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 ملائةبعد ا لثماننياة و سالسادحمضر اجللسة 
 

 (.9502رب نون 51ه )5454 بيع األولر  51 ألربعاءا :التاريخ

 .رئيس جملس النواب احلبيب املالكيالسيد : لرائسةا

 ابتداء من الساعة مخسة عشر دقيقةو  اتساع مخس :التوقيت
 .اخلامسة عشروالدقيقة مساء  ةالثالث

ية خمصصة لتقدمي تدخالت الفرق جلسة عموم جدول األعمال:
للسنة  92.59النيابية يف مناقشة مشروع قانون املالية  ةواجملموع
 .0202املالية 

 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 افتتحت اجللسة،

 واملالية وإصالح اإلدارة، االقتصاديد وزير الس

 السيدات والسادة النواب،

يشرع جملس النواب ابتداء من اليوم يف دراسة مشروع قانون املالية 
، سنستمع يف بداية اجللسة إىل 0202للسنة املالية  92.59رقم 

ن املالية، حول مشروع قانو  االقتصاديةتقرير جلنة املالية والتنمية 
ة إىل تدخالت الفرق واجملموع االستماعك سننتقل إىل وبعد ذل

النيابية يف إطار املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون 
 .املالية

ن مجيعا أن أعرب ع ابمسكموقبل الشروع يف جدول األعمال، أود 
اعتزازي وتقديري لكافة مكوانت اجمللس، للسيدات والسادة 

بوولة وعلى األجواء ايإاجابية أعضاء احلكومة، على اجلهود امل
املفعمة بروح الوطنية، اليت طبعت مناقشات اللجن الدائمة يف 

، ومما 0202دراسة ومناقشة مشروع القانون املايل للسنة املالية 
ميز هوه املناقشات اليت عاشتها كافة اللجن الدائمة، حضور 
متميز ونقاش هادف، معزز مبنظور جديد يقوم على الربامج، 

كولك يقوم على ثقافة النتائج، إن من شأن ذلك بدون شك، و 
أن يزيد من ترسيخ مفهوم املراقبة الربملانية، ويعطي ألعمالنا املزيد 

 .من النجاعة واملردودية

مجيعا، أان أشكر السيد رئيس جلنة املالية والتنمية  ابمسكمكما أود 
ئمة، لدا، وأعضائها، والسيدة والسادة رؤساء اللجن ااالقتصادية

ومكوانت اجمللس من مكتب وفرق وجمموعة نيابية، وكافة أعضاء 
اجمللس، الوين وفروا الظروف املناسبة لتمر هوه اللحظة الدستورية 

 .املتميزة يف عملنا النيايب، يف ظروف إاجابية

كما أتقدم ابلشكر للسيد رئيس احلكومة والسيدات والسادة 
وق وزير الدولة املكلف حبقأعضاء احلكومة، وأخص ابلوكر السيد 

ايإنسان والعالقات مع الربملان، وبطبيعة احلال، أخص ابلوكر  
 واملالية وإصالح ايإدارة، معربا ومؤكدا االقتصادكولك السيد وزير 

مجيعا، عن رغبة اجمللس يف املزيد من تقوية التعاون بني  ابمسكم
عليا، حتت لاملؤسستني التشريعية والتنفيوية، خدمة ملصاحل الوطن ا

 .القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة، امللك حممد السادس

واآلن، السيدات والسادة النواب، أعطي الكلمة للسيدة مقررة 
 .ل قساوي، السيدة النائبة حكيمة باالقتصاديةجلنة املالية والتنمية 

 ، مقررة اللجنة:النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

ة والسالم على أشرف بسم هللا الرمحن الرحيم، والصال
 املرسلني،
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 السيد الرئيس احملرتم،

 واملالية وإصالح اإلدارة احملرتم، االقتصادالسيد وزير 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أتشرف اليوم أبن أعرض أمام أنظار جملسنا املوقر، نص التقرير 
عد نواب، بمبجلس ال االقتصاديةالوي أعدته جلنة املالية والتنمية 

برسم السنة  92.59انتهائها من دراسة مشروع قانون املالية رقم 
، وذلك بعد إحالته على جملس النواب، طبقا 0202املالية 

من  44من الدستور، ومقتضيات املادة  91ألحكام الفصل 
 .القانون التنظيمي لقانون املالية

ه، الوجتدر ايإشارة هنا إىل أن مشروع قانون املالية املشار إليه أع
أييت يف سياق دويل غري مستقر والوي جتسده التوترات التجارية 

ملقلقة ا واالضطراابتبني الصني والوالايت املتحدة األمريكية، 
لألسواق املالية الدولية ابلنسبة ملنطقة األورو، الشريك التجاري 

 .الرئيسي للمغرب

، يستند على 0202وللتوكري، فإن جمموع قانون املالية لسنة 
لتوجيهات امللكية السامية الواردة يف خطاابت جاللة امللك، اليت ا

ألقاها مبناسبة عيد العرش وذكرى ثورة امللك والشعب، على التوايل 
، وكوا افتتاح الدورة األوىل 0259غشت  02يوليوز و 09يف 

 55من السنة التشريعية الرابعة، من الوالية التشريعية العاشرة يف 
 .0259أكتوبر 

مشروع القانون املوكور يف سياق وطين دقيق، يضعنا حنن،  أييت
نواب األمة، أغلبية ومعارضة، أمام مسؤوليتنا للدفاع عن املصاحل 
العليا لوطننا، وإاجاد احللول الكفيلة واآلليات الالزمة للتفاعل 

على  ابواالنكبايإاجايب مع مطالب املواطنني، املشروعة والعادلة، 
ىل لكية من أجل توطيد الدقمقراطية والسعي إتنزيل التوجيهات امل

التنمية املستدامة، لبناء مغرب حديث، وتدليل كل الصعوابت 
اليت تعرتض مساره، مستحضرين إشارات جاللة امللك، أبن آاثر 

هوا التقدم وهوه املنجزات، مل تشمل مبا يكفي مجيع فئات اجملتمع 
د من اعية، واحلاملغريب، خاصة يف جمال توفري اخلدمات ايإجتم

 .، وتعزيز الطبقة الوسطىواالجتماعيةالفوارق اجملالية 

، تعطينا  0202وإن مناسبة مناقشة مشروع قانون املالية 
كمشرعني فرصة الوقوف على املسار التنموي للمملكة، والوقوف 
على احلاجيات املتزايدة للمواطنني، واملطالبة ابحلد من الفوارق 

 .اتت اجملاليةايإجتماعية ومن التفاو 

 السيدات والسادة،

ال خيفى على أحد أن مشروع قانون املالية املوضوع بني أيدينا، 
أييت يف سياق يتطلب مزيدا من احلور واليقظة بشأن قضيتنا 
الوطنية األوىل، حيث مازالت املكائد حتاك ضد بالدان، وال زالت 

 .ةبعض اجلهات تعاكس حق بالدان يف استكمال وحدتنا الرتابي

 السيدات والسادة،

سأحاول أبن أبسط عليكم ما جاء به مشروع قانون املالية برسم 
، من تدابري وإجراءات لرفع التحدايت 0202السنة املالية 

 .اجتماعيااملطروحة، إن سياسيا أو اقتصاداي أو 

إن احلكومة، ويف مبادرهتا عند تقدمي مشروع قانون املالية املوكور، 
ة وإصالح واملالي االقتصادبنشعبون، وزير  يف شخص السيد حممد

ايإدارة، اختوت كإطار مرجعي هلوا املشروع، التوجيهات امللكية 
السامية الواردة يف خطب جاللة امللك األخرية، كما استندت  

الواردة يف الربانمج احلكومي للفرتة  االلتزاماتكولك على 
ا، . وهكوا فقد مت حتديد ثالث أولوايت: أوهل0259-0205

دعم مواصلة دعم السياسات ايإجتماعية وتقليص الفوارق 
ايإجتماعية واجملالية وإرساء آليات احلماية ايإجتماعية. مث تعزيز 

، كما ارتكز مشروع لالستثمارالثقة وإعطاء دينامية جديدة 
 :القانون املوكور على الفرضيات واملعطيات املرقمة اآلتية
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مليون قنطار،  92ر ب يقد توقع حمصول زراعي من احلبوب
، ومتوسط سعر غاز البوطان 0259 مقابل نفس التقدير لسنة

دوالر أمريكي لسنة  162دوالر أمريكي للطن، مقابل  112يف 
 %1.0، مقابل % 1.9، وحتقيق معدل النمو بنسبة 0259
، ومعدل عجز..، وهنا ابقي األرقام لن أقدمها 0259لسنة 

 . يف التقريرلضيق الوقت وستجدوهنا إن شاء هللا

 السيدات والسادة،

وكما هو معلوم، لقد اشتغلت اللجنة وخالل املناقشة العامة 
 05واليت انطلقت بتاريخ  0202ملشروع قانون املالية لسنة 

من  051وفقا للمنهجية اليت تقتضيها املادة  0259أكتوبر 
النظام الداخلي جمللس النواب، كما مت ألول مرة يف اشتغال جلنة 

من النظام  050تطبيق مقتضيات املادة  االقتصاديةالية والتنمية امل
الداخلي جمللس النواب، وذلك لتمكني أعضاء اللجنة ابلواثئق 
واملعطيات والبياانت لتعزيز وتعميق املناقشة الربملانية املتعلقة 

 .مبشروع قانون املالية

بية لويف هوا ايإطار، طلب خمتلف الفرق واجملموعة النيابية، أغ
ومعارضة، العديد من الواثئق والبياانت مهت املداخيل الضريبية، 

املالية للدولة خارج مشروع  االلتزاماتاحلساابت اخلصوصية، 
قانون املالية، واثئق إضافية عن الدين مبفهومه الواسع، مدونة 
اجلمارك، ايإعفاءات اجلبائية حسب كل قطاع، معلومات حول 

ت، ايإحصاءات املرتبطة مبردودية صندوق التضامن بني اجلها
، أيضا إحصائيات 0259و 0256الضرائب للسنوات ما بني 

حول مبلغ اسرتجاع الضريبة على أساس قروض السكن للسنوات 
األربع األخرية، جدول تفصيلي حول منظومة األجور، تقرير حول 
انعكاسات ايإعفاءات الضريبية على الشركات، توزيع مداخيل 

القيمة املضافة حسب األسعار، وكولك مداخيل الضريبة على 

الضريبة على الدخل حسب قيمة املسامهات وعدد املسامهني، 
 .وكوا ايإطار القانوين املتعلق ابحلساابت اخلصوصية للخزينة

 السيدات والسادة،

 91لقد استهلت املناقشة العامة ملشروع قانون املالية بتطبيق املادة 
 الكلمة ابألسبقية للسادة رؤساء إبعطاءمن النظام الداخلي وذلك 

الفرق، أغلبية ومعارضة، ابيإضافة إىل السيدة رئيسة اجملموعة 
النيابية املمثلة داخل جملس النواب، والوين استحضروا مجيعا 
تسارع األحداث والتطورات على الصعيد الدويل، وما تشهده 

 جيةاسرتاتيالظرفية الدولية من توترات جيوسياسية وجيو 
 الوطين، االقتصادوصراعات جتارية، وانعكاسات ذلك على 

ابيإضافة إىل احتمال تعميق عجز امليزان التجاري للمغرب، 
 .والتأثري السليب على احتياط بالدان من العملة الصعبة

إىل جانب ذلك، وبعد التنديد ابستهداف العلم الوطين، ورفض 
ة، فقد الوطني هوا السلوك الوي قمس بشعور املغاربة والثوابت

تناول السيدة والسادة النواب رؤساء الفرق واجملموعة النيابية، 
السياق الوطين الوي يندرج فيه مشروع قانون املالية لسنة 

، ودقة املرحلة التارخيية اليت تعيشها بالدان، حيث متت 0202
ايإشارة إىل إن مشروع قانون املالية أييت يف ظل منعطف جديد 

، واستقالة املفوض 0لرتابية، بعد خمرجات جنيفلقضية وحدتنا ا
األممي، واستفزازات الطرف اآلخر، وهو ما يتطلب من املغرب، 
ابيإضافة إىل يقظة دبلوماسية، حضورا عسكراي يتماشى 

 النكباباوالتحدايت املتسارعة يف امليدان، كما عربوا على ضرورة 
امللكية  هاتمع التوجي انسجاماعلى قضااي املواطنني ومشاكلهم، 

السامية والداعية إىل التحلي بروح املسؤولية، والعمل اجلاد، 
عن اخلالفات، والتنافس غري ايإاجايب، خدمة ملصاحل  واالبتعاد

املواطنني، ورفع التحدايت ملواجهة ايإكراهات اليت يعج هبا احمليط 
ايإقليمي والدويل، والوي يتأثر هبا املغرب سلبا وإاجااب، مشددين 

لى حد مها ع ضرورة إعادة الثقة للفعل والعمل السياسيني على
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سواء مسؤولية اجلميع، دولة وحكومة وأحزااب سياسية وجمتمعا 
مدنيا، فإجناح النموذج التنموي اجلديد رهني ابسرتداد الثقة يف 
العملية السياسية، وتعزيز املناخ السياسي احلر وترسيخ اخليار 

