجابتنا
احلكومة يف اللجنة على أنه ال داعي ،هذاك الصندوق دايل أتهيل
وحتديث اإلدارة قالو لينا راه يف اجلانب املدين دايلو راه يتوفر على

مع الرؤساء دايل اجلهات ،والتعاقد مع اجلهات هذا من ابب
األولوية دايل األولوايت دايل التنزيل دايل هاد اجلانب املايل؛

اإلذن من أجل توفري اإلعتمادات ،ولكن هاذ اإلسرتاتيجية الوطنية
ما خصهاش تبقى فقط مرة أخرى كاسرتاتيجية وطنية ،وإمنا ينبغي
تنزيلها وتفعيلها وتتبعها ،ويف نفس الوقت ندعو احلكومة إىل
اعتماد آلية من أجل توفري القوانني واإلجراءات الالزمة لتحسني

على مستوى إصالح اإلدارة واحلكامة اجليدة وحماربة الفساد،
نسجل إبجياب اعتماد ميثاق الال متركز اإلداري وهذا سيدعم
اجلهوية ،وهذا كذلك ال يكفي مرة أخرى املرسوم ،ألن احنا عرفنا

تصنيف املغرب يف مؤشر إدراك الفساد ،تقدمنا يف املؤشر دايل
مناخ األعمال أان غنجي ليه ،ألنه كانت مقاربة إرادية ،مقاربة
جديدة خاص نفس املقاربة يف ما يتعلق ابلفساد وفيما يتعلق

السيد رئيس احلكومة دائما تيذكران تيقول لينا هذا منذ  81سنة،
سأخاف أن هاد املرسوم يف التنزيل دايلوا يدوز نفس الوقت ،ألنه
كيفما كانت ديك النزعات دايل احملافظة جعلت أنه املرسوم ما
خيرج حىت من بعد  81عام ،قد تبقى هاذ النزعات دايل احملافظة.

ابإلدراك دايل هاذ املؤشر دايل إدراك الفساد .ويف األخري فهاذ
اجلانب هذا دايل اإلدارة ،على احلكومة كذلك أن تستكمل
الرتسانة القانونية ذات الصلة ابحلكامة من خالل اعتماد ميثاق
جديد للمرافق العمومية -حىت هذا من ضمن األمور اللي هي

لذلك خاص واحد اإلرادة ،املرسوم تيقول أبنه كاين واحد اللجنة
دايل القيادة اللي تريأسها رئيس احلكومة ،فندعو احلكومة إىل
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واستثمارية جديدة أول ما يلجأ لالطالع عليه هو الرتتيب دايل

كاينة-وتطوير املنظومة القانونية املتعلقة ابحلكامة وابلرقابة
وابلتفتيش؛
دائما يف اإلصالحات ،اإلصالحات منني تتكون القيادة

البنك الدويل ف 61راه  72قبل منك ما يوصلك حىت يقرا ،72
ولكن  61راك بدييت تبان.

دايهلا منسجمة ،ومنني تتكون املنهجية دايل القيادة دايهلا يعين
يف املكان اللي خاصو يكون من الناحية املؤسساتية ،تتعطي
النتيجة ،والدليل على ذلك هو هاذ الشي اللي حتقق يف مناخ
األعمال ،هاذ اجملال دايل مناخ األعمال ،املغرب بدا فيه يف مراتب

احلكومة تعهدت يف الربانمج احلكومي أهنا ستقوم ابلالزم
ابش نوصلو للدرجة  71يف أفق  ،8180أان تنعترب وراكم شفتو
السيد الوزير كيف أن الربملان تفاعل إبجيابية وفعالية كبرية ،الربملان
كله أغلبية ومعارضة كلما طلب منا أبنه هاذ اإلجراءات ،وال هاذ

متأخرة ،غري اللي عاقل عليه أان يف  084 : 8101كنا يف
الرتتيب دايل مناخ األعمال ،ألنه كان كل قطاع يشتغل لنفسه،
وكل حماور يشتغل لنفسه وجييب لنفسه ،اليوم كاينة واحد الرؤية

التشريعات مرتبطة ابلتحسني دايل املناخ دايل األعمال وهاذي
من ضمن األمور اللي هي مشرتكة بيننا مجيعا كنواب دايل األمة
بغض النظر عن مواقعنا ،أنه كلما طلب منا شيء من شأنه أن

واضحة ابتدأت من احلكومة السابقة ،أن هاذ اجملال دايل مناخ
األعمال يكون على مستوى القيادة دايلو ،على املستوى دايل
رائسة احلكومة ،ومت اإلحداث دايل قلت احلكومة السابقة،
احلكومتني السابقتني ابش نكون منصف ،احلكومتني السابقتني،

يساهم يف التقدم دايل البالد ،ويف التقدم دايل الصورة دايلو ،ويف
التحسني دايل الصورة دايلو يستجيب.
راه مل يكن من السهل ،السيد الوزير ،أنه الكتاب اخلامس
دايل مدونة التجارة مير بديك السرعة ،هذاك كتاب غري هو
بوحدو اللي مسمي كتاب فداك القوانني ،يعين كتاب ،كتاب

من غري هاذي .ومت اإلعتماد دايل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال،
وبقات تتطور ،بدات واحد الصيغة ،دااب اآلن أصبحت تشتغل
بصيغة احرتافية كبرية ،حبيث أهنا ترصد اإلشكاليات اللي كاينة يف

دايل الصعوابت دايل املقاوالت ،هذا من بني األمور اإلجيابية
واحنا تنتظرو السيد الوزير ،أن توافينا احلكومة بكل ما ميكن من
إصالحات اللي هي تتمشي فهاذ اإلجتاه دايل أننا نوصلو للهدف
دايل  71دايل اقتصادية اخلمسني األوىل يف جمال مناخ األعمال.

امليدان ،يف القوانني ،يف اإلجراءات ،يف مجيع األمور ،وتتبع عليها
القطاعات ،وتبلور اإلصالحات اللي تشريعي ،تشريعي ،واللي
تنظيمي ،تنظيمي ،اللي عمليايت ،عمليايت .ويتم التفاعل مع
املالحظات دايل املؤسسات املالية ومع املستثمرين ،وهاذ الشي
أعطى نتائج.

النقطة األخرية قبل أن أختم هو التعديالت ،السيد الوزير،
أوال بغيت نوه ابملوقف دايل احلكومة يف شخص السيد وزير
االقتصاد واملالية ،تقدمت تقريبا  884تعديل ،الفرق واجملموعة
دايل األغلبية واليت أنوه بعملها قدمت  60تعديل تقبل منها 86
تعديل 86 ،تعديل تقبالت لألغلبية لفرق وجمموعة األغلبية.

اليوم نفتخر أن بالدان حققت مدى السنة املاضية وهاذ
السنة اإلرتقاء ب 2دايل الدرجات ،املغرب احلمد هلل اليوم يف
جمال ممارسة األعمال يف املرتبة  61من أصل  021دولة مشلها
التقرير ،وهذا مهم ،مهم للبالد دايلنا ،مهم لبالدان ألنه هذاك

ولكن اللي بغيت نوه به أكثر وهو أن جمموع التعديالت اليت
قبلتها احلكومة  68تعديل ،يعين  86من أصل  68الباقي كانت
فيه إستجابة وتفاعل مع فرق املعارضة وهذا مهم جدا ،وهنا

التقرير نعرف جيدا أبن أي واحد من غري املستثمرين التقليديني
اللي تيعرفو املغرب أي واحد ابن هلم غريب كوجهة يعين اقتصادية
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مربع وصايف .احلكومة جات بواحد املسألة وجيهة واحنا كنواب

غنخص ابلذكر بعض التعديالت املقبولة ألمهيتها من أجل
التعريف هبا:

حريصني على احملافظة على اإلقتصاد الوطين ،تتقول أودي هاذ
النظام اجلزايف جيعل الناس ال يسعون إىل احلصول على الفواتري،
وغيطور فواحد القطاع كبري تتعرفو قطاع دايل البناء ،قطاع ميس
كل هداك ،..فقلت لك احنا بغينا حنصلو على الفواتري ،فاحنا

أوال :هناك تعديل يف احلقيقة هو تعديل ينم عن واحد املنهجية
دايل اإلشتغال ملّي تتكون األمور الوطنية ،اشتغلنا كأغلبية
ومعارضة بروح وطنية عالية فواحد املشكل اللي هو مطروح منذ
سنوات؛ دايل التنزيل دايل النسبة املئوية املخصصة لألشخاص

ساعدان احلكومة فهاذ اإلجتاه ،قلنا غادي خنليو النظام اجلزايف،
ولكن يف نفس الوقت غنلزمو الناس ابش يبداو يعطيو واحد
البياانت على العمليات اليت قاموا هبا يف إطار البناء .وغري ابش

يف وضعية إعاقة ،ومتكنا من خالل تعديل مشرتك بني فرق
املعارضة واألغلبية مشكورة مجيعا ،وبنفس احلس الوطين العايل،
وقبلت احلكومة هذا التعديل اللي تنتمناو ،السيد الوزير ،اللي
تنتمناو أن هذاك التعديل يكون حل املشكل هنائيا ،ما بغيناش

نطمأن الناس ،هاذ اإلجراء ما غادي يدخل إال على رخص البناء
اللي غتبدا ،غتعطى من فاتح يناير  ،8102الناس اللي سبقوا
غادي يبقاو معنيني ابلنظام القدمي ،الناس اللي سلمنا هلم رخص
البناء ابش يكون القانون بدون أثر رجعي.

هاذ املوضوع نرجعو ليه ،التمكني دايل األشخاص ذوي اإلعاقة
من نسبتهم املئوية املخصصة يف املناصب املالية بغينا ما نعاودوش
نرجعو ليه ،ألنه تعبأان كاملني كرؤساء وكرئيس دايل الفرق ودايل
اجملموعات من املعارضة ومن األغلبية هلذا التعديل؛

نفس الشيء ابلنسبة لإلعفاء اللي كان من الضريبة على
األرابح العقارية برسم السكن ،احلكومة جات بغات حتيدو وتدير
 %8على رسم السكن اللي تيتشغل ملدة ست سنوات كسكن
رئيسي ،املواطنني كانوا ملّي تيبيعوه ،تيبيعوه ابإلعفاء ،احلكومة
جات بواحد اإلجراء تتقول لك ،خنلصو  %8كمسامهة دنيا.

اثنيا :هذا التعديل اهلدف منه وهو نطيحو السكر للناس ،هذا
هو اهلدف نقادوه ،نقادو السكر هذا تعديل مهم .السنة املاضية
كنا جبناه ،واحلكومة آنذاك قالت لينا أودي خليوان الوقت ابش
ندرسوه وابش نطوروه ،ومشات ابلفعل دااب التعديل وهو أننا ضفنا

احنا قلنا ،أودي ال ،كاين حقوق مكتسبة ،اثنيا ماشي حبال مول
 71مليون ،حبال موال  ،011حبال مول  811حبال مول املليار
دايل السنتيم ،راه كاين دايل  4مليار و 7مليار دايل السنتيم
وميكن أكثر ،أان هذا مبلغي من العلم وصل هنااي .فقلنا كل

على الضريبة على املادة دايل السكر يف املشروابت الغازية اللي
تتوفر على مادة عالية ،املهم وهو أننا ندفعو الناس يقللو شوية من
هاذ الشروابت ملا هلا من ضرر على صحتهم ،وحنن كنواب أمة
حريصون على صحة املواطنني؛

البيوعات اللي تباعت أقل من  411مليون 411 ،مليون دايل
السنتيم ،هذه ستستفيد من اإلعفاء كلها بدون تفريق ،احلصة أو
اجلزء اللي زايد على  411مليون دايل السنتيم هو اللي غادي

اثلثا :التعديل دايل املسامهة التضامنية على ما يسلمه الشخص
لنفسه يف البناء ،هذا احلكومة جات بغات تراجع على واحد
النظام درانه ،وهنا املواطنني ،دارو واحد املسامهة جزافية وصايف
املواطنني هتناو ،اإلنسان تيبين ّراسو من  811مرت مربع لفوق،
اتجيي تيخلص على حساب إما  61درهم وال  071درهم للمرت

خيلص ديك  %8كمسامهة وطنية .حلينا بطبيعة احلال
اإلشكاليات املتعلقة ابلتطبيق دايل التنرب على األداء ابلنقد كنطرح
مشكل كبري ابلنسبة للصيادلة وابلنسبة للمحطات دايل التوزيع
دايل الوقود ،خفضنا احلد األدىن للضريبة ابلنسبة لألدوية ،ومت
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اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ابلنسبة للمنتجات،
املضخات املائية تشجيعا للطاقات املتجددة؛
-

غادي نذكرهم ابإلسم ،نسجلو ابعتزاز كبري وسرور ما حققه
األطفال املغاربة تالميذ وتلميذات املدرسة العمومية يف جمموعة
من املسابقات العاملية ،وعلى رأسهم واحد الطفلة "مرمي أجمون"،
اللي هي ذات التسع سنوات ،هاذي من املدرسة العمومية ،على
داك الشي قلت قبيلة ليس كل ما يف املدرسة العمومية ..املدرسة

وأخريا يف التعديالت ،وهذا تعديل مهم مت تشجيع

املنعشني العقاريني ابش يتوجهوا للعامل القروي من خالل التخفيض
دايل ديك الربانمج ،كان ابش تدير برانمج وتستافد من
اإلعفاءات دايل الدولة خصك  711وحدة سكنية ،استثناء،
استثناء ،استثناء يف العامل القروي  011وحدة سكنية ،وهذا إجراء
مهم جدا من أجل تشجيع اإلنتاج دايل هداك.

