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 ة عشر بعد املائةمساحمضر اجللسة اخل
 

 (.م8102نونرب  04ه )0441ربيع األول  6 األربعاء :التاريخ

 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

 الثالثةة الساعابتداء من  ةقيدق واحد ومخسونو  ناتساع :التوقيت
 .ة عشربعار والدقيقة ال مساء

عمومية ختصص ملواصلة املناقشة العامة جلسة جدول األعمال: 
 .8102للجزء األول من مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 

 

 جللسة:ا رئيس احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، السيد

أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على 
 .املرسلني

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

نواصل أشغال هذه اجللسة أو هذه اجللسات املخصصة       
، بعدما استمعنا إىل 8102ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة 

عدد من السادة رؤساء الفرق والنواب. الكلمة اآلن للسيد الرئيس  
 .ستوريكاميل توفيق إبسم فريق التجمع الد

 :ميل رئيس فريق التجمع الدستوريالنائب السيد توفيق ك

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 فريق التجمع الدستوري، أن أتناول الكلمة يف يشرفين إبسم      
هذه اجللسة الدستورية اهلامة، للمناقشة واملصادقة على مشروع 
قانون املالية السنوي، سواء على املستوى السياسي أو اإلقتصادي 
أو اإلجتماعي. وحنن إذ نعتز يف فريقنا، ابلرؤية املشرتكة ملكوانته 

ام، ذا املشروع احلكومي اهلالسياسية الثالث يف التعاطي مع ه
فإنين أستأذن حلفاءان داخل الفريق، وأان مضطر لذلك يف أن 
أخصص التقدمي األول هلاته املداخلة لتقدمي بعض البياانت 
والتوضيحات اليت ختص حزب التجمع الوطين لألحرار، ارتباطا 
ببعض املواقف والتفاعالت ذات الصلة، واليت ختللت مناقشة 

 .داخل جلان مؤسستنا الربملانية 8102املالية مشروع قانون 

إن السياق السياسي احلكومي والربملاين الذي نعيشه يف بيئة       
سياسية وإجتماعية ونفسية مضطربة، حيتم علينا كطبقة سياسية 
تدبر املرحلة احلكومية والربملانية احلالية، أن يسود التضامن 

مواقفنا اليت ية يف نقاشاتنا و واملسؤولية والتشبث ابملرجعية األخالق
، تؤطر عملنا الربملاين يف جمال التشريع واملراقبة. فكما يعلم اجلميع

لقد أحاط النظام الداخلي جمللسنا املوقر، وكذا القانون التنظيمي 
للمالية، بضوابط وأخالقيات سياسية تؤطر وحتكم عرض ومناقشة 

تذكري الصدد، أود الواملصادقة على مشروع قانون املالية. ويف هذا 
ببعض املقتضيات الواردة يف مرجعني أساسيني ينبغي علينا 

 : استحضارمها ابستمرار وحنن نناقش مشروع قانون املالية

م يتمثل يف القانون التنظيمي املتعلق بتنظي : املرجع األول      
وتسيري أشغال احلكومة، والوضع القانوين ألعضائها حيث إن 

مقتضياته تؤكد على واجب التضامن احلكومي وعلى عددا من 
أن الوزراء هم املنفذون للسياسة احلكومية، كما يتضمن آلية 

من هذا القانون التنظيمي بشأن تنازع  33قانونية جتسدها املادة 
 املصاحل؛
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 يتمثل يف نظامها الداخلي، والذي ينص يف واملرجع الثاين      
الثانية من أعمال جلنة املالية  منه خبصوص املرحلة 803املادة 

والتنمية اإلقتصادية بعد مرحلة اإلستماع إىل البياانت واملعطيات 
اإلضافية للحكومة. وقبل مرحلة املناقشة التفصيلية للمشروع مادة 

ابحلرف على أنه يتم إجراء مناقشة  803مبادة أقول : تنص املادة 
منها، ات اليت يتضعامة حول املعطيات العامة للمشروع واإلختيار 

 .وسياسة احلكومة يف تبين هذه اإلختيارات واقرتاحها

لقد كان من الضروري لفريقي، أن يؤكد هبذه املقتضيات       
الواضحة، والصرحية، وامللزمة اليت تؤطر وحتكم عملنا الربملاين إزاء 
مشروع قانون املالية وذلك على خلفية االجتاهات، 

رب ت اليت طبعت املناقشات واملواقف املعواإلستطرادات، واملالبسا
عنها إزاء حزب التجمع الوطين لألحرار وقياداته داخل جلنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية، واليت نقوم مضطرين كما سبقت اإلشارة إىل 
ذلك، لتقدمي توضيحات هامة بشأهنا يف هذه اجللسة النيابية 

 : العامة

بنشعبون وزير اإلقتصاد  إن األخ حممد : التوضيح األول   
 واملالية، من الكفاءات املالية واإلقتصادية الوطنية املقتدرة اليت نعتز
بعضويتها داخل التجمع الوطين لألحرار، كممثل للحكومة إبسم 
احلزب، وهو قبل كل شيء عضو يف حكومة جاللة امللك نصره 

 ةوأيده. وهو ينوب عن احلكومة مثل مجيع الوزراء يف هذه احملط
الربملانية اهلامة املخصصة للدراسة واملصادقة على مشروع قانون 

. هذا هو واقع األمور، وأي كالم أو تعليق 8102املالية لسنة 
آخر أقل ما يقال عنه أنه ال يليق أن يطرح مبناسبة مناقشة 
معطيات واختيارات مشروع قانون املالية، بناء على مقتضيات 

 ي؛من النظام الداخل 803املادة 

لطاملا استقطب حزبنا عرب اترخيه عددا من  : التوضيح الثاين   
الكفاءات الوطنية املقتدرة يف عامل اإلقتصاد واملال، وسيستمر يف 

ذلك بعيدا عن اإلحتكار النواابيت احلزيب الضيق، ألن حزب 
التجمع الوطين لألحرار يدرك متام اإلدراك جسامة ومتطلبات 

ؤوليات رجال الدولة حتت قيادة العمل احلكومي، وشروط مس
وأستحضر يف هذا الصدد، املوقف  .جاللة امللك نصره هللا

التنويهي املعرب عنه من طرف رئيس احلكومة السابق واحلايل 
مبسامهاته املتميزة وذات القيمة املضافة لورزاء التجمع الوطين 
لألحرار داخل احلكومة، وقيامهم بعملهم احلكومي بوعي 

 اقتدار وجناعة؛ومسؤولية و 

لقد وىل زمن النظرة التبخيسية ألصحاب  : التوضيح الثالث     
رؤوس األموال الوطنيني الذين ساد يف اخلطاابت السياسية 
الصدامية خالل حقبة معينة من اترخينا. إن الرأمسال الوطين، 
واملقاولة الوطنية اليوم جيب أن يلعب دورمها ويساهم يف تقدمنا 

جتماعي مثل ما عاشته وتعيشه دول أخرى مثل اإلقتصادي واإل
الياابن، وكوراي اجلنوبية، وأندونيسيا، وسنغافورة، والتايوان من بني 

 .جمموعات البلدان األسيوية الصاعدة على سبيل املثال

 

إن استقطاب رجال األعمال، وإقناعهم بضرورة اقتحام       
ة خلدمة املضاف اجملال السياسي، واإلستفادة الوطنية من قيمتهم

اإلقتصاد الوطين، هو غاية انضلنا كلنا كمكوانت حزبية وطنية 
من أجل حتقيقه. إن اخنراط املقاولة املغربية يف العمل السياسي 
يعترب أيضا عنصرا أساسيا جللب اإلستثمار األجنيب، إذا ما 
الحظت وابمللموس هذه اإلستثمارات األجنبية اخنراط املقاولة 

 مهتها اإلجيابية بكل اطمئنان يف اإلقتصادي الوطين.الوطنية ومسا
لذلك، ال يتعني اخللط بني الدور اهلام للرأمسال الوطين واملقاولة 
الوطنية واملكانة اليت جيب أن حيتلها أصحاب رؤوس األموال من 
جهة، ومن بني واجب اإللتزام بضوابط املنافسة اإلقتصادية 

طين جيد ليقوم الرأمسال الو  الشريفة من جهة أخرى، وتوفري مناخ
بدوره كامال يف تطوير بالدان واملسامهة القوية يف حل معضلته يف 
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جمال الشغل والصحة والتعديل واإلستهداف إىل آخره... وأريد 
أن أنوه ابملناسبة، ابلنقاط التسع اليت رحبها املغرب يف هذا الصدد 

ويل ديف جمال تصنيف ممارسة األعمال الذي يصدره البنك ال
 ؛"Doing Business" سنواي

إن الدور الفاعل حلزبنا من أجل ترسيخ  : التوضيح الرابع      
السياسي لبالدان حتت قيادة جاللة امللك، وابألساس  اإلستقرار

منذ حكومة التناوب التوافقي وحىت اآلن ال ينكره إال جاحد، كما 
ال يسعنا إال أن نذكر والذكرى تنفع املؤمنني، مبواقف احلزب 
احلكيمة والتارخيية يف حلظات دقيقة من حياتنا السياسية الوطنية، 

رعي حق اآلخر ليس يف الوجود الشحينما دافع حزبنا إبصرار على 
فقط، وإمنا يف الوجود والنجاح لبعض األحزاب الوطنية اليت كانت 

، وبعض 0223تعيش حينها حمنة حقيقية ال سيما يف سنة 
 ؛8113ماي األليمة سنة  06أحداث 

إن النجاحات اليت طالت بعض اجلوانب  : التوضيح اخلامس      
 أو املهيكلة، مثل مشروع "خمطط من املشاريع احلكومية األساسية

املغرب األخضر" أو "مشروع التسريع الصناعي" وغريمها، وهي يف 
نفس الوقت تعترب مشاريع الدولة املغربية حتت قيادة وتوجيهات 
جاللة امللك أعزه هللا. وبقدر ما هو حممود خضوعها للتقييم 

ة ياملوضوعي والبناء، بقدر ما ال ينبغي حشرها يف حساابت جزئ
 ضيقة، إن جناحات الوطن أكرب من جناحات األحزاب؛

ويتعلق األمر مبوضوع حساس يرتبط  : التوضيح السادس      
هبويتنا وكياننا وهو موضوع اللغة األمازيغية، من حق حزبنا أن 
يكون مدافعا عن تنزيل مقتضيات الدستور، وأن يدافع عن إحدى 

. وأود لثقافة األمازيغيةاملكوانت األساسية للهوية الوطنية وهي ا
التذكري يف هذا الصدد، وللتاريخ أن أول سؤال شفوي مت تقدميه  
كامال ابللغة األمازيغية، تقدمت به انئبة برملانية سابقة جتمعية 
خالل الوالية التشريعية السابقة. وحنن ندافع عن اللغة والثقافة 

للغوية ة ااألمازيغية ضمن الوحدة الوطنية الراسخة، وضمن املنظوم
 املغربية الرمسية، مستندين على مقتضيات الدستور اليت نصت يف
الفقرة الثانية من تصديره على ما يلي: "اململكة املغربية دولة 
إسالمية، ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدهتا الوطنية والرتابية 
وبصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية املوحدة ابنصهارها 

وانهتا العربية، اإلسالمية، األمازيغية والصحراوية على كل مك
احلسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية 
واملتوسطية". وأذكر أيضا يف هذا الصدد، مبا ورد يف الفقرة الثالثة 
من الفصل اخلامس من الدستور، الذي نص ابحلرف على أنه تعد 

ا جلميع ة، ابعتبارها رصيدا مشرتكاألمازيغية أيضا لغة رمسية للدول
املغاربة بدون استثناء. لذلك فإن أي مزايدات يف هذا الباب أو 

غي توظيفها للنيل سياسواي من رموز احلزب نعتربه تصرفا خطريا ينب
 .الوعي بتبعاته وحتمل مسؤولية نتائجه

لقد اضطرران أميا اضطرار لتقدمي هذه التوضيحات، ارتباطا       
ت واملالبسات اليت عشناها داخل الفضاء الربملاين وحنن ابلسياقا

. 8102نناقش داخل اللجن النيابية مشروع قانون املالية لسنة 
 .وعلى كل حال، فإن ما جيمعنا أكثر مما يفرقنا

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

شبث املغريب متنناقش مشروع قانون املالية اليوم والشعب       
 43هبويته ووحدته أن يدافع عن مقدساته، حيتفل ابلذكرى 

للمسرية اخلضراء املظفرة، مسرية اسرتجاع أقاليمنا الصحراوية 
العزيزة، معتزين مبضامني اخلطاب امللكي السامي ابملناسبة، وما 
سيحمله من آمال عريضة يف املستقبل، يف ظل التكامل املفروض 

 .يقيا عامة، وبني املغرب واجلزائر بصفة خاصةبني دول مشال إفر 
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إننا يف فريق التجمع الدستوري، نثمن ونلتف حول املبادرة       
امللكية الذكية واحلكيمة اليت تتأسس من جهة على التشبث 
بثوابت وحدتنا الرتابية املقدسة، ومن جهة أخرى تنفتح إبجيابية 

ن قضية لة بشأوثقة على املستقبل لتجاوز الصراعات املفتع
 .الصحراء املغربية املسرتجعة

إن احلوار بني املغرب واجلزائر، هو حوار إسرتاتيجي، وهو       
مفتاح أساسي للجواب بعقالنية وبروح ملؤها التعاون املشرتك، 
املؤسس على الرتكيز على املصاحل واملنافع املشرتكة، وللجواب أيضا 

مللك . إن مبادرة جاللة اعلى انتظارات ومطالب الشعوب مبنطقتنا
للمسرية املظفرة، واليت تدعو  43نصره هللا، يف خطاب الذكرى 

اجلزائر إىل حوار واضح وصريح وبدون شروط مسبقة، للخروج 
من حالة اجلمود اليت تعيشها العالقات بني البلدين الشقيقني، بل 

 ةواقرتاح مأسسة هذا احلوار عرب آليات تشاور، وما تال هذه املبادر 
من إشادة دولية واسعة، لتؤكد أن هذا النداء هو موقف واقعي 
وعميق من أجل املصاحلة، ومن أجل إشاعة السلم واألمن هبذه 

 .املنطقة، بل وابلقارة اإلفريقية عامة

، أييت يف خضم التفكري من 8102إن قانون املالية لسنة       
لسامية،  ا أجل بلورة منوذج تنموي جديد، حتت التوجيهات امللكية

كفيل مبواجهة حتدايت البطالة، واألمية، واهلشاشة، والفوارق 
اإلجتماعية واجملالية، والتحوالت يف البنية العمرية للساكنة. منوذج 
سيمكننا من حتقيق وترية سريعة للتنمية املتوازنة واملستدامة، وقد 

ن مسامهنا ونساهم ابقرتاحاتنا، واجتهاداتنا يف هذا اجملال ال سيما 
خالل وثيقة مسار الثقة. إننا مطالبون كممثلني لألمة، أن ننخرط 
بقوة إجيابية يف هذا النقاش األساسي واملهم الذي جيب أن يدشن 

 .مرحلة جديدة وواعدة حنو املستقبل ابلنسبة لبالدان

 السيد الرئيس،

، أييت كذلك، وكما 8102إن مشروع قانون املالية لسنة       
جاء يف عرضكم السيد الوزير، يف سياق ظرفية دولية صعبة تتميز 
بتنامي السياسات احلمائية، وتفاقم حدة التوثرات التجارية بني 
القوى الكربى خاصة بني الوالايت املتحدة األمريكية والصني، 

ات وما ترتب عنها من انعكاسوكذا تزايد الصراعات اجليوسياسية 
على تراجع آفاق النمو العاملي، والتقلبات الكبرية يف أسعار الغاز 
والبرتول. لكن هذا املشروع أييت أيضا يف ظل تصاعد املديونية 
لبلدان حنو مستوايت قياسية يف الوقت الذي تواصل فيه احلكومة 

ذيرات م حتاإلقرتاض من املؤسسات املالية الدولية أو القارية، رغ
اجمللس األعلى للحساابت كما جاء يف عرض رئيسه، الذي ألقى 

 .8102أكتوبر  83حتت هذه القبة الربملانية يوم 

 8102ومن جهة أخرى، فإن مشروع قانون املالية لسنة       
يرتبط كذلك بسياق تفاقم عجز امليزانية، وحدة اإلختالالت 

، حيث طالة واستفحاهلااإلجتماعية واجملالية، واستمرار شبح الب
لدى الشباب ما بني  % 41جندها على سبيل املثال تصل إىل 

سنة يف اجملال احلضري. طبعا إن احلكومة تراهن يف  81و 01
قانوهنا املايل اجلديد على سياسات عمومية إرادية وطموحة، 
مطبوعة حبس إجتماعي تضامين الفت ملواجهة هذا الوضع 

 .الصعب

لوايت ثالث ملشروعها، وحنن نؤيدها متاما وقد سطرت أو       
 : يف هذه األولوايت اليت هي

 القطاعات اإلجتماعية كالصحة والتشغيل؛ دعم-أوال

 الفوارق اإلجتماعية واجملالية؛ تقليص-اثنيا

دينامية جديدة لإلستثمار ودعم املقاولة وخاصة  إعطاء-اثلثا
 .املقاولة الصغرية واملتوسطة
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لذلك، فنحن يف فريق التجمع الدستوري، نسجل الزايدات       
ماليري درهم للرفع من  7بتخصيص  8102اجلديدة لسنة 

النفقات املوجهة للقطاعات اإلجتماعية، وخاصة التعليم والصحة 
مليار درهم برسم  3,3بتوجيهات من جاللة امللك نصره هللا، و

غري   وإن كانت التطور السنوي لكتلة األجور عن السنة اجلارية،
كافية لتلبية متطلبات حوار إجتماعي منتج، وزايدة مخس ماليري 

مليار  8,7درهم لإلستثمار العمومي يف إطار امليزانية العامة، و
درهم ملواصلة وتعزيز اإلصالحات ال سيما يف جمال اجلهوية، 

 .وإصالح العدل، والتقاعد، واملراكز اجلهوية لإلستثمار

ليا يف فريقنا، مواصلة احلكومة جملهودها اإلرادي كما نثمن عا      
لدعم اإلستثمار العمومي بشأن اإلسرتاتيجيات القطاعية واألوراش 
الكربى للبنية التحتية، مع إعطاء األولوايت للقطاعات واألوراش 
ذات القيمة املضافة املرتفعة مثل "خمطط التسريع 

يوم  املطلوب الو"خمطط املغرب األخضر"، هذا املخطط  الصناعي"
كنموذج رائد من طرف عدد من الدول اإلفريقية أو السائرة يف 
 طريق النمو. لكن رغم كل هذا اجملهود يف تعبئة املوارد املالية لتغطية

النفقات والربامج املذكورة، فإننا نعتقد أنه ال بد من إدخال 
إصالحات ضريبية واسعة يف املستقبل، ليتحمل اجلميع املسامهة 

 .ألعباء العامة إبنصاف والتزاميف ا

 السيد الرئيس،

إن فريق التجمع الدستوري، يسجل كذلك جهود احلكومة       
لإلسراع إبخراج النصوص التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية 
اجملسدة هلاته األولوايت الثالث، على غرار مشروع قانون إطار 

مشروع قانون و  يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي،
يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار، وإبحداث اللجان 
اجلهوية املوحدة لإلستثمار وإصدارها للميثاق الوطين لالمتركز 
اإلداري، واختاذ اإلجراءات لتطوير التكوين املهين والتعليم األويل 
والتشغيل الذايت، وكذا يف جمال مالءمة التكوين مع فرص الشغل، 

اد خطة مندجمة للشباب. وابملناسبة، ال يسعنا إال أن ننوه واعتم
 أبهدافها الشجاعة، وقوهتا اإلقرتاحية املبنية على التشخيص الدقيق