 .يةالدقمقراطي وتوفري شروط التنم

وارتباطا مبسألة الثقة كدعامة أساسية يف أي خيار أو هنج تسلكه 
البالد، فإن رؤساء الفرق واجملموعة النيابية وجدوا يف املناقشة العامة 
ملشروع قانون املالية، ظرفية مناسبة لتقييم مسألة تدبري التعديل 
احلكومي األخري وربطه مبسألة الثقة، حيث سجل رؤساء فرق 

أبن تعديل احلكومة، جاء تلبية لتوجيهات ملكية سامية، األغلبية 
ختص تقليص عدد أعضائها بدمج جمموعة من القطاعات فيما 
بينها، وحوف البعض اآلخر ودعمها بكفاءات وطنية وشبابية، 
هدفها ضمان النجاعة والفعالية واحلكامة واندماج خمتلف 

مج احلكومي السياسات القطاعية، لتقوم بتنزيل ما تبقى من الربان
يف أحسن الظروف، جتاواب مع انتظارات املواطنني. وذهب بعض 
رؤساء فرق املعارضة إىل اعتبار التعديل احلكومي جاء نظرا 
لظروف فشل احلكومة يف تنزيل عدد من الربامج وعجزها عن 
حتقيق األهداف املسطرة يف برانجمها، مربزين أن هوه احلكومة ال 

 .تعكس الكفاءات املنشودة

هوا وقد انتقل السيدات والسادة النواب األعضاء، سواء املنتسبني 
ظ، إىل أو احلاضرين بصفة مالح االقتصاديةللجنة املالية والتنمية 

، 0202ايإحاطة أبولوايت مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 
ومبا تعتزم احلكومة القيام به يف اجتاه مواصلة ايإصالحات الكربى، 

 .هلم قراءات خمتلفة ملا محله من مضامني وعناوينوكانت 

ولقد كانت للسيدات والسادة النواب مالحظات أولية على 
مشروع قانون املالية، خمتلفة ومتباينة سواء من حيث الفرضيات 
اليت بين عليها، أو من حيث مساته العامة. فمن حني فرضياته، 

 أن احلكم علىوإذا كان تيار من السيدات والسادة النواب يرى 
مدى واقعيتها، يستوجب التميز بني النسب املتوقعة والنسب 

املستهدفة، رفعا ألي لبس أو حكم غري مؤسس وذلك دفاعا عن 
املقاربة احلكومية، فإن من السيدات والسادة النواب من يرى أن 
هناك من املؤشرات املتشاهبة، ملا كان عليه السياق خالل سنوات 

، مما يوضح جبالء أن النسب املتوقعة 0259و  0254و 0259
فيما خيص النمو والعجز والتضخم، ال قمكن أن تتحقق وأن نسبة 

لن متكن  0202النمو اليت يتوقع أهنا مشروع قانون املالية لسنة 
املغرب من رفع التحدايت الراهنة وأخو مكانه ضمن الدول 

 .الصاعدة

 السيدات والسادة،

، لنواب ملضامني مشروع قانون املاليةإن تقييم السيدات والسادة ا
يف بعدها االجتماعي انل حيزا زمنيا كبريا من تدخالهتم، حيث 
مثن عدد منهم مبا جاء به مشروع قانون املالية من تدابري تصب 
يف اجتاه التنمية ايإجتماعية، من خالل حفاظ احلكومة على 

لنموذج االواردة يف الربانمج احلكومي، وذلك بتطوير  التزاماهتا
، والنهوض ابلتشغيل والتنمية املستدامة، وعلى الرغم االقتصادي

من هوا االرتياح من لدن بعض املتدخلني، فإن جانب آخر أشار 
إىل أن هناك خلل يعرفه الشأن ايإجتماعي، وال أدل على ذلك 

 روالتوم االحتقانارتفاع عدد منسوب ايإحتياجات وتنامي 
 ايإجتماعي. 

سجل السيدات والسادة النواب أن قطاع ويف سياق ذلك، 
الصحة والتعليم ابخلصوص، ال تعرب ابمللموس عن جناعة اجملهود 
املايل والبشري املوجه هلما سنواي، ابيإضافة إىل التوزيع الغري 
 املتكافئ للعاملني يف هوين القطاعني على املستوى الرتايب، فضال

 صحيةة العن اخلصاص املسجل على مستوى البنيات التحتي
اجملهزة، وانتقل السيدات والسادة النواب إىل الوقوف على إشكالية 
التشغيل ابعتبارها مسألة أفقية تستمد مرجعيتها من الدستور ومن 
التوجيهات امللكية السامية، وضماان وصوان لكرامة ايإنسان املغريب 
أمجعت كل التدخالت إىل بدل مزيد من اجلهود خلفض نسبة 
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ومية العم االستثمارات، ذلك عرب تشجيع %4ما دون  البطالة إىل
وختفيض الضرائب، وعرب حتقيق شروط ومقومات إجناح خمتلف 
الربامج ذات الصلة داعني ابلتعجيل إبخراج القانون املتعلق 

 .ايإجتماعي والتضامين ابالقتصاد

وخبصوص تقليص الفوارق ايإجتماعية واجملالية رحب السيدات 
لتدابري احلكومية ذات العالقة، كما أكد جانب والسادة النواب اب

 العتماداتاآخر على أن يتم اختاد الطابع احلمائي يف ختصيص 
املالية للقطاعات ايإجتماعية والقطع مع الطابع ايإحساين واخلريي 
وضبط آليات تنفيو قانون املالية يف هوا الشأن مبزيد من احلكامة 

 .واالستهدافوالرتشيد 

مل القروي جانبا مهما من اهتمامات السيدات واستوقف العا
املياه  ماالتاستعوالسادة النواب، مطالبني يف ذلك بضرورة ترشيد 

وتوفري املاء الشروب وجعل التطهري السائل من األولوايت متاشيا 
ع املعايري م انسجامامع تطلعات املغرب يف إشعاع البعد البيئي، 

تجددة خاصة الشمسية الطاقات امل استعمالالدولية وتشجيع 
، مما سيحفز الساكنة على االستثماراتمنها الستقطاب 

 االستقرار ابلقرى واملناطق اجلبلية؛

 السيدات والسادة،

ا مهما واملقاولة جانب االستثمارلقد انل جانب تعزيز الثقة ودعم 
من تدخالت السيدات والسادة النواب، حيث كانت مناسبة 

املال  ومناخ االستثماراليت تعيق نظام يف إاثرة ايإشكاليات 
واألعمال، وأابنت عن حرص نواب األمة يف إطار مقاربة تشاركية 
مسؤولة عن ضرورة توفري ظروف تنافسية املقاوالت وأتهيلها يف 
ظل سياق وطين ودويل دقيق ومتسارع التقلبات، الشيء الوي 
يفرض على اجلميع جتديد آليات التدخل واملواكبة، وطالب 

ل دخلون بتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة بتوفري التموياملت
ورفع حجم القروض البنكية، وارتباطا بولك مّحل جانب من 

يز القطاع الوي قم االحتكاراملتدخلني احلكومة مسؤولية واقع شبه 
البنكي انطالقا من كوهنا ممثلة ابجمللس ايإداري لبنك املغرب ودعا 

مومي خاص ابملقاوالت املتوسطة جانب آخر اللي إنشاء بنك ع
جتارب  من واالستفادةوالصغرى سريا على هنج عدد من البلدان، 

الدول الصاعدة يف هوا الصدد مطالبني ابعتماد إجراءات أكثر 
جرأة لضمان الولوج للتمويل والتفكري يف آليات جديدة يف هوا 

 الصدد؛

دات ي، فقط اختلفت قراءة الساالقتصاديوفيما يتعلق ابلشأن 
والسادة النواب يف هوا الصدد، حيث اعترب جانب منهم أن 
ايإبقاء على تدابري ماكرو اقتصادية متحكم فيها، وال سيما عجز 
امليزانية ونسبة التضخم أمر مقبول غري أن البعض اآلخر اعترب أن 
الطرح احلكومي ذا الصلة ال قمكن أن يساهم يف حتقيق نسب منو 

 الشغل أو الضامنة الرتقاء بالدان إىلمنتجة للثروة وخلق فرص 
ي ونة يف التعاطمصاف الدول الصاعدة، داعني إىل مزيد من املر 

 .مع هوين املؤشرين

من  9واستحضر جانب كبري من السيدات والسادة النواب املادة 
وما محلته من معطيات،  0202مشروع قانون املالية برسم سنة 

يف  ومة من تعزيز للثقةاعتربوها معاكسة ملا تسعى إليه احلك
املؤسسات، وارتباطا بولك أوضحوا أن دور القضاء يكمن يف 
محاية احلقوق وضمان احلرايت عرب تطبيق القانون وأن شرعية 

تنفيو ب االلتزاماألحكام تستنبط من تنفيوها، وأضاف أن عدم 
األحكام القضائية يعد ضراب للدستور ومسا مببدأ فصل السلط، 

 ماراالستثقة يف مؤسسة القضاء، مما ال خيدم ومنه فقدان الث
 .والرهان عليه

ملادة بسحب ا وابملناسبة طالب بعض السيدات والسادة النواب
، ذلك أن مكاهنا 0202من مشروع قانون املالية لسنة  9

الصحيح هو مدونة حتصيل الديون العمومية؛ ومن جانب آخر 
أبداء  تقاءلالر ليات مثن املتدخلون ما تعتزم احلكومة اعتماده من آ
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الوطين يف جمملها، ووقفوا عند ما تقرتحه من  االقتصادومردودية 
صندوق دعم  اسمإحداث حساب مرصد ألمور خصوصية حتت 

ماليني درهم على مدى ثالث  6متويل املبادرة املقاوالتية برصد 
 سنوات؛

 السيدات والسادة،

نه من بري عتفاعال مع ما متت إاثرته من مالحظات وما مت التع
مواقف بشأن شىت مضامني مشروع هوا القانون أثناء املناقشة 

 القتصاداالعامة لوات املشروع، أوضح السيد حممد بنشعبون وزير 
واملالية وإصالح ايإدارة أن مشروع القانون قيد الدرس جاء 

للتحدايت والرهاانت اليت تواجهها بالدان على مستوى  استجابة
شباب، ماعية واجملالية وتوفري فرص الشغل للتقليص الفوارق ايإجت

لك، ، واليت ما فتئ جاللة املاالستثمارواستعادة الثقة ودينامية 
 الخنراطاحفظه هللا، أن يؤكد عليها يف خطبه األخرية، وأوضح أن 

والتعبئة والوعي اجلماعي سيمكننا من تقوية التماسك واللحمة 
رتبصني تاريخ يف مواجهة املالوطنية اليت طاملا ميزت بالدان عرب ال

لتها وأبرز أن احلكومة يف هيك ؛ابستقرار بلدان وحدته الرتابية
اجلديدة بكافة أعضائها ابنتماء حزب أو بدونه، ما هي إال 
استمرارا للحكومة اليت حازت على ثقة مؤسسة الربملان املوقرة يف 

على أساس التعاقد الوي اجسده الربانمج احلكومي،  0259سنة 
ابلتايل فاملسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة يف إطار ما و 

التزمت به يف برانجمها، وانتقل إىل القول أبن مشروع قانون املالية 
ال خيضع ملنطق التوازانت املالية وإن كانت هوه التوازانت ضرورية 

 ةاالقتصاديمتويل خمتلف السياسات  استدامةمن أجل ضمان 
 .واالجتماعية

ا على أن احلكومة قامت إبعادة ترتيب األولوايت وفق مؤكد
للتوجيهات امللكية السامية يف خطبه األخرية، وذلك بتكثيف دعم 

 هتماماالقطاعات ايإجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة وإيالء 
خاص لتقليص الفوارق، إضافة إىل إعادة الثقة للمواطنني بشكل 

خاص من أجل الرفع من  عام واملستثمرين واملقاوالت بشكل
مستوى النمو وخلق فرص الشغل للشباب، ابيإضافة إىل تقدمي 
الدعم للمقاولة الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة عرب ختفيف 
الضغط الضرييب وتسهيل ولوجها للتمويل من أجل خلق فرص 
الشغل وبلوغ مستوايت أعلى للنمو، وخبصوص ما جاء من 

ة من مشروع القانون املايل لسنة تساؤالت حول املادة التاسع
، أكد السيد الوزير على أن احلكومة ال تنوي من خالل 0202

اقرتاح هوه املادة ال خرق الدستور وال إفراغ األحكام القضائية من 
حمتواها ألن اهلدف هو توطيد ثقة املواطن يف مؤسسات بالده 
وليس العكس مشريا إىل أن اجلميع حريصون أشد احلرص على 

حرتام األحكام القضائية وعلى التنفيو السريع هلوه األحكام حىت ا
نثبت ثقة املواطن يف قضاء بالده، ويف نفس الوقت احلفاظ على 

 استمرارية املرافق العمومية يف أداء خدمتها؛

وخبصوص الفرضيات اليت بين عليها مشروع قانون املالية أكد 
ية أتخو ضية وواقعالسيد الوزير أبن هوا املشروع يستند على فر 

السياق الدويل والوطين الوي ميز فرتة إعداد هوا  االعتباربعني 
 الوطين؛ لالقتصاداملشروع، وكوا املعطيات املوضوعية 

 السيدات والسادة،

لقد حاولت من خالل هوه املقدمة أن أخلص حلضراتكم 
مبجلس  ديةاالقتصااجملهودات اليت كرستها جلنة املالية والتنمية 

برسم السنة املالية  92.59قانون رقم  اب لدراسة مشروعالنو 
واليت جتدون أبوااب خصصت للمناقشة العامة وجواب  0202