العمومية فيها اخلري 2 .سنني أصغر مشاركة من بني  0177مليون
يف العامل العريب ،وابش فازت؟ فازت بتحدي القراءة العريب ،بلسان
عريب بليغ ،يف قلب اخلليج العريب ،ابنة املغرب األيب ذهبت إىل
قلب اخلليج وانتزعت حتدي القراءة العريب .وخرجت حتاور وجتيب
على أسئلة الصحفيني بثبات ونضج ،وكان اجلواب دايهلا ،أول
جواب ،كتقوليهم ابش كتشعر ،كتقول هلم كنت أعيش فرحة
وسرورا ألنين مثلت بلدي خري متثيل .بطبيعة احلال هي تتقوهلا

يف اخلتام ،السيد الرئيس ،يف احلقيقة بديت الكلمة ابسم
فريق العدالة والتنمية ابلسياق العام إلعداد مشروع قانون املالية
للسنة املقبلة ،وبطبيعة احلال طغى عليه جمموعة من األحداث
والتطورات ،اليت يبدو أهنا سامهت يف تشكيل واحد املزاج شعيب

أحسن مين ابلرباءة ،وهي حتاور ومل مينعها ..ما نفعتهاش الدارجة.
مل مينعها لساهنا العريب البليغ ،الذي أدهش حماوريها ،مل مينعها من
اإلطالع على عشرات الكتب ابلعربية ،عشرات الكتب من

جينح حنو االنتظارية والسلبية .وبغيت خنتم هذه املداخلة بواحد
اخلامتة تنظر إىل ما ميز هاذ األسابيع القليلة السابقة ،من مواقف
وأحداث تدعو إىل مزيد من الثقة والتفاؤل ،وحتث على مزيد من

خمتلف اإلختصاصات ،ومن التحدث والتعبري بطريقة راقية
وانضجة عن آماهلا واهتماماهتا.

الصرب والعمل اجلاد واملسؤول ،وكما يقال ختامه مسك ،غنبدا،
أوال نعاود احلمد دايل هللا سبحانه وتعاىل على نعمة األمن واألمان
واالستقرار اللي بالدان ..نعاود كذلك ،والشتا راه كلها خري؛ اثنيا
نذكر ابرتياح كبري ابآلفاق الواعدة واإلجيابية اللي أسسست هلا

بغيت جني لطفلة وحدة أخرى ،مسيتها "مالك بلعريب" ،وما
كنعرف حىت وحدة فيهم ،كنعرفهم كمواطينني 01 ،سنني،
مشات لرتكيا وحصدت اجلائزة األوىل للمسابقة العاملية للحساب
الذهين ،هاذي كتحسب مزاين خصنا جنيبوها معاان ..ويف نفس

اخلطاابت امللكية يف خمتلف األعياد الوطنية واملناسبات الرمسية،
واللي فتحت جمموعة من الربامج واألوراش واألولوايت ،وال سيما
فيما يتعلق ابلرتكيز على الشق اإلجتماعي ،وعلى التقليص دايل

السنة ،توج واحد الدكتور مسيتو "يونس البقايل" ،يف التخصص
اإللكرتونيات يف كوراي اجلنوبية ،يف صنف املخرتعني الدوليني
ب ""EXPO 2018فاز مبيدالية ذهبية لالخرتاع .ويف 8102

الفوارق اإلجتماعية ،وعلى االهتمام ابملواطن ،وعلى العمل اجلاد
واملسؤول ،وعلى القيم دايل كل مؤسسة ابلدور دايهلا.

ويف نفس السنة ،ابملنامة ،وقد بلغت على مرأى ومسمع ،فاز
جمموعة من القراء املغاربة جبوائز عديدة يف ثالث فروع يف مسابقة
البحرين العاملية لتالوة القرآن الكرمي .وكان ما ميز هذه الدورة هو
اإلبداع الالفت للمتسابقني املغاربة يف جمال ترتيل وجتويد القرآن

ونسجل كذلك بتفاؤل ما حققته بالدان فيما حتدثت عنه
سابقا من تقدم معترب ومضطرد يف جمال مناخ األعمال ،اللي
وصلنا فيه للدرجة  61من أصل  021دولة .ولكن بغيت كذلك
نسجل ابعتزاز كبري وسرور ،ما حققه جمموعة من أبناء بلدان،
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السيد الرئيس:

الكرمي ،والتمكن من قواعده ،وهذا ابلفضل دايل الرعاية السامية
والعناية املتواصلة دايل أمري املؤمنني ،للطلبة وحلفظة القرآن الكرمي
وللمهتمني بكتاب هللا وبسنة رسوله ،وهو ما جسده مرة أخرى
إبشراف جاللته هذا الشهر على إطالق الدروس احلديثية إلذاعة
حممد السادس للقرآن الكرمي.

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام):

أردت فقط أن أكثف هذه اللحظات املتفرقة زماان
ومكاان ،ألذكر هبذه النربات اإلجيابية احلقيقية ،واليت قد تتخللها

ال راه حيث هو رئيس األغلبية ،ملن ال يعرفه ،راه هو املنسق
دايل األغلبية ..السيد الرئيس ،توصلنا قبل قليل والسي ادريس

شكرا للسيد الرئيس ،خلييت السي األزمي حىت كمل .تفضل
تفضل ،السي مبديع ممكن تسرتح شوية.

خيطب فينا ،واحد املراسلة منكم السيد الرئيس جات البارح يف
احلقيقة ،ولكن الفرق عاد وصلوها لنا اللي فيها الربانمج دايل
اليوم .فيها يف املساء استمرار دايل املداخالت ،اجلواب دايل

بني احلني واآلخر حلظات صعبة يف وطننا ،لكن أردت أن أذكر
هبذا لكي ال ننسى املهم واألهم ،ولكي ندلل ابمللموس على أن
املغرب خبري واحلمد هلل ،ابلرغم من كل ما قد يعرتينا من أحوال

السيد الوزير ،والتصويت يف اللجان .ال ميكن السيد الرئيس ،ال
ميكن أن نصوت يف اللجن قبل التصويت على اجلزء األول من
امليزانية ،لذلك أرجو النتباه وتصحيح األمر.

ومشاكل ،وما يربز أمامنا من حتدايت وصعاب ،نقدر عليها .لذا
علينا مجيعا أن نستجيب لنداء الوطن ابلتعبئة الشاملة ملواجهة كل
التحدايت واإلشكاالت واالستحقاقات ،وأن ننخرط بقوة
وإجيابية وثقة ملواصلة بناء دولة دميقراطية يسودها احلق والقانون،

السيد الرئيس:

ويتمتع فيها املواطنات واملواطنني على قدم املساواة ابحلقوق
واحلرايت ،وابألمن واحلرية والكرامة وتكافؤ الفرص ومقومات
العيش الكرمي ،يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة .كما

هناك خطأ ،خطأ من طرف اإلدارة ،أان معك السيد الرئيس،
خطأ من طرف اإلدارة .ما اتفقنا عليه ما ..السي بووانو السي
بووانو ما اتفقنا عليه هو بعد إهناء التدخالت دايل الفرق

أنه علينا مجيعا أن ننخرط بقوة وثبات يف صيانة منوذجنا املغريب
املتميز ،وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه ،واحرتام ثوابت
األمة املغربية اجلامعة اليت تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح،
ووحدة اهلوية املتعددة الروافد ،وامللكية الدستورية واالختيار
الدميقراطي.

واجملموعة النيابية ،إعطاء الكلمة للسيد الوزير للتعقيب ،هذا ما
اتفقنا عليه فقط ،ما عدا ذلك هناك خطأ من طرف اإلدارة.
مسامهة فريق األصالة واملعاصرة هتم ثالث متدخلني ،الكلمة اآلن
للسيد الرئيس حممد اشرورو ..قبل تناول الكلمة السيد الرئيس،
السي اشرورو نقطة نظام من طرف السيد الرئيس ،شقران.

فاملغرب كما قال جاللة امللك ،يف خطاب العرش هلذه
السنة " :فاملغرب هو وطننا ،وهو بيتنا املشرتك ،وجيب علينا مجيعا

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة
نظام):

أن حنافظ عليه ونساهم يف تنميته وتقدمه"" .رب اجعل هذا بلدا

شكرا السيد الرئيس،

آمنا وارزق أهله من الثمرات" ،صدق هللا العظيم ،والسالم

غري عطفا على ما جاء به السيد النائب احملرتم ،غري راه
كاين مراسلة تعديلية اللي اداركت هذا اخلطأ واللي جعلت على

عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
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أخرى من خالل مناقشة مشروع قانون املالية لسنة  8102اللي

أنه التصويت على امليزانية الفرعية مباشرة بعد التصويت على اجلزء
األول من امليزانية.

هو تنعتربوه عنده أمهية خاصة ألن تيهم مجيع القطاعات ،ولكن
تنتأسفوا لغياب احلكومة ،وقبل ما نبدا املداخلة دايل السيد
الرئيس أيضا ضروري ما نتكلم ابألمازيغية وغادي نتوجه لواحد
الشرحية مهمة من املغاربة دايلنا اللي كيفهموا العربية وكاينني اللي

السيد الرئيس:
كالعادة هذه القاعدة جيب احرتامها ،لكم الكلمة السيد
الرئيس.

ما تيفهموش العربية اليوم ،وإىل حدود اليوم مازال ما تيفهومش
آش تنقولوا وبغينا نتوجهوا كفريق األصالة واملعاصرة مبجلس
النواب أيتما ،إيستما إمغريبني ،دوك ماين تزالم انس اليالن

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة:
بسم هللا الرمحن الرحيم .

كالعواري نرا أسني أتنيين اين واوال دغي نوكين نرا نساوال
كمشروع قانون املالية مشروع قانون املالية تيتهما أيناد كاحلكومة
ساعا أسكاس إخصا تيسني أبنه احلكومة تيويد اين املشروع إتينني
أبنه أريتهما اجملال االجتماعي ما ريسكوكوت نكين غي دانسيويل

السيد الرئيس،
السيد وزير اإلقتصاد واملالية،
السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين،

أمنان نسيويل شحال أاي نكن أنين ما يتيين احلكومة كاملشروع،
وغادي نرجع السيدين الوزيرين ،السيدات والسادة النواب
احملرتمني ،ابش نتكلم على مشروع القانون التنظيمي املتعلق

السيدات والسادة النواب،
يف البداية السيد الرئيس ،قبل أن نشرع يف تقدمي مداخلة

ابألمازيغية هاد الشي اللي وقع لألمازيغية  ،األما زيغية اغتصبت
بعد اإلستقالل واليوم ال زالت تغتصب يف عهد الدستور اجلديد،
السيد الوزير مشروع القانون التنظيمي أحيل على جملس النواب
 81شتنرب  8106التقدمي بعد تسعة أشهر ألن احلكومة ما

فريق األصالة واملعاصرة البد أن أشري إىل اخلطاب امللكي ،األخري
مبناسبة الذكرى  48للمسرية اخلضراء املظفرة ،حيث جدد جاللة
امللك ،من خالل خطابه ،استعداد اململكة املغربية للحوار املباشر
والصريح مع الشقيقة اجلزائر ،واقرتح جاللته ،إحداث آلية سياسية
مشرتكة للحوار والتشاور وذلك من أجل جتاوز اخلالفات الظرفية
واملوضوعية اليت تعيق تطور العالقات بني البلدين.

بغاتش جتي ابش تناقشوا ،املناقشة العامة بدات أيضا بعد ستة
أشهر يف  86دجنرب  8105وانتهت املناقشة  80يناير 8102
وكان آخر أجل لوضع التعديالت هو  88يونيو  8102أي بعد

حنن كفريق األصالة واملعاصرة ابلربملان وكحزب سياسي أيضا نثمن
هذه املبادرة امللكية ،ونعلن اخنراطنا يف هذه املبادرة من خالل

مخسة أشهر ،مث مت متديد وضع متديد أجل وضع التعديالت مرة
أخرى لعدم توافق األغلبية واحلكومة حول مضمون التعديالت،
إذن الوضع راه مازال كما هو ،اليوم غادي نقدروا نسولوا نفوسنا
كيف يعقل أن الدستور اجلديد أقر بتمرير مجيع القوانني التنظيمية

تفعيل الدبلوماسية الربملانية واحلزبية ،ابلطبع مع نذرائنا يف الشقيقة
اجلزائر ،وحنن مدعوون مجيعا كأحزاب سياسية كربملان لإلخنراط يف
املبادرة امللكية ،ملا فيه خري شعوب املغرب الكبري.