والتحليل املهين املستقبلي، كما نستحضر انكباب احلكومة على 
وضع نظام لضبط عملية استهداف الفئات املعوزة والفقرية واهلشة، 

 لوطين، سعيا إىل تطوير أفضل ملنظومةعرب السجل اإلجتماعي ا
احلماية اإلجتماعية الوطنية وإدراج عدد من التحفيزات الضريبية 
وغريها لفائدة املقاولة، وكذا لتشجيع خمتلف أشكال التربع 

 .والتطوع واألعمال اخلريية

وال بد كذلك، أن نثمن الربانمج الطموح واإلسرتاتيجي       
ارق امللك نصره هللا، للحد من الفو  الوطين حتت توجيهات جاللة

اإلجتماعية واجملالية ابلعامل القروي، واحلفاظ على التماسك 
اإلجتماعي ضمن منظور مستقبلي خللق طبقة وسطى، من شأهنا 
أن تكون قاطرة لنهضة قوية ونوعية وواعدة ابلعامل القروي، لتمليك 
 ذوي احلقوق ألراضي اجلموع على خلفية تشجيع اإلستثمار

ابإلستغالالت الفالحية، وجتاوز عدد من اإلختالالت املتصلة 
 .ابحلقوق العينية ملستغليها

وهبذه املناسبة، فإن فريق التجمع الدستوري جبميع مكوانته       
السياسية وأعضائه، شارك جبدية ومسؤولية يف مناقشة مضامني 
وتدابري مشروع القانون املايل، وكان له حضورا وازان يف خمتلف 
اللجان القطاعية، حضورا تشاركيا ومسامهة يف النقاش واإلقرتاح 

ارية، جزات احلكومة خالل السنة اجلوالتحليل اهلادف إىل تقييم من
. ومن خالل 8102والتحقق من تنفيذ اإللتزامات املالية لسنة 

هذا التنفيذ، حناسب احلكومة على فعالية النجاعة القطاعية وأثرها 
على الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي واملايل الوطين، واستحضار 

فة ختلحاجيات ومطالب املواطنني واملواطنات من مواقعهم امل
 .ونشاطهم املهين واجملتمعي

وانسجاما مع موقعنا السياسي يف إطار األغلبية احلكومية،        
نا وإلتزاماتنا اإلجتماعية مع املواطنني واملنتجني والفاعلني، فإن فريق



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر    

 -  

 

6 

جبميع مكوانته السياسية قدم تعديالت واقرتاحات ترمي إىل 
افظة على واحمل ختفيف العبء الضرييب على الطبقة الوسطى

متاسكها وتوازهنا. إىل جانب تعديالت أخرى لفائدة املقاولة 
 .الوطنية، وتعزيز وضعيتها املالية من خالل حوافز جبائية

ومن ابب األنصات واإلنصاف احلكومي، فإننا نسجل بكل       
ارتياح وإجيابية، التعامل اإلجيايب للحكومة اليت أخذت بعني 

 دمة السنة املالية املاضية، وضمنتها يفاإلعتبار تعديالتنا املق
مشروع القانون املايل احلايل، وافية بوعدها وهذا التعامل حمل 

 .تقديرمن طرف فريقنا

ويف نفس اإلطار، نسجل بكل إجيابية ما أقدمت عليه       
احلكومة من تشطيب للديون اليت تراكمت على الشباب، وفتح 

مئنان هم بكل ثقة واطصفحة جديدة لفائدهتم الستئناف نشاط
وتفاؤل، وتوفري فرص أخرى للنجاح أمام هذه املقاوالت الفتية. 
ومن هنا السيد السيد الوزير، نيابة عن هؤالء الشباب، نتوجه لكم 
ابلشكر اجلزيل على هذا اإلجراء، ألنه كان يعترب عبء ثقيل على 

بكل صراحة اليوم راه ما بقاوش شباب، كانوا -هاذ الشباب، 
مّلي خذاو هداك القرض واليوم أصبحوا حبكم هاذ الوضعية  شباب

لني لألمة ، واحنا كممث-اللي توضعو فيها، أصبحوا مبثابة شياب
 .نيابة عنهم كنشكروكم على هاذ التعديالت

إلجيايب ا كما كنشكروكم السيد الوزير، على التفاعل دايلكم      
مع عدة تعديالت اللي كتهم الطبقة الفقرية والطبقة املتوسطة، 
تعديالت كانت كتمشي يف صميم هذه الطبقات. اليوم السيد 
الوزير، مّلي كان خرج املشروع وقبل املناقشة دايلو، جاو فيه عدة 
نقط، مجيع رجال الصحافة، والناس يف الشارع كتكلم أنه جا 

املتوسطة، يف حني أنه كان مشروع  مشروع كيستهدف الطبقة
قابل للنقاش، والتفاعل دايلكم اإلجيايب بكل صراحة، حد من 
هاذ اإلشكال. وأخص ابلذكر املشكل دايل الضريبة على األرابح 

 au dela d'un العقارية، مّلي خرج املشروع، أننا اليوم

million de dirhams   على البيع،   %3غنبداو خنلصو
اشات داخل الشارع. ولكن اليوم التفاعل كان ساد عدة نق

مليون درهم، التفاعل  4دايلكم مع أننا نوصلو مليون درهم ل 
دايل  la totalité ما ختلصش على %3دايلكم أن حىت ديك 

مليون درهم، هذا سجل وقع  4مثن البيع، ختلص على ما فوق 
 .إجيايب على املواطنني

شخص ، على ما يسلمه الأيضا الضريبة على القيمة املضافة      
لنفسه، حقيقة احنا ملي جات هاذ الضريبة قلنا أوال.. ومنهم أان 
السيد الوزير، قلت أبن اليوم الوزارة وإدارة الضرائب كتشوف غري 

أنكم  le fait املصلحة دايهلا. ولكن مّلي وصلنا يف النقاش،
القدمي دايلو،  le barème قبلتو أن املواطن يبقى خيلص على

bien-sûr احنا اتفقنا معاكم فهاديك اإلشكالية دايل وضع 
le tableau des déductions  ،ألن كيف ما كان احلال

راه حىت احنا مسؤولني على امليزانية دايل البالد. إذن مّلي تفهمهنا 
كيسمح إلدارة دايل الضرائب،  le tableau الوضع أبن داك

على  les recoupement وكيسمح لوزارة املالية أهنا دير
الناس اللي كيبيعو املواد دايل البناء، تفهمناه وصادقنا عليه 

 .وكنشكروكم على التفاعل معاه

كانت أيضا املسألة دايل الوعد ابلبيع، الوعد ابلبيع اللي        
كان كيشكل حىت هو واحد العبء ثقيل على واحد املواطن 

 هبسيط اللي بغى يشري واحد العقار، وكنا حنا كنعتربو 
injuste أنه الوقت اللي كيسبق الفلوس للموثق، كيخلص ،

 l'enregistrement يف de droits fixes درهم 811
 0,1، وهاذ 0,1يف الوقت اللي كيسبقو للبائع، كيخلص 

 le fait فعاديك الوقيتة كتشكل واحد العبء دايلو كبري، واليوم
 درهم هذا مسألة إجيابية للحكومة تسجل 811أنكم قبلتو 

 .للحكومة
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كنا تكلمنا على السكن اإلقتصادي، وتكلمنا كثري على       
 السكن ومبا فيهم الطبقة املتوسطة اليت تفتقد اليوم ملنتوج خاص

هبا، وتكلمنا على السكن اإلقتصادي بكل مشوليته، كنا جبنا يف 
إطار األغلبية، جبنا واحد التعديل اللي عدان فيه النظر الشمولية 

نتوج دايل السكن اإلقتصادي، وسجلنا أنه ما متش دايل هاذ امل
الرفض دايلو، مت التأجيل دايل املصادقة عليه ألن هاذ املنتوج 

واحنا تفهمنا أن من هنا لسنة  8181غادي يسايل مع سننة 
خصنا نعيدو الصياغة دايلو، ونعيدو كل الشروط دايلو  8181
ازات اللي  السيد الوزير، االمتي les subventions مبا فيها

كتعطى ولينا كنطالبو أن اإلمتيازات متشي مباشرة للمواطن، 
 واقرتحنا ملا ال أن تكون هاذ اإلمتيازات هي مسامهة الدولة يف

les intèrêts bancaires  اليت تثقل الكاهل دايل هاذ
الناس ألن اليوم، السيد الوزير، وانتما جيتو من عامل األبناك، 

هاذ املسألة مزاين، ألن اليوم واحد املواطن بسيط اللي   غتفهمو
 81مليون وكياخذ  1مليون، كيسبق  81كيشري ابرطما دايل 

سنة كتقام عليه  81سنة، اليوم البارطما على  81مليون على 
مليون. إذن إيال كانت املسامهة اليوم، حيدو  14البارطما ب

العقاري اللي كتمشي للمنعش  la défiscalisation ديك
 les ونعطيوها للمشرتي، إيال كانت هاذ املسامهة يف إطار

intèrêts bancaires  " 1وملا ال كسائر البلدان األجنبية 
impôts "  ألن املواطنني يف اآلخر غادي يويل كيلقى راسو

 14عام ب 81هاديك البارطما اللي كانت تتقام عليه على 
مليون ومها ميكن  38مليون، أو  31مليون غادي تقام عليه ب

 .خيدموا هاذ الطبقة السيد السيد الوزير

سجلنا أيضا وهذه معارضة وأغلبية، سجلنا التنصيص على      
 les postes budgètaires من %7ضرورة احرتام نسبة 

لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة. هذا قانون كان صدر السيد 
وم لكن مع كامل األسف مكانتش كطبق، الي %7الوزير، 

التنصيص عليها داخل القانون املايل على األقل غادي حنفظو 
احلق دايل هاذ الناس. إذن إضافة إىل تعديالت أخرى إجيابية 
يضيق الوقت عن ذكرها ابلتفصيل. ويف هذا املقام ال يسعنا إال 
التقدم ابلشكر والتنويه بتفاعلكم، السيد الوزير، وجتاوبكم وسعة 

 .احاتناأفقكم مع تعديالتنا واقرت 

على غرار خمتلف  8102إن مشروع قانون املالية لسنة       
قوانني املالية، ال يتأسس فقط على رؤى وتوجهات وسياسات 
عمومية، أو معطيات مالية واقتصادية فقط، بل يتأسس كذلك 
على نظام للحكامة مبا حتمله من ضرورة ومراعاة إلتقائية 

لواقع، م آاثرها على أرض االسياسات العمومية، واحلرص على تقيي
 .وإعمال الشفافية على مستوى التدبري العمومي

 السيد الرئيس، 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

امسحوا يل أن أختم تدخلي هذا بلفت النظر إىل ظاهرة       
خطرية، أصبحت تتنامى وتتمثل يف الشوشرة الكربى اليت بدأت 

ل من وطننا، وجمتمعنا، قبل أشهر وتوظف فيها تسعى إىل الني
مبكر منصات التواصل اإلجتماعي. نعم، إننا نعيش مثل مجيع 
الدول األخرى، يف عصر العوملة التكنولوجية اجلاحمة، نعيش 
تغيريات بنيوية كربى طالت وسائل اإلعالم والتواصل وأمناط إنتاج 

 .املعلومات ونشرها واستهالكها

ع اليوم، يف بالدان يف اآلونة األخرية، ويتصاعد لكن ما يق      
مبكر وهو أن منصات التواصل اإلجتماعي هاته أصبحت فضاء 
مناسبا لتيارات اخللخلة والتشكيك والعدوانية واإلفرتاء املنظم، 
والتحريض الذي يبدو أنه ال ميكن اختزاله يف ردود فعل فردية 

لشأن. يف هذا ا منعزلة، بل يبدو وجيب أن نعمق البحث سريعا
إنه صادر عن جهات وكتائب منظمة تعمل على حتضري شروط 
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تفكيك بلدان والعبث مبؤسساته الشرعية وفق أجندات جمهولة، 
مع توظيف الفقر واحلرمان واهلشاشة والصعوابت اإلقتصادية 
واإلجتماعية، وتنامي املطالبات احلقوقية املشروعة ملواطنينا، من 

منوذج وصور هلذه الرسائل امللغومة؟، ومن  مما ال حيمل يف جواله
منا مل يسمع أو يشاهد صورا وتعاليق ساخرة صادرة من جهات 
معلومة أحياان، وجمهولة أحياان أخرى؟، تستهدف أتجيج السخط 
اإلجتماعي، وتصفية احلساابت السياسية، وترويج معلومات 

 .خاطئة، واإلساءة إىل الشخصيات العمومية طوال وعرضا

إن أتجيج اإلشاعات واألخبار امللّفقة، ابستغالل واقع       
انتشار األمية، واجلهل، والفقر واحندار مستوى الرتبية والتعليم 
والثقافة، واهنيار السلوك املدين وتراجع منسوب املواطنة. وحنن  
كربملانيني، وكمؤسسة برملانية، من الضحااي البارزين هلذا السالح 

ف منه مجيع املؤسسات الدستورية على اختالالفتاك، كما مل تسلم 
أنواعها ومراتبها. كل هذا ساهم يف إشاعة جو عام كئيب من 
الريبة واإلرابك والتشاؤم والكفر ابلوطن ومؤسساته لدى فئات 
عريضة، تتنامى ابستمرار يف غياب خطاب مضاد يتأسس على 
تشخيص علمي للظاهرة وتداعياهتا، ويف غياب خطط 

لذلك، جيب علينا أن نفكر مجيعا يف تطوير تشريعاتنا  .ملواجهتها
لتحصني بلدان ومؤسساتنا، وللرد على هذا التحدي، ومطالبون 
أيضا بنقد سلوكاتنا وتغيريها، لتأسيس عالقة شفافة مع املواطن 
على أساس ضمان حقه يف احلصول على املعلومات الصحيحة 

ة املنطق إىل إشاع والدقيقة، وتشجيع املبادرات النهضوية الرامية
 .والعقل داخل جمتمعنا، واحلرص على حتقيق العدالة اإلجتماعية

ويف اخلتام، إننا يف فريق التجمع الدستوري، لن نقبل أبي       
حال من األحوال التهجمات املقيتة، واليت ال عالقة هلا حبرية الرأي 
والتعبري، واليت ترفع ضد رئيس حكومتنا أبسلوب سوقي غريب 

املعجم املغريب العريق. إن مؤسسة رئيس احلكومة، علينا مجيعا  عن
احرتامها ألهنا متثل جمموع املغاربة على اختالف مشارهبم 

السياسية، وألهنا انبعة قبل هذا وذاك من الدستور. كما ال يسعنا، 
إال أن نشجب، وبقوة بعض اإلنزالقات اليت تقع واليت تسيء 

حراق أقدم عليه بعض املتهورين من إلثوابتنا ومقدساتنا، مثل مل 
للعلم الوطين، وملا يرمز إليه هذا العلم من وحدة وعزة ومشوخ. وهللا 

 .ويل التوفيق والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

 السادة الرؤساء الكلمة شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن..       
اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان، ابسم الفريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية، وتليه.. السي بووانو مسع لسي مضيان.. ويليه 

 .تدخل السيدة النائبة رفيعة املنصوري

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل  
 :للوحدة والتعادلية

 لسيد الرئيس،شكرا ا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب، النائبات،

السيد الرئيس، اإلخوان يف التجمع الوطين لألحرار بقي هلم       
دقيقة، السي كميل كيتنازل  06دقيقة، السي كميل  81واحد 

، مرحبا. على كل السيد دقيقة، ما بغيتيش 06لنا على ديك 
، والقانون 8102الرئيس، بطبيعة احلال نناقش القانون املايل لسنة 

املايل هو خارطة طريق لسنة اقتصادية وإجتماعية ومالية وكل 
امليادين ورايضية وثقافية، ونناقشها اليوم يف حضور ثالثة وزراء، 

يف حضور ثالث  8102لألسف، نناقش القانون املايل لسنة 
عات ال غري، كأن القطاعات األخرى ال يهمها األمر، يف قطا
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حني أبن القانون املايل هو خمصص، بطبيعة احلال، لكل هذه 
القطاعات. إذن فهذه سنوات وحنن نبدي، خالل هذه السنوات 

 .األخرية وحنن نبدي هبذه املالحظة وال آذان ملن تنادي

من أجل  إذن فنتمىن السيد الرئيس، يعين، نشتغل سواي      
إحضار احلكومة ولو ابإلجبار، بطبيعة احلال، ألن حنن خناطب 
احلكومة وال خناطب السيد وزير املالية وال السي الداودي وال 
السي يتيم، فلذلك هذا تعبري وحيد ميكن، يعين، هو أنه احلكومة 
ومكوانت احلكومة غري مهتمة، وهذا طبيعي جدا وخاصة خالل 

ن عمر هذه احلكومة، وهو طبيعي جدا هذه السنوات األخرية م
ما نعرفه، وما نالحظه، وما نعيشه من احتقان داخلي بني 
مكوانت احلكومة، فهذا تبادل اإلهتامات والقذفات، وأحياان 
يصل إىل السب والقذف، فطبيعي جدا أهنه، يعين، ما حيضروش 

 .ألنه حكومات داخل حكومة واحدة

فلألسف، ما نتمناه هو أن تتدارك احلكومة هذه اهلفوات،       
وأن تسعى إىل مّل مشلها ومعاجلة مشاكلها قبل أن تتفرغ ملعاجلة 
مشاكل املغاربة املختلفة. إذن فأعتقد أنه احلكومة إليت مل تستطع 

منها أن  رأن تعاجل املشاكل دايهلا وتوحد صفوفها، كيف ننتظ
لو خناطب احلكومة من جديد، وأن كنقو   تعاجل مشاكل املغاربة؟

هناك ميثاق جيمعكم، وامليثاق مبثابة قسم، فلألسف أنه ينتهك 
يوما بعد يوم. إذن فنتمناو، إن شاء هللا، أنه احلكومة تّدارك، وتلّم 
مشلها وتصلح ذات البني دايهلا، وابقي مكوانت احلكومة أن 
 اتتدخل، أن تتدخل إلصالح ذات البني، وإذا مل تستطيعو 

فاملعارضة رهن اإلشارة من أجل إصالح ذات البني، نتدخلو 
بيناتكم ابخليط األبيض، نعم، وحنن يف حزب االستقالل، بطبيعة 
احلال، ميكن أن نقوم هبذا الدور، من أجل، بطبيعة احلال، من 
أجل مصلحة هذا الوطن، ومن أجل مصلحة وتنزيل الربامج اليت 

من خالل هذه املؤسسة؛  من أجلها تعاقدمت حوهلا مع الشعب
 .جملس النواب والربملان برمته، إذن هذا من جهة

وكذلك البد من اإلشارة، إىل أننا هنا نناقش القانون املايل       
هلذه السنة ونعيش احتقاان إجتماعيا غري مشهود، بل أكثر من 
ذلك، هذا اإلحتقان تطور إىل احلركة التالميذية اليت مت إحياءها 

سنوات من اجلمود. فالألسف، ولكن إحياء هاذ احلركة يعين بعد 
التالميذية ختتلف عن احلركة التالميذية اليت سامهت يف التصور 
السياسي، ويف صناعة قرارات كربى يف املاضي. فلذلك، لألسف 
الشديد أن هذا اإلحتقان امتد إىل مجيع القطاعات، ونرجو من 

 .تذه اإلختالالاحلكومة كذلك أن تعاجل بشكل مستعجل كل ه

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

تشكل مناقشة مشروع قانون املالية السنوي حلظة دستورية       
وسياسية ابلغة األمهية، وهي مناسبة لنجدد يف الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية مبجلس النواب، على أمهية األشواط الكربى اليت 