ية واملالية وإصالح ايإدارة واملناقشة التفصيل االقتصادالسيد وزير 
ملواد مشروع القانون املوكور وجواب احلكومة، مث مقرتحات 

ألول من ها وعلى اجلزء االتعديالت املقدمة ونتائج التصويت علي
 ذات املشروع؛
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د وهبوه املناسبة، امسحوا يل أبن أغتنم الفرصة للتوجه ابلشكر للسي
عبد هللا بووانو رئيس اللجنة على حسن تدبريه وتسيريه ألعمال 

 القتصاديةااللجنة، وإىل جانبه األطر ايإدارية بلجنة املالية والتنمية 
من أجل تسهيل عمل مبجلس النواب، واليت عملت جاهدة 

 السيدات والسادة النواب األعضاء املنتسبني والغري املنتسبني للجنة
ومتكينهم من القيام بعملهم يف أحسن الظروف؛ وال يفوتين 

 القتصاداابملناسبة التوجه ابلشكر للسيد حممد بنشعبون وزير 
واملالية وإصالح ايإدارة وإىل جانبه أطر وزارته من مديرايت وأقسام 

مصاحل على ما بولوه من جهد لتوفري الدراسات والواثئق و 
والبياانت، واليت ال شك أهنا عززت مناقشة واستفسارات 
السيدات والسادة النواب؛ كما أتوجه ابلشكر لكافة السيدات 
والسادة النواب معارضة وأغلبية على ما أابنوا عنه من جدية يف 

 روع قانون املاليةالنقاش املسؤول خالل كافة أطوار مناقشة مش
 .0202برسم سنة 

 4وتتواجا ألشغال اللجنة فقد خاصة هوه األخرية يوم اجلمعة 
لتلقي مقرتحات التعديالت، حيث توصلت اللجنة  0259نونرب 

تعديل لفريق األغلبية فريق العدالة  69تعديل،  095مبا جمموعه 
والتنمية، فريق التجمع الدستوري، الفريق احلركي، الفريق 

تعديل  61تعديل لفريق األصالة واملعاصرة،  41، الشرتاكيا
تعديل للمجموعة  06للوحدة والتعادلية و االستقاليلللفريق 

ني السيدين عمر تعديل للنائب 01و واالشرتاكيةالنيابية للتقدم 
 .املوحد االشرتاكيشناوي عن احلزب بالفريج ومصطفى 

 وصبيحة يوم األربعاء نونرب 50ويف اجتماعها املنعقد يوم الثالاثء 
مت البت يف خمتلف التعديالت املقرتحة  0259نونرب  51

برسم  92.59والتصويت على اجلزء األول من مشروع قانون 
وستجدون السيدات والسادة النواب نتائج   0202السنة املالية 

كل ذلك يف جدول ضمن هوا التقرير، هوا وقد صادقت جلنة 
ل مبجلس النواب على مواد اجلزء األو  ةاالقتصادياملالية والتنمية 

  0202برسم السنة املالية  92.59من مشروع قانون املالية رقم 
 :كما عدلته اللجنة ابلنتيجة التالية

 ؛42املوافقون: 

 ؛31املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد؛

 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة مقررة جلنة املالية والتنمية 
ننتقل اآلن إىل املناقشة  السيدات والسادة النواب، االقتصادية،

العامة إبعطاء الكلمة للسيد الرئيس مصطفى ايإبراهيمي عن فريق 
 .العدالة والتنمية

 فى اإلبراهيمي رئيس فريق العدالةالنائب السيد مصط
 :والتنمية

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدان حممد 
 وعلى آله وصحبه،

 لسيد الرئيس احملرتم،ا
 احملرتم، السيد الوزير

 السيدات النائبات والسادة النواب األفاضل،
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله 

 وصحبه،
ناقشة الفريق العدالة والتنمية مل ابسميطيب يل أن أتناول الكلمة 

 ملبارك، يف هوا اليوم من هوا الشهر ا0202مشروع قانون املالية 
الوي صادف ثالث مناسبات عزيزة على قلوبنا؛ وهي ذكرى 
املولد النبوي الشريف وذكرى املسرية اخلضراء والثالثة ستحني بعد 

ك يف فريق اجمليد؛ وهبوه املناسبة نبار  االستقاللأايم قليلة وهي عيد 
العدالة والتنمية ألمري املؤمنني، صاحب اجلاللة، حممد السادس، 
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عم ريب، هوه املناسبة املباركة وندعو العلي القدير أن يوللشعب املغ
والسالم كافة بالد املسلمني والعامل أبسره وأن  واالستقراراألمن 

قمتع بالدان ابلرقي والتقدم واالزدهار وحيفظها من كل احملن والفنت،  
كما حنمد هللا ونشكره على أمطار اخلري والربكات اليت عمت جل 

د هوا الشهر، ونسأله هللا سبحانه وتعاىل املزيربوع اململكة خالل 
 .من فضله ونعمه، إنه على ذلك قدير

سنة لرتبع  02أييت مشروع قانون املالية هلوه السنة وقد مرت 
صاحب اجلاللة، حممد السادس، حفظه هللا، على عرش أسالفه 
امليامني، عقدان من الزمن عرف خالهلما املغرب تطورا سياسيا 

جتماعيا نوعيا تعكسه األرقام واملؤشرات اليت بوأت واقتصاداي وا
املغرب مكانة متقدمة خالل السنوات األخرية، نناقش مشروع 
قانون املالية هلوه السنة وحنن على بعد سنتني من انتهاء الوالية 
التشريعية والوالية احلكومية، مؤكدين على التزامنا يف العدالة 

بري عن صرة والناصحة للحكومة كتعوالتنمية ابملساندة الراشدة واملب
موقف مسؤول مبين على رفع التحدايت ملواجهة ايإكراهات اليت 
يعج هبا حميطنا ايإقليمي والدويل، وغايتنا أن نكون عند حسن 
ظن املواطنني واملواطنات املغاربة ابلتجاوب مع انشغاالهتم 

 حلاجياهتم األساسية؛ واالستجابة

أمام حكومة  0202للسنة املقبلة  نناقش مشروع قانون املالية
هبيكلية أو هيكلة جديدة، جاءت تلبية لتوجيهات ملكية رشيدة، 
وتلبية ملطالب جمتمعية ملحة، عرفت تقليصا كبريا يف عدد 
أعضائها، حيث كان اهلدف األساس هو ضمان النجاعة 
الضرورية والفعالية واحلكامة، لتحقيق تنسيق أفضل والتقائية 

خمتلف السياسات القطاعية، ولتقوم هوه احلكومة  أحسن واندماج
بتنزيل ما تبقى من الربانمج احلكومي يف أحسن الظروف 

 والتجاوب أكثر مع انتظارات املواطنني؛

إن مناسبة مناقشة هوا املشروع يشكل فرصة سنوية مهمة لتقييم 
املنجزات من سياسات وبرامج ومشاريع عمومية وجرد حصيلة 

عمل الدؤوب واملستمر، وأيضا للرتخيص لكم سنة كاملة من ال
 واالجتماعية االقتصاديةابمليزانية للسنة القادمة يف مجيع اجملاالت 

والرايضية والثقافية، وذلك حىت يتم ربط ما مت حتقيقه من إجنازات 
من قبل احلكومة مبا مت برجمته يف هوا املشروع من آليات وإجراءات 

 الربانمج املتضمنة يف ابلتزاماهتافاء واعتمادات قانونية ومالية للو 
احلكومي، وحىت يشكل تتمة متناغمة ومكملة ملا مت إجنازه يف 
السنوات الثالث السابقة، وهو معترب ومشرف واستشرافا لتنفيو 
ما مت تسطريه ملا تبقى من الوالية لتعزيز املكتسبات املهمة خاصة 

رتخيص وهوا الوهوه احلصيلة  واالقتصادييف اجملال ايإجتماعي 
نتحمل مسؤوليته وسندافع عنه ومل نتملص، وذلك تعزيزا ملناخ 

نا الثقة روح الثقة والتفاؤل التفاؤل حباضر أفضل، وبغد أفضل ألبنائ
وبناتنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا وكهولنا حاضر وغد ملؤه الثقة 
واليقني يف قدرة شعبنا وبالدان على جتاوز مجيع ايإكراهات 

ت الداخلية واخلارجية اليت نواجهها من حني آلخر حىت والتحداي
نكون يف مسار الشعوب املتقدمة، ولن يكون ذلك إال بتوطيد 
الثقة واملكتسبات لكوهنا أساس النجاح، وشرط حتقيق الطموح 
ثقة املواطنني يف ما بينهم ويف املؤسسات الوطنية اليت جتمعهم 

اللة اب صاحب اجلوايإقمان يف مستقبل أفضل، كما جاء يف خط
 ؛0259يوليوز  09يف 

فإعادة الثقة يف الفعل السياسي ويف الفاعل السياسي والرفع من 
شأهنما مسؤولية اجلميع دولة وأحزااب وجمتمعا، فال قمكن أن يكتب 
النجاح ألي منوذج تنموي إال ابستعادة الثقة يف العملية السياسية 

قراطي وتوفري الدقم تياراالخوبتعزيز املناخ السياسي احلر وترسيخ 
 شروط التنمية العادلة؛

فتوطيد الثقة ثقة املواطن يف املؤسسة امللكية أوال، ويف املؤسسات 
حكومة وبرملاان ومؤسسات الوساطة وعلى رأسها األحزاب الوطنية 
املنبثقة من رحم الشعب اليت تعرب بصدق عن آماله وتطلعاته 

باشرا يف وال تزال سببا موحتفظ حقوقه وكرامته، وهي اليت كانت 
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 ياراالختواألمن الوي ينعم هبما بلدان يف تعزيز  االستقرار
الدقمقراطي الوي راكم املغرب فيه جتربة معتربة مبا هلا وما عليها، 

راطي الوي الدقمق االنتقالونواصل بناء اليوم بناءه اليوم يف إطار 
نكوص  واجب أن ننتهي من هاته املرحلة بدون تردد أو تراجع أ

ا للمرور إىل املمارسة احلقيقية للدقمقراطية يف بالدان، وهنا أفتح قوس
حول الشعار الوي يؤمن به أحد ايإخوان جا هلاد املنصة وقال 

ينكم " وأان أسأله" أواالستبدادلك" أينكم من شعار حماربة الفساد 
ة " هل هوه مسؤولية العدالة والتنميواالستبدادمن حماربة الفساد 

دها؟ ولكننا حنن نوكركم أبننا عشنا يف ماض قريب فرتة عصيبة لوح
الكل أدى فيها الفاتورة، وحزب العدالة والتنمية اختار أن يواجه 
مشروعا مدمرا للدقمقراطية يف البالد، ولوال ألطاف هللا، وجتاوب 

 02مارس ومطالب الشعب يف  9صاحب اجلاللة، يف خطاب 
ور ش وضعا آخر، والنتيجة دستفرباير، لكان اليوم املغرب يعي

 0256و 0251و 0255وانتخاابت تشريعية ومجاعية  0255
لدقمقراطي ابلرغم ا االختياراعتربت استفتاءات شعبية حقيقية على 

من القصف ايإعالمي للمنابر املعلومة وتسخري املال احلرام وبعض 
واملسريات املخدومة للسيطرة والسطو على  أعوان ايإدارة

عب املنتخبة التشريعية والرتابية والتنفيوية، ولكن الش املؤسسات
املغريب بفطنته وذكائه وثقته يف مؤسساته كان له رأي آخر وبوأ 
من ملس فيهم املصداقية والنزاهة والكفاءة ضدا على إرادة 
الفاسدين واملفسدين، االختيار الدقمقراطي اثبت دستوري وهو 

عو إىل ي ودويل متقلب يدمسؤولية اجلميع يف واقع وسياق إقليم
ة اليقظة واحلور والقطع مع التجارب القريبة والبعيدة اليت تزعزع ثق

املواطن يف العمل ويف الفاعل السياسي ونستخلص الدروس حىت 
ال نستنسخ أخطاء املاضي القريب، هاته األخطاء اليت تعوق تطور 

وه هبالدان على كل األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الثقة وايإقمان ابالختيار الدقمقراطي هو أس وأساس التنمية، لوا 

ة فرتصيد املكتسبات الدقمقراطية لبلدان ورفع وتعزيز منسوب الثق

مسؤولية اجلميع مسؤولية األحزاب الوطنية اجلادة وليس تلك اليت 
تنشط وترتعرع يف أحضان الفساد واالستبداد ومعارض الوهب 

رتك اليت تتصدع وتغفو ألول اختبار هلا عندما تو  مورديهايف أفواه 
ملصريها بدول سند وال معني، مسؤولية األحزاب اليت تستنبط 
الدقمقراطية من دقمقراطيتها الداخلية وابالمتالك قراراهتا والدفاع عن 

دون مواقفها واستقالليتها يف انتخاب أجهزهتا التقريرية والتنفيوية ب
ية اجملتمع وايإعالم املسؤول احلر تعليمات وال إمالءات مسؤول

قة النزيه ومسؤولية املواطن الوي خيتار من قمثله وحياسبه بتجديد الث
أو نزعها منه، والتغيري الختيار أفضل بدون تضليل أو إكراه إن 
من يبخس العمل السياسي اجلاد واملسؤول ومن يبخس الفاعل 