يف الوالية السابقة والقانون املتعلق ابألمازيغية مازال يراوح رفوف
الربملان ،واش ماشي حشومة علينا؟ واللي مؤسف جدا أيضا،

وقبل من بدى املداخلة داييل ،السيد الرئيس ،كان بودان أن
خناطب عضوات وأعضاء احلكومة احملرتمني ،لكن يؤسفنا مرة
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مؤسف جدا السيد الرئيس أن السيد رئيس احلكومة وجه منشور

من بناء جمتمع دميقراطي حداثي عادل ومتضامن؟ جمتمع نصبوا

إىل مجيع الوزارات حيثهم فيها على اإللزامية إبستعمال اللغة العربية
أو اللغة األمازيغية ،ابهلل عليكم واش تقدروا السيد الوزير تعطيوان
شكون هي الوزارة اللي اليوم تتشتغل ابألمازيغية ،والقانون
التنظيمي ما زال ما موجودش وراه حشومة علينا ما خصناش

إليه مجيعا كمغاربة ،وأين أنتم من اإلنساين وتكرينه ووضعه يف
مكانة الصدارة ضمن أهداف كل السياسات العمومية؟
إن امليز اإلستثنائية السيد الوزير ،للدورة الربملانية اخلريفية
هلذه السنة تتمثل يف سوء تدبري احلكومة للشأن العام الوطين،
والسيما عند استحضار عدم إلتقائية ونزاهة سياساهتا ،ويف ضعف
حكامتها وهضرها للمال العام ،هناك تزايد فظيع للخصاص يف

نضحكوا على املغاربة ونكذبوا عليهم هذا كيتسمى هو اإلستهتار
ابملغاربة.
السيد الوزير ،غادي نبدا املداخلة داييل ألقر أبن
التجارب الناجحة يف حتقيق اإلقالع اإلقتصادي وخلق الثروات
وتوزيعها بشكل عادل وخلق فرص للشغل أابنت أن مناذجها

جمال العدالة اإلجتماعية رغم وجود أكثر من  011برانمج
اجتماعي ،وهو ما جيعلنا كمغاربة بعيدين عن بلوغ هدف بلورة
نظام عصري ومستدام للحماية اإلجتماعية ،هناك أيضا غياب

اإلقتصادية والتنموية ارتكزت ابألساس على اإلستثمار
اإلسرتاتيجي يف التعليم واملعرفة واإلبتكار وأيضا على اإلستفادة
من مثار التقدم العلمي والتقين وكذلك على اإلهتمام الكبري ابلثروة
البشرية خاصة الشباب ورعايتها تعليما وصحيا وكرامة ومتكينها

خمطط حكومي يهدف إىل معاجلة إشكالية اخلصاص يف جمال
العدالة اإلجتماعية واجملالية والتشغيل واإلستثماراملنتج ،وهذا يبني
أن حكومتكم عاجزة عن إبداع جيل جديد من اإلصالحات،
إصالحات التفعيل وفق قيم الدميقراطية وغري قادرة أيضا على

من حقها املشروع يف الثروة الوطنية ،لكن دعوين أذكركم السيد
الوزير عن جمموعة من اإلختالالت يف عهد هذه احلكومة ،أوال
هناك توسع خلريطة الفقر واهلشاشة يف عهد هذه احلكومة ،ولكن

إجناز طفرة حقيقية يف جمال اإلستثمار ،اإلستثمار املنتج للثروة
ولفرص الشغل؛
إن األمر ال يتعدى أو ال يتعلق أبزمة خيارات ومؤسسات
إسرتاتيجية ،ولكن يتعلق أبزمة حكامة عند تفعيل مقتضيات
الدستور يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

أيضا تفاقم مظاهر سوء التوزيع للثروة والسلطة واجلهات
واستفحال بطالة الشباب والكهول وتدهور القدرة الشرائية
ألغلب الفئات والشرائح اإلجتماعية ،ولكن أيضا تكاثر خمتلف
أشكال اإلجرام مع تراجع منظومة القيم اإلنسانية واألخالقية ،وما

والبيئية ،ولكن أيضا يف التطبيق العادل للقانون والتفعيل امللموس
ملبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة والتصدي احلازم ملظاهر الريع
والفساد ،وتبخيس القاعدة القانونية عموما؛

حدث يوم اإلثنني أمام الربملان أكرب شاهد وأكرب دليل على ذلك
وتكرار اإلنتكاسات احلقوقية وتعطيل احلوار اإلجتماعي وإضعاف
مؤسسات الوساطة من أحزاب ونقاابت ومجعيات وإفقار

وجتمع عدت تقارير على ارتفاع نسبة اإلنتحار وانفجار
الرغبة يف اهلجرة اجلماعية للشباب حاملي الشواهد العليا أو مغامرة

املؤسسات املنتخبة ابجلهات واألقاليم واجلماعات وتقزمي أدوارها،
جند أيضا كثرة اإلحتجاجات واليت نعتربها عادلة ومشروعة ،اليوم
السيد الوزير أصبح الوطن بفعل احلراك اإلجتماعي داخل العديد
من املناطق مفتوحا على كل اإلحتماالت ،فأين أنتم؟ أين أنتم

الشباب الذي يفضل ركوب قوارب املوت على حياة الضياع،
انهيك عن اإلنتشار الفظيع للفساد والرشوة واحملسوبية ،وكذا
تبادل املصاحل بني األحزاب املكونة لألغلبية احلكومية.
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ومبناسبة مناقشة مشروع قانون املالية لسنة ،8102

الربامج أو املوارد البشرية واملادية أو مكانة البحث العلمي

نتساءل ابستغراب كبري ،ونتساءل مع الشباب املغريب ،كيف
حلكومة مل تستطع ترميم صفوفها أن حتقق التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية املنشودة؟ كيف حلكومة مل حترتم وعودها اإلنتخابية
وال برانجمها احلكومي أن حتظى ابملصداقية؟ كيف حلكومة عاجزت

واإلبتكار التكنولوجي ،كرافعة قوية لبناء جمتمع املعرفة .وقبلنا ما
ندوز لإلقرتاح الثاين الزم بدوري ،إبسم الفريق فريق األصالة
واملعاصرة ،أن نفتخر ببعض الكفاءات الوطنية مثل مرمي أجمون
اللي هي فتاة أمازيغية ودخلت املدرسة وهي ال تعرف العربية،

عن معاجلة مظاهر اإلحتقار اإلجتماعي ،أن حتظى ابلثقة
الشعبية؟ كيف حلكومة هلا سجل حافل والقرارات الالشعبية
واالجتماعية أن تنجح يف تنفيذ التعليمات امللكية ،بشأن إعادة

وكيف متكنت من التألق ،ولكن هادو كاع اللي حققو نتائج
مبجهودات فردية وشخصية ،بغينا حنا تقول لنا احلكومة واش
دارت ابش تطلع لنا واحد العدد كبري من هاد الشي .

ترتيب األولوايت املستعجلة للمرحلة الدقيقة اليت جتتازها بالدان؟
سواء يف ميدان الشباب والعدالة اإلجتماعية ،أو يف احلوار
اإلجتماعي ،أو إنعاش اإلستثمار املنتج للثروة وفرص الشغل،
كيف حلكومة ال أتخذ العربة حىت من خالصات تقارير

اثنيا-اقرتاح آخر السيد الوزير ،هو هنج سياسة اقتصادية ومالية
طموحة قادرة على توجيه اإلستثمار إىل قطاعات ذات اإلنتاجية

العالية واملردودية املرتفعة ،كالصناعة والطاقات املتجددة وتثمني
الثروة املعدنية املتنوعة لبالدان ،واقتصاد املعرفة وخلق الثروة
الالمادية.

املؤسسات الدستورية نفسها ،بل ومن تقييم مؤسسات قضائية
ومالية ،وعلى رأسها اجمللس األعلى للحساابت ،أن تدبر الشأن
العام مبوضوعية وجناعة.

وهناك أيضا اقرتاح آخر يتعلق خبلق بنك للتصنيع الوطين،
وبنوك جهوية لتنمية اجلهات ،كما نقرتح إجناز إصالح ضرييب

السيد الوزير ،قبل ما خنتم الكلمة داييل ،ضروري من
جمموعة من اإلقرتاحات ،إن بالدان واحلمد هلل تتوفر على مقومات

شامل للتحفيز على اإلستثمار ،وإلعادة توزيع الثروة بني شرائح
اجملتمع املتضامن ،وحتقيق نسبة معتربة من العدالة الضريبية
واإلجتماعية.

القوة اإلقتصادية ،من إستقرار سياسي وأمين .وهنا البد أن أفتح
قوسا ،ألنوه ابلعمل اجلاد واجلبار الذي تقوم به القوات األمنية
جبميع أشكاهلا ،من قوات مسلحة ملكية ،من درك ملكي ،من
أمن وطين ،من قوات مساعدة ،من وقاية مدنية على اجملهودات

السيد الوزير ،إيال تتقولوا أبنه هاد مشروع قانون املالية
عندو طابع إجتماعي وإيال كتقولوا أبنه هادي حكومة إجتماعية،
هناك مشكل عويص يتخبط فيه أكثر من  %81من املغاربة،
اليوم السيد الوزير مجيع املدن واملراكز احلضرية يف املغرب أكثر من
 %81دايل الساكنة دايهلا تتسكن يف مساكن وما عندهم حىت
وثيقة السيد الوزير ،هناك جتزائت سكينة اتبعة للدولة والعمران

اليت تقوم هبا ،لينعم املغرب ابإلستقرار ،والبد أن نتقدم هلم بتحية
تقديرية.
ولكي تستقيم السياسات العمومية وتساهم يف بناء قوة
اقتصادية صاعدة ،فبالدان يف حاجة إىل من يدرك أبن مفتاح
التقدم واإلزدهار يكمن فيما يلي:

والودادايت ،هناك انس ما عندمهش إستقرار إجتماعي يف البيوت
دايهلم ،وتنظن أبنه أحسن منوذج وأحسن عمل تقوموا به هو
اإلنكباب على حل هذه املشاكل املتعلقة بتسوية الوضعية القانونية

أوال-هنج سياسة تعليمية جريئة حتصن املدرسة العمومية وتكرس

للعقار لتمليك ،لتمكني األسر والعائالت للحصول على الرسوم

احلق الدستوري يف التعليم النافع ،سواء من حيث املناهج أو
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العقارية ،الرسوم العقارية بفضلها ستتمكن الوزارة من خلق رواج

وقلبوا يف هاد الشي وغادي تلقاوا وأيضا تسوية الوضعية دايل

اقتصادي ،مداخيل يف التسجيل ،مداخيل يف التحفيظ ،قروض
من األبناك وتنعتربوا هذا هو العمل احلقيقي إيال بغيتوا ديروا العمل
اإلجتماعي السيد الوزير؛

واحد العدد منهم اللي تيتشكاوا اللي عندهم ظروف صعيبة،
الوضعية اإلدارية ،الرتقيات دايهلم ،توصلنا بعدة شكاايت السيد
الوزير فهاد الباب هذا ،واحنا من هاد الباب هذا كنضامنوا معهم،
ألهنم هم الوسيلة الوحيدة اللي كيوصلوا املواطن ما نقوم به نتمىن

أيضا نقرتح السيد الوزير إجناز إصالح عميق وشامل
للمنظومة التشريعية والتنظيمية جملال املال واألعمال ،وتفعيل هيئة
احلكامة وخاصة جملس املنافسة والقضاء التجاري واملهن املساعدة

أن ترى القناة الربملانية إن شاء هللا أن ترى النور يف أقرب اآلجال
وهذا نوجهه للسيد الرئيس وللحكومة ،بطبيعة احلال السيد الوزير
أنتما بعيدون كل البعد على هذا املنظور التنموي والدميقراطي

له ،اليوم السيد الوزير يف اجملال دايل القضاء ضروري يكون عندان
قضاء متخصص ،قضاء متخصص يف العقار ،قضاء متخصص
يف التجارة ،اليوم ما ميكنش القاضي يكون عنده عدة

احلداثي الذي اقرتحناه ،وكل اإلختيارات مشاريع القوانني املالية
حلكومتكم تتجاهل هذا اخليار اإلسرتاتيجي ،وال أدل على ذلك
السيد الوزير أن جاللة امللك ،يف خطابه عند افتتاح الدورة اخلريفية
للسنة املاضية ،دعى احلكومة إىل بلورة منوذج تنموي جديد ،ولكن

اختصاصات وطالبنا عدة مرات إبحداث غرف خاصة وتكوين
خاص يف هاد اجملاالت هادوا ،نقرتح أيضا السيد الوزير هنج
سياسة جريئة للتصدي امللموس للبريوقراطية والفساد والريع
وخمتلف اإلحنرافات املاسة حبرية اإلستثمار واملنافسة والشفافية،

احلكومة مل تفعل ،إما مل ترغب وإما مل تقدر ،ما عرفناش ،الشيء
الذي دفع جاللة امللك ،يف افتتاح الدورة اخلريفية احلالية أن تكون
جلنة لتلقي املقرتحات من مجيع الفاعلني السياسيني واملدنيني،

ونقرتح كذلك سن سياسة إجتماعية وإنسانية متكاملة العناصر،
تعكس قيم التضامن املتأصلة يف متغربيت وتسعى إىل توفري العيش
الكرمي للمواطنني واملواطنات الذين يوجدون يف أوضاع الفقر
واهلشاشة واإلقصاء؛

وهذا أنسف له جدا السيد الوزير ،على كل مع كل هذا نتمىن
حلكومتنا التوفيق ،ألن إيال جنحت احلكومة راه البالد اللي
جنحات ،واحنا غنقولولكم من هاد املنرب هذا إيال كانت شي
حاجة اللي كتمشي يف اجتاه دايل املصلحة دايل املواطن ودايل

وآخر اقرتاح وضع سياسة إعالمية منسجمة ومتكاملة

املصلحة العليا للبالد احنا معاكم ،كما فعلنا يف التعديل املشرتك
اللي تيهم األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة اللي هو كان
عمل حممود جتردان مجيعا من القبعة السياسية من أجل مصلحة
الوطن ومن أجل مصلحة البلد ،والسالم عليكم ورمحة هللا.