متنا، بفضل التالحم التارخيي ألقطعتها بالدان يف كل اجملاالت، 
ملكا وشعبا. وهو ما أفرد لوطننا وضعا استثنائيا من اإلستقرار 
والتنمية يف منطقة كانت وال زالت حمط صراعات جيوسياسية 
دولية، استقراريشكل يف حد ذاته فرصة مثينة لبناء دولة املؤسسات 

 لومسو القانون، مسلحني يف ذلك ابإلمجاع الوطين املطلق حو 
 .ثوابتنا الدستورية اجلامعة

ويهمنا هنا، أن نعرب عن اعتزازان الكبري بوحدة صف أمتنا،       
وصمودها يف دفاعها املستميت عن قضيتنا األوىل، قضية وحدتنا 
الرتابية مقدسة، وهي معركة ال هوادة فيها. والبد أن نؤكد من هذا 

ت تنمية مااملنرب، أن جهاتنا اجلنوبية أضحت اليوم تنعم مبقو 
مستدامة نتيجة، بطبيعة احلال، للمشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء 
املغربية، سواء يف دينامية البناء أو التنمية الوطنية أو يف تدبري 
الشؤون السياسية والتنفيذية احمللية. وهو ما أصبح حمط إشادة من 
اجملتمع الدويل واحلقوقي، كما نؤكد على ضرورة اسرتجاع مدينيت 
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 هذا بتة ومليلية املغربيتني احملتلتني واجلزر اجلعفرية، مشددين يفس
السياق أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا 
الشمالية إسبانيا، اترخييا وجغرافيا، ال ميكن أن يكون على حساب 

 .اإلنتقاص من سيادتنا أو وحدتنا الرتابية

ومن منطلق التعاون والتعايش، فإن الفريق اإلستقاليل ينوه       
عاليا ابملبادرة امللكية الصادقة والسديدة لفتح حوار جاد 
وإسرتاتيجي مع اجلزائر، مبا خيدم مصلحة الشعبني الشقيقني، 
وميكنهما من املضي سواي حنو حتقيق التقدم واإلستثمار األمثل 

فتعلة، يدا عن منطق النزاعات امللفرص التنمية اهلائلة املتاحة، بع
 .ومبا يسهم يف تعزيز وحدة املغرب الكبري

وال يفوتنا هنا، أن جندد التقدير واإلعتزاز لقواتنا املسلحة       
الباسلة، حتت قيادة جاللة امللك، القائد العام للقوات املسلحة 
امللكية، على ما تبذله من تضحيات وطنية استثنائية، للدفاع عن 

ة الوطن ومحاية الوطن، ومحاية حدوده من كل التهديدات أو حوز 
اإلستفزازات املرفوضة. كما نشيد عاليا ابلروح الوطنية لرجال 

 .األمن، والقوات املساعدة، والدرك امللكي ورجال الوقاية املدنية

 السيد الرئيس،

إن حتقيق وطن التعادلية والكرامة، هدف ال ميكن بلوغه       
 ردة، وال ابملعاندة يف االستثمار يف احلجر بدل البشر.ابألرقام اجمل

ومنها أؤكد أن من مقومات اإلنسية املغربية مستمدة من اتريخ 
أمتنا اإلسالمية وحضارهتا ينبغي أن يكون نرباسا لعملنا، تلك 

ة، اإلنسية املتفردة واملتشبعة ابلثوابت اجلامعة لألمة وقيمها احلضاري
ة دايت مجة تفرضها خارجيا نتائج العوملواليت تواجه اليوم حت

وأتثريات الثورة التكنولوجية، وداخليا نزعات شاذة حتاول جاهدة 
خلق أزمة حول اهلوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها األمة موحدة 
ابلرفض املطلق مستندة يف ذلك على ثقتها املطلقة يف مؤسسة 

ر رز عناصإمارة املومنني، واليت شكلت عرب التاريخ أحد أب
 .اإلستقرار واألمن الروحي للشعب املغريب

وبكامل اليقظة الالزمة، فإن الفريق اإلستقاليل يرفض       
احملاوالت البئيسة اليت حتاول اصطناع صراع مفتعل بني اللغتني 
 الدستوريتني؛ اللغة العربية واألمازيغية، ونشر التفرقة وخلق فتنة

ستعمال حماوالت البعض فرض إ ثقافية جمتمعية زائفة، كما نرفض
عبارات الدارجة يف مقررات دراسية، أو ربط القصور التنموي 
 وأعطاب التعليم ابللغات الدستورية، يف قراءة حتمل يف طياهتا عددا

من مركبات النقص والقصور، فاإلنفتاح الثقايف واللغوي كخيار 
اترخيي ألمتنا ال ميكن أن يكون مطلقا على حساب لغاتنا 

دستورية أو مقومات هويتنا الوطنية. لذلك، فإننا ندعو احلكومة ال
وخمتلف مكوانهتا إىل ضرورة اإلسراع ابملصادقة على القانون 
التنظيمي ملراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية واجمللس الوطين 
للغات والثقافية املغربية. واختزاال لواقع هذه املنظومة، منظومة 

 ات اليت رفعت قبل يومني أمام قبة الربملانالتعليم هي الشعار 
والشعارات اليت رفعت يف أماكن أخرى ويف مدن أخرى، اليت 
ختدش لألسف األخالق والدين وكل القيم، ألنه املنظومة دايل 

هوية التعليم دايلنا لألسف تفتقد للقيم، تفتقد لألخالق، تفتقد لل
ع معنا وتسرت  فلذلك حان الوقت مجيعا، أن نسرع ،وثوابت األمة

احلكومة من أجل يعين تدخل عاجل إلصالح كل هذه 
اإلعوجاجات اليت أنتجت لنا لألسف ما رّدده يعين، التالميذ، 

 .يعين يف الشوارع خالل هذا اليوم، إذن هذا خالل األايم السابقة

 السيد الرئيس،

إن املمارسة الدميقراطية ليست طرفا وال تكتيكا سياسيا، بل       
يل آمن حنو التقدم وهو ما يدعوان للتنبيه أن تعطيل هي سب

الدميقراطية بفعل عدد املمارسات اليت تتناىف مع أعرافها وقواعدها 
لن يسهم إال يف مزيد من الضبابية والغموض، وهي السمات اليت 
أضحت تطبع الفعل السياسي ببالدان لألسف. فكيف ميكن أن 
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م من عالن تصويت جزء مهتفسر احلكومة للمواطنني واملواطنات إ
أغلبية التحالف احلكومي لصاحل مرشحي املعارضة، هو يف 
مواجهة مرشح من احلزب األول يف األغلبية، وهو ما يعترب بكل 
املقاييس عبثا سياسيا وتكريسا هلذا العبث السياسي لألسف، 
الذي يربهن عدم قدرة احلكومة على التمثل الدميقراطي لروح 

ما حدث مؤخرا مبجلس املستشارين أثناء وجوهر الدستور، ف
جتديد النصف هي وصمة عار يف جبني الدميقراطية الوطنية 
واألعراف الدميقراطية اليت انضلت األحزاب الوطنية من أجل 

 .انتزاعها

إذن فهذه الظاهرة بطبيعة احلال أنه األغلبية تؤيد وجتمع من       
 ال، شيء غريأجل مساندة أحد مشرحي املعارضة، بطبيعة احل

مفهوم، وقد حبثنا عن هذه احلالة يف العامل يف دميقراطيات العامل، 
مل جندها إال يف الغرفتني يف املغرب ويف الغرفة الثانية، لألسف. 
جيب أن ال يتكرر ذلك، جيب أن ال يتكرر ذلك ألنه الرسائل 
اليت نرسلها إىل الشعب املغريب الذي ينتظر وننتظر منه املصاحلة 

زرع الثقة، ولكن أية ثقة نزرعها مبثل هذه املمارسات املشينة هو 
اليت تستهدف روح الدميقراطية والشباب واألمل يف املستقبل؟، 
إذن فنحن ندعو الشباب إىل اإلخنراط، ولكن هبذه الرسائل نطلب 
منه كذلك االبتعاد عن العمل السياسي وعن األحزاب وعن كل 

 .ما من شأنه أن يؤطره، لألسف

إذن فإذا كانت بالدان قد حققت بفضل الرتاكم النضايل       
ملكوانت األمة مكتسبات كربى على مستوى ضمان احلقوق 
واحلرايت، واليت أضحت حتتل مكانة ابرزة يف دستور اململكة، 
وبشهادة كل الفاعلني الدوليني واملنظمات احلقوقية واحلقوقية 

ا ننبه احلكومة الصادقة جتعلنالدولية. وعليه، فإن مسؤوليتنا الوطنية 
أن بعض تراجعات احلرايت العامة ببالدان ال يتناسب مطلقا مع 
املنظومة الدستورية والقانونية يف هذا اجملال، وأن هشاشة احلقوق 
اإلقتصادية واإلجتماعية، واإللتفاف حول خمرجات العمليات 

مهية، و اإلنتخابية وتكوين اجملالس واملؤسسات اهلجينة، الصورية ال
وضعف استباقية التدخل احلكومي، وهزالة مردودية اإلستثمار 
 العمومي، وغياب العدالة اجملالية يف توزيعه هي يف احلقيقة األسباب

ويلزم القول  .احلقيقية لتزايد االحتقان وتنامي الطلب اإلجتماعي
هنا، أن احلكومة تتحمل املسؤولية الكاملة يف أحداث احلسيمة 

ها يف احلسيمة ويف جرادة ويف زاكورة ويف مناطق أخرى، املؤملة، ومن
 .أي منطقة هي احلكومة اليت تتحمل فيها املسؤولية

 ومن هذا املنرب، نعرب عن اعتزازان يف الفريق الفريق اإلستقاليل      
ابملبادرة امللكية السامية، والعطف املولوي، يف إطالق سراح 

الب زلنا بطبيعة احلال، نطجمموعة من معتقلي إحداث الريف، وال 
إبطالق الباقي ألنه الذي جيب أن حيال من خالل هذه األحداث 
ليس هم الذين خرجوا لإلحتجاج، ليس سكان احلسيمة الذين 
خرجوا لإلحتجاج للمطالبة بتصحيح، وحبقوقهم اإلجتماعية 
واإلقتصادية، بل الذي جيب أن حياكم هي سياسة احلكومة اليت 

اجملالية  حتقيق العدالة اجملالية، نعم حتقيق العدالةفشلت يف إحقاق و 
 .وتكافؤ الفرص بني خمتلف املناطق

إذن، كما يلزم القول أن احلكومة تتحمل مسؤولية كذلك       
حىت يف كل أحداث جرادة، وقبلها كما قلت بزاكورة، ولألسف 
الشديد، ما تشهده خمتلف مدن اململكة اليوم من احتجاجات 

ل ما ل القرار اإلرجتايل بتغيري مثال، غري هاذ الشي دايخمتلفة بفع
حدث يف يعين، اثين اآلن احتقان، على ساعة فقط على الزايدة 
على تثبيت الساعة ألنه ليس املشكل يف تثبيت الساعة، املشكل 
يف طبيعة القرار اإلرجتايل املفاجئ، إيال كانت احلكومة بغات تزيد 

ة ملشاورات، هتيء احلالة النفسيساعة تزيد جوج، ولكن هتيأ اب
قبل، ولكن احلكومة تفاجأت والشعب تفاجأ والكل يتفاجأ، إذن 
ساعة زايدة تثبيت ساعة خلقت فوضى يف البالد؛ إضراابت 
التالميذ، وكذلك بعض القطاعات تتهيأ وتتأهب كذلك لفعل 

 .نفس االحتجاجات لإلحتجاج
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ما أنه قراراهتا دائإذن فهذا سلوك، إذن فاحلكومة، لألسف،       
مرجتلة، كيف تفسر احلكومة أهنا يوم اخلميس يف جملس حكومي، 
اجلدول دايل اجمللس احلكومي فارغ من هذه النقطة، واجلمعة  
كذلك تدعو إىل اجتماع طاريء من أجل تثبيت الساعة، إذن 
هذا ارجتال، كان من الواجب على احلكومة أن تنفتح على مجيع 

اور، ومن أجل التهييء والتفسري حىت الفئات من أجل التش
كاين  الدراسة لألسف جاءت بعد تثبيت هذه الساعة، الدراسة

اللي قراها ماكاينش اللي ما قراهاش، ولكن هذه الدراسة ورغم 
جديتها فأصبحت مرفوضة يف أنه مل تكن بشكل استباقي، أنه  
كان من املفروض الدراسة تكون قبل أايم وقبل شهور وقبل 

 .أسابيع

فلذلك، هذه كلها سياسة مرجتلة تتسبب بطبيعة احلال يف       
احتقاانت خمتلفة، فهذه املناسبة بطبيعة احلال بسبب هذه 
اإلضراابت دايل احلركة التعليمية، ندعو حنن يف الفريق اإلستقاليل 
أبناءان التالميذ للرجوع إىل أقسامهم، كما نرفض يف الفريق 

ه لعلم الوطين، واإلقدام على استهدافاإلستقاليل ونندد ابملس اب
أبي سلوك، ورفع شعارات تتناىف واألخالق العامة لألسف. كما 
ندعو احلكومة مرة أخرى إىل إعادة النظر يف هذا القرار اخلاطئ، 
ال ميكن لساعة أن تفرق بني مكوانت الشعب املغريب، ساعة 
 ضيعتوها لينا ساعات وأايم وشهور وسنوات وضيعنا عقود من

من؟ قولو  نرضي  الزمن، وجتي ساعة تفرق فيما بيننا! نرضي من؟
 لنزول دايل هاذ الساعة؟لينا غري احلقيقة، ماهي أسباب ا

 وابملناسبة، نطالبكم من هذا املنرب إبسم الفريق اإلستقاليل، الرتاجع
 .عن هذا القرار، عن هذه الساعة اليت تفرق بني املغاربة لألسف

يد الرئيس، إننا نناقش اليوم مشروع قانون ويعين إنه الس      
املالية يف ظل حكومة تفتقد للرؤية اإلسرتاتيجية يف مواجهة 
حتدايت كربى، أمهها تعاظم أزمة غياب الثقة يف املؤسسات، ويف 
الفعل والفاعل السياسي ويف ظل سياق وطين يعرف عودة 

ذن أول إاالحتجاجات اإلجتماعية وظاهرة اهلجرة السرية والعلنية. 
مرة كنعرفو أن عودة اهلجرة السرية بشكل الفت للنظر، مكانتش، 
املغاربة كانوا مقتنعني أبرزاقهم ويشتغلون داخل وطنهم، ولكن 
 مباشرة بعد حراك الريف فوجئنا بتنظيم هجرة يعين غري مسبوقة يف
التاريخ املغريب، ونتساءل هل هذه اهلجرة موجهة ومدبرة أحياان؟، 

أبن اهلجرة أمام املأل أمام األعني، اهلجرة اللي  الكل يتحدث 
كانت بطبيعة احلال ما نقولش الثمن دايهلا، كانت هاذوك املافيا  

 1111دايل املليون واّلت اهلجرة  6دايل املليون،  1كيشتغلو ب
درهم. إذن من يقف وراء هتجري املغاربة حنو الضفة األخرى؟، هذا 

بة إىل لحة يف هتجري املغار سؤال عريض جيب أن يطرح، من له مص
الضفة األخرى؟، هذا سؤال أيها اإلخوان، أيتها األخوات، السادة 

 .الوزراء

إذن ما فهمنهاش حىت احنا، اهلجرة يف اليوم يف السر والعلن       
وبشكل مستمر ومنظم، هذا سؤال عريض حني نطرحه بطبيعة 

ناء باحلال نطرحه غرية على هذا الوطن وعلى مسعة الوطن وأ
الشعب الذين ميوتون يف أعماق البحار، إذن فهذا بطبيعة احلال 
ال نقبله هلذه األمة اليت هلا رصيد اترخيي وحضاري. كذلك 
لألسف أنه هاذ اهلجرة الزالت متنامية وبشكل كما قلت الفت 

 .للنظر، إذن هذا من جهة

 السيد الرئيس،

النموذج  شروعإن فشل احلكومة يف فتح احلوار الوطين حول م      
التنموي اجلديد الذي دعا إليه جاللة امللك، هذه السنة، وجاللة 
امللك، دعا وقمنا حنن كأحزاب إبعداد تصور، ولكن الشيء 
الالفت لإلنتباه هو أن احلكومة مل حترك ساكنا، خالل سنة من 
املفروض معىن ضيعنا عاما من عمر هذه األمة، سنة وأنه جاللة 

 لنموذج التنموي السابق قد، يعين، انتهى مداه،امللك يؤكد أبنه ا
إذن ماذا هيأان كبدليل؟ اآلن كذلك سنة عاد غادي تنوض 
احلكومة تديرغادي ينخرطوا يف جلنة معينة مبعىن أنه الزمان ما 
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عندوش قيمة يف عهد هذه احلكومة، ال قيمة للزمن يف عهد هذه 
ويبقى  لاحلكومة، كذلك لألسف كذلك نتساءل ابلنسبة، على ك

، عنواان ابرزا لعجز احلكومة 8102مشروع قانون املالية لسنة 
حيث كان من املفروض أن يتضمن التحوالت يعين األوىل 
للنموذج التنوي اجلديد، لألسف أنه ما فيهش إشارات للنموذج 
التنموي على أساس، رمبا أنه سيطول عمر إعداد هذا النموذج 

 .سنة أو سنتني التنموي بعد

مليار  026كذلك ابلنسبة لإلستثمار العمومي الذي يبلغ       
درهم على املستوى اجلهوي، على كل هذا املبلغ السيد الوزير كبري 
وعظيم جدا، من ارتفاع يف نسبة يعين يف مبلغ اإلستثمار ليصل 

مليار. لكن أين أثر هذه اإلستثمارات على احلياة  026إىل 
ختلف ، ميزانيات كربى يعين ترصد ملاليومية للمواطن؟ مبالغ كربى

القطاعات ولكن املواطن يف تراجع، البطالة يف تزايد، القدرة 
الشرائية يف ارتفاع، يعين األمية يف تزايد، هدر مدرسي، الصحة 

مليار واش فعال هل  026يف تراجع، رغم كل هذا لكن هناك 
نقوم بصرفها؟ هل هذا املبلغ يطرح عليه سؤال هل حقيقي أم 

قط لالستغالل؟ نتساءل ونتساءل هناك أوراش كربى بطبيعة ف
مليار لألسف مازال ما كاينش يعين كاين  026احلال، ولكن 

مازال توسيع هوة التنمية بني املناطق خاصة املناطق احلدودية 
درهم للفرد كمتوسط  3111واجلبلية، فإذا كان املعدل الوطين هو 

بيل ي غري فقط على سوطين لإلستثمارات فإن املتوسط اجلهو 
درهم،  0011مكناس مثال ال يتجاوز -فاس-املثال جلهة سوس

اتفياللت فإنه لألسف ابملقابل -درهم يف جهة درعة 0111و
سطات. إذن أين -درهم جبهة الدار البيضاء 1811يصل إىل 

 .قني خمتلف املناطالعدالة اجملالية والتضامن بني اجلهات ب

 السيد الرئيس،

شك فيه أن الفساد يعترب أحد العوائق الكربى أمام مما ال      
التنمية، بل ال تستقيم معه بنية أي نظام دميقراطي، واحلقيقة أن 

مكافحة الفساد املايل واإلقتصادي والتدبريي يعترب الغائب األكرب 
يف خطاب احلكومة وتدابريها احملتشمة، استبشران خريا ال يف 

حلكومي  وال الثانية يف الربانمج ااحلكومة األوىل يف نسختها األوىل
ومن أولوايهتا حماربة الفساد، لكن على أرض الواقع وابألرقام 
تشهد على خالف ذلك. إذن فالفساد الزال مستشراي، والزال 
متحكما يف كل القطاعات ويف كل اجملاالت، إذن واحلكومة اليت 