و من يهدد ة، هالسياسي الوي يتمتع ابملصداقية والنزاهة والكفاء
، هو من يهدد االستقرار وهو من االختيار الدقمقراطي لبالدان

يسعى إىل إشعال الفنت واالرتقاء بتضخيم بعض الثغرات أو 
االفرتاء وخلق ايإشاعات لتصفية االختالفات وحساابت ضيقة، 
ولكن لشعب املغريب من الفطنة ولبلدان من املناعة ما قمكن من 

 .يريد الكيد هلوا الوطن تفويت الفرصة على من

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نناقش مشروع قانون املالية وحنن أمام حتدي الكبريين لصياغة 
منوذج تنموي جديد، بعد عجز النموذج احلايل على تلبية 

من املواطنني، منوذج تنموي  احلاجيات املتزايدة لفئة واسعة
سيساهم يف احلد من الفوارق االجتماعية ومن التفاواتت اجملالية، 
 فعلى مجيع الفاعلني العمل سواي لتجاوز االختالالت اهليكلية اليت
عانت وتعاين منها بالدان بداية بتوطيد الثقة اليت حتدثنا عنها 

يشرتك  ين الويأعاله، واثنيا ابلعمل على إجناح هوا التحدي الوط
فيه اجلميع أغلبية ومعارضة أحزااب وجمتمعا مدنيا، فالنموذج 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

10 

على إعادة البناء الثقايف واالجتماعي واالقتصادي  التنموي القادر
هنا سيدفع ببالدان لتبوء مكانة معتربة بني األمم، و  وحتما السياسي

البد من الوقوف مليا أمام خالصات عدد من التقارير الدولية 
قبل  ، فكيف يعقل أن ياالختالالتسا الوطنية ملعرفة تلك وأسا

كل فاعل منا أبن تقوم شبكات التواصل ايإجتماعي بدور 
م وتنظي االحتجاجاتالوساطة والتعبئة للمواطنني حلشد 

املقاطعات، يف حني ال يتم اللجوء إىل الفعاليات واهليئات 
لدفاع لالتقليدية الوسيطة من أحزاب ونقاابت وحىت اجلمعيات 

عن كرامة املواطنني والنهوض مبعيشه اليومي، لولك البد من قراءة 
تلك التقارير بتأن واألخو بكل ما هو موضوع ومعقول منها  

قارير وت واالجتماعي االقتصاديكالوي جاء يف تقرير اجمللس 
وسنوات أخرى الوي طالب تلك اهليئات  0254أخرى لسنة 

لنظر يإجتماعي العام إىل إعادة االتقليدية الوسيطة لتجاوز سياق ا
يف بنياهتا ومناهجها وآليات عملها، وكولك قنواهتا التواصلية، 
مالءمة خطاهبا مع حاجيات وتطلعات املواطنني الوين ابتو أكثر 
ارتباطا بعامل األنرتنيت، ويطالبون إبعمال الشفافية واحملاسبة 

شباب، صة للواملشاركة يف تدبري الشأن العام مع إيالء أمهية خا
ومادام األمر كولك، ومبا أن الظروف ال تسمح ابيإنتظارية، وجب 
على اجلميع أن يتفرغ كل من موقعه خلدمة قضااي الوطن 
واملواطنني، وأن ال يرتكن إىل أجندات انتخابية ضيقة وحنن على 
مسافة سنتني من أقرب استحقاق انتخايب وإىل ذلك احلني فعلى  

حاليا ولديه أفكار وحلول فحري به  كل من يتحمل املسؤولية
أخالقيا وسياسيا العمل وايإجناز ووضع أفكاره ومبادراته اليوم على 

 0205احملك، حمك التنفيو ال توزيع الوعود وتقدمي الربامج ل 
 .وغريها 0206و

إن املغرب يعرف حتوالت عميقة ال ختفى على أحد وجب توظيفها 
ويدور  مع أخو العربة مبا اجريإاجااب ابلنهوض أبوضاع املواطنني، 

يف احمليط ايإقليمي بشمال إفريقيا والشرق األوسط أو الدويل 

 أبورواب وأمريكا الالتينية، هوا السياق املتقلب واملليء ابملتغريات،
ة سيكون له ال حمالة تغيري إاجايب على التجربة الدقمقراطية املغربي

رغم تعرضها  فردها،اليت يقر العديد من املهتمني خبصوصيتها وت
هلزات عنيفة فإهنا مازالت تقاوم بشدة موجات الردة والنكوص 
اليت حين هلا البعض؛ وهنا البد من ايإشادة ابلتجربة التونسية 
حيث أكد التونسيون وقبلهم املغاربة على أن الشعوب العربية 

دون ضغط أو توجيه أو تدخل من أحد هوا  االختيارمبقدورها 
، ية األشقاء أبن يبعد هللا عنهم شرور احلروب والفنتمع الدعاء لبق

اهم مغاريب دقمقراطي متكامل وقوي يس تكتلحىت نتمكن من بناء 
 .يف تنمية ورفاهية شعوبنا

ية وخبصوص ملف وحدتنا الرتابية، فإننا نؤكد يف فريق العدالة والتنم
بية تبقى و أن املبادرة املغربية املتعلقة ابحلكم الوايت يف أقاليمنا اجلن

احلل األمثل الوي حيظى ابلدعم املتزايد للمنتظم الدويل، وهو ما 
عكسته قرارات جملس األمن املنوهة ابجلهود املغربية املتسمة 

، ويرجع 94-04ابجلدية واملصداقية، وآخرها القرار األممي 
الفضل يف رجاحة وصالبة املوقف املغريب بعد هللا تعاىل إىل حنكة 

وحيوية الدبلوماسية املغربية اليت أصابت أعداء  صاحب اجلاللة،
ضور بعدد من عواصم العامل حيث كان احل وحدتنا الرتابية يف مقتل

املغريب يفعل فاعال حلسم عدد من النزاالت الدبلوماسية بسحب 
ابلكيان الومهي اترة والتضييق على ممثليه يف عدد من  االعرتاف

 لدول اليت ال تعرتفامللتقيات اترة أخرى، حيث بلغ عدد ا
دولة؛ وما دامت املناسبة  561ابلكيان الومهي حاليا أزيد من 

 شرط البد من التوكري يف هوا املقام بوضعية املدينتني السليبتني
سبتة ومليلية وكل اجلزر اجلعفرية حىت ال تسقط يوما يف سلة 
النسيان يف أفق استعادة سيادة املغرب على كافة الثغور احملتلة، 

على  غتنم هوه املناسبة للتنويه أبفراد قواتنا املسلحة وكل املرابطنيون
الثغور ملا يقومون به من أدوار إنسانية نبيلة خارج البالد وداخلها، 
ويف الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الرتابية كما حنيي وندعم 
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جهود رجال ونساء األمن الوطين والدرك امللكي وخمتلف األجهزة 
 قوات املساعدة والوقاية املدنية اليت تسهر بتفان ويقظةاألمنية وال

 .دون ملل أو كلل على أمن الوطن واستقرار وسالمة املواطنني

كما جندد مطلبنا بعناية ألسرة املقاومة واملقاومة وجيش التحرير 
ملا قدمته من خدمات جليلة الستقالل الوطن، سائلني هللا العلي 

سعة كل شهداء الوطن ممن وهبوا القدير أن يتغمد برمحته الوا
حياهتم وأرواحهم يف سبيل الدفاع عن وحدة وأمن ورفعة الوطن 
وعزة وكرامة املواطنني، وابملناسبة نكرر استنكاران للفعل املشني 
الوي قام به بعض احملتجني ابلشوارع الفرنسية ابيإقدام على إحراق 

األصالة العامل الوطين الوي يشكل رمزا للكرامة والسيادة و 
ع ابيإمجا  االعتزازوالشموخ، ويف جانب آخر البد من جتديد 

الوطين الرمسي والشعيب حول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 
الفلسطيين الدائمة يف إقامة دولته وعاصمتها القدس وندين 

املتكررة للكيان الصهيوين على قطاع غزة والضفة  االعتداءات
 االحتاللة والتدنيس جلهود الغربية واغتيال قادة املقاوم

واملستوطنني للمقدسات وحلارة املغاربة، ونعتز أشد االعتزاز 
مبواقف صاحب اجلاللة، حممد السادس، حفظه هللا، ابعتباره 
رئيسا للجنة القدس ولألحرار بعدد من دول العامل، حيث كان هلم 
بعد هللا تعاىل الفضل يف وأد أحالم الكيان الصهيوين الغاصب يف 
طمس احلقائق والسعي األعمى للتوقيع على صفقة القرن املشؤومة 

 .اليت لن يكتب هلا النجاح رغم هرولة املطبعني

ومن هوا املنرب نكرر رفضنا وتنديدان بكل تطبيع من قبيل ما وقع 
مبعرض التمور أبرفود األخري وحنمل املسؤولية للمنظمني والقطاع 

ال جتد قضية املناضل وإمح، ونتمىن أن االحرتاقالوصي على هوا 
طريقها إىل احلل يف أقرب اآلجال، وحنيي إىل جانب كل الفضالء 
واملواطنني يف ترفعهم من أجل القضية الفلسطينية املناهضة 

ة للتطبيع، وندعو كافة الفعاليات الوطنية والرمسية املدنية اختاذ كاف
زولة املعة و ذع الطريق على بعض املمارسات الشالقط االحتياطات

للتطبيع مع الكيان الصهيوين بتنظيم زايرات ملؤسساته بعناوين 
ومربرات واهية أو ابلسماح لبعض جمرمي احلرب بزايرة بلدان 
بدعوات مشبوهة، وإذ ننوه مبجموعة من املبادرات اليت قام هبا 
الربملان املغريب بغرفتيه لدعم القضية الفلسطينية جندد الدعوة 

ى مقرتح القانون الوي اجرم التطبيع مع للمصادقة اجلماعية عل
 .الكيان الصهيوين يف أقرب اآلجال

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إن مناقشة مشروع قانون املالية يشكل مناسبة للوقوف عند بعض 

ت االلسج احملطات ايإجتماعية واجملتمعية اليت شكلت جماال
ومناقشات أاثرت الرأي العام بشكل مستفز حينا ومؤمل أحياان 
أخرى، وبداية ال بد من التنويه ابلقرار امللكي السامي ابلعفو عن 
الصحفية هاجر الريسوين ومن ومعها، حيث عرفت قضيتها عددا 
من اخلروقات املسطرية اليت انتهكت أو انتهكت عددا من 

على  بط منها خبرق مبدأ احملافظةاألخالقيات املهنية، خاصة ما ارت
السر املهين الوي يؤمتن عليه األطباء وحماضر املتقاضني، وبولك 
شّكل هوا القرار امللكي احلكيم سبيال لقطع الطريق يف وجده 
بعض من أراد استغالل وضعية إنسانية خاصة يإاثرة نقاش 

 .جمتمعي كبري مرتبط ابحلرايت الفردية وهوية اجملتمع املغريب

وإذا كان من مهام املؤسسات الدستورية النظر يف بعض القضااي 
اجملتمعية وتقدمي آرائها بشأهنا، فإهنا ملزمة بنص الدستور بداية 
ابحلرص على احرتام املرجعيات الوطنية، ويف هوا الصدد فإن ما 
يتعلق ابيإجهاض فإن التحكيم امللكي عقب ما اشتغلت عليه 

اجمللس األعلى العلمي ومن وزارة العدل اللجنة امللكية املكونة من 
ومن األمانة العامة قد خلصت إىل أربع حاالت قمكن أن يرخص 
فيها ايإجهاض، السؤال، ماذا يريد اجمللس الوطين حلقوق ايإنسان 
أن اجتهد يف هوا؟ وحنن لدينا حتكيم ملكي، أما ما يتعلق 
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اجمللس  رابلعالقات الرضائية بني اجلنسني والشووذ اجلنسي، فنوك
الوطين حلقوق ايإنسان أن يعترب مبا أمجع عليه املغاربة يف هوا 
ايإطار، دون أن يتعارض ذلك مع ترافعه املؤسسايت من أجل 

 ممارسة حقوق؛

وما دمنا يف هوا املقام نتمىن استمرار هوا النفس ايإاجايب 
واملبادرات احلكيمة من أجل امتصاص خملفات حراك الريف 

مؤكدين على أمهية احلرص على توفري شروط  وزاكورة وجرادة
احملاكمة العادلة لكل املتابعني أمام القضاء والعمل على تعزيز 
حتصني حرية الصحافة املسؤولة وضمان حرية التعبري حىت نفوت 
على أعداء وحدتنا الوطنية والرتابية الفرصة لبت بوور الشقاق 

يخ صورة ت لتلطوالفوضى من كيل املرفوضة األكاذيب واالفرتاءا
املغرب يف العامل وال يفوتنا الرتحم على ضحااي الفيضاانت 
بتارودانت والرشيدية خالل صيف هوه السنة، وندين بشدة ما 
تقوم به شبكات اهلجرة غري الشرعية واليت أودت هوه السنة أبرواح 

 العشرات من شبابنا رمحة هللا عليهم؛

بعد حتقيق نتائج  0202نناقش مشروع قانون املالية لسنة    
ونية تشريعية مهمة طيلة السنة املنقضية حبيث مت تعزيز الرتسانة القان

احلقوقية و  واالجتماعية االقتصاديةللمملكة يف خمتلف اجملاالت 
لقانون اومنها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية و 