وجريئة كرافعة قوية للتنمية البشرية واإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية والبيئية وهذا الزم نسجلوا بكل أسف األوقات اللي
تيكون فيها النقاش احلقيقي والنقاش اهلادئ املبين على جمموعة
من املعطيات ،نلقى أبنه إعالمنا الوطين غائب وال أدل على ذلك
يوم األحد املاضي ،ونسجل بكل أسف أن ظروف اشتغال املوارد
البشرية التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة اللي كنحيهم من
هاد املنرب وشركة صورايد واألمازيغية ،ظروف اإلشتغال دايهلم غري

السيد الرئيس:
أبدرار.

مشرفة السيد الوزير ،نقدر نقول لكم أبنه الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة املغربية تشتغل يف ظروف صعبة تشتغل يف بناء غري مرخص
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النائب السيد حممد أبدرار:

ونلمسوا فيها مدى اإللتزام دايهلا ابلوعود اإلنتخابية اللي عطات،
وكذلك الربانمج احلكومي دايهلا ،واللي صراحة ثبتت جتارب ،وأان
هنا تنحضر رمبا ملناقشة املشروع السادس على ما أظن ،دائما
هناك تباين كبري بني ما يتم الوعود به ،وما يتم تنزيله وتسويقه يف
مشاريع قانون املالية.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله
وصحبه،
السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،

نناقش هاد مشروع القانون يف زمن اإلضراابت ،يف زمان
اإلحتجاجات ،يف زمان اهلجرة ،يف زمان اليأس ،يف زمان حىت

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

التالميذ اللي املفروض أهنم يكون عندهم حىت شي حاجة من غري
الدراسة حىت مها والو تيخرجوا لإلضراابت ،هذا هو الوقت اللي
تناقشوا فيه مشروع قانون املالية ،واللي حكم واضح على أداء

السيد وزير اإلقتصاد واملالية،
أان بغيت نسلم عليك ،على كل حال ،ما زال ببديت،
ما زال بغيت نقول ليك فقط بداية حيسن عوانك ،وغادي نبدا
بواحد واحد الكلمة قاهلا السلف دايلكم الوزير السابق قال هللا

احلكومة ،هاد األحداث اخلطرية وأسطر حتت كلمة اخلطرية،
كانت دافع قوي لتدخل جاللة امللك ،كم من مرة آخرها يف هذا
اجمللس املوقر لتنبيه احلكومة ودق يعين أجراس اخلطر أبن األمور
راه ما غادايش مزاين ،املفروض أن احلكومة تلتقط الرسائل ،لكن

يدوز العاقبة على خري ،قاهلا وهو يعرف خبااي الوضعية اإلقتصادية
دايل البالد ،وحقيقة يعين احلقيقة اللي ما تتقالش هنا ،قبل ما
ندخل يف النقاش دايل مناقشة مشروع قانون املالية ،عندي

فقط يعين تصريح بكثرة الشفوي إمنا بعيد عن التنفيذ ،بعيد كل
البعد عن التوجيهات دايل جاللة امللك.

مالحظة بسيطة وقاهلا السيد الرئيس ،هو تعامل احلكومة مع هاد
املشروع القانون مع النقاش دايل املشروع القانون ،فيحز يف النفس
صراحة أننا انقشوا أهم وثيقة يف السنة التشريعية ،ما تكونش
احلكومة حاضرة ،مجيع برملاانت الدول منني كتكون مناقشة قانون

الظرفية اإلقتصادية اليت يعين صاحبة تنزيل هاد مشروع
القانون ،بداية ابلظرفية العاملية تنشوفوا املناخ اإلقتصادي العام،
املناخ املتوتر اجليو سياسي وجليو اقتصادي يعين وأتثريه على ارتفاع

املالية ،تيكون كل شي حاضر ،ما فهمتش عالش هاد التجاهل
وهاد الالمباالة ملثل هكذا مناسبات ،لكن ماذا ننتظر من حكومة
كاع ما تتحضرش منني تيكون رئيس احلكومة ،فما ابلك أهنا

األسعار ،ارتفاع العمالت ،كل شي هاد الشي عندوا وقع
وانعكاس سليب مباشر على اإلقتصاد الوطين ،كذلك الظرفية
اإلقتصادية اللي من قبل ما نوضعوا هاد املشروع قانون ،أقصد

حتضر يف مثل هاد املناسبات ،فمع األسف يعين مرة أخرى أسجل
يعين هذا املوقف السليب من طرف مكوانت احلكومة ،مشروع
قانون املالية صراحة أييت يف واحد السياق عام ،فيه الكثري من
النقط اللي سجلوها ،كذلك احنا ابلنسبة لينا كربملانيني تنعتربوا

قبل ما توضعوه ،ابين هاد األرقام ومؤشرات ماكروا اقتصادية أرقام
توضح فني حنا واقفني ،ال أحتاج أن أذكركم السيد وزير اإلقتصاد
واملالية فني وصالت املديونية العامة رقم فلكي مل يسبق ألية
حكومة أن وصلته ،أمشن حكومة بل حكومات ،وصلنا مع

أنه مناقشة مشروع قانون املالية هي مناسبة دميقراطية تنحاولوا ألن
املفروض حناولوا أننا نلمسوا فيها التوجهات دايل احلكومة،

األسف تنقربوا ل 011ألف مليار سنتيم ،أان عزيز علي حنسب
ابلسنتيم ،اللي هو تقريبا  % 28النسبة دايهلا ،نسبة النمو قرابة
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دخل فديك مقولة غرسوا فأكلنا ،نغرس فيأكلون ،ما كايناش،
خصين غري أان حنافظ على الكرسي واملصاحل االنتخابية ال غري.

 ،8.8البطالة  %00شخصيا صراحة هاد القضية دايل هاد
النسبة دايل البطالة هي الوحيدة اللي ما تنثيقش أان يف هاد النسب
تنثيق مجيع األرقام حىت هلادي دايل البطالة ما كتدخلش يل
لراسي ،عالش؟ ألن جاية من املغرب العميق ،من القرية.
وكنشوف أنه كل دار -ايك اسي اشرورو؟ -كل دار فيها 8 ،8
دايل املعطلني.

كذلك فيما خيص النفقات واإلستثمارات ،جبتو قلتو
لينا أبن هاد مشروع القانون هو مشروع اجتماعي حمظ ،وايما
تغنيتم هبذد الكلمة دايل اإلجتماعي ،ولكن منني تندخلوا لثنااي
املشروع تنلقاوا أنكم فهمتو اإلجتماعي ابملقلوب ،راه ماشي ملي
كنضخو أموال يف شي قطاع معني ،يعين ابلضرورة أن األمور

فهاد النسبة دايل  %00كيف درتو ليها هللا وأعلم .أان

غادية خبري ،ألنه املشكل األساسي انتما اللي ما ابغينش تفهموه
هو اللي دائما مالزم للتدبري دايلكم ،أن املشكل هو مشكل
التدبري ومشكل حكامة قبل أن يكون مشكل ضخ أموال يف
خمتلف القطاعات.

أعتقد أن القضية فايتة  ،%41النص دايل املغاربة معطلني،
العجز  ،8.7حىت انتما فسيدي بنور عندكم املعطلني،
ماعندكمش إيوا ،وضعية املقاولة  2111مقاولة سنواي كتفلس يف
مجيع القطاعات ،اإلستثمار العمومي أان بغيتك هنار تلقاو اجلواب
لواحد السؤال ،غادي تكون بالدان على خري ،الدول اللي غادية
مزاين ملي كتنفق واحد الدوالر ،كتستفد يف املقابل  5حىت ل
 ،2حنا ايهلل دوالر ايهلل كنستافدو مقابلو  0حىت ل  .8منني

كذلك املشكل األساسي اللي عندكم السيد وزير املالية،
هو دائما أن املوارد املالية فالدرجة األوىل تعتمد على الضرائب،
عكس الكثري من الدول أن املوارد املالية راه كتكون يف
اإلستثمارات ويف املشاريع الكربى ،لكن حنا دائما الضرائب هي

تلقاو احلل هلذه املعادلة ،ديك الساعة غادي نقولو راه األمور
غادية مزاين.

اللي تنغنيو منها اخلزينة دايلنا ،لذلك العنوان اللي ميكنا نعطيوه
حنا فيفريق األصالة املعاصرة فاملوضوع دايل املنظومة الضريبية،
هو استمرار الرداءة اجلبائية ،هذا هو اللي ميكن يل نقول لكم،
عندكم رداءة جبائية كتسرحو ليها املكياج ،املطلوب وحسب

تشريح هاد مشروع قانون املالية اللي جيتم لينا به السيد
السيد وزير اإلقتصاد واملالية ،وأمتىن صراحة أنه تكون عندك واحد
البصمة كبرية يف هذا املشروع ،ولكن حنن متأكدين متام اليقني
أبنه البصمة دايلك قليلة فهاد مشروع القانون ،نرى يف فريق
األصالة واملعاصرة أن هذا مشروع القانون هو نسخة ابهتة ملشاريع
القوانني السابقة ،يعين عبارة عن واحد العصارة دايل العمل دايل

توصيات املناظرة الوطنية للجباايت ،املطلوب إصالحات هيكلية،
عييت ما نقلب فهاد مشروع قانون والقوانني السابقة توصية وحدة
طبقتوها رغم أن هاذ املناظرة أنتما اللي درتوها ،واستدعيتو ليها

اإلخوان دايل املالية ،يعين code de la comptabilité.
ملاذا؟ ألن هناك غياب للجرأة السياسية والشجاعة السياسية
لتنزيل الربامج ،احلكومة حاليا واضعة قدام راسها فقط النتائج
اإلنتخابية ،حتافظ على املكتسبات اإلنتخابية ،شي حاجة أخرى

الكل ،حىت احنا كنا معكم ،على أساس أننا نقدمو خدمة
لبالدان ،لكن سبحان هللا مجيع التوصيات وال وحدة فيهم تتطبق،
على كل حال املوضوع دايل العجز يف امليزانية أو املوضوع دايل
املالية العمومية خذو منا واحد النصيحة احنا يف فريق األصالة

ما كايناش ،يعين فقط الكراسي ،إمنا إصالحات هيكلية ابش

واملعاصرة ،ولكن موحاالش غتشدو هبا ،إيال بغيتو تفكو املشكل
دايل املالية ،إصالح املنظومة الضريبية هو الباب الوحيد ابش
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نصلحو املالية دايل البالد ،ما كاينش عدالة جبائية ،كاين نفقات

يعين األساس دايل التعديالت اللي تقدمنا هبا مبشروع القانون،

جبائية ب 8811مليار أان ماتنفهمش كيفاش تتقولو عندان
العجز وهاذ الناس ما تقدروش توصلهم ،يف أي مشروع قانون،
ما ميكن تلقى هذوك الناس اللي عندهم اإلعفاءات الضريبية وأان
أقصد القطاعات الرئيسية تيتقاسو؛

وعلى ذكر التعديالت قبل ما ندخل فهاذ التعديالت ،نسجل
بكل أسف مرة أخرى الطريقة اليت تتعاملون هبا مع التعديالت
دايل املعارضة ،وخاصة فريق األصالة املعاصر ،أان ما فهمتش
عالش تتعاملو هباذ الطريقة ،فني ما كان ،فوق ما قدمنا ليكم

املقرتح الثاين فني جتيبو الفلوس تثمني العقار العمومي،
خمتلف الوزارات والقطاعات عندهم العقار ال يستعمل ،خمتلف

التعديل تتقولو لينا هاذ الشي غادي يعين تيدير اخللل يف التوازانت
املالية ،وأن أتذكر أشنو قليت يل السيد الوزير يف أي تعديل أعطيناه
ليك ال هذا غادي حييد لينا  61مليار ،ال هذا غادي أيثر على

القطاعات الوزارية من فالحة ،األوقاف ،السياحة ،خمتلف
القطاعات الوزارية كاين عقار ال يستعمل ،مورد هام للمالية
العمومية ،ولكن ما بغيتوش تقيسوه ،نزيف حاد؛