 يادعت أبهنا إذا رفعت شعار نقطتني فقط حملاربة الفساد غاد
تكسب نقطتني يف نسبة النمو، ولكن لألسف ما كاينش هاذ 
اإلشارات إىل يومنا هذا، وخري دليل على ذلك هو ما يطرحه 
اآلن تطرحه اآلن تقارير اجمللس األعلى للحساابت ابعتباره 
املؤسسة العليا للرقابة على املال العام وتدبريه، الذي يطرح أكثر 

عدد مهم من اإلختالالت  من تساؤل خاصة فيما يتعلق إبحالة
اليت كشفت عنها للقضاء، تفعيال للمبدأ الدستوري "ربط 
املسؤولية ابحملاسبة". ولذلك، لكن أثناء ما تقوم به أحياان من 
إجراءات حمتشمة جيب حماربة الفساد، جيب أن يسري على 
اجلميع، على الصغري والكبري، هناك مفسدون كبار، هناك 

من  هناك متالعبون يف املال العام، هناكمتالعبون يف الصفقات، 
يدعي محاية العام وهنا نقول له حاميها حراميها. فلذلك جيب أن 
نفعل من طبيعة احلال هاذ القرار دايل حماربة الفساد على اجلميع، 
مهما علت درجته استحضارا للمبدأ الدستوري "ربط املسؤولية 

 ملال العام من أيابحملاسبة"، ودوركم السيد الوزير هو محاية ا
 .تالعب مهما كانت، مهما علت درجة املفسد

ولألسف الشديد، فإن مشروع قانون املالية الذي تقرتحه     
احلكومة يضرب يف العمق الطبقة املتوسطة، والطبقة املتوسطة اليت  
كانت تشكل وال زالت صمام األمان، لألسف خالل السنوات 

شيء الذي طة ومت تفقريها الاملاضية استهدفت هذه الطبقة املتوس
د خلق لدينا طبقتني؛ الطبقة البورجوازية والطبقة الفقرية وحىت بع

تفقري الطبقة املتوسطة، القانون املايل يفتقد إلجراءات من شأهنا 
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أن تعيد التوازن واإلعتبار هلذه الطبقة لألسف يف غياب أي 
  .إسرتاتيجية لتقييم أثرها

كذلك كنا ننتظر أنه بطبيعة احلال الطبقة املتوسطة مت إضعاء       
 قدرهتا الشرائية عرب الزايدات املتتالية يف أسعار املواد اإلستهالكية

ة ابألساس إىل ارتفاع، كلها هاذ املواد يعود ارتفاعها إىل عوالراج
ارتفاع يف أسعار احملروقات. السيد الوزير، اللجنة بطبيعة احلال، 

ن، جملس النواب، قام يعين بتأسيس أو بتخصيص جلنة الربملا
استطالعية حول احملروقات، أين مآل التوصيات دايل هاذ اللجنة 
اإلستطالعية حول احملروقات؟، طالبنا ابلتسقيف، طالبنا 
ابلتدخل، طالبنا ابلتدخل من أجل يعين التحكم يف أسعار 

 .احملروقات، إىل يومنا هذا ال شيء من ذلك حدث

كذلك ابلنسبة للحوار اإلجتماعي، احلوار اإلجتماعي مهم       
هو الذي يساهم يف خلق السلم اإلجتماعي، لألسف هو أنه 
جامد، وبطبيعة احلال جيب أن ال يظل جامدا، احلوار اإلجتماعي 
فيه أخذ ورد، ولكن لألسف بعدما كان ممأسسا أصبح اآلن يعين 

 .جةما يصل إىل أي نتي حوار يعين مرحلي من حني آلخر ال غالبا

كذلك األمر ابلنسبة للبحث العلمي لألسف، البحث       
العلمي وتطوير البحث العلمي، امليزانية املخصصة له ضئيلة جدا، 
التعليم يعين ال اإلبتدائي وال الثانوي حيتضر، وكذلك واقع الصحة 
ال ميكن احلديث عنه، ألنه التقرير األخري للمجلس األعلى 

ت خري شاهد على ذلك، رصد واقع الصحة فواش للحسااب
الصحة، قطاع الصحة بدوره يف حاجة إىل عمليات مستعجلة 
لعالجه؟، قطاع الصحة يعاين من إختالالت الوقت ال يسمح 

 .بذكرها

مليون  00كذلك ابلنسبة لبطاقة "الراميد" املشكل دايل       
راميد"؟، ال مليون منخرط يف "ال 00بطاقة، ماذا هيأان إلستقبال 

شيء، ال جتهيزات، ال مستشفيات جامعية، وال أطباء، وال 

مليون منخرط  00بطاقة،  00إختصاصيني، ماذا هيأان؟ عندي 
يف "الراميد"، فنحن نسميه بشيك بدون رصيد، هذه البطاقة دايل 
"الراميد" تساوي يف الغالب شيك بدون رصيد، منني مكتوفرلياش 

ة، احلق يف عالج األمراض املزمنة، احلق يف العملية املستعجل
أمراض القلب، أمراض السرطان، أمراض الكلى، إذن ما الفائدة 

 من هذه البطاقة؟

إذن فلذلك السيد الرئيس، فنحن من موقعنا بطبيعة احلال       
يف املعارضة ال ميكن لنا إال أن هننئ احلكومة على خيبة أمل 

ملايل، وع هذا القانون ااملواطنني فيهم، يف مشروع خاصة يف مشر 
والكالم كثري ولكن على احلكومة أن تعاجل أمورها قبل أن تتفرغ 

 .لعالج أمور املغاربة وشكرا، لألسف الوقت ال يسمح

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيد الرئيس، دائما يف إطار مداخلة الفريق       
يعة فاإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة ر 

 .املنصوري

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

عطفا على ما تفضل به السيد رئيس الفريق اإلستقاليل       
ريق أن الف للوحدة والتعادلية مبجلس النواب، امسحوا يل إبسم

 ..أتناول الشق اإلقتصادي واملايل

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس نستمعوا للسيدة النائبة إذا مسحتم      
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 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري 

إذن قلت امسحوا يل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
انون املالية ملشروع ق والتعادلية، أن أتناول الشق املايل واإلقتصادي

. هاذ املشروع طبعا اللي كيطبعو واحد السياق دويل، 8102
اللي تفضل به السيد رئيس الفريق وتكلم عليه، وكذلك سياق 

طلب تتزيد تصاعد ال وطين معروف أبزمة الثقة، وهاذ أزمة الثقة
اإلجتماعي، وضعف استباقية احلكومة، وأزمة مركبة ونسقية 

 .وتداعياهتا إجتماعية وسياسيةمبتدأها اقتصادي 

وإمياان منا يف الفريق، أبن املصلحة الفضلى للوطن تقتضي       
أن يكون الربملان هو الفضاء األنسب الحتضان نقاش صريح 
وموضوعي حول كل القضااي، وبعيدا متاما عن منطق التيئيس. 

ية نفإنه يهمنا يف الفريق اإلستقاليل اليوم، ومن موقع املعارضة الوط
اإلستقاللية أن نعرب عن موقفنا الصريح من مشروع قانون املالية 

8102. 

 السيد الرئيس،

إن السياسة املالية واإلقتصادية للحكومة، واليت تنزهلا عرب       
مشاريع قوانني املالية السنوية، ينبغي دائما أن تكون جوااب دقيقا 

مجها بربامج ترت على املطالب اجملتمعية امللحة عرب أولوية واضحة 
ومشاريع حمددة يف الزمان واملكان، وابعتمادات تعكس شعاراهتا 
أو ما مستها احلكومة أبولوايهتا. وسنناقشكم اليوم اعتمادا على 
مجلة من األرقام اليت تقدمت هبا احلكومة يف هذا املشروع، ويف 
تفاعل مع ما يتوفره الفريق اإلستقاليل من أرقام ومعطيات حول 

ة اإلقتصادية واإلجتماعية. فعلى مستوى الفرضيات اليت الظرفي
بنت عليها احلكومة هذا املشروع، يهمنا يف الفريق اإلستقاليل أن 
نعرب عن قلقنا الكبري وضعف هذه الفرضيات وهشاشتها وعدم 

 :واقعيتها

روع يف السوق الدويل، يقوم املش ابلنسبة لسعرالنفط -أوال      
 دوالر للربميل، فيما مجيع التوقعات الدولية املبنية 78على فرضية 

على الدراسات اجليوسياسية مبا فيها حماصرة النفط اإليراين، 
األوضاع يف الشرق األوسط، احلروب األهلية يف إفريقيا، كلها 

ني هو ب 8102تشري إىل أن السعر املرتقب كمتوسط سنوي ل
دوالر للربميل وهو ما قد حيدث خلال بينا يف ميزان  21و 72

 األداءات؛

ابلنسبة لسعر الغاز، فالسعر املتوقع يف مشروع قانون  -اثنيا   
 631دوالر، فيما كل املؤشرات الدولية تتوقع  161املالية هو 

دوالر، خاصة وأن اإلستهالك الوطين من هذه املادة كبري ويعتمد  
 وق املقاصة؛كليا على صند

أما ابلنسبة للقطاع األول اللي هو قطاع الفالحة، فإن       
من  %71مليون قنطار أي  71توقعات احلكومة تتحدد يف 

حمصول النسة الفالحية املاضية، إضافة إىل توقع احلكومة 
 ؛% 0,1الخنفاض مسامهة القطاع الفالحي إمجاال بناقص 

لى مصادر من الضريبة عكذلك تتوقع احلكومة أهنا جتيب       
مليار دايل الدرهم، يف حني أهنا كتصرح يف نفس  1,7الشركات 

داملليار دايل الدرهم، وهاذ األمر اللي  8السنة أهنا تراجعات ب
هو خطري جدا وكيفقد مصداقية والتوقعات اللي تبناهتم احلكومة 

 .8102يف مشروع قانون املالية ل

قعية هاذ الفرضيات غادي ال اخلالصة وهو أن هاذ عدم وا      
قدر هللا، كيشكل، ال قدر هللا، واحد التهديد حقيقي على التوازن 

 .املايل لبالدان

 السيد الرئيس،

أييت هذا اإلعرتاف الضمين ابلنسبة لسنة مالية اقتصادية       
يف  % 3,8متعثرة وغري طموحة، حيث توقعت نسبة النمو 

رف العامل عودة ملموسة أحسن األحوال، يف الوقت اللي كيع
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، فيما يتوقع صندوق النقد الدويل أن 3,7ودينامية مبعدل عاملي 
وهوما  % 4,4حتقق الدول النامية متوسطا عامليا للنمو يقدر ب

يعين أننا دون مستوى املتوسط العاملي بكثري، فكيف ترددون اليوم 
 .أبننا ال نعيش أزمة اقتصادية حقيقية

 السيد الرئيس، 

إن بناء الثقة كمدخل معنوي هام ملعاجلة املطالب اإلجتماعية       
امللحة، وإعادة إنعاش اإلقتصاد الوطين، ال تنطلق أساسا من 
ضمان شفافية املالية العمومية، وهو هدف لن يتحقق إال 
ابلصراحة والواقعية اليت تبين األمل، فال يكفي أن تنكر احلكومة 

جاعة  غي مواجهتها مبسؤولية وشوجود األزمة كي تتجاوزها، بل ينب
كاملة، وكل من موقعه، حىت نتمكن من وضع اليد على األعطاب 

 .احلقيقية ومعاجلتها

 السيد الوزير،

 : هناك إكراهات عديدة تواجهنا      

تراجع نسبة تطو اإلستثمار اخلارجي ببالدان بنسبة  -أوال      
اإلقتصاد مما يشكل األمر من خطورة كبرية على  %81تفوق 
 الوطين؛

تفاقم أزمة املقاولة املغربية، حيث مت تسجيل إغالق  -اثنيا      
مقاولة يف سنة واحدة إضافة إىل تراجع نسبة إنشاء  2111

املقاوالت حيث أن أجنزت دراسة على مستوى جهة الدار البيضاء 
ألف مقاولة مسجلة ما بني  64الكربى واليت تؤكد أهنا من أصل 

سنوات.  01، بعد %6مل يتبقى منها إال  8101-8113سنيت 
من هاذ املقاوالت كانوا كيستافدو من برامج الدعم  %1علما أبن 
 العمومي؛

اإلرتفاع الكبري يف عدد العاطلني عن العمل، حيث  -اثلثا      
تشري آخر إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط عن وجود أكثر 

نسبة البطالة  ألف عاطل، حيث وصلت 878من مليون و
قبل ما جتي هاذ احلكومة كانت  8100وعلما أبنه يف  01,2ل

من هاذ العاطلني هم  % 41، واألخطرمن هذا أن 2,2واصلة ل
 يف صفوف الشباب؛

غنتكلم هنا عن اإلكراه الرابع وهو اإلصالح الضرييب،  -رابعا   
امسحوا يل السيد الرئيس، نبغي نقول لكم ما نعيبه يف الفريق 

ستقاليل ويف حزب اإلستقالل على هذه احلكومة، يف خالل اإل
التاريخ دايل مشاريع القوانني املالية دايهلا، أهنا كتعرف واحد 
التدبدب ضرييب وعدم إستقرار ضرييب. فكل سنة احلكومة  
كتجيب لنا إجراءات ضريبية، كل مرة كرتفع كل مرة، وكرتفع راه 

ئب ناظرة الوطنية للضراما عمرها هي كتنقص. اليوم أنمل أبن امل
اليت وعدتنا هبا احلكومة أهنا جتيب تصور سياسي ضرييب وليس 
تصور جزري وعقايب لفئة معينة. وجيب على احلكومة أن تعلم أبن 

من الدستور،  32هناك طبقة يف هذا املواطنني معنية ابلفصل 
ألهنا هنا كنقصد الطبقة الغنية، ألن يف التضريب دايلكم السيد 

س، السيد الوزير كتجيبو إجراءات ضريبية فقط هتم الطبقة الرئي
املتوسطة، خناف أن تكرسون هذا يف املناظرة، وأن تبقى هي الفئة 
الوحيدة اليت تضرب، وهلذا جتهز ضمنيا احلكومة على هذه الطبقة 

 وغتخلق لنا تفاواتت طبقية للفقراء واألغنياء؛

 جز امليزانية هو يفعودة نسبة عجز امليزانية، وع -خامسا      
 3تصاعد مستمر حيث تتوقع احلكومة جتاوز هذه النسبة ب..,

كما كانت تتوقعها، األمر اللي   %3عوض  8102يف سنة  %
غنيحيلنا أبننا نعرتفو اليوم أبن عندان عجز هيكلي للميزانية، مما 
غيتطلب واحد اإلصالح هيكلي. لكن ما الحظناه على احلكومة 

ذ العجز دايل امليزانية وهي أهنا اعتمدت فيما خيص إصالح ها
على حلول ترقيعية، واآلن هي اآلن يف حمك، اعتمدت على 

دايل املليار دايل الدرهم،  2اهلبات دايل اخلليج اللي وصالت ل
وهاذ السنة توقفات. إذن احلكومة اشنو فكرات وبدعات مزاين 
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 واجتهدات، قررت تعمل اخلوصصة وتبيع املؤسسات العمومية،
السؤال دايلنا اليوم، استنادا إىل ماذا غتبيعهم وعالش غتبيعهم، 
واش بقى أصال ما يتباع فهاذ البالد؟، واش احلكومة كتعمل حبال 
هداك السيد اللي ما عندوش العقل وكيحرق دارو ابش يدىف،  
كنبيعو ابش انكلو، وهذا سؤال خطري جدا وهاذ املسار اللي 

 طري جدا؛ماشية فيه احلكومة راه مسار خ

كذلك استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنني يف ظل       
جتميد األجور، السيد الرئيس، تكلم عليها بال ما نزيد نتكلم عليها 
بزاف، السيد الرئيس غادي نزيد حنيلكم على واحد احلاجة اللي 
هي الربانمج أو ال السياسات املوجهة للعامل القروي وتقليص 

فر ية، متنع أن صندوق دايل أتهيل العامل القروي كيتو الفوارق اجملال
مليار دايل الدرهم، ممكن جتاوبنا احلكومة وتقولنا  11على 

دايل املليار، إذن فني هو أتهيل هاذ العامل  1صرفت منو غري 
القروي؟، راه الفلوس كاينة يف الصندوق، صرفوها وديرو 

يو الناس اتكل لاسرتاتيجيات وبينو الطريق والفليسات للناس وخ
 .اخلبز

 السيد الرئيس، 

عددا من األولوايت،  8102لقد حدد مشروع قانون املالية       
عرضكم ابإلكراهات، ويف احلقيقة، وهي  ولألسف مسيتموها يف

يف احلقيقة هاذ األولوايت هي أسئلة جمتمعية اللي كتداول دائما 
 تكن ومة ملعند املواطنني، ولكن ما حيز يف النفس وهو أن احلك

مبادرة لتحديد هاذ األولوايت اللي هي طبعا يف مثابة اإلكراهات 
إال بتعليمات صارمة من جاللة امللك. وهاذ األولوايت طبعا عنونة 
مشروع قانون املالية أبنه إجتماعي، وكعادهتا أبسطوانة مشروخة، 
وتضامين، ابهلل عليكم، أين هي اللمسة اإلجتماعية يف هذا 

دايل املليار دايل  1,4إذ أن احلكومة خصصت املشروعظ، 
الدرهم لقطاع التعليم، واللي هي أصال غتوجه معظمها لربانمج 
"تيسري"، اللي طبعا اعطى فيه جاللة امللك التعليمات الصارمة 

أبنه جيب تعميمه، وليست احلكومة من عممته، للتوضيح. إذن 
دثو ثورة مليار درهم غنح 1,4أين هو اإلجتماعي اآلن؟ وهل ب

يف التعليم، علما أبن قطاع التعليم كيعرف واحد الرداءة يف البنية 
التحتية، واحد اإلجهاز على األساتذة، وهنا غنجبد على 
التوظيف يف قطاع التعليم، وال بد التوظيف األساتذة املتعاقدين، 
احلكومة داك النهار، السيد الوزير، جابت لنا يف اللجنة وقليت أبن 

دايل األنظمة التقاعد اخلاص والعام، وراه نسيت  8تدير الوزارة غ
واحد الفئة، السيد الوزير، نسيتو املتعاقدين اليت تتبجح هبم 
احلكومة أبهنا وظفتهم، واش قطاع التعليم هو فأر الكوابي، يقبل 
أننا جنربو فيه واحد احلاجة، وأيال فشل راه فشلتو كيكلفنا الفشل 

كلفنا أجيال، كتكلفنا املادة الرمادية، كت دايل هاذ التجربة كتكلفنا
اإلنسان. هلذا احنا سنظل نقوهلا يف الفريق اإلستقاليل، أبن 
التوظيف ابلتعاقد لقطاع التعليم يف غياب أي آليات الضمان، يف 
غياب أي حتفيزات للمعلمني ولألساتذة واألستاذات، اللي  

 -ية كبريةحت هباذ املناسبة كنقدم هلم-كيخدمو يف أعايل اجلبال 
سيؤدي أبجيالنا إىل الفشل، والنتيجة هي ما رأيناه على ابب قبة 

 .الربملان من شعارات ترفع من تالميذ، شعارات انبية

كذلك السيد الوزير، ابلنسبة للتشغيل، كيف ميكن اعتبار        
التشغيل أولوية للحكومة يف الوقت اللي كتعرتف احلكومة أبهنا ما 

من معدل النمو، مبعىن أهنا ما  %3,8ر من تقدرش حتقق أكث
فرصة شغل على أبعد  41.111غتستطعش حتقق حىت أزيد من 

تقدير، يف حني أن عندها واحد الربانمج احلكومة حامل، تتقول لنا 
، 8180ألف فرصة شغل يف أفق  811فيه أبننا احنا غنخلقو 

قل ليا نسيت ما قلتهاش،  pardon 311.111مبعىن 
 311.111، مبعىن 8180فرصة شغل يف أفق  0.811.111