ت املصادقة متوالثقافة املغربية، و  تالتنظيمي للمجلس الوطين للغا
ين الوط االقتصادعلى قوانني مهيكلة مهمة من شأهنا تقوية 

واملقاولة الوطنية وتشجيع املبادرة احلرة، وقد أكسبت املغرب نقاطا 
 مهمة يف مناخ األعمال؛

وما دمنا يف هوا املقام ندعو احلكومة إىل مزيد من التفاعل ايإاجايب 
واب ملقرتحات يلة جملس النمع املبادرات التشريعية الربملانية، فحص
منو بداية هوه الوالية،  52القوانني املصادق عليها على يتجاوز 

إذ ال بد أن نوكر أبن العالقة بني احلكومة والربملان قائمة على 
مبدأين دستوريني التوازن والتعاون، لولك ندعو كافة السيدات 

القوانني  توالسادة الوزراء إىل التفاعل اجلاد وايإاجايب مع مقرتحا
ومع خمتلف مبادرات نواب األمة يف املسائلة والتقييم والعمل على 
احلضور الدائم جللسات األسئلة الشفوية والتجاوب مع طلبات 

را ملناقشة مواضيع طارئة ومهمة تنوي عقد اللجان النيابية الدائمة
 .لنواب األمة ومن خالله الرأي العام

ىل د الدعوة امللكية السامية إأييت مشروع املالية هلوه السنة بع
ايإسراع بتطبيق اجلهوية املتقدمة وتفعيل النموذج التنموي، حيث 
اعترب صاحب اجلاللة، "أن التطبيق اجليد والكامل للجهوية 
املتقدمة وامليثاق الالمتركز ايإداري من أجنع اآلليات اليت ستمكن 

دالة اجملالية، عمن الرفع من االستثمار الرتايب املنتج ومن الدفع ابل
إال أننا نالحظ رغم اجلهود املبوولة والنصوص القانونية املعتمدة 
أن العديد من امللفات ما تزال تعاجل ابيإدارات املركزية ابلرابط، 
مع ما يرتتب عن ذلك من بطء وتدخل يف إجناز املشاريع وأحياان 

، 0259غشت  02التخلي عنها" خطاب جاللة امللك ل 
طلوبة خلصها جاللة امللك، حممد السادس، حفظه هللا، فاجلهوية امل

يف خطابه مبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء بقوله: "فاملغرب الوي 
نريده اجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على 
قدم املساواة من البنيات التحتية ومن املشاريع الكربى الوي ينبغي 

رتكز لتنمية اجلهوية، اجب أن تأن تعود ابخلري على كل اجلهات وا
على التعاون والتكامل بني اجلهات وأن تتوفر كل جهة على منطقة  
كربى لألنشطة االقتصادية حسب مؤهالهتا وخصوصياهتا، كما 
ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية على املستوى 

، فتنزيل ورش 0259نونرب  6اجلهوي." خطاب جاللة امللك 
الدان قدمة يعترب حتوال كبريا يف البناء الدقمقراطي لباجلهوية املت

وخطوة أساسية يف مسار توطيد أسس وركائز الالمركزية الرتابية، 
 .مبا يضمن التوزيع اجملايل العادل للثروات واجلهود االستثمارية

فإن رصد احلكومة ملشروع قانون املالية هلوه السنة  ،وعليه
جلهوية املتقدمة املنشودة، مليار درهم لتفعيل ا 9.6، 0202
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شيء إاجايب السيد الوزير ومشجع ولكنه غري كاف لوحده، لولك 
نطالب من هوا املنرب بضرورة القيام بعدد من التدابري املستعجلة 
يإجناح هوا الورش ايإصالحي الوطين الكبري ومن ذلك استكمال 

 :الرتسانة القانونية الواجبة للتفعيل من خالل

دار مجيع الدالئل املنصوص عليها يف املراسيم ايإسراع إبص -
 املتعلقة يف مواكبة اجلماعات الرتابية؛

ايإسراع إبصدار النظام األساسي اخلاص مبوظفي إدارات  -
 اجلماعات الرتابية؛

ايإسراع إبخراج مشاريع القوانني املتعلقة إبصالح اجلباايت  -
 احمللية؛

ص عليها جنة ايإدارية املنصو ايإسراع إبصدار املرسوم املتعلق ابلل -
 لتحديد مسطرة إعداد التصميم اجلهوي؛

وإصدر قرار وزير الداخلية املنصوص عليه يف املرسوم بتحديد  -
معايري توزيع مداخيل صندوق التضامن بني اجلهات، ومأسسة 

ية التشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنسيق والتنزيل األمثل للجهو 
 .املتقدمة

ة هيل ايإدارة الرتابية ملواكبة تنزيل وتطوير هاد اجلهويكما اجب أت
املتقدمة، ألنه السيد الوزير ما معىن أن أييت مسؤول كبري إبحدى 
اجلهات وقمتنع عن تطبيق حكم قضائي هنائي بتجريد بعض 
املنتخبني من صفتهم االنتدابية، وقد وضعت عليكم سؤاال يف 

قرارا  كمة الدستورية أصدرتاللجنة السيد الوزير تصوروا لو أن احمل
 بتجريدي من صفيت االنتدابية، هل كنتم تقبلون أن أخاطبكم اليوم

يف هاته املنصة أو أن يسمح يل ابلدخول مع هوا الباب؟ فكيف 
ملنتخبني آخرين حيضرون يف مؤسسات دستورية حيضرون رغم 
صدور قرارات قضائية هنائية، بل حيرض هوا املسؤول الساكنة 

مليار ومل يوكر ال درمها وال  5922أرقام غري مضبوطة، بتقدمي 
سنتيما وال يوكر اجلماعات املعنية هباته امليزانية، وينعت األحكام 

روض ويتقمص دور املعارضة وهو املف القضائية ابملسائل التافهة
فيه احلياد، لوا وجب أن قمتثل اجلميع للقانون إدارة ومنتخبني كل 

من التعاون والتكامل خدمة للوطن  يف جمال اختصاصه يف جو
وللمواطن ابيإضافة إىل وضع امليزانيات الضرورية وجب أتهيل 

 املوارد البشرية املوضوعة رهن إشارة اجلهات وخاصة املسؤولية؛

أما ما يتعلق مبحاربة الفوارق اجملالية فنثمن ما تقوم به احلكومة من 
ثمن اجملهودات لية كما نتفعيل الربانمج الطموح حملاربة الفوارق اجملا

اليت تقوم هبا احلكومة يف تفعيل برانمج التنمية اجلهوية من خالل 
صيانة عقود الربانمج بني جمالس اجلهات والدولة يف الفرتة 

من أجل إجناز املشاريع ذات األولوية يف  0259-0205
مليار درهم ضماان  529الربانمج برانمج التنمية اجلهوية بقيمة 

واحلكامة اجليدة، ويف هوا الصدد نشيد حبرص احلكومة للفعالية 
على وضع خمتلف القطاعات الوزارية للمخططات املديرية املتعلقة 

 .بنقل االختصاصات املركزية للجهات

نغتنم فرصة  0202فيما يتعلق ابلبعد االجتماعي يف قانون املالية 
لواردة ااملناقشة للتوكري أبن احلكومة حافظت على أهم التزاماهتا 

يف الربانمج احلكومي ولولك كان من أولوايت مشروع قانون املالية 
املعروض على أنظار جملسنا املوقر مواصلة دعم  0202

السياسات االجتماعية لتقليص الفوارق االجتماعية واجملالية 
وإرساء آليات احلماية االجتماعي يإعطاء دينامية جديدة 

 رفع وترية النمو وإحداث فرصلالستثمار ودعم املقاولة من أجل 
 .الشغل ومواصلة ايإصالحات الكربى

فدعم السياسات االجتماعية السيد الوزير، السيد الوزير مرحبا 
إال من  0202بك، واضح يف برانمج احلكومة واضح يف ميزانية 

مليار السيد الوزير التعليم والصحة  95أىب ذلك وهوا فيه تبخيس 
ألف منصب  56قطاع التعليم مليار ب 90شيء غري مسبوق 

ألف لألكادقميات، الصحة، تفعيل خمطط الصحة  51منها 
 4مليار لقطاع الصحة، وأحدثتم  54.6خصصتم  0201
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آالف منصب شغل، وهو جمهود معترب هوا قمثل، السيد الوزير، 
من امليزانية العامة دون احتساب  %9.09السيدان الوزيران، 

منو االستقالل إىل يومنا هوا ما  الدين أنكد لكم السيد الوزير
عمر املغرب عرف هاد النسبة، هاد الشي املغاربة خصهم يعرفوه، 
وعيب اللي غادي اجي وبقا يبخس أبنه راه هاد الشي قليل 
وخاص جمهود أكثر نعم ولكن اجملهود اآلن اللي مبوول اللي هو 

وبقات هاديك السنوات حىت  %9كانت   5969نقولو  9.09
يف سنوات   0.1انينات والت ما خيصص للصحة جينا الثم

 %1التقومي اهليكلي، وبدات كرتتفع شيئا فشيئا حىت وصلنا ل 
ابلنسبة للميزانية  % 1والت الصحة عندان واحد العقدة مسيتها 
مث  56.1مليار مث  51العامة، خالل هاد الثالث سنوات درتو 

رامج ن بمليار بدون احلديث عن الرميد وبدون احلديث ع 54.6
آالف جمهود مقدر من املناصب،  4أخرى، فهوا جمهود مقدر و
نسبة احلساب اخلصوصي اللي دار ابل ولكن غري كايف السيد الوزير

مليار  14لنفقات الصحة يف النفقات العامة للدولة هو كيشكل 
احلكومة كت   0251دايل الدرهم لداك الساعة، ملي كانت 

 % 6مما قمثل حوايل 14ها مليار، أما النفقات كل 50كتعطي 
من الناتج اخلام، وابلتايل على احلكومة أهنا تبول جمهود أكرب وتزيد  
 كل مرة نقطة يف الناتج اخلام حىت نوصلوا للمعايري اللي كدير

كاين واحد جمموعة من   %52املنظمة العاملية الدولية اللي كتقول 
التبخيس،  ئماالربامج اللي فيها نتائج ابلرغم من أننا كنسمعوا دا

نعطي على سبيل املثال ختفيض نسب الوفيات لدى النساء 
السيدان الوزيران  009ولينا  99السيد الوزير 004احلوامل، كنا 
، اليوم 550ولينا  0252سنوات،  1بعد  009عفوا، ولينا 

ألف والدة حية، موت واحدة  522وفاة امرأة لكل  90راحنا 
ن كنشوفوا ابللي كاين واحد فقط، امرأة واحدة شيء عظيم، ولك

، وهلوا خاص 11اجملهود واللي حدثتوا يف الربانمج احلكومي هو 
يدار واحد الدراسة ابش نشوفوا فني وصل هداك، ولكن السيد 

الوزير مازال كنشوفوا بعض احلاالت اليت ملا تعمم يف وسائل 
التواصل االجتماعي كنقولوا أودي راه هو هداك، حبال هاد شي 

، قع يف فاس واللي وقع يف صفرو فهداك شي يندى له اجلبنياللي و 
فخاص الوزارة الوصية تتدخل لتفادي مثل تلك احلاالت واجب 
أنسنة الوالدة راه فيه مشكل يف املصاحل دايل الوالدة، مرض السل 
فيه مشكل، السكر، فنحن نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم 

ك الضريبة قة تصاعدية وكولايإاجايب مع الضريبة على السكر بطري
على السيجارة ايإلكرتونية، فهناك جمهود معترب ال يسع الوقت 

 لتعديله أو تعداده؛

أيضا ايإعفاءات هاد السنة اللي جبتوهم على اللقاحات على 
القيمة املضافة، هوا شيء إاجايب، ولكن احللم دايلنا السيد الوزير 

 TVA ا حيدان ديكهو أنكم واحد النهار تقولوا لنا راه احن
وفرنسا كدير  %2على األدوية، راه الدول العربية كلها كيديروا 

وراكم عارفني ابللي التغطية الصحية  %9واحنا كنديروا  0%
من النفقات  %12وراه الناس كيأديوا  %64راحنا واصلني ل 

فايال خففنا عليهم هادشي شي حاجة؛ ابلنسبة للتغطية الصحية 
 واحد الشوط كبري والراميد خصصتوا لو مليار الشاملة املغرب قطع

فهوا جمهود  122ابملقارنة مع السنة املاضية مليار و 922و
مشكور، ولكن كاين واحد املشكلة السيد الوزير راحنا وصلنا ل 

دايل املستفيدين من الراميد، السبب خاصنا  122مليون و 54
ري من هاد ثنفعلوا التغطية الصحية للمستقلني واملهن احلرة، الك

مليون يستفيدون بدون وجه حق، وإيال  54الناس اللي يف هاد 
فتحنا هلم هاد اجملال دايل التغطية الصحية للمهن احلرة واملستقلني 

دايل الفئات مزاين اللي درتوها، ولكن السيد الوزير راه ما  1ف
ألف يف الصناعة  112بقاش الوقت هلاد احلكومة، راه عندكم 

ماليني  0عند التجار، عندكم  122دكم مليون والتقليدية، عن
عند الفالحني، ما السبب أن هاد القطاعات حلد اآلن، جيتوا 

متاع القوانني وقلتوا لنا سرعوا سرعوا صوتنا  0لعندان وجبتوا لنا 
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دايل املراسيم ومازال  4خرجوا  99.51و 94.51لكم عليهم، 
ودي تفاوضوا م أالقطاعات كتفرج ما بغياش تعيط للناس وتقول هل