 811مليار ،يعين ما فهمتش أش من تعديالت بغييت نعطيك؟
واش جنيب ليك تعديالت دايل واحد الفاصلة هنا ،دايل واحد
الفتحة الفوق ،هادو ماشي تعديالت السيد الوزير ،احنا جبنا
لكم تعديالت إمياان منا ابش نعاونو هاد البالد ،وإيال ما عندكم

املقرتح الثالث هو املؤسسات واملقاوالت العمومية ،أان
أستغرب اي أخي أستغرب صراحة كيفاش احنا الدولة كتنشأ واحد

الشجاعة حتطو هاديك التعديالت ،حنا تنتحملو املسؤولية دايهلا،
إيال ما عندكم الشجاعة أنكم تقربو لقطاعات معينة ،فريق
األصالة واملعاصرة عندو الشجاعة ابش يقوهلا ،وما خايفني على
الكراسي؛

املقاولة عمومية من أجل الربح ،فإذا هبا تتخسر كل سنة واألكثر
من ذلك ،تنعاونوها ابملاليري فاملطلوب إعادة هيكلة بعض هاذ
املؤسسات واللي ما منها فايدة خاصها تباع ،ولكن ماشي تبيعو
حبال هاذ الشي اللي خرجتو فيه هاذ األايمات ،درجتو فندق
املامونية ،هذا خيار غري صائب هذا خيار غري صائب ،هاذ املعلمة
ما عالش؟ من افضل الفنادق العاملية دائما ممتلئ ،كيفاش هاذ
الناس تيخسرو مفهمتش ،هاذي خاصها إعادة اهليكلة ،الناس

وندخلو للتعديالت ،أهم هاد التعديالت اللي اقرتحنا
لكم يف هاد مشروع قانون هو ،إنسجاما مع توصيات جلنة
احملروقات ،التوصيات دايل جلنة احملروقات وأان أستغرب ،السيد
الرئيس احملرتم ،قبل قليل هاز شي ورقة ابنت يل مكتوبة
ابلفرونسي ،قال لك التوصيات دايل جلنة احملروقات ما فيهاش ما

اللي ما تيعرفوش خيدمو يتبدلو ،احلزم يف التعامل مع املالية
العمومية؛

يشري للضرائب ،ها التوصيات ،الفقرة الثالثة ،مراجعة املنظومة
الضريبية ها هي ابلعربية ،كذلك دراسة التجارب املتعلقة ابلضريبة
على اإلستهالك الداخلي ،أان اتيبان يل ،ما كاين شي وضوح كثر

اإلقرتاح الرابع هو الرفع من تضريب بعض القطاعات،
هو عندو عالقة اللي قلنا قبيلة ابملنظومة الضريبية ،كاينني
قطاعات اللي هللا جيعل الباركة ،راه الرحية أعطات أو أعطات أكثر

من هكا ،وجنيو هلنا بال حشمة بال والو ونقولو ما كاين شي،
إنسجاما مع التوصيات دايل اللجنة قدمنا قدمنا لكم تعديل
حقيقي وحموري يعزز املالية العمومية ،قلنا لكم اي ودي هاد الناس
تريحبو مزاين ،هللا يعاوهنم ،واحنا بغينا يرحبو ،هادو شركات مواطنة

من القياس ،ما ميكنش نشوفو قطاعات تراكم آلوف املاليري أو
نبداو نقولو ال أحكة راه احنا غاديني يف الزيزي وما نقيسوهومش،
وال إيال كان اتفاق مبطن مع هاذ القطاعات ،لذلك من خالل
هاذ النصائح اللي أعطيناكم يف فريق األصالة واملعاصرة ،كانت
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وبغينا واحد ا العدد حباهلم يرحبو ،ولكن نظرا للظرفية اإلقتصادية

الشركات اخلاصة ،املؤسسات دايلكم اللي تدير رواج األلوف

دايل البالد نزيدو واحد الربكة ،شحال  %6شركات دايل
احملروقات ،الشركات دايل االتصاالت ،قلتو أودي الّ ،والغريب
يف األمر شكون اللي غيقول الّ؟ بعض اإلخوان ،اللي واحد املدة
اللي ما خالّو منرب إعالمي ما خرجوا فيه ،الّ ،هادو خصهم

املاليري وتتخسر سنواي تتعاود ختسروها انتما وزدتو عليها %71
دايل الضرائب  1.7من  le chiffre d'affaireحسبتو
عليها  1.57يعين  %71دايل الزايدة ،عالش؟ دائما تتمشيو
لداك احليط القصري ما تتعرفوش كيفاش جتيبو املوارد ،مشيتو
األجراء العمود الفقري دايل الدولة ،املوظفني مساكن للتخفيف
عليهم جبنا لكم واحد التعديل بسيط بالصت  81ألف درهم
ردوها  86ألف درهم املصاريف القابلة للخصم ايك قلت ال ،قلنا

يعطيوان  0511مليار ،الّ سيدي راه كذا وشي اهتامات فريدة
من نوعها ،إيال كاين شي نفاق سياسي حبال هكذا ما عمري
كرهتوان يف السياسة صراحة ،وهللا ايال كرهتوان يف السياسة،
شفتوّ ،
الواحد ملي يبقى يتبدل الوجه هباد السرعة هادي ،بناقص؛

لكم أسيدي التحمل العائلي هاد السيد هذا عندو واحد الوليد
راه دااب تيكون عندو غري واحد وال  ،8مشاو الناس لقدام تيكون
عندهم  2و 01دااب غري واحد الولد وال 8عندهم  861درهم،
قلنا لكم أ سيدي  861شحال درهم يف النهار قلنا لكم زيدهم

كذلك التوصية التالية لتخفيض سعر احملروقات يف
األسواق الداخلية والتخفيف من العبء على املواطنني ،قلنا أودي
نقصو واحد درهم يف احملروقات ،بطبيعة احلال ،بواحد اآللية مع
الوزارة دايل احلكامة ،يعين ،يضمنو ابلضبط هداك الدرهم اللي
حيدان على املازوط ولصونص ينعكس مباشرة يعين يف األسواق

غري درهم وجاوبتوان قلنا أسيدي كاينة  61مليار دايل التكلفة أان
ما فهمتش هاد املنطق اللي تتعاملو به السيد الوزير ،راه املفروض
أن الناس اللي تيسامهو أكثر خنففوا عليهم ونقلبو على مصادر

الداخلية ابلبومبة ،يف البومبة ابلعربية اتعرابت ،قلتو عاواتين الّ،
استغرب اي أخي أستغرب ،جبنا لكم تعديل آخر دايل التضامن
وقلنا نعطيو مثال يف ريوسنا ،نبداو بريوسنا كربملانيني وكحكومة

أخرى للتمويل ماشي نعاود نوركو عليهم أكثر ،على كل حال
كاين الكثري ما يتقال تنظن خنلي الفرصة ألخي وصديقي
املهاجري يتكلم أكثر يف اجملال االجتماعي؛

ونعطيو مثال هلاد الشعب ،وقولو ليه احنا اللي غادي نتضامنو،
من غري هادوك الشركات ،ديك اجملموعة دايل الشركات دايل
البورصة اللي قلتو فوق من ،..شحال أسي مهاجري؟ قلنا فوق
من  41مليار ايك؟ اه ، voilaقلنا احنا نتشاركو معكم نعطيو

وخنتم مبرة أخرى أنين نتمىن السيد الوزير أنه يتوفق يف
املهمة دايلو وكذلك أمتىن للحكومة أن تنجح يف مهامها ،ومرة
أخرى أقول وأؤكد فريق األصالة املعاصرة ومن ورائه حزب األصالة

واحد املواقف اللي حيسب لنا ،مع األسف الشديد ما خديتو هباد
التعديل ،ورفضتوه وخرجتو العينني ،الّ ،قال ليك ،مع األسف
الشديد ،الّ ،مها راهم خايفني على ريوسهم وداك الشي ،ما فيها

واملعاصرة يهمه كثريا جناح هذه احلكومة ،ألننا يف األول ويف األخري
مواطنني وننتمي إىل بلد واحد ،نتمىن التوفيق لكم إن شاء هللا
أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم والسالم عليكم ورمحة هللا.

ابس ،تضريب اخلسائر ،أان هادي جاتين عجب صايف جابت
احلكومة واحد التعديل ما لقيت له ال رجلني ،ال يدين ما عمري
شت أان شي شركة تتخسر ونديرو هلا التضريب وعطيتكم أمثلة
يف جلنة املالية ابملؤسسات العمومية ابش ما تقول هذا يتدافع على

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،املتدخل األخري السيد النائب
هشام املهاجري.

31

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

النائب السيد هشام املهاجري:

اخلامس ،هنار االثنني كيخرجو التالميذ ،هنار الثالء كيجيو لو
األساتذة ،هنار األربعاء كيدخلو األطباء ،غادي نوصلو
للقطاعات اإلجتماعية.

شكرا ،وبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلني،

قبل ما نبدا نقاش دايل مشروع قانون املالية دايل سنة ،8102
ضروري خاصين نرجع بكم لسنة  ،8108أنتما كحكومة كتقولو
أبن أنتما استمرار للحكومة السابقة ،أان فهاذ املداخلة السيد
الوزير ما غاديش يكون عندي بزاف دايل األرقام ،غنعطي 8

السيد رئيس جملس النواب،
السيدين الوزيرين،
إخواين أخوايت النواب احملرتمني،

دايل األرقام نتمىن جواب حقيقي ،سنة  8108حكومة بدات
صندوق املقاصة ب  77مليار دايل الدرهم وقلتو درتو
اإلصالحات ودرتو وفعلتو وتركتو وحاربتو ّمالني  4+4واألغنياء

تتميما ملداخلة السيد رئيس الفريق السي حممد أبدرار
عن فريق األصالة واملعاصرة فريق يف املعارضة الربملانية قانونية
ودستورية ابإلضافة لفريق االستقالل للوحدة والتعادلية والزميلني
يف فدرالية اليسار ،بديت هباد كلمة املعارضة القانونية والدستورية
اللي منصوص عليها يف النظام الداخلي ،ألن من بركات هاد
احلكومة ،أن كاينني بزاف دايل املعارضات كاين معارضة برملانية

وهاذ الشي كيمشي هلنا وهاذ الشي كيمشي هلنا ،املهم واحد 77
مليار كانت كتضخ يف اجملتمع بينات احلقيقة دايهلا فني كتمشي،
ألن مالني  4+4واألغنياء حىت واحد ما جا لشارع خممد اخلامس،
ابقني انشطني خبري وعلى خري ،قلنا  77مليار هاذ الشي اللي

فئوية ،كاينة معارضة شخصية جلهة من اجلهات ،حىت اللي
كيجلس يستمع لنا داخل هاد القبة أو داخل اللجان إيال ما
كانش كيدير الكلمات املتقاطعة مزاين ،ما يقدرش يعرف هاذ

قالت احلكومة ،صندوق املقاصة يف سنة  8102فيه  05مليار
دايل الدرهم ،يعين كتهضرو على واحد  41مليار دايل الدرهم
يف سبع سنوات ،وفرهتا احلكومة ولكن خلصها شي حد هي راه

النائب فني ميدان كاين واش يف األغلبية والّ يف املعارضة ،هاذي
من بركات هاذ احلكومة ،ابإلضافة للمعارضة الشعبية ،املعارضة
الشعبية والّت يعين أمر حىت اللي ما كانش كيخرج أان عجبين
واحد الفيديو دايل واحد الشاب دايرو تيقول إال اجلن اللي ابقي

وفرهتا احلكومة من امليزانية دايهلا ،خلّصها شي حد ،كنتكلموا
على  821مليار خرجات من اجملتمع ،هذا الرقم شاط للحكومة،
املديونية دخالت عليها احلكومة يف  8108مديونية اخلزينة ما
كنهضرش على املديونية العمومية ،دخالت على  821مليار

هلاذ احلكومة ما خرجش احتج عليها ،أما اإلنس جبميع أصنافه
راه خرج احتج ،احنا كمعارضة يف األصل كنطلبو إبصالح هاذ
الشي اللي كيحتجو عليه الناس ،واحتياطيا كما يقول احملامون هللا

دايل الدرهم ،اليوم السي إدريس جطو جا هلنا قال لينا كاينة
 651مليار دايل الدرهم ،يعين الفرق تقريبا دايل  811مليار،
على  821مليار هاذو  8دايل األرقام غري فسروا يل السيد الوزير

جيازيكم خبري شوفو مع السيد رئيس احلكومة ومع السيد عمدة
الرابط ووايل الرابط وسعو شارع حممد اخلامس بعدا شوية فني
حيتجو الناس ،وديرو ليهم شوية دايل الظل وشوية دايل هذا
وشوية دايل املرافق ،ألن اإلحتياجات دااب خصكم تبداو تعطيوان

األثر دايهلم على هاذ اجملتمع واألثر دايل هاذ اإلصالحات
كيبديتو يف سنة  8108وكي تلّيتو ،ودرجة االحتجاجات اللي
كانت سنة  8108فني وصالت؟ وأنتما غي فسرو ان هاذ 8
دايل األرقام وقنعوان وقنعو املغاربة راه ما كاين حىت شي مشكل،