فرصة شغل سنواي، فباهلل عليكم، فباهلل عليكم، هل يوجد إجراء 
واحد إجتماعي فهاذ مشروع قانون املالية؟ بغينا جواب، هذا 

 .ابلنسبة لنا يضرب ويكسر هاذ املفهوم اإلجتماعي والتضامين
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طاع قكذلك ابلنسبة لقطاع الصحة، أان غنعطي غري رقم،       
دايل املليار دايل  4الصحة وهللا إيال ولينا تنحشمو هنضرو فيه، 

 ..الدرهم خمصصة لقطاع الصحة،.. اشنو؟

 :السيد الرئيس

استمري.. املتدخلة الوحيدة حلد الساعة هي السيدة النائبة،       
 .وهلذا غادي يكون واحد احلد األدىن دايل التسامح

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 شكرا السيد الرئيس، 

هذا لطف منك، شكرا.. شكرا، لكل هذه األسباب، 
لكل هذه األسباب املوضوعية ومسامهة منا يف مواجهة هذه 
الوضعية الدقيقة، فقد عملنا يف تقدمي جمموعة من التعديالت 
املهمة، اليت حاولنا من خالهلا حماولة توفري أجوبة على كثري من 

بكل أسف، قوبلت معظمها ابلرفض، املطالب اإلجتماعية. لكن 
وهذا ما يدفعنا لنقول لكم اليوم وبوطنية صادقة أن استعادة الثقة، 

 : السيد الوزير، مير حصرا عرب عدد من املداخل

 ضرورة جتاوز وضعية األزمة اليت تعيشها احلكومة داخليا؛ -     

اثنيا ضرورة إعادة النظر يف االختيارات الكربى  -     
 لإلستثمارات العمومية واإلقتصادية عموما؛

ضرورة العمل اإلستباقي، وأسطر وابلسطر األمحر، العمل -   
اإلستباقي واإلسرتاتيجي بدل اإلنتظارية وسياسة اإلحنناء 

 واإلنبطاح للعاطفة؛

امتالك اجلرأة السياسية لتسقيف أسعار احملروقات ألهنا تضرب -   
ت، الشرائية للمواطنني. اللهم إين قد بلغبشكل مباشر يف القدرة 

 .اللهم فاشهد، والسالم عليكم

 

 :رئيسالالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد الرئيس حممد 
 .ع ابسم الفريق احلركييمبد

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

يف البداية، السيد الرئيس، بغيت نشكرالسيدات والسادة 
النواب أغلبية ومعارضة، ورؤساء اللجان، أعضاء احلكومة، 
املوظفني، كل الناس اللي خدمو يف الليل ويف النهار يف ظروف 
صعبة ابش ينتجو هاد املشروع املفصلي اهلام فكنشكرهم مجيعا، 

د العملية انني املؤطرة هلاوكنتمىن أن السيد الرئيس نرجعو هاد القو 
هادي ال يف النقاش وال يف املنهجية، عالش ما نبداوش النقاش 

وال يف  7وال شهر  6دايل مشروع قانون املالية يعين يف شهر 
ماي ونكونوا عندان الوقت وعندان اتساع ابش نتجو مشروع 
تيكون يف املستوى دايل اللحظة املفصلية اللي كرياهنوا عليها 

ة كاملني، كمنسق لألغلبية أقول أن األغلبية مرتاصة يعين املغارب
ومتضامنة ومتآزرة وكل شي خبري وعلى خري، لنا هدف واحد 
وسنستمر يف العمل إن شاء هللا حىت هناية هذه الوالية وسنكون 

 .عند حسن الظن إن شاء هللا

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السيد الرئيس احملرتم،

أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي ملناقشة يشرفين أن 
، هذا املشروع الذي أييت يف حلظة 8102مشروع قانون املالية 

مفصلية وفارقة، ويف سياق اخلاص تطبعه االنتظارات والتطلعات 
 الواسعة لفئات عديدة من الشعب املغريب اليت تلقي بثقلها وترخي
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معها يف  والتعاطي بظالهلا وحتمل هذا املشروع مسؤولية التقاطها
 .شكل تدابري وإجراءات فعلية وملموسة

امسحو يل حضرات السيدات والسادة، أن أؤكد يف 
البداية أن مقاربتنا هلذا املشروع تنطلق من مرجعية الفكر احلركي 
النابع من مدرسة سياسية عنواهنا احلركة الشعبية، حزب من املغرب 

عدة من أجل الوطن مست العميق ومن طني هذا البلد العظيم، حركة
برجاالهتا ونسائها أن متوت من أجل الوطن، ولكن لن نقبل أبدا 
أن ميوت الوطن من أجلها وال من أجل غريها، مناهضة على 
الدوام كل األفكار اهلدامة وزارعي قنابل الفتنة وابرود الكراهية 
والتطرف والتعصب، حركة مقاومة لكل الذين يتاجرون مبستقبل 

نهم من خوف وأطعمهم اجلوع، من أجل مواقع عابرة وطنهم آم
وامتيازات زائلة، حركيون كنا وسنظل منصتني لنبض الشعب الذي 
يريد احللول وليس التحاليل، مصطفني إىل جانب كل الذين 
يناضلون بذواهتم وليس من أجلها، مؤمنني غاية اإلميان أن الرابح 

ياراته، تغل خيف السياسة هو من بصم وعي الشعب وليس من يس
عنوان للوفاء واإلخالص، ، حركتنا أيها السادة عنوان للتوازن

إللتزاماتنا املبدئية، مل نتعلم أن نضع رجال هنا ورجال هناك، وال 
تستهوينا املواقف امللونة، جاعلني املغرب فوق وقبل احلزبية 
الضيقة، مستحضرين دوما قولة يوغورطا قد ال نصل مقاليد احلكم 

 .ئا ولكن سنخلد أمساءان يف سجل بناة هذا الوطنونربح شي

السيد الرئيس احملرتم، تشكل مناقشة مشروع قانون املالية حداث 
دميقراطيا مهما، وفرصة سنوية ملناقشة وتقييم خمتلف 
اإلسرتاتيجيات واملشاريع العمومية يف أبعادها السياسية 

اطنني بصفة و واإلقتصادية واإلجتماعية واحلقوقية وأثر ذلك على امل
خاصة، وعلى اإلقتصاد الوطين بصفة عامة، كما متكن من 
الوقوف على مدى تنزيل إلتزامات الربانمج احلكومي، والتقدم يف 
الربجمة املالية املرتبطة أبولوايته وإجراءاته، فمناقشة قانون املالية 

ليست مناقشة ميزانية رقمية جامدة، بل مناقشة أفكار وتصورات 
 .من خلف تلك األرقاموخيارات تك

إننا يف الفريق احلركي، نقدر اجملهود الذي بذلته احلكومة 
يف إعداد هذا املشروع الذي ال خيفى على أحد سياقه واإلكراهات 
 اليت تطوقه، فعلى املستوى اإلقليمي والدويل، أييت هذا املشروع يف

لقائمة يف ا ظرفية دولية تتسم هبشاشة التوازانت اجليوإسرتاتيجية
مناطق إنتاج البرتول، مما ينذر أبزمة نفطية واسعة يواكبها ارتفاع 
أسعار النفط، وهنا ندعوكم السيد الوزير إىل إبداع حلول كفيلة 
مبواجهة هذا اخلطر احملذق ابلسوق الداخلي، وبتنافسية املقاوالت 
الوطنية، وابلقدرة الشرائية من خالل التعجيل بتدابري استباقية 

 .نب بالدان صدمة طاقية ال قدر هللاجت

السيد الرئيس، على املستوى الداخلي عرفت الساحة 
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية جمموعة من التفاعالت، جتلت 
يف االحتجاجات اإلجتماعية العفوية بعدة مدن من اململكة، 
وابلعديد من مظاهر اإلحتقان اإلجتماعي، فقط يف األسابيع 

كانت هناك اضطراابت للشاحنات شلت احلركة   األخرية،
اإلقتصادية، واستقاالت مجاعية جملموعة من األطباء، وعودة 
ظاهرة اهلجرة الغري الشرعية، وآخرها ما وقع يف بداية هذا األسبوع 
ابلعاصمة، من خالل املظاهرات التالميذية اليت طالبت إبلغاء 

إذ نطالب  ريق احلركيالساعة املضافة. يف هذا الصدد فإننا يف الف
بضرورة التعاطي املنصف واملتوازن مع هذه اإلحتجاجات وفق 
مقاربة تراعي احلقوق والواجبات، فإننا نطالب احلكومة ابإلنصات 
والتفاعل اإلستباقي والسريع وعدم ترك احلبل على الغالب، 
وإضفاء كل شرارة يف مهدها تفاداي لكل انفالت غري مرغوب ال 

 .صل األمور إىل حد استهداف رموز اململكةسيما حينما ت

السيد الرئيس، إن هذا السياق يدعوان إىل وقفة 
الستخالص الدروس والعرب وتدشني جمهودات إستثنائية لتدارك 
ا العجز املرتاكم املفضي إىل هذه الظواهر اجملتمعية، وقد سبق لفريقن
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ادة التوازن عمرارا وتكرارا التنبيه على أال يكون اجملهود املتعلق إب
 املايل على حساب البعد اإلجتماعي، فالبعد املايل، فالعجز املايل

ميكن تداركه يف سنة أو سنوات الحقة، ولكن العجز االجتماعي 
 .قد يكون أحياان من املستحيل تداركه

 السيد الرئيس احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة،

ملغريب القد متيز األسبوع الذي ودعناه ابحتفال الشعب 
للمسرية اخلضراء اليت شكلت مرحلة فاصلة يف  43ابلذكرى 

النضال املتواصل من أجل استكمال الوحدة الرتابية للبالد، وهي 
مناسبة ساحنة لإلشادة ابخلطاب امللكي السامي، الذي وجهه 
جاللة امللك، إىل األمة، هذا اخلطاب الذي أماط اللثام عن واقع 

ري الفضاء املغاريب يف تناقض صارخ وغالتفرقة واالنشقاق داخل 
معقول مع ما جيمع شعوبنا من أواصر األخوة ووحدة الدين واللغة 

ة والتاريخ واملصري املشرتك، داعني الشقيقة اجلزائر إىل التقاط الرسال
امللكية السامية، الرامية إىل تثمني العالقات املشرتكة وخلق إطار 

 .الثنائية عملي للتعاون خبصوص خمتلف القضااي

 حضرات السيدات والسادة،

نسجل ابعتزاز كبري منسوب الثقة اليت حيظى هبا املغرب 
على املستوى اخلارجي بفضل الدبلوماسية احلكيمة جلاللة امللك، 
وهو ما انعكس إجيااب على قضيتنا الوطنية األوىل، ونغتنم هذه 
 املناسبة لنؤكد على احلكومة مواصلة بذل اجملهودات وتعبئة

اإلمكانيات، للسري قدما يف بلورة النموذج التنموي اجلديدة 
ألقاليمنا اجلنوبية مبا يضمن تطورها وازدهارها، كما نستغل هذه 

، اللحظة الدستورية لتقدمي حتية إكبار وتقدير ووفاء لقواتنا امللكية
وكل املرابطني على الثغور، ولقوات الدرك امللكني، واألمن الوطين، 

ساعدة، والوقاية املدنية، وكل املسؤولني والعاملني والقوات امل

ابإلدارة الرتابية اللذين يسهرون بكل تفان ويقظة على أمن البالد 
 .واملواطنني حتت القيادة الرشيدة، جلاللة امللك، حفظه هللا

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير،

 حضرات السيدات والسادة،
واضحة وال حنتاج إىل إن املشاكل معروفة واألولوايت 

املزيد من التشخيصات، بل هناك تضخم يف هذا اجملال كما قال 
جاللة امللك، اليوم نريد وقفة للتأمل بكل موضوعية وابلوضوح 
املسفوح ابلطموح وابلرغبة يف االرتقاء إىل األفضل وتسمية األمور 
مبسمياهتا دون جماملتة أو تنميق بل ابعتماد حلول مبتكرة 

ولنا أن نستثمر حضرات السيدات والسادة مثل هذه  وشجاعة،
اللحظة الدستورية إلعادة الثقة إىل املواطنني الذين بلغ هبم اليأس 
وعدم الرضا حد االحتقان وتبخيس املؤسسات، فاملغاربة 
مستعدون لتحمل تكلفة اإلصالح مهما كانت مرتفعة إذا رأو أن 

حيح من شأهنا تصفاتورة اإلصالح يدفعها اجلميع دون متييز و 
االختالالت وبلوغ أهدافها وغاايهتا النبيلة، فكلفة اإلصالح 

 .ينبغي أن تكون مشرتكة وال يتحملها الفقراء لوحدهم

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

البد أن نستحضر يف هذا الصدد مدى قدرتنا وقدرة 
األحزاب السياسية والنقاابت واجملتمع املدين واإلدارات 
واملؤسسات للقيام أبدوارها يف أتطري املواطنني والقيام ابلوساطة 
املؤسساتية بني الشعب ومؤسساته، وهي مناسبة نثمن من خالهلا 
دعوة جاللة امللك، يف خطبه األخرية، إىل الرفع من الدعم 
 املخصص لألحزاب من أجل استقطاب خنب جديدة وتعبئة

حملاسبة ربط املسؤولية ابالشباب لالخنراط يف العمل السياسي مع 
وإعمال احلكامة احلزبية اجليدة والرفع من منسوب الدميقراطية 

 .الداخلية
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 السيد الرئيس احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة،

حنن واعون أبن االقتصاد الوطين يعرف عدة إكراهات، 
مبا يفوق  8102سينتج عنها تزايد حاجيات متويل للخزينة برسم 

وهو ما يتطلب توفري موارد إضافية من أجل  مليار درهم، 87
التحكم يف مستوى عجز امليزانية، إن هذه الوضعية تطرح جمموعة 

 :من املالحظات والتساؤالت امللحة واآلنية

ميكن تثبيت واستدانة التوازانت املاكرو اقتصادية أمام  كيف-أوال
 تراجع املوارد وارتفاع حجم النفقات وابلتايل ارتفاع عجز امليزانية؟

ميكن احلفاظ على هذه التوازانت أمام اخنفاض  كيف-اثنيا
، وتراجع صايف 8107مقارنة مع سنة  %0.3املداخيل 

ل الغري خنفاض املداخياالستثمارات األجنبية املباشرة ابملغرب وا
اجلبائية، ابإلضافة إىل تراجع صايف االحتياطات الدولية لبنك 
املغرب، يف حني شهدت النفقات تسارعا مما أدى إىل ارتفاع 

 ملحوظ لعجز امليزانية؛

كيف ميكن احلفاظ على هذه التوازانت أمام ثقل املديونية  -اثلثا
اع الدين ضريبية وارتفوضغط األوراش االجتماعية وتراجع املوارد ال

 العمومي؟

نؤكد، السيد الوزير احملرتم، يف الفريق احلركي أن النموذج 
التنموي املرتقب الذي دعا صاحب اجلاللة، إىل بلورته، البد أن 
يستحضر هذه اإلكراهات، وجييب على التحدايت املطروحة، 
فالبد من البحث واالبتكار يف هوامش ميزانياتية إبمكاهنا تعزيز 
موارد الدولة من خالل إصالح املنظومة الضريبية للرفع من 
مردوديتها وتوسيع وعائها، وإدماج القطاع الغري املهيكل ابإلضافة 
إىل إصالح اجلباايت احمللية، وارتباطا ابملوضوع ندعو إىل عدم 
االجنرار املفرط وراء تغطية العجز ابلقروض اليت قد توصل بالدان 

ر ق األجيال الالحقة، وهنا حنيلكم إىل تقريإىل مرحلة اخلطر وتطو 

اجمللس األعلى للحساابت الذي أكد أبن تقليص نسبة املديونية 
من الناتج الداخلي اخلام يف أفق  %61الذي رمسته احلكومة إىل 

 .سيكون صعب وبعيد املنال 8180

البد كذلك من اخنراط كل املؤسسات العمومية والشبه 
ة االجتماعية من خالل جعلها مقاوالت العمومية يف تنزيل الرؤي

مواطنة تعانق مهوم الوطن واملواطنني، ويف ذات السياق فاألبناك 
مطالبة بدورها أال تظل بورصة ملراكمة األرابح دون االخنراط يف 

 .قضااي التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة

 حضرات السيدات والسادة،

ة واجملالية الذي إن هدف تقليص الفوارق االجتماعي
يرومه هذا املشروع ضمن أولوايته يعترب يف احلقيقة إشكاال بنيواي 
وهيكليا، ولكنه ليس قدرا حمتوما ميكن التطبيع مع دميومته، فكل 
اجلهات متساوية يف القوانني ويف شروط االستثمار والضرائب، 
لكن بعض اجلهات تعاين من عدم اإلنصاف ألهنا تفتقر إىل 

لضروري املشجع على استقطاب االستثمار، ويف هذا التأهيل ا
اإلطار نتطلع إىل إصالح سريع لتطوير منظومة مراكز االستثمار 
اجلهوية ودعم صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات والتفعيل 
السريع للجهوية وتسريع الالمتركز وإطالق خمططات التنمية 

 .اجلهوية

السادة، و  حضرات السيداتوحاليا السيد الوزير احملرتم، 
 %61جهة مصدرا ألزيد من  08تعترب أربع جهات فقط من بني 

من الناتج الداخلي اخلام، وابلتايل فإن اجملهود جيب أن ينصب 
حنو تقليص هذه الفوارق، وتفعيل اآلليات الدستورية املرتبطة 
بذلك، ويف صدارهتا صندوقي التأهيل اإلجتماعي والتضامن بني 

نظور اإلنصاف اجملايل قبل العدالة اجملالية، وهو ما اجلهات، مب
يتطلب مراجعة معايري حتديد ميزانية اجلهات اجملحفة يف حق 
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اجلهات، جعلتها سياسة التمركز خارج ركب التنمية على مدى 
 .عقود

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير،

 حضرات السيدات والسادة،
العامل القروي واملناطق اجلبلية متثل التجسيد الصارخ 
للتفاواتت اجملالية واإلجتماعية، فعلى الرغم من بعض اجملهودات 
املبذولة جلرب الضرر واملصاحلة مع هذا اجملال، فإن الطابع اهليكلي 
للمعاانة والتهميش واإلقصاء املمتدة عرب عقود خلت، مل يتيح إال 

 لجواب على أسئلة القرية واجلبل املتعددةهوامش ضيقة وحمدودة ل
واملرتاكمة. ويف هذا الصدد فإن فريقنا مافتئ يدعو إىل خمطط 
خاص للنهوض ابلعامل القروي واجلبلي، على غرار خمطط مرشان، 
خمطط حيوله من بؤرة املعاانة واإلشكاالت إىل فضاء جذاب منتج 

يت جاءت يف الللثروة، وعليه ندعو احلكومة إىل تنزيل التوصيات 
تقرير اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي املعنون بعامل قروي مثري 

 .للمخاوف

كما نستحضر يف هذا اإلطار ما جاء يف خطاب جاللة 
امللك، أمام الربملان، مبناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية، حيث 
أكد على تعزيز املكاسب احملققة يف امليدان الفالحي، وخلق املزيد 

الشغل والدخل، وخاصة الشباب القروي، بغاية انبثاق  من فرص
طبقة وسطى فالحية، كما نشدد على ضرورة إخراج قانون اجلبل 
إىل حيز الوجود، وهو املشروع الذي أعده حزبنا منذ حكومة 

 .التناوب التوافقي والزال يف رفوف اإلدارة

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

ولوايت دعم القطاعات حدد هذا املشروع ظل أ
اإلجتماعية وخص هبا التعليم والصحة والتشغيل، يف هذا اإلطار 