معهم شوف شحال خصهم يديروا فهاد الشي غري معقول، تكون 
 السيد وزير العالقات، ال على التغطية الصحية؛

فيما يتعلق األخ اللي قالك أينكم من حماربة الفساد، حنييكم 
لسيد وزير أنتما وا السيد الوزير على القرار املشرتك اللي خويتوه

، Bravo ية، زعما نقول ليكمالشغل على حل هاذيك التعاضد
سنني هاذي واحلكومة والوزراء دايل املالية  52ولكن نسائل 

ودايل الشغل يتناوبون على تقارير رمسية اللي فيها الفساد، منها 
التقرير دايل املفتشية دايل املالية، ومنها التقرير متاع هويك 

فعلو ياملؤسسة دايل التأمينات، وكيتفرجو يف التقرير وما بغينش 
 النتخاابتاهويك املادة اللي تستوجب إيال يتحل يتحل ويعاودو 

 ونديرو أجهزة أخرى مسرية، فتحية لكم ويتحمل اآلخر املسؤولية؛

مليار لتقليص الفوارق شيء   54يف ما يتعلق بتقليص الفوارق، 
ابلعامل  جتماعيةواالكبري والربانمج امللكي لتقليص الفوارق اجملالية 

داملليار اللي خصصتو، أيضا ايإعفاءات من  9.4 القروي
مليون  49اللقاحات دكرهتا املطاعم املدرسية والداخليات مليار و

دايل التالميو، واش هاذ  922دايل الدرهم استفاد منو مليون و
الشي ما نقولوش؟ والشعب ما خاصوش يعرف ابللي هاذ الشي 

ج دايل مليون خيصص هلاذ التالميو؟ الربانمج دايل تيسري، الربانم
داملليون املبادرة امللكية متاع مليون حمفظة،  4.122 حمفظة،

شكون اللي كانت كتمول، هاذي مبالغ كبرية اللي كتمشي، 
والطبقة الفقرية ابش هاذوك األطفال دايل القرى قمشيو يقراو 
مايديروش اهلدر املدرسي، هوا جمهود معترب كل سنة كيتدار فيه 

؟ عالش ما نعرتفوش ابللي بالدان ختطو جمهود، ملاذا التبخيس
خطوات جبارة، صحيح أبهنا غري كافية، ولكن كاين جمهود، إيال 
غادي نقولو كله أسود، كلو أسود فهوا اخلطاب العدمي خاصو 
ما يبقاش ألن هاذي بالدان، وراه احنا خايفني آ ايإخوان؟ راه 

احنا خايفني السادة النواب والسيدات النائبات معارضة 
ومساندة، واش كنعرفو أشنو هاذ الشي اللي داير بنا وال ما  
كنعرفوهش؟ حنن لسنا مبنأى عن هوا، اجب أن نظهر ما اجب 

 أن يظهر، ومن حقكم تقولو الثغرات والنقص اللي كاين؛

داملليار، حىت ملا نتحدث  1.1 داملليار زائد 6احلوار ايإجتماعي 
مو دايل نسبة النعن التحكم وهاذوك الفرضيات اللي درتوهم 

والنسبة دايل العجز والتحكم يف التضخم، هواك التحكم يف 
والتقرير  4,5التضخم راه دعم للقدرة الشرائية للمواطن؛ البطالة 

مقارنة مع الفصل السابق، يعين ماكانش واحد  9,4اللي خرج 
الفرق كبري، ولكن كاين واحد التطور يف ما يتعلق ابلبطالة، 

، هاذ االستثماراتدايل الدرهم من مليار  594ختصيص 
تتساءلنا السيد الوزير شحال كتخلق لينا دايل فرص  594

 1فيها مشكل راكم كتديرو جمهود، درتو  االستثمارالشغل؟ راه 
داملليار مقارنة مع السنة املاضية زايدة، ولكن ابلنسبة خللق فرص 
الشغل ونسبة النمو هاذي خاصكم تديرو فيها جمهود، ما 

 5696: 04,04م من املناصب املالية شيء معترب خصصت
آالف للداخلية، والباقي للتعليم والصحة، وهوا شيء  1منها، 

 .يعين يسجل إباجابية للحكومة

وال يفوتنا السيد الوزير يف هوا املقام، احنا قلنا هاليك يف اللجنة 
ونكرر، اجب االلتفاتة للمتقاعد، احلوار االجتماعي أعطيتو 

كولك ابلنسبة للقطاع اخلاص، ولكن ابلنسبة   للموظفني،
للمتقاعدين راه ملي كياخو هواك التقاعد دايلو هو عندو هاذ ما  
كيحركش يف الوقت اللي كنلقاو أبن املعيشة راه تعرف بعض 

 الغالء؛

أما بشأن برانمج الدعم ايإجتماعي لتقليص الفوارق واليت خصص 
الفوارق ايإجتماعية، مليار  54املليار هواك ابلنسبة ل 54هلا 

للمقاصة، هوا راه دعم للقدرة الشرائية؛ وأطرح  54,6وختصيص 
السادة الوزراء والسادة  واحد السؤال السيدات، السادة الوزراء
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النواب، من له املصلحة يقول ابللي راها احلكومة غادي تزيد 
عليكم يف البوطة، شكون؟ واش معقول شنو حنا ابغيني هلاد 

نها تشعل، ملي ما كيكونش الصح نكوبو، نفربكو، البالد؟ ابغي
مليار اللي غادي دار  54راه البوطة غادي تزيد، ها هي  نقولو

الش غادي دار، غدير البوطة وغدير السكر وغادي الدار دايل 
الدقيق املدعم، السيد الوزير وزير الداخلية خاصو اجيب لنا 

ليه ادقت عالسجل االجتماعي قانون دايل السجل االجتماعي ص
خاصو اجي للربملان ابش نصادقو عليه  0259احلكومة يف يناير 

ونعرفو هادوك الربامج ونعرفو االنتقائية دايهلا ونعرفو شكون اللي 
 .غادي يستافد وشكون اللي ما كيستافدش

وجب  0202فيما يتعلق ابملؤشرات املالية واالقتصادية لسنة 
ن بيزنيس، ؤشر دايل دويالتوكري بتحسني ترتيب املغرب، هداك امل

انتقلنا اليوم إىل مرتبة  504كيحتل املرتبة   0252وكان املغرب يف 
، يف أقل من bravo ، وهللا أودي السيد الوزير كنقول لكم11
وغري خالل هاد السنة  11ل  504دايل السنوات من  52

دايل املراتب، وكان قمكن يكون أحسن، كاين بعض  9املاضية 
صها مازال تدقق، وهوا هو ملي كدير الربانمج املسائل اللي خ

احلكومي وكدير واحد اهلدف وكتوصلو، كيقولك ال إوا داك الشي 
عادي، كيفاش عادي؟ هادي حكومة وجابت التزامات واآلن 
حتققها، ما نعرتفوش؟ وهوا طبعا نتيجة للسنوات األخرية بفضل 

 اعتماد بلدان جمموعة من التدابري وايإصالحات؛

احد ايإجراء جبتو هاد السنة هو مهم جدا، صندوق دايل كاين و 
داملليار كل سنة واللي غادي تساهم فيه  0داملليار اللي هو  6

الدولة وتساهم فيه األبناك، شيء جيد، ولكن السيد الوزير درتوه 
دايل السنوات مبعىن غيتلزمو احلكومة اللي موراكم، وهي ماشي  1

لني وقمكن ما تلتزمش، احنا عوا مضطرة أهنا تلتزم، قمكن تلتزم،
على هاد الصندوق ابش نديرو املقاولة الواتية وابش نساعدو 
الشباب اللي عندهم ابتكار واللي عندهم مقاولة، واللي عندو 

أفكار، ابش قمكن خلق فرص الشغل للشباب، األبناك السيد 
مليار دايل الدرهم، دير مليار، أطالبكم السيد  51الوزير حققت 

 1ير أن هاد الصندوق ديرو فيه غري عامني ما ديروش فيه الوز 
سنني، ابش تبقى غري هاد احلكومة اللي مسؤولة عليه، جتي 
حكومة أخرى نشوفو معها شي صندوق آخر، ولكن هادي ديرو 

املليار، ولكن األبناك خصنا ابش حنيدو عليها  1لنا عامني 
ربح، ري ابش تهاديك الصورة اللي عند املواطنني، ألهنا جااي غ

وانت جتيب هلا  la zone de confort وجالسا يف واحد
الربح عاد ابش تبقى ذاكر معاك، خاصها دير يديها حىت هي، 
منني كنقولو الوضع ال حيتمل ال حيتمل، السيد الوزير خاصهم 
يفكرو هاد األبناك ابش حىت مها يسامهو يف خلق هاد املقاوالت، 

داملليار والدولة دير املليار  0ل دير وهلوا خاص األبناك على األق
وابلتايل قمكن لكم يف سنتني ديرو هاد الصندوق قمكن يعطي 

 .النتائج

الوقت يداهم السيد الوزير، ولكن بغيت ابش نتحدث على بعض 
مليار  594ايإجراءات، منها مواصلة تقوية االستثمار العمومي 

متلكات ملقائية لدايل الدرهم، وكولك إعطاء العملية للتسوية التل
املوجودة ابخلارج، غري هادوك الفلوس السيد الوزير اللي بغا يصرح 
هبم اللي عندو الفلوس ما دايرهوم ال يف بنكة وما كيصرحش، 
هادو ال عالقة هلم ابلغسيل دايل األموال، حنا بغينا األموال اللي  

وهاد الناس هادو إيال جابوا األموال متاعهم غادي  كتكون نظيفة
لصو واحد النسبة، وديك الساعة غتويل ديك األموال مشروعة خي

وتدخل يف اآللة دايل ايإقتصاد ابش يستافد منها الوطن، مث 
 ايإسراع إبرساء آليات ايإدماج البنكي ضمن املنظومة التنموية؛

خلقت  9، هاد املادة 9بغيت السيد الوزير فيما يتعلق ابملادة 
ساس أن اجلماعات احمللية واحد اجلدل داخل اجملتمع على أ

وايإدارات العمومية ال تنفو األحكام القضائية، بعض الناس دفعوا 
عن صواب بدفوعات دستورية أبن القضاء اجب أن حيرتم أبنه 
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اجب فصل السلط، طبعا تيقول لك أودي انتما مشرعني اش 
در حمقاش كان صا دخلكم يف القضاء دايلنا واحلكومة حىت هي م

ا ووه كامل اي إمفوو، ولكن الدستور اي إما انخقضاء خصكم تن
لي كنقول فصل السلط كنقولو التكامل دايهلا خنليوه كامل، م

تنقولوا التعاون دايهلا، وكنقلوا التوازن واش هاد املصطلحات زعما 
املشرع الدستوري دارهم غري هكاك عبثا؟ واش الدستور ما هضرش 

واحد  ا، إذن اآلن حنن يفعلى استمرارية املرفق العام؟ تكلم عليه
املعادلة صعبة من جهة كاين املتقاضني اللي تعرضوا لإلعتداء 
املادي واللي ما دارهلومش نزع امللكية واللي حكمت هلم احملاكم 
ضد اجلماعات وضد ايإدارات العمومية واملؤسسات العمومية، 
وعندان واحد التقابل صعيب ما بني املصلحة اخلاصة دايل هاد 

املتقاضني وما بني املصلحة العامة اللي هو املرفق العمومي،   الناس
كيفاش قمكن نسويوا هاد املسألة هوه؟ و احد جا قالك أسيدي 
هللا خيليك طبق األحكام، لإلشارة األحكام اليت طبقت حلد اليوم 

مليار دايل  14داملليار دايل الدرهم، يف أفق  52املبالغ دايهلا 
داملليار  52امليزانية دايل الدولة وهديك الدرهم هوا راه كايهدد 

داملليار دايل  0دااب شي وحدين راه كيدافعوا عليها، وكيتقاضاوا 
دايل املليار، وهلوا ما غاديش اجيو  52الدرهم من أصل ديك 

ما عندكش احلق  -أودي ال أنت مشرع -ويفهمنا ويقول لنا
تدخل يف األحكام القضائية، هاداك الشي خصنا كل شي 

فصلوه املتقاضي ورئيس اجلماعة والوايل وال العامل وال شي واحد ن
اللي يف ايإدارة اللي كيكون ايإعتداء املادي ومادارتش املسطرة 
دايل نزع امللكية والدفاع عن اجلماعات احمللية وايإدارات العمومية، 
يف أغلب األحيان اجلماعة كتخسر القضااي دايهلا، طبيعي هاد 

فعوا على املال العام وكيدافعوا على املصلحة الشي، هادو كيدا
العامة، اي إما هاد الناس اللي كيدافعوا ماشي أكفاء اي إما 
متواطئني، غري مقبول اللي رفع شي دعوة على شي مجاعة  
كريحبها، كاينة املسؤولية دايل رئيس اجلماعة وكاينة املسؤولية دايل 

عينينا، على راسنا و رئيس ايإدارة، ملي جنيوا للقضاء فصل السلط 
ما ندخلش معك أسيدي مزاين بغيتيين حنتارم األحكام اللي 
صدرهتا؟ فسريل، نفس البقعة األرضية يف الشمال دارت فيها 