برانمج اجللسات وبرانمج االحتجاجات اللي كاينة يف شارع حممد
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الشركات انقص  8.7مليار ،النقاابت ما قدرتوش جتلسوا معاهم

هاذ الكالم اللي كنتكلم عليه أشنو ّداران فهاذ من مورا  5سنني

يف احلوار اإلجتماعي بغيت غري نعرف أان شكون اللي مراتح هاد
احلكومة ،أي حكومة سياسية يف العامل كتكون واحد الفئة مراتحة
وواحد الفئة متضررة ،أان غري وريوين الفئة اللي مراتحة ومنشي
معاها ،ابلطبع هاد الشي أدى لرتاجع التصنيف السيادي دايل

دايل هاذ دايل احلكومة؟ جا االحتياجات اللي تكلمت عليها
هي مشاكل يف الصحة ،مشاكل يف التشغيل ،املشاكل يف التعليم
غادي نرجع ليها ،ويف العدالة اجملالية الفوارق اجملالية أشنو ّدار
فهاذ الشي كامل؟ ّدار أن احلكومة دخالت على حراك اجتماعي

اللي رمبا هو تراكم دايل تدبري احلكومة السابقة ،بدينا ابحلسيمة،
دزان جلرادة ،دزان للهجرة ،دزان هلذا ،احلمد هلل احلكومة كانت
كتناور تتلوح هاذي على على  PAMتلوح هاذي على هذا،

املغرب ،من  bb+يعين أفق مستقر إىل أفق سليب ،السيد وزير
املالية التحليل دايلوا كيقولك آ نظرا للمديونية نظرا لنسبة العجز،
وكنرجع وكنقولك يف سنة  8108السيد الوزير ،نسبة العجز

هاذ اآلخر دايل الساعة ما لقات على من تلوحو والّت كتلوح
على بعضيتها ،ولكن ابش تفسر اللي هاذ الشي راه ما كاين
التفسري ليه ،نفس الشيء انعكاس والتدبري السيء هلاذ احلكومة
من النشأة دايهلا ،أان كنقول أبن التدبري أحنا يف فريق األصالة

كانت انقصا  ،%5.8والتصنيف السيادي دايل املغرب بقا
مستقر ،ولكن عالش  8108خرجنا من عنق الزجاجة ،كان
الربيع العريب واإلحتجاجات صادر املغرب العريب ،اخلطاب
احلكيم ،دايل جاللة امللك ،دايل  2مارس ،واإلصالحات

هزينا يدينا مشينا
واملعاصرة هنار  2أكتوبر مشينا للمعارضةّ ،
للمعارضة شكلو حكومتكم ،التدبري دايل تشكيل احلكومة 5
أشهر ،وكأهنم يدبر مجاعة قروية وما يديرش رئيس مجاعة قروية يف

الدستورية اللي الدارت ،والبداية اللي كانت مزاينة دايل احلكومة
السابقة يف تنزيل الدستور وتوافقنا على الدستور وخرجنا وقلنا
للعامل نشكل اإلستثناء ولكن ماعرفتوش دبرو املرحلة ،ما عرفتوش

تشكيل التحالف هذاك التحالف ،ال هذا ما يكونش معااي هذا
ما يكونش هذا هذا ما يديرش هذا  5أشهر واحنا كنستنّاو،
تشكالت احلكومة ،هاذيك  5شهور كانت عندها واحد الوقع
على اإلقتصاد والسيد وزير املالية راه جاي من القطاع البنكي

تكملوها ،عالش جاتكم فرصة ابش تبينو للمغاربة أبن السياسيني
قادرين يديرو شي حاجة لألسف ،كانت اخلطب امللكية ،كتجي
فيها توجيهات كربى ،ومؤخرا ولينا كنسمعوا خطب ملكية وال
كيقول لكم  ،4 ،8 ،8 ،0التاريخ واش ما حسيتوش ابلفرق،

وكيعرف أبنه عدم الرؤية واإلنتظارية هي اللي كتعطي أزمة
اقتصادية  la visibilitéما كانتش  5أشهر ،وتشكالت
احلكومة كيفاش دبرات األزمات اتملغاربة ،جا حراك الريف كان

ما حسيتوش أبن حنا السياسيني خالفتوا نتوما عالش خالفاتكم،
خالفاتكم غري متجانسني ،غري متجانسني ،منشيو اإلنتخاابت،
ما متافقينش ،ما متافقينش رجعو ولكن حب الكراسي وحب

واحد املنطق واحد ،التجاهل ،التصرحيات غري مسؤولة ،حبل دااب
البارح وال ول البارح كنسمعوا نظرية املؤامرة ،املهم هداك الشيء
دائما منهج واحد اللي كاين ،ويف األخري التدخل األمين
واحملاكمة ،هاد الشي كلو كانت عندوا تكلفة اقتصادية ،كانت

املناصب وامللذات وما أييت من كراسي هو اللي خالكم تبقاو
متشبتني وهتلكوا السياسة وختلكوا البالدان معاكم.
كان من املفروض يف املعارضة أانقش معاكم الربانمج
احلكومي ،ألن أان صوت ضد الربانمج احلكومي ما شي صوت
ضد األشخاص وال ضد األحزاب ،ولكن برانمج حكومي حلكومة
مشكلة من ستة أحزاب ،بربامج انتخابية خمتلفة ،مبرجعيات

عندوا تكلفة حقوقية ،كانت عندوا بزاف دايل ،هاد الشي هو
اللي أثر والنتيجة خرجات لكم فلبالصة ،هاد العام الضرائب على
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خمتلفة ،وأجنزت يف  6أايم آش غادي يعطيك هذا الربانمج

القروي كاع ما كنبدلو ديك الساعة عندكم كنشوفو غي الشمس

احلكومي ،جمموعة من سنفعل خطة إسرتاتيجية ،سنحدث هذا،
مخس سنني دايل هاد الشي ،مخس سنني ما كاينش شي إجراءهنا
ابألرقام ما كاينش ،ما كاين شي إجراء اللي غادي حيسوا به
املغاربة ،اإلجراءات اللي كيحسوا هبا املغاربة ،هي اللي كيجيبها

إمىت كطلع و كنخدمو وكنعسو مع من اللي كطيح الشمس ،ما
كاين كاع اللي مسوق لكم بدلوهتا ،وهللا كاين الراجل اللي ما
مبدهلا هاد املدة كلها كتبدلوها  4داملرات هو كاع ما متبعكم،
الناس كتفيق ختدم على مسيتو اللي كتب هلا هللا كتاكلها وكتنعس،

السيد وزير املالية اللي كتبد عليهم  80.08هنار األول يف العام
كتصبح الضرائب مبدال ،والكالم اآلخر كاين اللي غادي يبقى
كاين اللي غادي يتسىن ،اإلجراءات اللي كيحسوا هبا املغاربة هي

ولكن التدبري السيئ دايلكم ،فعال هداك االستدعاء املشؤوم اللي
خرج يف  08د الليل وقال ابللي احلكومة غتجتمع غدا ابش تبدل
الساعة وانتشر كاهلشيم يف مواقع التواصل االجتماعي وخرج اش

دايل الضريبة راه ما كاينش شي إجراء اللي كيحسوا به يف واقعهم،
وغادي ندوزوا هلاد الشيء وحدة وحدة ،سأعفيكم من الربانمج
احلكومي ،ألنه عارف من هنار األول ما مبين على والوا ،واش
تنتعاملوا معاكم كأنكم حكومة تصريف أعمال ،أكثر من ذلك

اب خيرج ،وتنفتات مسوم واليوم شكون الضحية ،الضحية وليداتنا
اللي مسعنا خرجو ابش حيتجو حىت الشعارات اللي نتجها اجملتمع
انتما كتحملو مسؤوليتها اللي دبرت الشأن العام ،احنا مازال ما
دبران الشأن العام ،أان شخصيا أتملت بغيت هادوك الوليدات

غنعطيكم أبسط األمور ،وهللا ما قدرتوا تصرفوها ،وآخر قرار
دايلكم دايل الساعة بني على أبنكم حكومة تصريف األعمال ما
قدرتوش عليها ،آخر قرار ،احنا لسنا ضد الساعة ،ولكن ضد

يدخلو السياسة ،بغيت هادوك الوليدات يعرفو أبن الصوت دايهلم
غدا واخنراطهم يف العمل السياسي هو اللي غادي ميكنهم ابش
يشاركو يف القرار ،والزلت أتذكر واألحزاب الوطنية كنحييها اللي

التعتيم ،ضد اإلستهتار ابلشعب املغريب ،وابلرملان املغريب ،رمبا
القرار دايلكم أن تصنت للسيد وزير الوظيفة العمومية البارح قربت
نقتنع ،ولكن كيبني على هاد الشي اللي كنقول ،احلكومة غري
متجانسة ،احلكومة ما متافقاش ،رئيس احلكومة كيتعامل مع كل

دخالت العمل التالميذي ودخالت السياسة لإلعدادايت
والثانوايت السبعينات ويف الثمانينات ،ماشي أحزاب اللي جرات
الوليدات وكتهضر هلم يف ودنيهم واخلبار يف رسوكم وداك الشي،
ال ،العمل يف مشروعية هي اللي عطات النتيجة أما جرين هنا

وزير بوحدو ،واش غدا يف اإلنتخاابت دايل  80غتهزوا تقولوا لنا
ال ال أان كنت مسؤول غري على هاد القطاع ال أان ما كنعرفش
هاد القطاع ،إيال نفرضو كالمكم صحيح وعطيتو الدراسة يف

وقول ليا يف ودين ونتلقاو يف املقر فالين فالين ما خدامش ،إخواين
داك الشي اللي وقع أمام الربملان يسائلنا مجيعا أحزاب ،نقاابت،
وجمتمع مدين وابلدرجة األوىل احلكومة ،واحلكومات السابقة راه

مارس يعين كاين احتمالني ،اي نستمرو يف الساعة الصيفية،
التوقيت الصيفي ،اي نبقاو يف التوقيت الشتوي ،وعالش هاد القرار
ما يتخادش مع الدخول املدرسي؟ ،عالش ما جتيبو بني البني
وحتطو القرار اللي درتو وتوجهوه لنا يف الصيف وهنضرو مع وليداتنا

قلت ديك النهار منني وقع احلادث دايل داك الوليد اللي دربو
األستاذ دايلو مهما حبثتم ألبنائكم عن مؤسسات تعليمية خاصة
وعن جامعات خاصة ونوادي خاصة ،فلن جتدو هلم جمتمع خاص
ليعيشو فيه وهللا إيال لقيتوه ،داك الشي اللي نتجتو هو اللي غتلقاو

وهنضرو مع رجال التعليم وهنضرو مع النقاابت وهللا املغاربة ما
غيحسو ابلساعة ،وهللا ما كاين اللي غيسولكم ،أ حنا يف العامل

وهللا ولدك واخا يكون ماشي وزير يكون دكتور يكون وزير يكون
كيما بغا يكون غيتعمل مع اجملتمع اللي نتجتوه انتما اللي سامهتو
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يف الرتبية دايلو يف غياب اجلميع ،أان أمحل املسؤولية للجميع،

أنتما اللي درتو القانون ،القانون  008.04واضح ،املادة 000

بغض النظر على اختاليف مع رئيس احلكومة ،ولكن الكالم اللي
مسعتو أكثر ما ضرين رئيس احلكومة أثر ما ضرين فتيات شاابت
وشبان كيتكلمو هداك النوع دايل الكالم بيناهتم ،أمر مؤسف
يسائلكم مجيعا ويسائلنا مجيعا وحنن منكم.