ال حاجة إىل التذكري أبن أحد نقاط الضعف املتكررة اليت حتول 
دون ارتقاء املغرب يف ترتيب التقارير الدولية، مردها إىل عدة 
عوامل منها: ضعف التعليم والتكوين املهين والبحث والتطوير، مما 
يدعو إىل طرح عالمة استفهام كبرية حول أسباب الرتدي الذي 
تعرفه هذه املنظومة، على الرغم من كون املغرب يعترب من بني 
الدول األكثر إنفاقا على التعليم ابملقارنة مع الدول ذات الدخل 

من الناتج الداخلي تصرف على التعليم  1,8املشابه، فنسبة %
كمعدل سنوي، حنن ال نقول   من نفقات الدولة %81ما يوازي 

يف الفريق احلركي أبن هذه الكلفة ابهظة، إذا طرحنا اجلزء الثاين 
من املعادلة، ويتعلق األمر بكلفة اجلهل اليت تعترب أغىن وأكثر 
قساوة وأتثريا على البالد، وابلتايل فإن اإلنفاق بدون تغيري يف 

 .املنظومة قد يكون ال جدوى منه

السيدات والسادة، أن تكون إسرتاتيجية أملنا حضرات       
اإلصالح، اليت بوشرت برعاية ملكية سامية، إيذاان بفتح أبواب 
جديدة لألمل يف أن يكون تعليمنا يف مستوى الرهاانت، 
والتحدايت واإلنتظارات املرتقبة يف ظل عامل، ويف ظل حتدايت 

أهم  وطنية ال ميكن رفعها إال من قبل رأمساله البشري الذي يعترب
 .ثروة يف البالد

 السيد الرئيس احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة،

على الرغم من اجملهودات اليت بذلت يف جمال الصحة، فإن       
هذا القطاع يعاين من علة مزمنة حتتاج لعملية جراحية قيصرية 
الجتثاث ورم االختالل والرتدي، هذه حقيقة ال حتتاج إىل تقارير 

ن واقع األمور واملتمثل يف املعاانة اليومية لتشخيصها. بل إ
للمواطنني، تكشف أوجه الرتدي اليت وصل إليها القطاع، فاملواعيد 

أشهر يف بعض التخصصات حسب تقرير  01تتجاوز أحياان 
اجمللس األعلى للحساابت، وما نعيشه مع املواطنني يف دوائران، 

آليات السم، و وأقسام املستعجالت ليس فيها من االستعجال إال ا
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الفحص والسكانري إن كانت موجودة فإهنا معطلة أو شبه معطلة 
على الدوام، انهيك عن البنيات الصحية يف العامل القروي، فهناك 
بناايت ومراكز صحية ودور للوالدة، بناايت مغلقة يف عدة مراكز 
قروية ومناطق جبلية لعدم توفر العنصر البشري والتجهيزات 

 .واألدوية

ويف هذا الصدد، نقرتح يف الفريق احلركي وضع نظام خاص       
لألطباء على غرار ما هو معمول به يف إسبانيا، يف إسبانيا مثال 
ما كاينش فرق بني القطاع اخلاص والقطاع العام، ما كاينش قطاع 
خاص وقطاع عام يف الصحة. احنا عندان قطاع عام وقطاع 

عام هو  يف القطاع الخاص، تيصعاب على واحد الطبيب يشتغل 
درهم، والزميل دايلو اللي خترج يف نفس السنة   2111كيشد 

 كيشتغل يف الدار البيضاء واالخر كيشتغل مثال يف الفقيه بنصاحل
ألف  811.111درهم وهداك تيشد  2111هداك تيشد 

هو اللي  811.111درهم، تيصعاب ابش يبقى.. اللي كيشيد 
داك حات وعندو فني تيشتغل، هيف الدار البيضاء ألن عندو املص

ما ميكنش، هذا هو االختالل اللي وقع فتما متيصربوش الناس 
يشتغلو يف املدن البعيدة عن املراكز الصحية الكربى، وقع هاذ 
اخللل خصنا نعاودو املقاربة املنظومة، راه واخا نزيدو الفلوس، 
خاص شي مقاربة جديدة لقطاع الصحة ألن عندو اخلصوصية 

 .دايلو

أما خبصوص "الراميد"، فرغم اجملهود املبذول يف هذا الصدد       
فإن مفعول هذه البطاقة يبقى جد حمدود، وهو ما جيعلنا يف الفريق 
احلركي جندد الدعوة إىل جعلها مثل بطاقة التعريف الوطنية تسمح 

 .ابلعالج لكل املواطنني يف كل جهات اململكة

صة جرأتنا وذكائنا مجيعا وخا واقع البطالة يسائلنا وخيترب    
احلكومة والقطاع اخلاص لتقليص حدهتا، فحسب األرقام الرمسية، 

، وفاق خمزون %01فإن معدل هذه اآلفة ارتفع إىل أكثر من 
العاطلني أكثر من مليون عاطل بدون شغل يف شباهبم، وبدون 

من حاملي الشهادات الذين  %72تقاعد يف شيخوختهم. منهم 
مل يسبق هلم أن  4من  3طالة طويلة األمد، كما أن يعانون من ب

عملوا من قبل، هذه معضلة حقيقية تبني أبن كل املخططات 
 .السابقة للتشغيل جيب مراجعتها، إن مل أقل كانت فاشلة

إن األمر له عالقة مبنظومة التوجيه ومسايرة املهن اجلديدة       
يف قطاع التعليم وبدينامية االقتصاد وعامل املقاولة ومعدل النمو من 
جهة أخرى، فقط الكليات واملدارس العليا ومراكز التكوين كتنتج  

يف  081ألف :  250ا، diplômés  ألف 811كل عام 
ألف.  811قنية والعليا، يف املدارس الت 031التكوين املهين و

ألف فقط اللي كتلقى سوق الشغل، كتلقى املناصب ومنها  21
ألف تيتم التخلص منها  31ألف اللي كتبقى مستمرة، و 11

عاطل كل سنة،   811.111أثناء فرتة التداريب، حبيث ننتج 
 811.111دايل العام اللي فات، و 811.111كيتزاد على 

صاءات جابتها لينا احلكومة، دايل العام اللي فات، هاذي إح
 .هذا واقع خاصنا نلقاو لو كيفاش نعاجلوه، جبرأة وبصدق

 حضرات السيدات والسادة،

ما يتعلق ابملقاولة الصغرى واملتوسطة، اليت تشكل أكثر في      
ى ، نؤكد يف الفريق احلركي علمن النسيج املقاواليت %21من 

ضرورة متكينها من آليات ضمان التمويل، وتيسري الولوج إىل 
العقار، وتبسيط مساطره مثمنني تنصيص املشروع على استفادة 
املقاولة املغربية من مراجعة جدول الضريبة على الشركات حنو 
اإلخنفاض وإلغاء الديون الغري املستخلصة املمنوحة للمقاولني 

 .باب من طرف الدولةالش

 السيد الرئيس،

إن النهوض ابجلانب اإلجتماعي، يستدعي حتما إطالق       
عملية هيكلية شاملة وعميقة للربامج والسياسات الوطنية يف جمال 
الدعم واحلماية اإلجتماعية، كما أن القطاع اخلاص بدوره مدعو 
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طار إ للمسامهة يف حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني، سواء يف
املسؤولية اجملتمعية للمقاولة أو من خالل إطالق شراكات بني 
القطاعني العام واخلاص وفق آليات على احلكومة إرساءها كما 

والواقع، فاحلماية اإلجتماعية رديف  .دعا إىل ذلك جاللة امللك
للثقة، واإلميان إبمكانياتنا البشرية، وابلتايل فإننا مدعوون مجيعا 

ر مع كل الفئات والطبقات واألجيال واألنواع إىل ربط اجلسو 
اإلجتماعية، فاملغرب حمتاج لنسائه، وأطفاله، وشبابه الذين ال 
ترضينا وضعيتهم وال ترضيهم. كما أن احلكومة مطالبة أن تضع 
يف صلب إهتمامها الطبقة اهلشة، والطبقة املتوسطة، ومغاربة العامل 

 .وذوي اإلحتياجات اخلاصة

 ،السيد الرئيس

إن احلوار اإلجتماعي واجب والبد منه، كما أكد على ذلك       
جاللة امللك، وابلتايل يتعني اعتماده بشكل دائم وممأسس وغري 
منقطع. إال أننا نسجل مع األسف عدم وجود البوادر اإلجيابية 
إلجناح هذا احلوار يف األفق املنظور، داعني احلكومة إىل عدم 

ته، ماعي على القطاع العام فقط، رغم أمهيالرتكيز يف احلوار اإلجت
وأن يشمل احلوار حىت القطاع اخلاص مما سريفع من القدرة الشرائية 
لشرائح واسعة من املغاربة، حوار نريده جمتمعيا وليس اجتماعيا 

ع، بصيغته التقليدية املتجاوزة أمام انبثاق حساسية جديدة يف اجملتم
ربة كاملني، كتمثل واحد ألن النقاابت ما كتمثلش كاع املغا

الطرف منظم، ولكن القطاع اخلاص والغري املهيكل، والقابالت، 
والناس اللي كيبيعو الزريعة، والناس اللي يف الشارع، والناس اللي 
يف املهن احلرة غري ممثلني من طرف النقاابت، هلذا نريده حوارا 

 .جمتمعيا وليس حوارا إجتماعي

ار الذي أجراه السادة رؤساء الفرق ابملناسبة نثمن احلو       
واجملموعة النيابية مبختلف مشارهبم مبجلس النواب مع املكفوفني 
وضعاف البصر املعطلني، الذي أفضى إىل فك اعتصامهم 

مسجلني التفاعل اإلجيايب للحكومة مع تعديل مشرتك للفرق 
 .النيابية يقضي بتنظيم مبارايت موحدة

 السيد الرئيس،

كل هذه الغاايت النبيلة، البد أن ننتبه ابألساس إىل لبلوغ        
الرأمسال الالمادي يف طليعته الرأمسال البشري، والرأمسال 
اإلجتماعي، واإلهتمام ابملؤسسات، ابإلضافة إىل املكون الثقايف 
واهلواييت، يف إطار سياسة لغوية وطنية مندجمة ترتجم مضامني 

مازيغية. ومدخل ذلك الفصل اخلامس من الدستور إبنصاف األ
يها الصلة وفق مبادئ ال رجعة ف هو إخراج القوانني التنظيمية ذات

وهي التعميم، والتوحيد، واإلجبارية وال بديل عن حرف 
"التيفيناغ". فالبد من سياسة عمومية لغوية جتعل من هوية 

 .الشعب فوق املزايدات، وأكرب من منطق املعارضة واألغلبية

 مواصلة إصالح املنظومة القضائية، وإصالح كما ندعو إىل      
اإلدارة على مستوى احلكامة ومستوى النجاعة وجودة اخلدمات 
اليت تقدمها للمواطنني، انهيك على القطع مع الفساد، وتفعيل 
مؤسسات احلكامة وعلى رأسها جملس املنافسة، فهذه 
اإلصالحات املؤسساتية من شأهنا املسامهة يف جتويد مناخ 

 .مال وحتسني ترتيب بلدان يف العديد من املؤشراتاألع

 السيد الوزير،
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة،
إن املغرب جيب أن يكون بلدا من الفرص، ال بلدا من       

، كما قال جاللة امللك، ومن مثة فإن املغرب يف حاجة اإلنتهازيني
اليوم إىل وطنيني غيورين خلدمة بلدهم بوطنية صادقة، وبتمثل 

ئة للقيم اليت جبل عليها املغاربة منذ األزل، مبا يتطلبه األمر من تعب
عالية، وحرص على جعل مصاحل الوطن واملواطنني فوق كل 

 .اعتبار
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يل حضرات السيدات والسادة، أن يف األخري، إمسحوا       
أستحضر قولة رجل طبع التاريخ مبواقفه أال وهو "مهامتا غاندي" 
الذي قال : "القوة ال أتيت من املقدرة، إمنا من اإلرادة اليت ال 
تقهر". داعني اجلميع يف اخلتام إىل اإلنتصار للحكمة والتبصر 

، عوالعمل اجلماعي من أجل مغرب آمن ومستقر يتسع للجمي
ويؤسس ملستقبل يوفر العيش الكرمي لكل أبنائه منتصرون دوما 

 .كمشكرا على انتباه ،اتمنريت ايتما ديسما للوحدة والتماسك،

 :الرئيسالسيد 

 الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام، شكرا للسيد الرئيس      
 .إبسم الفريق اإلشرتاكي

 :االشرتاكيالنائب السيد شقران أمام رئيس الفريق 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
السيد الوزير، تركوك وحيدا بيننا، لكنك يف أيد أمينة، فقط       

نسجل غيااب ملفتا للوزراء يف حلظة حامسة تقتضي تواجدهم. 
اقشة مشروع ، ملنيشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي

، وهي مناسبة نود 8102للسنة مالية  21.02قانون املالية رقم 
أن نقف من خالهلا عند الواقع املعيشي ببالدان، مبختلف صوره 
 اإلقتصادية، اإلجتماعية، والثقافية حبركيته اجملتمعية امللفتة، يف
عالقة ابنتظارات املواطنات واملواطنني، ببواعث قلقهم، أبسئلتهم 

 مللحة، مبواقفهم احملرجة، إجيااب للفاعلني املسؤولني يف جماالت شىتا
عامة. يف مغرب اإلمكاانت الواعدة، املتأرجحة ما بني إرادة البناء 
والتطوير وحتصني املكتسبات من منطلق الواقعية املوضوعية، وإرادة 

ه ملتبسة حترتف الشك يف صورته السلبية لفرض واقع ال تقبل ب
 .ات التحول ببالدانمطلقا مسار 

واألمر هنا ال يتعلق مبداخل عاطفية ملناقشة عامة، نريدها       
. ولكن، 8102سياسية ابألساس ملشروع القانون املايل لسنة 

وهنا بيت القصيد، يتعلق بتجاوز القراءة التقنية، وحساابت 
األرقام، واملناصب املالية ملناقشة السياسات العمومية يف جمال 

اإلقتصاد الوطين وخمتلف القطاعات احلكومية، انطالقا من تدبري 
الربانمج احلكومي الذي صادقنا عليه، وقدرة ذلك على تقدمي 
إجاابت إصالح عملية ملموسة، تستجيب بشكل كبري 
النتظارات املواطنات واملواطنني، وتضع البالد أمام إمكاانت 

 .جديدة جباذبية األمل والثقة يف املستقبل

إذا كنا قد عربان أثناء املناقشة العامة بلجنة املالية والتنمية و       
اإلقتصادية عن ارتياحنا لعدد من اإلجراءات والتدابري 
واإلصالحات اليت جاء هبا مشروع قانون املالية، خاصة منها ما 
يتعلق ابجلانب اإلجتماعي، الذي أكد حزبنا يف مناسبات عديدة 

ية، خري، على هنج سياسة اقتصادبشأنه، ومنها جملسه الوطين األ
إجتماعية وثقافية تتوخى التوازن، وتراعي حتسني أوضاع الطبقات 

احل الفقرية واملتوسطة، وتتخلى عن االحنياز التام للطبقة الغنية واملص
 .الريعية وغريها

فإننا، ومن منطلق مرجعيتنا كحزب اشرتاكي دميقراطي       
كل لبية احلكومية، ال ميكن بحداثي، ومن موقعنا كطرف يف األغ

مواطنة، إال أن نتعاطى مبسؤولية مبدئية، كما كنا دائما مع قضااي 
بالدان اجلوهرية املؤسسة، القضااي ذات األثر على مسارات 
التحول، مسارات البناء املستمر ملغرب املؤسسات، مغرب 

 .الدميقراطية ودولة احلق والقانون

ختيارات والتوجهات احملددة يف إننا إذ نسجل واقعية اإل      
مشروع قانون املالية، ارتباطا ابإلمكاانت واإلكراهات، فإننا نعي 

مت يف ظروف اقتصادية صعبة،  8102جيدا أبن إعداد ميزانية 
تلقي بظالهلا على الوضع اإلجتماعي، وتنذر بتكريس اإلحساس 
ابنسداد األفق. وهناك من جيتهد حقا يف ذلك مما يستوجب فتح 
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نقاش هادئ وعميق حول االختيارات والتدابري املقرتحة، وحول 
هامش اإلبداع واجلرأة واملسؤولية يف اختاذ بعض القرارات، ليقف 
املواطن عند حقيقة ما ينجز ببالدان من إصالحات وطبيعتها 

 .والعوائق املادية واملوضوعية املصاحبة هلا

ة ة ونوعيويهمنا أن نسجل يف هذا الباب، حجم وطبيع      
العمل اجلدي الذي صاحب مناقشة هذا املشروع مبيزانياته الفرعية 
مبختلف اللجن الربملانية، ومن قبل مجيع الفرق. مثل ما من 
الواجب تسجيل قصور تعامل اإلعالم العمومي مع هذه احملطة 
السنوية، وندرة الربامج املواكبة، ابلرغم من أمهية ذلك يف تنوير 

ين، ميكن أن نربط ذلك مع بعض القياس ابحلق الرأي العام الوط
  .يف الوصول إىل املعلومة

 السيد الوزير احملرتم،

ال نريد من خالل هذه املناقشة الدخول يف تفاصيل هتم       
عدد من القطاعات اليت ستكون موضوع نقاش مستفيض يف 
جلسة املناقشة العامة املخصصة للميزانيات الفرعية املقسمة كما 

ون إىل ثالث حماور كربى، لكننا جند أنفسنا مقيدين بضرورة تعلم
اإلشارة، وإن بشكل عام، لعدد من القضااي األساسية، مقيدين 
بواجب خلخلة وضع يستلزم كثريا من التفكري واإلبداع واجلرأة يف 
اختاذ القرار. يف التعليم، الصحة، العدل، التشغيل، األمن، 

، اجس املواطن املغريب اليومقطاعات وجماالت شىت، الشك هي ه
وهي زاوية نظرته التشاؤمية للمستقبل. واحلكومة، من خالل 
مشروع قانون املالية احلايل، خصصت اعتمادات مالية إضافية، 
وأبدت اهتماما متزايدا هبا خاصة قطاعي التعليم والصحة، لكن 
سؤال احلكامة اجليدة يفرض نفسه يف كل مرة وحني، مثلما يظل 

رادة اإلصالح، سجني الرتدد يف اختاذ القرار أحياان عديدة. سؤال إ
املواطن يهمه مالمسة اإلجنازات على أرض الواقع وبشكل مباشر، 
لكنه ويف نفس الوقت، يقبل بلغة الوضوح، يتفهم اإلكراهات، 
يقدم تنازالت وتضحيات، ويرفض بشكل املطلق لغة اخلشب. 