درهم وواحد ب  5022دايل األحكام واحد ب  4جامعة 
درهم إيوا سري فهم، هادي كلها سلطة تقديرية عند  4222

حنتارموا القضاء دايهلم القاضي؟ القضاة يسمحوا لنا، بغاوا 
واألحكام دايهلم يكونوا موضوعيني، ولكن ما غاديش خنليوهلم 

ه، هاد السلطة التقديرية املطلقة، وابلتايل دار تعديل مت التوافق علي
 وابملناسبة نبغي نشكر مجيع الفرق الربملانية واجملموعة الربملانية،

زع سطرة لنفيها واحد قمنع ايإعتداء املادي بدون أن يكون امل
امللكية، وكان التزام دايل وزارة املالية ابش هاد الشي يتسجل يف 
احملضر، أنه إيال ما كانش يف املسطرة دايل نزع امللكية ما 
يتخلصش، وهلوا املسؤولني اللي كيديروا املشاريع بال ما يصفيوا 
العقار يتحملوا مسؤوليتهم، ما يبقاوش يورطو ايإدارات العمومية 

داملليار خالل ثالث  52ات الرتابية، ملي كنتكلموا على واجلماع
تقريبا مليون خالل  162مليون السنة املاضية و 142سنوات، 

دايل اجلماعات احمللية، دايل  TVA هاد السنة مشات من
األجور دايل املوظفني دايل اجلماعات احمللية، اجلماعات ما 

 املادة، ي يفلقاتش ابش ختلص املوظفني، املسألة الثانية هاد
م وهاد دايل هاد األحكا االستفاءاملسألة الثانية أنه مت ختصيص 

املقادير املالية من امليزانية دايل اجلماعة املعنية ودايل الوزارة املعنية، 
ما قمشيش لبنك املغرب ابش يدي الفلوس اتع الدولة، مجاعة 
ترابية ما عندهاش ابش ختلص وهو كيجي وكياخد من متا كياخو 

متاع مجاعات آخرين، كيعاقب حىت اجلماعات  TVA حىت
اآلخرين، فني املنطق فهاد هاد الشي هوا، هوه الفقرة األوىل؛ 

يوم إيال كانت االعتمادات موجودة يطبق احلكم  92الفقرة الثانية 
ويصرف هلداك اللي حتكم له ويدي فلوسو؛ الفقرة الثالثة إيال ما  

دايل السنوات ابش يربمج  4عندو  االعتماداتكانوش موجودين 
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هداك املسؤول عن اجلماعة وال على ايإدارة العمومية ابش خيلص 
هداك احلكم القضائي وجواب، وهنا وزارة الداخلية واجب أن 
يسجل يف احملضر أن اجلماعة إيال ما قداتش ختلص لنا وممكن 

سنني يعىي  4اجلماعة تكون بسيطة واجيوا خيرجوا هلا املاليري و
الرئيس ما يبول يف جمهود وما يقدرش خيلص، ختلص وزارة هداك 

الداخلية، هوا التزام دايل املسؤولية دايل وزارة الداخلية ابألمس 
ابش صوتنا على هاد الشي؛ ويف األخري، هاد الضماانت ال قمكن 
احلجز على أمالك الدولة واجلماعات الرتابية، إذن ايإخوان هوه 

 هي عالش توافقت اللجنة؛

التعديالت اللي جات خالل هاد قانون املالية، هباد املناسبة  أهم
نبغي نشكر السيد وزير املالية على التجاوب دايلو، تقريبا كان 

تعديل الوي قبل سواءا كليا أو جزئيا على مواد  61واحد 
املشروع، كما قبلت الوزارة بعدة تعديالت للمعارضة، مما يعكس 

رائية واطن بتقوية قدرته الشمنطق تغليب املصلحة، مصلحة امل
وحتصني مكتسباته من اخلدمات ايإجتماعية، كما كان هلا األثر 
يف دعم مقاوالت املواطن والدفع بقدرهتا التنافسية، واحد التعديل 

لبعض املواد اليت تدخل  % 0.1إىل  42دايل ختفيض السعر من 
ى عل دايلو السليب لالنعكاسيف الصناعة الغوائية، فهوا نظرا 

 رقاملقاولة الصغرية املغربية، فلم يتم قبوله واستجاب الوزير أبن الف
فرق األغلبية ارأتت أنه ما خصوش يكون، كولك ابلنسبة هلاذوك 

دايل ايإانرة العمومية فهواك كان غادي  LED املصابيح دايل
دايل امليزانية دايهلا،  %12يكلف اجلماعات احمللية حوايل 

 .ر لرفض فرق األغلبية هلوا التعديلوابلتايل استجاب الوزي

مشكور السيد الوزير على أن الضريبة على السكر، نظرا 
على  هاالنعكاسالنعكاساهتا الصحية، الضريبة على السكر نظرا 

الصحة العامة، السيد الوزير وعدتينا العام اللي داز ابملواد 
 مشتقات احلليب احمللى الياغورت إىل آخره والبيسكوي راه احنا
غادي نتلقاو مع ذوك الناس، ابش نديرو واحد اليوم دراسي 

وتكونو حاضرين، احلكومة تكون حاضرة، وكولك املعنيني ابألمر 
والربملان، واجب أن ننحو حنو املقتضيات اللي مشات فيها الدول 
املتقدمة يف هوا اجملال؛ نشكركم السيد الوزير أيضا على قبول 

ار ونية فهوا أيضا يدخل يف إطالضريبة على السيجارة ايإلكرت 
الصحة العمومية، أيضا تشجيع املقاوالت على منح الفرص 
حلاملي شهادات البكالوراي والبكالوراي املهنية للقيام بتداريب 

آالف درهم، إعفاء  6إبعفاء التعويض الشهري ايإمجايل يف حدود 
الصناع التقليديني ومقدمي اخلدمات الوي يساوي أو يقل رقم 

آالف درهم، كما قبلت احلكومة تعديالت  1هلم السنوي أعما
 ضريبية حلماية املنتوج الوطين واملقاولة والتعاونيات؛

فيما يتعلق ابلتمور أشكركم السيد الوزير أنكم قبلتم التعديل أن 
  يستثىن املنتوج الوطين من هوا التدبري، فيما يتعلق ابلرسوم اللي

 %9واحلفاظ على سعر كانت غادي تزاد على مجيع التمور، 
حىت  ةاالقتصادي، راه السيارات االقتصاديةابلنسبة للسيارات 

حاجة ما تزادت فيها ال هي وال املنتجات واملواد الداخلة يف 
صنعها وكولك خدمات تركيب سيارة اقتصادية؛ توسيع نطاق 

ريبة تطبيق التدبري املتعلق ابلتسوية الطوعية اجلبائية اخلاضعة للض
وجودات واملوضعة، اللي مزاين فهاذ الشي اللي جبتوه لتشمل امل

السيد الوزير أنه الناس غادي متشي ديكالري هواك الشي اللي 
وال ذاك الشي اللي غادي اتخوو  52وال  %1عندها، وهواك 

غادي قمشي للمجال ايإجتماعي فيما يتعلق بصندوق التماسك 
ي راه واك الشايإجتماعي، فعلى األقل إيال الناس عرفو ابللي ه

غادي قمشي للعمل ايإجتماعي هاذي أول حسنة غادي يقومو 
هبا، أبهنم راهم غادي يسامهو يف هاذوك الربامج حبال الراميد حبال 
تيسري وحبال مليون حمفظة واألرامل وكولك ايإعاقة؛ ابلنسبة 

اللي كانت واحد اجملال دايل البوليميك دايل  541للتجار املادة 
ز، يف هاذ السنة ما كاينش احملاسبة ابلنسبة للتجار العام اللي دا

اللي كتكون  déclaration الصغار، ومت الرفع وما كانش ذيك
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دايل املليون دايل الدرهم  0إليكرتونيك ومت الرفع من مليون إىل 
عاد ابش كتبدى هواك ابلنسبة للتجار اخلاضعني للنظام اجلزايف 

ات ملطالب القطاع جابةواستمتاشيا مع تطور املهن التجارية 
ما بقاش مطروح  541الواسعة، إذن هاذ املشكل متاع املادة 

 أبدا؛

السيدات والسادة النواب  السادة الوزراء، يف اخلتام نؤكد؛
على أن جناح أي منوذج تنموي حنن  السيد الرئيس، احملرتمني،

ة لبناء للمواطن، كلبنة أساسي االعتبارمقبلون عليه رهني إبعادة 
الدستورية  حلاجياته واالستجابةستقبل ابيإنصات إىل مطالبه امل

ة من تعليم وتطبيب وتشغيل وسكن الئق وإعطائها األولوي واحليوية
الوطنية الالزمة، وما مناقشة مشاريع القوانني املالية إال حمطة سنوية 

 االقتصاديةختتزل مناقشة التوجهات العامة للسياسات 
تكون  لبيئية املوجهة خلدمة املواطن، وحىتوالثقافية وا واالجتماعية

ايإدارة واملؤسسات يف خدمة املواطن ابلرفع من جودة خدماهتا 
وفعالياهتا، وألن هاد املشروع أتى ليكرس التوجه ايإجتماعي 

ابلطبقة الفقرية واهلشة ومساعدهتا ولتوسيع الطبقة  واالهتمام
وع القانون ر ، فإننا سنصوت على مشاالستثماراملتوسطة وتشجيع 

وقل اعملوا فسريى هللا عملكم " ابيإاجاب 0202املالية لسنة 
ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبؤكم 

صدق هللا العظيم. شكرا لكم، والسالم عليكم  "مبا كنتم تعملون
  .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

صرة فريق األصالة واملعا سمابشكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن 
للسيد الرئيس حممد أبدرار. السيدات والسادة النواب، شيئا ما 
من االنضباط لنستمع إىل مجيع املتدخالت واملتدخلني، السادة 

 .النواب من فضلكم اجللوس، السيد الرئيس لكم الكلمة

 

 :النائب السيد حممد أبدرار رئيس فريق األصالة واملعاصرة

لرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على بسم هللا ا
 رسول هللا وعلى آله ومن وااله،

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
اقشة فريق األصالة واملعاصرة ملن ابسميل الشرف أن أتناول الكلمة 

ال ، بداية 0202للسنة املالية  92.59 مشروع قانون املالية رقم
قمكننا إال التعبري عن تثميننا ملا جاء يف اخلطاب امللكي مبناسبة 
ختليد ذكرى املسرية اخلضراء، ملا فيه من عمق يف النظر والتفكري 

يف  ءالقضااي الداخلية واخلارجية، سو يف تناول ا اسرتاتيجيوبعد 
إطار الدفاع عن الوحدة الوطنية والرتابية أو املبادرة للنهوض 

ناء واجملالية، أو يف سياق ب واالجتماعية القتصاديةاابألوضاع 
عالقات اجلوار والتفاعل البناء مع خمتلف التحدايت املطروحة 

 .على املستوى ايإفريقي والعريب والدويل

وجتدر ايإشارة إىل ضرورة التنويه ابجملهودات اليت تقوم هبا 
كس عالدبلوماسية املغربية يف جمال السياسة اخلارجية وهو ما ان

إاجااب على ملف قضية وحدتنا الرتابية، وهو ما يستدعي منا مجيعا 
وراء صاحب اجلاللة، نصره هللا وأيده، يف الدفاع عن  التكتل

املصاحل الوطنية، إذ عرب جاللته يف خطابه املوجه للشعب املغريب 
للمسرية اخلضراء املظفرة  44مبناسبة الوكرى  0259نونرب  6يوم 

اه كل القوى الوطنية دفاعا عن شرعية موقفنا اجت  تعبئة على ضرورة
كما أننا واعون يف فريق األصالة واملعاصرة  أقاليمنا اجلنوبية العزيزة؛

ابلتحدايت واملخاطر اليت اجب أن أنخوها مأخو اجلد، وأال 
نسقطها من حساابتنا السياسية حكومة وبرملاان وأحزااب سن 

 .سياسية ونقاابت وجمتمع مدين
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لة امللك، العميق جلال االمتنانيفوتنا التعبري الصادق عن  كما ال
على محله مهوم وطموح الشعب املغريب وحرصه الدائم على أمن 
واستقرار اململكة، وعلى يقظته املستمرة يف السهر على احرتام 

 الختياراالدستور وحسن سري املؤسسات الدستورية وعلى صيانة 
 ؛نني واملواطنات واجلماعاتالدقمقراطي وحقوقه وحرايت املواط

وقد سبق جلاللة امللك، حممد السادس، نصره هللا، أن نّبه احلكومة 
 إىل وحسه االستشرايف االسرتاتيجيةاحلالية انطالقا من نظرته 

عيوهبا وعجزها البنيوي عن بلوغ األهداف املسطرة يف برانجمها 
 احلكومي، فباألحرى املسامهة امللموسة يف حتقيق األهداف

ة للمملكة، وخاصة حتقيق العدالة ايإجتماعية واجملالي االسرتاتيجية
 ؛والتنمية البشرية

 فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب املوقر ابسمكما يسعدين   
، 92.59أن أعرض على أنظاركم تقييمنا ملشروع قانون املالية رقم 

 يف هوه اجللسة العامة املخصصة للمصادقة عليه مستحضرا قرب
انتهاء هوه الوالية التشريعية من حيث عمر تنفيو الربانمج 
احلكومي، والسياق الدويل واجلهوي والوطين البالغ التعقيد واملتعدد 
الرهاانت والتحدايت، والنزوع الشعيب العام إىل رفض خمرجات 