إخراج نص تنظيمي املتعلق بني اختصاصات عامل عمالة الرابط
ورئيس مجاعة الرابط ،عالش ما خيرج؟ آخر أجل خلروج املرسوم
خاصو يكون  05ديسمرب 5 ،ديسمرب  ،8105هاذي احلكومة
ما كتحرتمش حىت القوانني دايهلا ،وجنيو نبداو نعتو الناس ،ألهنم

دااب غادي ندخلو يف شوية دايل التفاصيل شوية دايل
أحالم اللي حلمناها معكم ،تكلمتو لنا على اجلهوية املتقدمة من

خذاو موقف صريح وكيبينو ،يعتصمو حقهم ،جنيو نوصفوهم
ابلداعشيني ،وا ورينا أنت آش كتدير؟ أنت رئيس حكومة ختالف
القانون؟ تفعيل جمموعة من الصناديق جبتوها يف الربانمج

 8100من املرسوم جاللة امللك ،يف  2مارس خرج دستور من
أحسن الدساتري يف العامل ،اجليل الثالث ،حنا كسياسيني انتما
كحكومة وال برملان بقيتو كرتاوحو مكانكم  81شهر خرجتو

احلكومي ،املتعلقة ابجلهوية املتقدمة ،صندوق التضامن بني
اجلهات ،صندوق التأهيل اجلانب اإلجتماعي ،صندوق التضامن
بني اجلهات غوتنا العام اللي فات حىت عيينا ومشينا للمحكمة
الدستورية انضو دارو فيه واحد  511مليون دايل الدرهم ،القرار

قوانني تنظيمية ،آش غنقول لك ابقي فيها كلها ما يتقال واحلكومة
منني بغات طبق هاد الشي كاملو كتالعب يف املراسيم ،املرسوم
اللي خاصو خيرج هو األوالين وهللا مازال ما خرج ،املبدأ دايل
اجلهوية املتقدمة يعتمد ابألساس على إعداد الرتاب ،على

الوزاري لتنفيذ هاذ املرسوم مازال ما خرج ،عالش؟ شهر 00
هذا ،عالش؟ واش ما كيناش جهات متضررة يف املغرب؟ ما
كيناش جهات حمتاجة هذيك  511ملون دايل الدرهم ،ها هاذ

التوجهات الوطنية واإلسراع ابلتصاميم اجلهوية إلعداد الرتاب،
املرسوم دايل التصميم اجلهوي إلعداد الرتاب مازال ما خرج اليوم،
خرج واحد املرسوم مرتبط مبرسوم يف املادة  8اللي غيتشكل واحد

الشي كنهضر معاكم ابلوراق وإيال بغيتو األرقام يف املراسيم جنبدهم
ليكم ،صندوق التأهيل اإلجتماعي la mise en niveau
socialكيختص ب 7القطاعات 7 ،القطاعات اللي كيعانيو
منها املغاربة :الصحة ،التعليم ،الكهرابء ،املاء ،الطرق،

اللجنة وطنية وزارية اللي غتعطينا اخلريطة داملغرب أشنو غنديرو
فيه مازال ما تشكالتش ،يعين مرسوم حابس مرسوم ،حابس
قانون ،وخلينا اجلهات كتعوم صايبو الربامج اجلهوية دايهلم وبداو
كيحلمو ومشات الفلوس ملكاتب الدراسات ال أساس هلاد الشي

واملواصالت 7 ،القطاعات كيخصنا احنا الناس دالعامل القروي،
عرفيت شحال خصصات ليكم احلكومة السيدات والسادة النواب،
 01داملليون دايل الدرهم ل 84مليون مواطن مغريب 81 ،فرنك

كل واش زعما كتقولو اجلهات سريو قصرو أنتما متا شوية ،وبعدو
منا خندمو ،لألسف البداية دايل احلكومة يف اجلهوية املتقدمة
فاشلة ،واليوم أان كنتحدى أبنه ابقي ما خرجاتش ،املراسيم كلها

لكل مواطن la mise à niveau sociale ،هذه هي
أرقام احلكومة ،هذه هي أهداف احلكومة ،وهذا هو دخول
احلكومة يف اجملال اإلجتماعي ويف تقليص الفوارق اجملالية ،وغنرجع
لتقليص الفوارق اجملالية ما ختافوا شي ،احلكومة كتجي كتدير

دايل اجلهوية املتقدمة كتلتزمو ،عالش املرسوم دايل مجاعة الرابط
ما خيرجش ،وجنيو نوصفو الناس ابلداعشيني ونوصفو ،أودي
اخرج غري املرسوم ،عاد جتي توصف الناس ،عالش آخر أجل
واش احلكومة اللي ما كتحرتمش القانون حكومة كتحرتم راسها،

الشعار دايهلا ابش دات املغاربة حماربة الفساد ،مزاين ،حماربة
الفساد ما كتمش ابلشعر وابإلنشاء ،أان تبعت ألن احلمد هلل

35

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

والزبونية والنقاابت واألحزاب وهذا دايي وهذا ولد خاليت وهذا
ولد عميت هو اللي خارج علينا.

القانون التنظيمي للمالية لزمكم ،ألزم الوزارء جييبو لينا مشاريع
جناعة األداء ،مبؤشرات وأهداف واضحة يتحدى شي وزير جييب
يل دار هدف حماربة الفساد واملؤشر ابش غيحارب الفساد،
نتحدى أن دوزت الربامج دايل جناعة األداء دالوزارات كاملني،
ومنهم دايل السيد وزير املالية ،وأعطيتو الرؤية ،حماربة الفساد تتم

مشاكل التعليم ،أان بعدا كنتاسف وقلتا ليك السيد وزير
املالية وغنعاود نقوهلا ما ميكنش هنضر على قطاع التعليم يف غياب
املسؤولني عن التعليم ،ولكن ضروري ما نتكلم على القانون اإلطار
اللي جيتو هبا ،بعدا السيد رئيس احلكومة يف الربانمج احلكومي
دايلو قال التسريع ،التسريع أبريل  ،8105أكتوبر  8102تسريع

عرب املناهج ،ما كيديروهاش السياسيني اللي كيديروها اإلداريني،
املناهج حىت يف املال العام ،وعرب حتفيز املوظفني ،وقتلو خلصو
الناس ،إيال بغييت الناس ما يسرقوش خلصوهم ،خلصو املوظفني

هاذو وصلنا القانون اإلطار للربملان 05 ،شهر  02شهر ابش
خيرج لعندان وصلنا احنا ،وقانون اإلطار شحال فيه؟ فيه  2مشاريع
قوانني 2 ،دايل الواثئق مرجعية و 6دايل املراسيم تطبيقية وهللا

العموميني اللي كيشتغلو ،وهنا كنسائلو روسنا 008 ،مليار يف
الوظيفة العمومية ،أين املردودية دايل هاذ  008مليار؟ واش
املغاربة ،املغاربة راضيني عليها؟ ها أنتما بغيتو تديرو غري الساعة
مشيتو ل ،..بغيت تديرو ديرو الساعة مشيتو لشركة خاصة

إيال ساليتها يف 8188وال  88ما يقوهلا حد حلد ،هاذيك الساعة
كيف قلت ليك غتلقاو هاذ دارو شي وزارة التعليم دولية جبميع
اللغات وتلقى داب الطلبة تيقراو يف دارهم ما بقاو حمتاجينكم ال
للوزارتكم ال والو ،غتلقا هاذ الشي وصل يف  8188عاد جتي

أمريكية ،فني هي املردودية دايل  008مليار؟ ما عندانش األطر؟
ما عندانش الكفاءات؟ أبدا ،كاينني أطر وكفاءات وكتشتغل
وكتخدم يف املغرب ،ولكن ما كنعطيوهاش قيمتها ،إما نعطيو اللي

أنتما خترجو القانون اإلطار غري من التشريع ومن الربملان ،إيال
بقيتو غاديني هباذ الطريقة ابش غاديني داب.

داييل وهذا معاي يف احلزب وهذا ما معياش يف احلزب وهذا كذا،
هاذ الشي هو اللي كاين ،والكفاءات إيال كاع دارت شي ملف
وكيهزها شي واحد اللي كيعرف كيفاش يوصل ويوصلها لواحد
ومنني يبغي ينزهلا ما يعرفش ينزهلا ألنه ماشي هو مول الفكرة،

أودي
يف الصحة ،أان دخلت يف الصحة واملشاكل دايهلاّ ،
غري ذاك راميد اللي صدعتو لنا به روسنا  00املليون ونصف 00
املليون ونصف ،غري قويل آش اعطيتو للمغاربة؟ واش اعطيتوهم

هاذ الشي اللي كنعانيو منو املغرب 008 ،مليار تسائلنا مجيعا،
أغلبية ومعارضة ،ال تسائلنا األموال ،تسائلنا املردوية ،واش املغريب
اليوم راضي على اإلدارة العمومية دايلو ،واش املغريب اليوم قابل

الكارط دايل السورانس اللي عندكم أنتما الوزراء والربملانيني؟
كتفالّو على املغاربة ،ردو هلم شهادة الضعف ،حبال الّ داب
تتعذبوهم ،الراجل ايال مشى غري مستشفى إقليمي قبل ما داز

بغض النظر ،كاين مكاسب اجتماعية تعطات ،ولكن اليوم كل
شي كيتكلم على الدستور ،املسؤولية ابحملاسبة أان ما هضرتش
على الوزير والّ هضر على رئيس اجلهة وال هضر راه هضر على
املشكل دايل احملاسبة للمغاربة كاملني ،اللي ف شي بالصة

يردوه ،إيال مشى لل  CHUوخا
من ّ centre de santé
فيه املوت ما يدخلوهش ،يقولو ليه حىت متشي متوت يف املستشفى
اإلقليمي دايلك عاد جتي عندان ،آش هاذ التبهديل؟ هاذو
مواطنني مغاربة راه ما كاينش شي حاجة امسيتها راه كاينة تغطية

خصو ي ّدي اخلدمة اللي كيتخلص عليها ،ولكن لألسف احملسوبية

صحية دايل الغين دايل الفقري ،أنتما غري قطعو واحد  08ورا
غري  47غري  08كلم وشوفو التغطية الصحية كي دايرة! فاش
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غتبداو تقلبوا خترتعو أنتما شي اخرتاعات ،أشنو تتقولو آش قال

برانمج تقليص الفوارق اجملالية تكلمتو ّواعدتوان على 71

داب تتقولو دران رميد دران رميد فينا هو هاذ الراميد؟ أان تقدمت
ليك السيد وزير املالية بتعديل بغينا غري نفصلو ،داب صندوق دعم
التماسك االجتماعي فيه الفلوس ،كيدير الراميد كيدير األرامل،

احلكومة؟ مشات شافت هاذوك اجلهات غتعطيهم واحد  5دايل
املليار دايل الدرهم وال  6دايل املليار ،تل ّقات هلا من اجلهة
االخرى الّ أنتما هزو عليا  %.41القطاعات الوزارية كيتهز هلم

مليار دايل الدرهم التعليمات السامية ،دايل صاحب اجلاللة ،وأان
راه تنقول كالمي وكنتحمل مسؤوليتو كلنا فرحنا مسعنا اخلطاب
خصو للعامل القروي  71مليار  88ألف مشروع
دايل سيدان هناّ ،
على أساس االلتقائية  la convergenceشنو دارت

ليك السي إدريس جطو رئيس اجمللس األعلى للحساابت مشيتو
تتديرو راميد تتهيأو بنية االستقبال هاذ الشي ما خترج هباذ راميد
حىت هتيئو بنية االستقبال ،حىت يكون عندكم مستشفيات حقيقة
عاد عطيو للناسّ ، les cartesخليوهم عايشني كيف كانوا،

يدير التيسري ،يدير كذا ،جا اجمللس األعلى للحساابت ضرب
ليكم كل شي يف الزيرو ،صندوق الصيدلية املركزية فيه مليار وشي
حاجة دايل الدرهم ،وغنشوفو يف الصحافة راه حترك الضوء على
هاذ املدير اجلهوي ما فرقوش هاذ املدير اإلقليمي دار به السياسة،

واحد مليار و 211وال  8داملليار وداك مليار و 711مليون اللي
كان يف صندوق تقليص الفوارق اجملالية اجملالية اللي كاين عرب
التاريخ ،كيجمعو الفلوس يف واحد الصندوق  4د املليار يف العام،
ابإلضافة ل  8د املليار دايل اجلهات السي العنصر عاجبو هاد

وما لنا على قوة هاذ الصناديق؟ راه راميد واضحة ،راه تغطية
صحية ما قدرتوش تديرو نظام معلومايت اللي يوحد بني les
 ségmaوبني هاذ الشي؟ وإيال اإلدارة ما قدراتش تدير هاذ

الكالم 8 ،د املليار دايل اجلهات ،وكيقولو كنفذو برانمج ،وفيه
االلتقائية ،واسيدي أان كنطلب خترجو جلنة التحقيق وتقلبو هاد
االلتقائية فني كاينة ،راه كل واحد كيدير براجمو السيد الوزير املالية،

الشي تراجع تقول ما عنديش ،وتقول للمغاربة ما كاين ال راميد
ال صحة ،رجعو للفاسوخ ورجعو لذاك الشي اللي موالفني تتديرو
خمينزة وقضيو الغرض ،ما تتفالوش علينا تقولوان كاينة عندان
الصحة يف املغرب ،أان وهللا العظيم ما بقا ليا والو وندير اعتصام

راه ملي كتجمع الفلوس ،كتعاود ترجع للجنة اإلقليمية ،كيجلس
املدير دايل الصحة كيقول أان غندير الربانمج اللي كان عندي،
كريجع ملدير التجهيز كيقولو أان غندير الطرق اإلقليمية اللي
كانت عندي ،كتجي  L'INDHهي خدامة L'INDH

قدام وزارة الصحة على الفرملية أقسم لكم ميني ،وهللا ما خنلي
الناس دايل شيشاوة جتي ،أان بعدا كنتخلص كنشد  011درهم
يف النهار ،نبقى جالس متا حىت جييبو ليا فرملية وهللا ما خنلّيهم

عمران ما نكرو خريها علينا حنا يف العامل لقروي ،كدير خدمتها
والفضل دااب كريجع للجهات ،هادوك املشاريع اللي كتدار ،اي إما
فلوس اجلهات اي إما فلوس  L'INDH.أما القطاعات
احلكومية فكدير خدمتها اللي كانت خصها تدير قبل ما يكون
هذا الربانمج ،وإيال كان شي واحد ابغي يقاحبين جييب معااي،
جنيبو إقليم ،7 ،4 ،8 ،اللي عجبكوم د األقاليم ،ونشوفو اثين
االلتقائية فني كاينة .السيد رئيس احلكومة عالش كيقول لنا؟

حيتجو ،على فرملية مجاعة قروية ما فيهاش فرملية فيها  01آالف
دايل الناس!كنطلب على فرملية برملاين قال ليك! وكيجيو الناس
حيتجو عليا أان يف الربملان يقولو قدام الربملان! كنطلب من السيد
رئيس احلكومة يدير شي بناية يف طريق زعري فيها التساع واللي

كيقول ليك أودي االلتقائية ،يعين غندخلو لواحد الدوار ونديرو
املاء ،الضو ،الطريق ،واجلهة تدير اإلختصاصات دايهلا،

بغى حيتج ميشي حيتج على رائسة احلكومة ،أما احنا راه الغالب
هللا راه ما عندانش.
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االختصاصات الذاتية دايل اجلهة هي جتي ختلق يل الرواج

كثري الوالو ،ومآمنني هباد الشي داك الشي عالش ما صوتوش،

اإلقتصادي يف داك الدوار ،ماشي دوز ليك الطريق ،إيال صادقتو
على قوانني اجلهوية وما عرفتوش عالش صادقتو من األساس فني
هو مبدأ التدبري احلر يف اجلهات؟ الناس كيجيو تنفدو ليها
بفلوسها  8د املليار وهللا العضو ما عارفش أش طاري ،وهللا رئيس

اي إما متواطئني مع ها الناس ،هادي ما عندهاش تفسري ،أان ال
أمسي شخصا وال حزاب وال كيف ما بغا يكون نوعو ،ولكن اللي
قرينا يف وسائل اإلعالم واللي مسعنا من آراء دايل الناس القياديني
يف األحزاب ،خالان نتسائلو إيال كان هاد الشي اللي كيقولو هاد

اجلهة ..ما كاينش التداول حىت يف الربامج ،ما كيعرفوش أشنو
واقع متا ،موظف احسن من رئيس اجلهة ،وكنقول كالمي يف
الربملان ،احلمد هلل عندي احلصانة.