ل وأان أكررها يف ك وهذا عالش احنا خصنا كفاعلني سياسيني،
مناسبة وحني، خصنا اخلطاابت دايلنا تكون متسمة ابلوضوح 
وابملسؤولية، بصرف النظر عن ردة الفعل اليت قد تكون ظرفية 
ومؤقتة ويثبت صحتها مع مرور الوقت، ألن حالتنا يف مغرب اليوم 
تقتضي منا مجيعنا تقدمي احللول، وليس العمل على إذكاء انر 

 احللول الريبة والفتنة ارتباطا بواقع نعرفه جيدا، تقدميالقلق والشك و 
 .ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

واليوم حنن مطالبون أكثر من أي وقت مضى، لبسط احلقائق       
دون توجس أي ردة فعل خاصة يف ظل إمكاانت هامة ببالدان 
ال ميكن إال أن تغذي الثقة يف املستقبل، الثقة عنصر أساسي، 

عامل استقرار، صمام األمان يف مسارات االخنراط اجلماعي حمفز، 
يف البناء، اخنراط يفرتض أن تنعكس نتائجه على كافة شرائح 

 .اجملتمع املغريب دون متييز

وحنن يف الفريق االشرتاكي نعي جيدا أن احلاجة ابتت ملحة       
ملبادرات مواطنة هتم مجيع املؤسسات ببالدان بقصد خلق تعبئة 

ة تضامنية مسؤولة تستهدف املسامهة اجلماعية يف تقدمي وطني
إجاابت لعدد من اإلشكاالت اجملتمعية. فالتعليم مثال ليس جمرد 
أرقام وإحصاءات، بل وحىت مناهج بل هو يف العمق خريطة 
مستقبل البالد برتبية مواطنة، أبجيال مسؤولة واعية مبدعة منفتحة 

ن تكون ية، اختياراتنا جيب أعلى عصرها وقادرة على حتمل املسؤول
واضحة وأن تصب يف هذا االجتاه، مسؤولياتنا كذلك آابء 
وأمهات، نساء ورجال التعليم، اجملتمع املدين وكل مؤسسات 
البالد، السؤال هو أي تعليم نريد وألي مستقبل؟، أما الباقي فهو 
جمرد تفاصيل ميكن أن خنتلف بشأهنا وميكن أن نتفق. ولعل حمطة 

 ة القانون اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوينمناقش
 .موالبحث العلمي مناسبة حقيقية للتعبري عن رؤيتنا ملا جيب أن يت

الصحة كحق هو مطلب أساسي، جمهود كبري بذل ويبذل       
يف بالدان، لكن اخلصاص أكرب والولوج إىل العالج معضلة حقيقية 
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مطلقا وأكررها بتعمد واضح، ال ميكن وال ميكن مطلقا، ال ميكن 
مطلقا التحجج بضعف اإلمكانيات املادية لتربير اخلصاص 
املسجل. ألننا يف هذا اجلانب ابلذات، نعترب أبن أية إجراءات 
ضريبية توفر للحكومة اعتمادات وموارد مالية ختصص لقطاع 
الصحة ببالدان هي إجراءات مقبولة بل ومطلوبة يف سبيل تعميم 

 .ق يف العالج يف شروط إنسانية حتفظ للمرء كرامتهاحل

وابلنسبة للتشغيل، وارتباطا بقضااي الشباب خصوصا، ويف       
عالقتهم ابلرتبية والتكوين. نعيش أيضا معضلة حقيقية حالة 
نفسية تثبط عزمية جيلني وثالث، أفق بقدر ما يالمسه الشباب 

قة يف يزعزع الثبعزمية، بقدر ما تقف البطالة كعامل تشويش 
املمكن الوصول إليه، رغم اجلهود املبذولة بطبيعة احلال وإرادة 

غشت  81اإلصالح يف هذا اجملال. ولعل اخلطاب امللكي ل 
، كان واضحا يف مالمسته لقضااي الشباب، وضرورة 8102

وضعها يف صلب النموذج التنموي اجلديد، وهو ما يستلزم كثريا 
خلق فرص االخنراط يف املشاريع من اإلبداع والتحفيز على 

اخلاصة، ودعم ذلك إبجراءات ومساطر قانونية ومالية حتفيزية مع 
متكني اجملالس املنتخبة احمللية واإلقليمية واجلهوية من لعب دور 
أكرب يف إنتاج الثروة وخلق مناصب شغل تنعكس على احلياة 

 .العامة ببالدان

 ياة إذا صح التعبري،إن األمر يستدعي نوعا من صناعة احل     
مبدن وقرى بالدان، خاصة تلك اليت تتمتع بقوة جذب سياحي، 
نتحدث ونصب أعيننا جمموعة من النماذج بعدد من مدن جارتنا 

والساحات العمومية  الشمالية، حيث الفضاءات اخلضراء
والشريط الساحلي خزان حقيقي لعدد من املشاريع التجارية 

ا ال يستهان به من الشباب. وحنن واخلدماتية اليت تشغل عدد
نعرف ما يقع هناك، ونعرف طبيعة احلياة هناك، وكيف أن جزءا  
كبريا من الشباب يشتغلون فقط يف املقاهي واملطاعم ارتباطا 
ابلعمل السياحي، ببالدان غري الشمال املغريب تبذل فيه جمهود  

اب و كبري، منطقة الشمال تغريت، الذين يلجون إىل املغرب من أور 
عن طريق املوانئ، حني يلجون املغرب يعتربون نفسهم وكأهنم 

د اليزالون أبورواب بل وأفضل، ألهنا بنية حتتية حقيقية، لكننا ال جن
تلك احلياة اليت جندها يف جنوب جارتنا، ألن هناك فرص شغل، 
وهناك عمل، وهناك شباب جيد فرصا أمامه لإلشتغال، هذا ما 

 .ومةجيب أن تشتغل عليه احلك

 السيد الوزير احملرتم،

، وعرضكم 8102ابلوقوف عند مشروع قانون املالية لسنة       
التقدميي له، قلتم أبنه ذو توجه اجتماعي وتضامين، ونتفق معكم. 

ماليري درهم  7من قبيل ضخ اعتمادات إضافية تقدر ب
للقطاعات اإلجتماعية، ويف مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، 

مليار درهم يف إطار التطور السنوي لكتلة  3 منذ أكثر من
درهم ملواصلة اجملهود اإلرادي لإلستثمار  111األجور، و

العمومي، وأكثر من ملياري درهم ملختلف اإلصالحات خاصة 
منها اجلهوية والعدل والتقاعد ومراكز اإلستثمار. واعتربمت أن هذه 

ية، كما عاإلضافات تندرج يف إطار النهوض ابلقطاعات اإلجتما
 41توقفتم عند املسامهة التضامنية للشركات اليت تفوق أرابحها 

من الضريبة   %8,1مليون درهم، واملقدرة يف إضافة نسبة 
كمسامهة إجتماعية تضامنية حمددة يف سنتني، حددمت ثالث 

دعم القطاعات اإلجتماعية، وتقليص الفوارق  هي:أولوايت 
مية جديدة لإلستثمار ودعم اإلجتماعية واجملالية، وإعطاء دينا

 .املقاولة

حنن يف الفريق اإلشرتاكي نثمن ذلك، ونثمن عددا من       
اإلجراءات والتدابري اهلامة اليت الشك ستكون هلا اآلاثر اإلجيابية 
على اجلانب اإلجتماعي ابخلصوص، لكن وإذا ما اتفقنا جدال 

حتكمت  ليتعلى املدخالت أو على احملددات الداخلية واخلارجية ا
، فإننا ملزمون ابإلشارة إىل أننا أمام 8102يف قانون املالية لسنة 

قانون مرحلة انتقالية سيتم به العبور إلعداد قانون مايل جديد 
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مبقومات سياسية وإجتماعية وأوراش اقتصادية ستحدد معاملها يف 
، املرحلة الثالثة دايل التنمية الوطنية البشرية، املبادرة 8102سنة 

الوطنية للتنمية البشرية، السجل اإلجتماعي املوحد، السجل 
الوطين للسكان، اعتماد ميثاق الالمتركز اإلداري، إصالح املراكز 
اجلهوية لإلستثمار النموذج التنموي اجلديد وغري ذلك. وبطبيعة 
احلال ال يسع الوقت املخصص لنا للوقوف عند عدد من 

ن الح، لكن ذلك ال مينع ماملالحظات اليت نعتربها مداخل لإلص
 :بعجالةالوقوف عند بعضها وإن 

فعلى املستوى القانون التنظيمي للمالية، نتساءل السيد       
الوزير، عن مصري اإلجراءات اليت جاء هبا القانون التنظيمي 
للمالية، وعن مدى احرتام أجندة تنزيل خمتلف املقتضيات اليت 

 يتعلق ابلربجمة املتعددة السنوات؛ جاء هبا، عن ما

على املستوى القطاعي ارتباطا بوزارتكم، إعادة تنظيم هيكلة       
السلطة احلكومية املشرفة على قطاع اإلقتصاد واملالية، واإلستقرار 
دايل هاذ الوزارة، ألن احنا كنشوفو فهاذ الفرتة األخرية يعين 

كيفما كان احلال من مكاينش واحد النوع دايل اإلستقرار، ألن  
يدبر قطاع وهذا واحد القطاع اللي هو أساسي وهام خاص تكون 

 واحد النوع دايل اإلستقرار؛

على مستوى حتسني املداخيل، تبسيط قراءة النصوص       
الضريبية وتعميمها، وتوحيد تنزيل مدونة الضرائب بني خمتلف 

املصاحل  ويلاجلهات واإلدارات، مع أتطري السلطة التقديرية ملسؤ 
اخلارجية للمديرية العامة للضرائب. وهنا ميكن لنا نتساءلو كذلك 

عن سبب اخنفاض مداخيل  -وقد جاءت يف مداخلة سابقة-
الضريبة على الشركات، وهل يتم تقييم النفقات اجلبائية وأثرها 
على القطاعات املستفيدة؟، جمموعة من املالحظات منر عليها 

فوائد التأخري املرتتبة عن عدم  بسرعة، نتساءل كذلك عن
املرتبطة ابلقطاعات احلكومية لفائدة املقاوالت، وكذلك  األداءات

  .عن كلفة التوترات اإلجتماعية

 السيد الوزير احملرتم،

جيب أن نعرتف أبن اإلصالح ال يرتبط فقط ابإلمكاانت       
املادية، ولكن أساسا ابلقرارات الكربى يف عالقة ابلتوقيت 

ناسب، ابحلكامة اجليدة، بربط املسؤولية ابحملاسبة، ابلتطبيق امل
الصارم للقانون، بسيادة األخري ومبدأ املساواة أمامه وابإلرادة 
السياسية الواضحة واملسؤولة. اإلصالح مرتبط كذلك بتغيري 
العقليات، ابإلستثمار يف الطاقات البشرية اهلامة اليت حتفل هبا 

ل املسؤولية أمام فئات عريضة من بالدان، بفتح حظوظ حتم
الشباب ونساء البالد، ابحلد من تعدد املهام وتعدد التعويضات 
املرتبطة هبا، بتوضيح املسؤوليات خاصة يف عالقة السلط احمللية 

 .ابجملالس املنتخبة

وهنا غادي نوقف، ألن من بني اإلشكاالت اللي كتعرفها       
ان تعود إىل واحد النوع دايل واحد اجملموعة دايل املناطق ببالد

. التوتر الذي يطبع العالقة دايل السلطات احمللية ابجملالس املنتخبة
وكثري من الربامج، وكثري من اإلسرتاتيجيات جتد نفسها أمام حائط 
دايل واحد النوع دايل السوء دايل التفاهم اللي ما كيخدمش أبي 

ؤسسات شكل من أشكال تقدم بالدان، املفروض على أن امل
تكمل بعضها البعض، تساعد بعضها البعض من أجل إجناح 

، راه "le puzzle" اإلصالح، حبال ديك اللعبة الصور املقطعة
دايل.. ما تكتملش الصورة، لن تكتمل  8إيال كانوا ضايعني غري 

صورة اإلصالح، لن يكون هناك إصالح إال إذا جتندت مجيع 
ا ني املخولة هلا وطبقاملؤسسات ولعبت دورها، وطبقا للقوان

للدستور، ما دون ذلك سنستمر يف أن كل طرف كريمي املسؤولية 
على اآلخر ويتهرب من اآلخر لتتسع دائرة الشك داخل اجملتمع، 
وهذا ما يقع ابلفعل، هو أن كل يرمي الكرة يف ملعب اآلخر 
لتظل دائرة الشك، دائرة الغموض هي املتحكمة يف قراءة الرأي 

 . جملموع اإلصالحات اهلامة اليت تعرفها بالدانالعام الوطين
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مع بداية حكومة التناوب، ما نساوش ابش جات حكومة       
التناوب املغرب كان يعيش حلظة السكتة القلبية، لكن منسوب 
األمل كان مرتفعا جدا لدى املواطنات واملواطنني، كان هناك أمل  

هلامة صالحات اكبري، اليوم بالدان حتققت فيها جمموعة من اإل
البنيوية األساسية، تغري املغرب كثريا حىت أن املواطنني املغاربة 
املقيمني ابخلارج الذين يغيبون لسنة أو سنتني أو ثالث ويعودون 
للمغرب يالحظون أن هناك تغيري، ويتحدثون عن تغيري أساسي 
يهم البىن التحتية ببالدان، لكن منسوب األمل يرتاجع، وهذه 

 ريبة، هاذ املفارقة تعود وأعود لطبيعة اخلطاب الذي نسوقهمفارقة غ
 .داخل اجملتمع، خطاب األمل هو وحده الذي يصنع املستقبل

واألمر يتطلب كذلك، كما دعا ويدعو ذلك حزبنا إىل       
التفعيل الدميقراطي واجلدي للمواد الواردة يف الدستور، واملراجعة 

من  ج إصالحات سياسية عميقةاجلذرية للمنظومة اإلنتخابية، وهن
أجل ضمان متثيلية حقيقية يف كل اهليئات املنتخبة للقطع مع 
األنظمة الزبونية والريعية اليت شوهت العملية الدميقراطية، اترة 
بطرق الرشوة املباشرة، واترة ابلرشوة املغلفة ابإلحسان وهي مناذج 

ية، لمل تنتج سوى ضعف أو غياب الكفاءة والتسيب والالمسؤو 
 .مما انعكس سلبا على أداء العديد من اهليئات املنتخبة

 السيد الرئيس احملرتم،

هو أمر عربان عنه يف السنة املاضية، ونكرره اليوم كما هو،       
واعون أبن إرادة النهوض اإلقتصادي واإلجتماعي ببالدان قائمة، 
وأبن قاطرة اإلصالح تشق طريقها ابلرغم من عدد من العقبات 

الصعوابت الذاتية واملوضوعية. وأان منني كنتكلم على الصعوابت و 
الذاتية السيد الوزير، احلكومة غناخد ديك املثلة دايل "الرفيق قبل 
الطريق"، ايك السي مجال "الرفيق قبل الطريق"، دااب راه احلكومة 
شّدات الطريق، راه ضربت عامني دايل الطريق، اآلن جيب على 

إىل العمل، إىل اإلجنازات، إىل إعداد حصيلة احلكومة أن تنصرف 
، وأن ال تنتبه إىل بعض األخطاء الصغرية 8180تفتخر هبا سنة 

وبعض الشوائب اليت ال ميكن مطلقا أن متس ابألساس، هاذي 
 .رسالة من خاللكم للحكومة

واعون أبن مغرب اليوم ليس هو مغرب األمس، واعون أبن       
ات األساسية ملغرب الغد ال ميكن األساس صلب، وأبن الدعام

إال أن تتجسد يف تعليم وتربية جيدين، يف سلم اجتماعي دائم يف 
مغرب احلق والقانون. إن بالدان أمام حتدايت كربى ومتنوعة، 
أمهها قضية وحدتنا الرتابية اليت جتسد وحبق وحدة الصف الوطين، 

 ى يفمثلما جتسد حكمة ملك البالد الذي وضع العامل مرة أخر 
خطاب ذكرى املسرية اخلضراء أمام صورة املغرب املنفتح اآلمن 
واملسامل، املتطلع لعالقات جوار جيدة مع اجلزائر الشقيقة ابقرتاح 

 .إحداث آليات سياسية مشرتكة للحوار والتشاور بتحقيق ذلك

نتحدث دائما عن املغرب النموذج، عن املغرب اإلستثنائي       
 ك من يستغرب هذا اإلستثناء الذي نتحدثيف منطقة تغين، وهنا

عنه، وحياول أن جيعل من بلدان املغرب حالة كباقي حاالت يف 
املنطقة اجملاورة، لكنه إستثناء قائم جيب أن نفتخر ونعتز به، 
استثناء إبمكاانت جتعلنا نثق يف املستقبل، ابلرغم من اإلشكاالت 

أن  ، ال أحد ميكناللي كاينة يف الواقع، ال أحد ميكن أن ينكرها
ينكر اإلشكاالت اإلقتصادية واإلجتماعية، والعديد من مظاهر 
اخللل اليت تؤرق اهلاجس املواطن املغريب، لكننا نظل استثناء ونظل 

وابحلديث عن األمن واإلستقرار، فإننا  .نشق طريقنا حنو املستقبل
 جندد ابملناسبة حتية الشكر واإلحرتام لقواتنا املسلحة امللكية

املغربية، وقوات الدرك امللكي، واألمن الوطنني والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية، الساهرين على أمن واستقرار البالد بكل مسؤولية 

 .ويقظة

إننا يف الفريق اإلشرتاكي، إذ حنيي جتاوب احلكومة مع عدد       
يت لمن التعديالت اهلامة اليت تقدمنا هبا رفقة ابقي فرق األغلبية، وا

لن أتطرق إليها ألنه متت اإلشارة إليها يف تدخالت سابقة. فإننا 
وال شك إذ سنصوت لصاحل امليزانية كتحصيل حاصل مما تطرقنا 
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ت إليه، فإننا سنظل نتعاطى مبوضوعية، وبتتبع مسؤول ألن املتغريا
اليت تقع ببالدان تستدعي وقفة أتمل من حني آلخر، وتستدعي 

كومة مطالبة أبن تتشاور، وأبن تتشاور مع نوعا من التشاور، احل
أغلبيتها ابخلصوص، ألن هناك بعض القضااي حني تطرح، 
فالنائب الربملاين ممثلي األمة هم الذين يتواجدون يف الواجهة، وهم 
املعنيون ابإلجابة على جمموعة من القرارات واإلختيارات، يعين 

ء عن شيجيب أن توضع أمامهم كافة املعطيات، ألن الدفاع 
وأنت حتمل املعطيات ليس هو الدفاع عن شيء رغبة يف الدفاع 

وبطبيعة احلال، فإننا ندرك وكما جاء يف وصية الفقيد عبد  فقط
الرحيم بوعبيد، أبن ما نقدمه ليس هو الكمال ولكنه خيرج من 
القلب طاهرة نقيا خيدم الشعب واملصلحة العامة، ويكفينا ذلك 

 .فقط شكرا لكم

 :ئيسالسيد الر 

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة عائشة       
 .لبلق ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 السيد الرئيس،
 السيد وزير املالية واالقتصاد،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أساهم ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية،       

يف املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 
، والذي نقاربه وحنن نستحضر املضامني القوية خلطاابت 8102

جاللة امللك، األخرية مبناسبة عيد العرش، ومبناسبة ثورة امللك 
ا أمل أن الدورة التشريعية، نقاربه وكلن والشعب، ومبناسبة افتتاح

، سنة ضخ نفس دميقراطي جديد، جديد يف 8102تكون سنة 
بعده السياسي، نفس يف بعده االقتصادي واالجتماعي، نفس يف 

بعده الثقايف والقيمي، حلظة قوية من أجل تعبئة جمتمعية شاملة 
روح بحول القضااي املصريية لوطننا، مواطنات ومواطنني متشبعني 

االنتماء هلذا الوطن الذي حيتضننا مجيعا، نقاربه وحنن نستحضر 
السياقات الدولية، واإلقليمية، والوطنية وما تطرحه على بالدان من 
حتدايت ورهاانت. فالتطورات املتسارعة اليت يعرفها العامل، 
والتوترات اجليوسياسية، وحدة املنافسة التجارية اليت ستزداد شراسة 

ة، وقعات اليت تفيد بدنو الصني من موقع الرايدة الدولييف ظل الت
واليت ال تطرح فقط حتدي ارتفاع أسعار البرتول وتداعياته على 
االقتصاد الوطين، وإمنا تطرح أيضا مسألة متوقع املغرب ومدى 

 .قدرته على االندماج يف هذا االقتصاد الدويل املتسارع واملتغري

ع ومع األخذ بعني االعتبار موقوخبصوص السياق الوطين،       
املغرب وحتمله ألعباء إضافية متصلة بتدبري قضااي شائكة مثل 
ظاهرة اهلجرة، وإشكالية األمن ابرتباطها ابلتهديدات اإلرهابية. 
إال أنه يبقى االحتقان االجتماعي الذي اتسمت وتتسم به سنة 