الناس صحيح ،أودي خصنا نقلبو هاد الناس نردوهوم فحاهلم
فحال القطاع البنكي ،عالش قطاع األبناك كريحبو الفلوس مزاين،
كيخلصوان مزاين ،كيعاونو كيسامهوا يف اإلقتصاد الوطين حبسب

ابقي آخر ملف ،اللي كما قال الزميل داييل النفاق
السياسي ،داب  8كلمات ،تقرير اللجنة االستطالعية حول

األرابح دايهلم ،انتما بنينا عليكم انتما ،على التقرير دايلكم ،على
التصرحيات دايلكم ،على التصرحيات دايلكم للصحافة ،ألنه قطاع
احملروقات قطاع مربح ،ومشينا معاكم ،وملي جينا للتصويت،
صوتتو ضدان ،زعما اللي كيجلس فديك جلنة املالية ،إيال فهم
شي حاجة أان نقدم استقاليت من السياسة.

احملروقات كاين .والتصرحيات دايل القياديني احلزبيني كاين ،حنا
يف فريق األصالة واملعاصرة أشنو قلنا؟ حنا أوال ما كنقولوش الربح
حرام ،ما كنقولش التجارة حرام ،كنقولو اإلستثمار والتجارة والربح
هو اللي غيخلق اخلري هلاد البالد ،ولكن هناك الربح الغري أخالقي

تقدمي تعديل آخر جابوه اإلخوان يف الفريق اإلستقاليل

حرام .داب جاو جهات قنعوان عرب وسائل اإلعالم أبنه كاين ربح
غري أخالقي ،جهات من األغلبية احلكومية ،قلنا مزاين ،ما
نقلبوش حنا على اسرتجاع ال ،واحد القطاع مربح ،قطاع

للوحدة والتعادلية.. ،يعين مرجعية حمافظة ،حىت واحد ما كايغريها
طالبوا من أجل صحة املواطن ،من أجل الرفع من الضريبة على
اخلمور ،شيء مجيل ،كي درانها يف التدخني درانها يف اخلمور،

اإلتصاالت وزدتوان قطاع احملروقات ،مزاين هاد الناس يرحيو
الفلوس ،مزاين يستثمرو لنا يديرو لنا األمن الطاقي دايلنا ،مزاين
ما نتسناوش حىت جيي عاود شي واحد من شي بالد كيف طرا
 LASAMIRومتشي  44مليار ،بعدا ما فهمتش كيفاش

حزب إسالمي مبرجعية إسالمية كيصوت ضد هادي ،فسروها ليا
إيال فهمها شي واحد ،إيال فهمها شي واحد يفسرها ليا ،راه
ملّي جلست أان مع ديك اللجنة  ،وهللا وما كنت كتعرف
للكلمات املتقاطعة مزاين وكتعرف األمساء واألشخاص ،ما

التحول ،كانت شركة دااب جاو  4د الشركات ،املهم هذا كلو
كنت كنوضعو بني قوسني ،داب بغيت غري يفسرو يل هاد الناس،
إذا كان الربح فهاد القطاع اللي كتقول ،عالش ما صوتوش معنا؟

ميكنش تفهمش آش طاري يف املغرب ،ما ميكنش ،ما ميكنش
تفهمّ ،بزاف دايل احلوايج خفت ال نزيد شوية ،كنظن وغادي
نرجعو ،ملّي قلت زيد غادي نرجعو للحكومة واملعارضات اللي

شكلت لنا ،كي قلت لك حرمتوان حنا يف األصالة واملعاصرة هنار
 2أكتوبر مشينا للمعارضة ،ما فيها ال تعويضات ،ما فيها حىت
حاجة وتزامحتو معنا فيها ،احلكومة احتجو ضدها وزير خرجتو
عليه حممد اخلامس ،واحد يومني هادي وال ثلث اايم وقفة

حنا جبنا بغينا نرفعو ما غنقولوش هلاد الناس عالش رحبتو .ولكن
غنقول هلم ،طبقا للفصل  82من الدستور ،انتما كرتحبو مزاين
خلصوان مزاين ،يعين  8د احلوايج غري انتما كذبتو على املغاربة
ابش تديرو  POLYMIQUEسياسي ،وراه ما كاين ال ربح
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السيد الرئيس:

احتجاجية أمام الربملان فيها برملانيني ،لقيناهم غيدخلو لقاع
الربملان يقولو آش بغاو ،هاد احلكومة بركتها تبارك هللا حىت
املعارضة حرمتوان منها ،راه ايال بغيتو املغاربة يفهمو ،ايال بغيتو
املغاربة حيرتموا احلياة السياسية وخنلقو احلياة السياسية اللي دار
يتحمل مسؤوليتو ،حنا يف املعارضة ،انتم يف األغلبية
شي موقف ّ

شكرا للسيد النائب ،السيدات والسادة النواب ،نرفع
اجللسة ،تفضل ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):
شكرا السيد الرئيس،

يف األغلبية ،خلّي املغاربة يفهمو شوية ،اللي حل التلفزة وكيلقى
داك الشي ما كيفهمش ،واحد املفهوم بدا كيدخل هاد االايمات،
املفهوم ما بني احلكومة وما بني الدولة ،أان راه قريت الرتبية الوطنية

السيد رئيس فريق العدالة والتنمية سي إدريس األزمي اإلدريسي
تناول الكلمة إبسم الفريق ،بناء على النقاش الذي راج يف جلنة

قراييت غري على قد القياس ،عرفت أبن احلكومة هي اجلهاز
التنفيذي للدولة ،ما ّقراوانش شي حاجة من غري هاد الشي،
وتتحمل املسؤولية يف املزاينة ويف اخلايبة ،ملّي كنجي للربملان
ونقولو دران لألرامل دران كدا دران كدا دران تيسري ،هللا جيازيكم

املالية وهي مناسبة يف كل سنة أن يعلن عن املواقف العامة
واملواقف املرتبطة مبناقشة قانون املالية ،وقد تناول يف مداخلته عدد
من القضااي كما اتبع الرأي العام ،ابالّيت أسيدي ،مالك؟ يف تسيري
اجللسة ،يف تسيري اجللسة..

خبري ،ولكن ملي كيكون شي تدخل أمين وال هذا ،آه الدولة،
شكون هي الدولة؟ وزير الداخلية راه املرسوم دايلو ،أان راه قريتو،
راه جزء من احلكومة ،ومن هاد املنرب كنحيي ،كنحيي رجال

السيد الرئيس:
نستمعو ،نستمعو لنقطة نظام.

األمن ،كنحيي القوات املساعدة ،الناس فعال ،اللي حنا حماكينهم،
حنا كربملانيني وكسياسيني ما كانتش عندان اجلرأة نناقشو قانون
احلرايت دايل  72وخنرجو قانون اإلضراب ،ونعاودو قانون
التجمعات ونشوفو راسنا فني بغينا نرمسو هاد احلرايت يف املغرب،

النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):
ألن كانت عندك الفرصة متة كنيت كتدير املهاترات
واملغالطات واألكاذيب..
السيد الرئيس:

واش نوسعوها او ال نقلصوها ،ها رجال األمن كيطبقو القانون،
ولكن يف غياب حكومة سياسية منسجمة ،اإلدارة راه كتعرف 8
دايل احلوايج غري تليب املطالب دايل املواطنني وال تدير القانون،

تفضل ،تفضل السيد النائب..
النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):

والسياسي هو اللي كيجي يقنع املغاربة ابألولوايت يف غياب هاد
السياسي راه اللي كيوقع هو أبنه كتخليو احتقان ما بني اإلدارة
واملواطنني ،حنا يف املعارضة ،ايال عييتو اجيو نقرتحو عليكم
نتعاونو معكم ،وشكرا السيد الرئيس.

امسع يل ،امسع يل ،السيد الرئيس ،السيد الرئيس..
السيد الرئيس:
تفضل ،تفضل..
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السيد الرئيس:

النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):

ابختصار ابختصار..

كانت عندو الكلمة ،كانت عندو الكلمة ابسم إبسم
الفريق العدالة والتنمية ،ضراتك ،ضراتك ..ال كنيت كتدير..

النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):

املالحظات ،السيد الرئيس كانت عنده الكلمة إبسم فريق العدالة
والتنمية..

ألن املداخالت جيب أن تكون مبنية على قناعات ماشي
ردود عن املداخالت وإال الكالم الذي قيل وصف أبن السيد
رئيس فريق العدالة والتنمية..

السيد الرئيس:
خليوا السيد النائب يكمل ،أان يف التسيري ابقي أان ابقي
ما فهمتش أشنو ابغي يقول ،خليوا السيد النائب يكمل.

السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب ،ال ال شوف احنا تنتحرموا ،السيد
النائب ،حنرتم مواقف كل املتدخلني واملتدخالت وهلذا من فضلكم

النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):
ماشي تفضال منك ،ماشي تفضال منك ،السيد الرئيس.

يكون واحد الشوية دايل احرتام للرأي اآلخر ،تفضل السيد
النائب إذا أردت أن تتقدم بنقطة نظام ،تفضل السيد النائب،
لكن بدون جدل من فضلك تفضل السيد النائب ابختصار.

السيد الرئيس:
خذ الكلمة إذا أردت أنت السيد النائب ،أي انئب أي

النائب السيد حممد أبدرار (نقطة نظام):

انئب له احلق يف طلب نقطة نظام ،أان ما فهمتش رد الفعل دايلك
السيد النائب بصراحة ما فهمتش رد الفعل دايلك أان أسري اجللسة
يف إطار النظام الداخلي ونستمعوا لبعضنا من حق أي انئب أن
يطلب نقطة نظام ،طبعا يف تسيري واحنا أان ابقي ما فهمت أشنو

أان أتفهم احلالة ورد الفعل دايل األحباب دايلنا وصحابنا
وخوتنا ،لكن ما تقولنيش شي حاجة ما قلتهاش ،ال تقولنيش راه
غري ولد عمي قاهلا ،شوف أان ما اهتمتكمش ابلكذب بصيغة أو
أبخرى ،ولكن إيال فهمتوا داك الشي اللي مبفهوم خاطئ أان ال
أحتمل املسؤولية دايله لكن إال ابن لكم أنه هاديك املسألة راه
السيد تيوضح واحد الورقة مكتوبة ابللغة الفرنسية أساءت إليكم،
فإنين أسحب هذه الكلمة ،شكرا.

ابغي يقول السيد النائب خليين نفهم أنت متقدم يف الفهم أان
متأخر يف الفهم ،خليوا السيد النائب شنو ابغي يقول..
النائب السيد خالد البوقرعي (نقطة نظام):
كنشكروك السيد النائب على الدميقراطية دايلك وعلى
توفري األجواء املالئمة واملناسبة لكي نتحدث بشكل دميقراطي،
أان حتدثت على السيد رئيس فريق العدالة والتنمية وكانت املقاطعة
داييل داك الشي عالش مها ما بغاوش يعين نكمل هاد الكلمة،

السيد الرئيس:
شكرا رفعت اجللسة ،فنستأنف على الساعة الثالثة.

تكلم من خالل هذه الورقة ،وجا السيد النائب وتكلم عن السيد
الرئيس وقال أبنه حتدث بورقة فيها اللغة الفرنسية ،شوف السيد
الرئيس مازال ما كملت..
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