أهم مسات هذا السياق، واقع يضعنا مجيعا أمام  8102
ياتنا، فاالحتجاجات اليت أصبحنا نعيش على إيقاعها مسؤول

ووقعها ال هتم مناطق بعينها وفئات شعبية بعينها، بل متتد جلل 
أوساط اجملتمع بتعابري وأساليب خمتلفة، فتمظهرات هذا االحتقان 
اليت وإن بدت يف ظاهرها مطالب اجتماعية، فهي يف عمقها 

ب الضبابية دا خطرية بسبسياسية وتعرب عن أزمة ثقة قد تتخذ أبعا
اليت يعرفها األفق السياسي. فاألمر مل يعد يقتصر على تبخيس 
العمل احلزيب، وتبخيس العمل السياسي فحسب، بل أصبح يطال  

املؤسسات بشكل غري مسبوق يدعو إىل  كل املؤسسات، كل
 .القلق

إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، وانطالقا من       
اعاتنا واملبادئ املؤطرة لنضاالت املدرسة السياسية اليت ننتمي قن

إليها، واليت هتدف إىل إقرار املساواة، والكرامة، والدميقراطية 
والعدالة اإلجتماعية، نعترب مناسبة مناقشة القانون املايل حمطة 
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دستورية هامة، وحلظة سياسية قوية، نقف فيها على مدى وفاء 
ية وترمجة برانجمها احلكومي ويف ظل هذه الظرف احلكومة إبلتزاماهتا

الدقيقة، فالرهان على هذا القانون املايل ملح وقوي لتقدمي 
اإلجاابت الضرورية على كل اإلشكاالت املطروحة. وإذ نسجل 
اجملهود الذي بذلته احلكومة لكي يكتسي مشروع القانون املايل 

 اتشحنة إجتماعية حبيث يتضمن إجراءات وإشار  8102ل
مهمة ودالة كالرفع من ميزانية التعليم، من ميزانية الصحة، من 
مناصب الشغل، وتعزيز الربامج اإلجتماعية، برانمج "تيسري"، 
برانمج املساعدة الطبية "راميد"، إضافة رزمانة من التدابري اليت 

 .هتدف إىل تنشيط الدورة اإلقتصادية

سجل إجيااب شرتاكية، وإذ نإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإل      
هذه اجملهودات، ندعو احلكومة إىل هنج مقاربة جديدة وخمتلفة 
تذهب إىل عمق اإلشكاليات ملعاجلتها، مقاربة إصالحية جريئة 
جتعل من امليزانية أداة تدخل قوي، تضمن يف آن واحد النجاعة 

 .اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية

لى يف التقدم واإلشرتاكية نؤكد ع وعلى ضوء ما سبق، فإننا      
حمدودية األطروحات اليت تراهن على آلية السوق لوحده كفيلة 
بضمان التوازن اإلجتماعي، وأولوية الرتكيز على التوازانت 
املاكرواقتصادية. فالتوازانت املالية وعلى أمهيتها ال جيب أن تكون 

ودية دعلى حساب التوازانت اإلجتماعية، مستدلني يف ذلك مبح
النموذج احلايل لبلدان يف حتقيق نسب منو مهمة ومستقرة، 
حمدوديته يف خلق فرص الشغل والتقليص من التفاواتت 
اإلجتماعية واجملالية، فالنجاعة اإلقتصادية ليست نقيضا للعدالة 
اإلجتماعية. ولنا يف جتارب األمم فرص لإلستلهام، فاجملتمعات 

أصلب لألزمات هي تلك اليت  اليت أظهرت مناعة أكرب، ومقاومة
عملت على إدماج كل مكوانهتا يف إنتاج الثروة، وحرصت على 

 .توزيع عادل ومنصف هلا

وابملناسبة، وإلقرار أي منوذج تنموي جديد يتوخى الفعالية      
والنجاعة، من الضروري أن يرتكز على نظرة مشولية للمسار 
التنموي، تستحضر خمتلف األبعاد والركائز، بشكل يتيح التكامل 
واإللتقائية لكل السياسات العمومية، ويضمن التوطني الرتايب هلذه 

ن ة مندجمة ومتكاملة جتعل املواطالسياسات العمومية، وفق مقارب
د املغريب واملواطنة املغربية يف صلب العملية التنموية، وبناء اقتصا

قوي إرادي ومنتج مير لزاما عرب تشييد نسيج، ونشدد ونسطر 
على تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي مثني ومتضامن. وتشييد 

بدءا  بهذا النسيج االقتصادي واالجتماعي املثني واملتضامن يتطل
مباشرة إصالح جذري ومشويل للنظام اجلبائي احلايل، وربطه 
ابلسياسة املالية للحكومة، وجعله حيرتم مبادئ املساواة، والعدالة، 
والنجاعة، واالستقرار الضرييب معززا بذلك عالقة الثقة لدى 

 .املواطن واملستثمر على السواء

ية تدعوكم واالشرتاك وابملناسبة، إن اجملموعة النيابية للتقدم      
 - املناظرةماشي غري-السيدة الوزير احملرتم، إىل فتح نقاش عمومي 

فتح نفاش عمومي حول هذا الورش حىت يتملكه املواطن واملواطنة 
قبل الفاعل االقتصادي والفاعل االجتماعي، ابالخنراط اإلرادي 

ة يوالطوعي من منطلق أن املساواة والعدالة أمام الواجبات اجلبائ
جيب أن تنعكس أساسا ووجواب عند عملية إعادة توزيع هذه 
العائدات، ويلمسها املواطن واملواطنة يف معيشه اليومي، ويف جودة 
اخلدمات العمومية يف رد االعتبار للمدرسة العمومية، يف رد 

 .االعتبار للمستشفى العمومي ولكل جماالت احلياة الكرمية

ضامن، دي واالجتماعي املتني واملتإن تشييد النسيج االقتصا      
يتطلب أيضا العمل على توسيع الوعاء الضرييب، وتقليص العبء 
اجلبائي، وتعزيز املراقبة اجلبائية ابلضرب بيد من حديد على 
 املفسدين، على حمرتيف التملص والتهرب الضرييب وهتريب األموال

 اليت ينخر اقتصادان الوطين؛
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امن، قتصادي واالجتماعي املتني واملتضإن تشييد النسيج اال      
يتطلب مراجعة سياسة اإلعفاءات واالمتيازات الضريبية. وقد آن 

إجراء الذي  4021األوان السيد الوزير، أن تقوم احلكومة بتقييم 
مليار درهم، وقياس أثر هذه السياسات،  31تقدر تكلفته ب

سياسة مبؤشرات واضحة وملموسة ملعرفة مدى حتقيق هذه 
ئج اليت ناءات للنتالتحفيزات واالمتيازات واإلعفاءات واالستثا

يتطلب أيضا معاجلة معضلة القطاع الغري  ،سنت من أجلها
املهيكل، والعمل على إدماجه التدرجيي يف االقتصاد الوطين والذي 
يقدر رقم معامالته حسب املندوبية السامية للتخطيط مبا يزيد 

 مليار دايل الدرهم؛ 407عن

إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متضامن ومتني يتطلب       
مراجعة السياسات الضريبية يف القطاع الفالحي، الصيد البحري، 
العقار وغريها من القطاعات اليت تفسح اجملال أكثر لالستثمار 

عية املضارابيت بدل تشجيع االستثمار املنتج وتقوية القدرات التصني
 لبالدان؛

ة وترشيد اإلنفاق العمومي، وتقييم حكامته، يتطلب عقلن      
ومدى جناعته وتفعيل املؤسسة وابملناسبة إن اجملموعة النيابية 
للتقدم واإلشرتاكية تدعو احلكومة إىل تفعيل املؤسسات الدستورية 

 لتضطلع أبدوارها هبذا اخلصوص؛

يتطلب أيضا محاية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، اليت       
مام أمان لإلستقرار واحلركة اإلقتصادية والتماسك تعترب ص

 .اإلجتماعي

إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متني  السيد الوزير،
ومتضامن، يتطلب منا إنقاذ املقاوالت العمومية الوطنية الكربى،  

عزيز املقاولة "، وتاملغربية للبرتول، إنقاذ "السامري املصفاة كإنقاذ
املواطنة واملسؤولة القادرة على خلق فرص شغل وافرة حتتضن 
الفئات العريضة من شبابنا، وكذا اجلعل من املقاوالت الكربى 

قاطرة لدعم املقاوالت املتوسطة والصغرى. وهي مناسبة أيضا، 
السيد الوزير، لندعوكم إىل دعوة األبناك لتحمل مسؤوليتها يف 

نيع د الوطين، وتوجيه إستثماراهتا لتسريع عملية التصدعم اإلقتصا
 .ببالدان

إن تشييد نسيج اقتصادي واجتماعي متني  السيد الوزير،
ومتضامن، يتطلب منا إجراء تقييم ألثر اتفاقيات التبادل احلر 
املوقعة مع عدد من الدول، محاية لإلقتصاد الوطين، ابستحضار 

من  املزيد من اجملهودات للرفعمصلحة املغرب أوال وأخريا مع بذل 
القيمة املضافة والعائد اإلقتصادي للمنتوج املغريب بتشجيع 
اإلبتكار، ومتكينه من التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة، 
ومالءمة سوق الشغل بتكوين املهارات والقدرات والتخصصات 

 .اجلامعية والبحث العلمي ومؤسسات التكوين املهين

إن تشييد وبناء نسيج اقتصادي واجتماعي متني ومتضامن،       
يتطلب إرساء قواعد اإلستثمار العمومي واخلاص، عرب امليثاق 
اجلديد اإلستثمار وأدوار املراكز اجلهوية لإلستثمار، واحلرص كل 
احلرص على جعل اإلستثمار العمومي فرصة لتحقيق العدالة 

عقول، ومن ، يبقى من غري املاجلهوية واجملالية، حبيث السيد الوزير
غري املنطقي، ومن غري العادل، ويف ظل هذه الظرفية الدقيقة، أن 

 021من أصل  %63,1تستحوذ مخس جهات على نسبة 
. وأن جند أثر هذا اإلستثمار 8102مليار درهم املرصودة بسنة 

العمومي على مؤشرات جنده يف املعيشة اليومي وعلى مؤشرات 
ي والعمل أيضا على حتفيز اإلستثمار اخلصوص التنمية البشرية.

للتوجه حنو املناطق اليت تعاين من العزلة اإلقتصادية واهلشاشة 
 .اإلجتماعية

يتعني أيضا وحنن نتكلم عن تشييد نسيج اقتصادي       
واجتماعي متني ومتضامن، يتعني إستكشاف كل الطاقات وكل 

إبشراك  والتضامين،اإلمكاانت اليت يتيحها اإلقتصاد اإلجتماعي 
 .أوسع للفئات والشرائح اإلجتماعية يف عمليات اإلنتاج والتنمية
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يتطلب أيضا استحضار البعد اإليكولوجي يف اإلنتاج       
اإلقتصادي من خالل اعتماد قوي على الطاقات املتجددة وتغيري 
أمناط اإلنتاج واإلستهالك مبا حيافظ وحيفظ ثروات البالد، يستلزم 

قيق توازن حقيقي بني متطلبات السوق الداخلي والسوق أيضا حت
ة اخلارجي للتحكم يف اإلنفتاح، وجتنب التبعية جتاه األوساط املالي

 .الدولية وضمان استقاللية اإلقتصاد الوطين

إن بناء اقتصاد وطين متطور وقائم على  السيد الوزير،
ية واإلقتصادتناغم كامل بني مجيع مرافق احلياة السياسية 

واإلجتماعية، يتطلب دولة قوية، دولة احلق والقانون، دولة 
املؤسسات، أحزاب سياسية قوية مستقلة القرار السياسي، كفيلة 
إبعداد الثقة للمواطنني واملواطنات يف وطنهم، يف مؤسسات 
وطنهم، واإلنصات لنبض اجملتمع والتجاوب مع املطالب 

صاد الريع واإلحتكار املشروعة، وتفكيك كل مظاهر إقت
واإلمتيازات الغري املربرة املخلة مببدأ املنافسة الشريفة، وتكافؤ 
الفرص، اليت تسيء للعملية اإلقتصادية، وتسيئ للممارسة 
السياسية السوية، واليت تسبب بشكل كبري تراجع منسوب الثقة 

 .لدى املواطنات واملواطنني

اكية، يابية للتقدم واإلشرت ويف األخري، إننا يف اجملموعة الن      
حنيي فيكم السيد الوزير، حنيي فيكم حسن إصغائكم، وجتاوبكم، 
وتفاعل إجيايب للحكومة من خاللكم مع التعديالت اليت تقدمنا 
هبا خاصة إلنصاف ذوي اإلحتياجات اخلاصة بتمكينهم من 
حقهم يف الشغل، ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وإجناز 

رة لعامل القروي، وكل تلك اليت تروم حتصني ومحاية القداملشاريع اب
الشرائية للمواطنات واملواطنني. وحنن مقتنعون أبنكم السيد الوزير، 
وزير املالية واإلقتصاد، أبنكم لن تّدخروا جهدا خلدمة مصاحل 

 .الوطن واملواطنات واملواطنني، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

الرئيسة. الكلمة للكلمة للسيد النائب شكرا، شكرا للسيدة       
عمر بالفريج.. شوية اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة 

 .النواب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات النائبات، السادة النواب،
الثقة  أبن أزمة أزمة الثقة جتبدات عدة مرات، اليوم أان كنظن      

اللي عايشني يف املغرب يف املؤسسات أوال أزمة اخلطاب 
السياسي، أزمة مصداقية اخلطاب السياسي. هاذ مشروع قانون 

لي وكان نقاش يف وسط جلنة املالية حبال ال املالية منغطيش عليكم
سبقو حبال اللي سبقو، هو أخريا عبارة على توجه سياسي اثبت 

غربية وهلاذ احلكومتني. هو ابلنسبة ليا ومستمر للحكومات امل
ا وابلنسبة لنا يف فيدرالية اليسار تطبيق منوذج تنموي معني، أقوهل

 .هو تطبيق منوذج تنموي معني

حنن يف فيدرالية اليسار الدميقراطي نعارض منذ زمن طويل       
هاذ النموذج التنموي، ابحرتام املؤسسات، ولكن بدون أي نفاق. 

البدائل حيث نقدم بدائل كذلك ماشي غري  سأرجع إىل 
كنعارضو، كنعارضو ولكن كنقدمو بدائل إيال امسح ليا الوقت، 
وال غدا يف تقدمي التعديالت. اليوم أظن أبن من أكرب املشاكل 
اللي كنعيشوها جتاه هاذ األزمة، هاذ األزمة السياسية هي ومع 

يري، املعا احلكومة مع األسف الشديد، هي أبن كتمارس ازدواجية
ازدواجية اخلطاب، كتكلم كطّّبق منوذج تنموي ويف نفس الوقت  
كتقول أبن ابغية منوذج تنموي آخر، تتناقض ابلنسبة لنا يوم بعد 
يوم. غنعطيكم أمثلة فهاذ القانون، وعالش اليوم؟ وهاذ الشي 
قلناها يف اللجنة مثال ما جتيش احلكومة تقول لينا يف عوض ما 
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 ألسبقية وال األولوية تعطات للتعليم والقطاعاتتقول لينا أبن ا
اإلجتماعية تقول لينا احلقيقة، األولوية هي اليوم يف قانون املالية 
لألمن، لألمن، بدون أي مكناخدش كاع حىت الفكرة نقولكم 

دايل امليزانية دايل وزارة  %31سنني  3ضد واّل مع، لألمن 
 ال؛سنني، أو  3يف  %31الداخلية وكتزاد زادت ب

فيما خيص االستثمارات، األوراش الكربى فيما يسمى  -اثنيا      
 "TGV"ابملغرب النافع هي األولوية ابلنسبة للحكومة، 

الرتان يوصل للراشيدية هذا واقع، من جهة أخرى اإلستمرار  قبل
يف دعم وتشجيع للريع بكل أشكاله، مثال الريع البنكي ما نسميه 

دون وكاين فهاذ مشروع قانون املالية بالريع البنكي بدون مقابل، 
مقابل، مثال املقابل ميكن يكون، كان ميكن لو يكون متويل 
املقاوالت املغربية، املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ دعم للريع يف 
جمال احملروقات، هاذي يف أولوايت السياسات احلكومية، والّ  

همة شهور من بعد امل 6كيفاش غنفسرو كيفاش غتفسرو يل أبن 
استطالعية ما زال ما ّدار التسقيف دايل األرابح؟ كيفاش غتفسرو 
يل أبن حكومة كتصوت ضد املقرتحات اللي كتقرتح اسرتجاع 

مليار درهم اللي ترحبات بطريقة غري أخالقية اللي  07ديك 
 اجلميع كيعرتف هبا؟

يعة مع هاذ أوال قط البدائل وغنبدا يف بضع دقائق اقرتاحاتنا      
موذج التنموي، ما خنّبيوش عليكم كنقولوها مرارا، اليوم احنا يف الن

حاجة إىل انفراج سياسي، قلناها ونعاود أنكدو عليها، انفراج 
سياسي هاذ االنفراج السياسي كيبدا إبطالق سراح املعتقلني دايل 
الريف ودايل مجيع احلركات االحتجاجية اللي وقعت هاذ السنتني. 

ح كد ليكم أبن قدمنا أان والرفيق الشناوي مقرت ابملناسبة كنعاود أن
، قانون للعفو العام، راه يف اللجنة كينتظر املناقشة والتصويت عليه

إلنفراج سياسي يف بالدان، من أجل، من بعد هاذ االنفراج ندخلو 
يف مناقشة حول التضامن حول تعاقد جديد بني املغاربة، اللي 

هو "تضامن عادل بني  بغينا الشعار دايلو اقرتحنا الشعار

األجيال"، فاملقرتحات اللي قدمنا لكم فهاذ مشروع قانون املالية  
كاين عدد دايل األشياء اللي داخلة فهاذ اإلجتاه، واحنا مستعدين 
نسمعو ألفكار أخرى منها وغنركز على هاذي واحدة اللي كتبان 
ميكن من أهم املقرتحات، هي اقرتاح تعديل الضريبة على اإلرث، 

، اقرتحنا وما زال %0هي الضريبة على اإلرث كاينة حاليا فيها
غندافعو عليها غدا يف اجللسة العامة، تعديل هاذ الضريبة وجعلها 
معقولة ومتصاعدة هاذي من جهة، ومن املمكن تدّخل مليزانية 

دايل  3دايل املليار دايل الدرهم، واقرتحنا كذلك هاذ  3الدولة 
-pré نستثمروها يف التعليم األول يف املليار أشنو نديرو هبا؟

scolaire واش ما كتبانش أبن هذا يكون شيء مجيل، األغنياء ،
بصحتهم وراحتهم، ومّلي كيتوفّاو خيليو الثروة دايهلم أوال 
لوليداهتم، ولكن جزء من هاذيك الثروة ما متشيش إلعطاء الفرصة 

ىت مها حللجميع ألوالد الشعب كلهم يف القرى ويف اهلوامش ابش 
املليار دايل الدرهم من  3سنني، هباذ  4للتعليم األويل من  يدخلو

ة قاملمكن نعممو التعليم األويل يف املغرب، كملت تزيدين شي دقي
السالم عليكم وشكرا على  كاين مشكل؟ا  السيد الرئيس وال م

 .املتابعة

 :السيد الرئيس

حضرات السيدات  السيد الوزير، شكرا للسيد النائب،
دقيقة، وبعد ذلك  41عليكم رفع اجللسة ملدة  أقرتح والسادة،

 .سنعود لإلستماع لرد السيد وزير اإلقتصاد واملالية شكرا لكم

 

 

  

 