 عليها، بل وامليل إىل واالحتجاجالسياسات احلكومية احلالية 
تقليدية، دقمقراطية التمثيلية يف صيغها الفقدان الثقة يف آليات ال

واليوم فنحن نستغل هوه املناسبة الدستورية للجهر مبوقفنا من 
 لتزاماموقع املعارضة وبدافع ما اجمعنا مع املواطنات واملواطنني من 

سياسي وأخالقي، خاصة وأن اجلميع يتساءل عن عالقة مشروع 
السابقة  حلكومة املعدلة أمقانون املالية هلوه السنة ابحلكومة، فهل ا

 هي اليت سهرت على هتييئ املشروع؟

 السيد الرئيس،

على الرغم من كوننا ال حنّبو التطرق إىل بعض القضااي احملرجة 
ظام الواجب يف إطار انت االنضباطبقواعد  االلتزاماخلاصة بعدم 

العالقات بني مكوانت املؤسسة التشريعية وفرقها يف مثل هوه 
ر إاّل أننا جند أنفسنا مضطرين كفريق للتنبيه من خماط املناسبات،
حنو تصفية حساابت سياسوية مصلحية ضيقة،  االنزالقوعواقب 

كفريق نود ايإعالن للجميع أننا تعرضنا   التزاماتوانطالقا من 
 قواءاالستجملموعة من الضرابت من جهات متعددة، إما خبلفية 

ا كفريق أو افتعال أو الركوب على تواجدان السياسي، أدائن
خصومات جمانية من أجل إضعاف هيئتنا السياسية، وذلك هبدف 

 .لقادمةا االستحقاقاتالتسابق احملموم والسابق ألوانه حنو حمطة 

وإذا كنا نتفهم على التوجه إىل مثل هوه املمارسات والتصرفات 
حمكوم بعلة ضعف قدرة مكوانت البعض على العمل وايإجناز 

أرض الواقع، فإننا غري مبالني ملثل هوا السلوك، واألجرأة على 
لسفة يف هي الف االقرتاعومقتنعني بوكاء املغاربة وأبن صناديق 

هناية املطاف، يبدو أن البعض ال يريد أو يتعامى عن التقاط 
ايإشارات، ايإشارات ايإاجابية من حزب األصالة واملعاصرة، وردا 

ارج اليت أتسست خ على بعض الظالل، نقول إن بعض األحزاب
سياق التطور التارخيي للمجتمع، خارج سياق التطور التارخيي 
للمجتمع املغريب، واليت متت اهلندسة لتواجدها يف بالدان داخل 
حركات دولية تعمل ابلدخول يف الئحة ايإرهاب، واملتحكمة يف 
التدبري احلكومي اليوم، ال يسعى وال تسعى سوى إىل عرقلة مسار 

ىل الدقمقراطية إ االنتقالوي يعرفه املغرب، وإيقاف سريورة التطور ال
 القتصاديةاوالرتاجع بسياساته احلالية والنكوص يف مجيع اجملاالت 

والسياسية عن طريق ايإجتار يف الدين، والتالعب  واالجتماعية
ابلقيم والقواعد األخالقية، وحتريف املمارسات والسلوكات، ودفع 

 .والتطرف الناس إىل غياهب الغلو

إن الفساد واملفسدين هم الوين يسعون إىل استنساخ التجارب 
من  بصلة إىل الشعب املغريب متتالفاشلة من اخلارج، واليت ال 

ت قية يف سلوكها وممارساهتا داخل إطاراتقبيل التزمت وممارسة ال
اجملتمع املدين وأجهزة الدولة، مثل هوه األحزاب لألسف وبنية 
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على كل مؤسسات الدولة تعمل على أتجيج  تغوهلا والسيطرة
ايإجتماعي، وحتريض  االحتقاناألوضاع، والرفع من منسوب 

ايإطارات وإفساد العالقات واألخالق والسلوكات، ودعم الفساد 
 قتصاديواالبكل أنواعه من الفساد اجلنسي إىل الفساد السياسي 

تمتع يل أشكال الريع الوي واملايل عرب ايإستفادة القصوى من ك
األحزاب املعلومة، وهو ما كشف للمغاربة قناع التقوى  ةبه قاد

والتعفف مبد اليد على أموال املال العام من خالل مواقع املسؤولية 
 و تلك األحزاب، لولك فاملطلوب هو الكف عنياليت حيتلها قياد

 تصريف ايإمالءات والتعليمات اخلارجية املتطرفة لتوجيه البالد إىل
لة وعواقب غري حممودة العواقب، وإن عدمت عدان، آفاق جمهو 

والكل، السيد الرئيس، يف الوقت الوي تعترب احلكومة ملزمة ابلتزام 
طع يف عمليات الق واالخنراطالسلوك النموذجي وإبعطاء املثال 

املال العام، وتقليص النفقات غري الضرورية مل  وتبويرمع هدر 
طع مع حماربة الفساد، والقيتمكن رئيس احلكومة من تنفيو شعار 

سياسة الريع املايل، الوي خصص لعدد كبري من الشخصيات من 
بينهم رؤساء احلكومات ووزراء سابقون وكبار املسؤولني وآخرون 

والفن، وذلك ابحملاربة على بند التحمالت  ةمن هارمي الرايض
املشرتكة يف مشروع قانون املالية، والكل على علم خبلفيات عدم 

 من ريع املالية العمومية سنواي ف عن قوائم املستفيدينالكش
بدعوى عدم التشهري، علما أبن هوا ايإجراء ال يدخل سوى يف 
ابب العبث مبالية الدولة واملس جبيوب املواطنني دافعي الضرائب، 
الوين يقتطع شهراي من أجورهم لصاحل صناديق التقاعد والتغطية 

رض الدولة ابجملان أو بسعر األالصحية، إضافة إىل توزيع أراضي 
 الفالحية يف املدن الكربى ابلتحايل على القانون واستغالل ثغراته

وحتويل مئات اهلكتارات املخصصة للمناطق الصناعية إىل مناطق 
للتجزائت السكنية يف غياب أية حماسبة، انهيك عن الصناديق 

 حسااب وايإبقاء على 62السوداء للحكومة اليت يفوق عددها 
صندوق الزكاة يف مشروع قانون املالية اجلديد رغم أنه غري مفعل، 

مليار سنتيم، هوا  9220وارتفاع نفقات الصناديق السوداء إىل 
دون احلديث عن بعض املسؤولني واملوظفني الوين استفادوا من 
التعويضات اخليالية للمغادرة الطوعية وعادوا مع وزراء هوه 

 ة عن طريق عقود لإلستفادة من ريعاحلكومة إىل حتمل املسؤولي
 املال العام؛

 ويف ظل تنامي حجم الفساد وبروز آثره يف خمتلف املشاريع والربامج
 االقتصاديونالعمومية املنجزة، ال املواطنون وال الفاعلون 

الوطنية  يجيةلالسرتاتواالجتماعيون والسياسيون رأوا يف الواقع أثرا 
وله يف حكومة إبجنازها؛ ومما يتم تداملكافحة الفساد، اليت هتلل لل

نطاق واسع ويعاب على احلكومة يف هوا الباب هو اللجوء إىل 
إنشاء شركات أبمساء ومقربني من وزراء ورؤساء ومدراء كبار 

من الصفقات، وارتفاع منسوب الرشوة على مستوايت  لالستفادة
عليا، وهو ما اجعل املتورطني يف منأى عن كل حماسبة، وحيدث 
هوا يف الوقت الوي هتلل احلكومة مبحاربة الفساد أبشكال وصيغ 
 انتقائية خاضعة ملنطق الوالء والزبونية والقرابة واحملسوبية، وتضع

ذلك ضمن إجنازاهتا يف حماربة املفسدين؛ جند رخص املأذونيات، 
النقل والصيد ومقالع الرمال إىل غري ذلك، تضيع على خزينة 

م، إضافة إىل التهريب الضرييب وغياب الدولة مليارات الدراه
الشفافية يف الصفقات العمومية وملفات الفساد، فاملواطن البسيط 
هو من يؤدي الثمن يف خمتلف اجملاالت خاصة يف اخلدمات 
الضرورية، كالصحة والتعليم والشغل، وهو ما اجعل منسوب الثقة 

يد، ويهدد ايف العمل السياسي ويف تدبري الشأن العام يف ارتفاع متز 
كة القادمة بتقهقر نسبة املشار  واالنتخابيةاحملطات السياسية 

خاصة مع وقوف اجلميع على حقيقة التشبث بعدم حالة تقارير 
اجمللس األعلى للحساابت على حماكم جرائم األموال وتركها على 

 الرفوف؛

وقد كان على احلكومة يف مشروع قانون املالية احلايل، بدل العمل 
جيع التهريب املايل خارج أرض الوطن عرب اخلروج بقرار على تش
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العفو الضرييب، والسماح بعودة األموال املهربة على غرار عملية 
مع حكومة بنكريان، أن تتساءل ما  0254العفو األوىل خالل 

السبب يف هتريب تلك األموال؟ وأن جتيب على التساؤل الكبري، 
لكبري، هوا هو السؤال اجلوهري املاذا مل يثق املغاربة يف حكومتهم؟ 

تعلمون أن العديد من الدول الغربية عرفت أزمات مالية واقتصادية 
حادة خالل العشرية األخرية، إال أهنا أبدعت يف معاجلتها 
واستطاعت اخلروج منها، لكننا يف املغرب احلمد هلل مل نعرف من 

 عتلك األزمات أو على األقل بتلك احلدة، ومع ذلك مل تستط
إبداع سياسات جريئة وانجعة للخروج من األزمة اليت   حكومتنا

أصبحت مستقرة يف بالدان، فحكوماتنا رفعت الراية البيضاء 
ن وبطالة الشباب مب االقتصاديواستسلمت أمام معضلة النمو 

فيهم حاملي الشهادات، وأيضا أمام املديونية اخلارجية والداخلية 
 .والفقر والفساد والريع

اخلوض يف التفاصيل ارأتينا يف فريق األصالة واملعاصرة وقبل 
مبجلس النواب، أن نعرب لكم عن إرادة الشعب املغريب يف ميزانيات 
تعكس طموحات العشرية الثالثة للعهد اجلديد، ووضع قطار 
العدالة ايإجتماعية واجملالية فوق سكته الصحيحة، وهو ال ينتظر 

ول دون هوية سياسية، هاجسها األمنكم اجلري وراء ميزانية تقنية ب
واألخري البحث عن التوازن املايل ولو على حساب التوازن 
ايإجتماعي، وكأن احلكومة املغربية تلميو جنيب للبنك الدويل، 
ونعرب لكم على أن مشروع القانون املايل هوا مشروع عاد جدا 

هو فوخايل من ايإبداع على غرار قوانني السنوات املاضية، وابلتايل 
دون مستوى حتدايت املرحلة ولن أيساير التوجهات امللكية 
اجلديدة الرامية إىل الدخول يف مرحلة جديدة عنواهنا األكرب صياغة 
منوذج تنموي جديد، أقول صياغة منوذج تنموي جديد حتتل فيه 
التنمية والعدالة ايإجتماعية واجملالية الصدارة، كما نعرب لكم عن 

احلكومي بشكل عام خاصة وأن هناك بروز  امتعاضنا من األداء
واضح ألزمة حكامة وحكومة عند تفعيل مقتضيات الدستور يف 

يئية، ويف والثقافية والب واالجتماعية االقتصاديةخمتلف اجملاالت 
التطبيق العادل للقانون والتفعيل امللموس واملمنهج ملبدأ ربط 

ساد وتبخيس يع والفاملسؤولية ابحملاسبة والتصدي احلازم ملظاهر الر 
القاعدة القانونية عموما، فكيف قمكننا أن نصدق خطاب التفاؤل 

واملالية؟ وهو مل يرفق مشروع قانون  االقتصادلدى السيد وزير 
املالية ال مبشروع قانون ايإطار لإلصالح اجلبائي الوي به كل 
املناظرات الوطنية للجباايت وال حىت مبشروع مدونة جديدة 

 املنتج للثروة والشغل؛ لالستثمارحمفزة  لالستثمار

ع العمومي يف مشرو  االستثمارإن خطاب التبجح أبمهية حجم 
قانون املالية هوا ليس له مصداقية، لسبب بسيط وهو أن مردودية 

وائد حبيث تكفي فقط للتصدي بف ،حمدودة االستثمارياجملهود 
طنية وإمنا و  الديون العمومية، وما أكربها وابلتايل ليس هناك تنمية

هناك تنمية ثروة املؤسسات املقرضة وهوه مفارقة كربى حلكومتنا، 
فاملشروع يعكس تصورا غري دستوري الوظيفة احلكومية حبيث 
جعل منها شبه مؤسسة بنكية ومالية هاجسها البحث عن املوارد 
 أبي مثن وليس مؤسسة سياسية تدبر شؤون التنفيوية لألمة املغربية

البطالة والصحة والتعليم والسكن وحماربة الرشوة وتعاجل قضااي 
 والفساد والريع؛

السياسي الراسخ تضمنه احلرية  واالستقرارإن األمن احلقيقي 
والعيش الكرمي واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة ايإجتماعية 
واجملالية وحتصني الطبقة الوسطى، ألهنا عماد كل استقرار وكل 

عبه مع األسف مهندسو مشروع قانون استمرار، وهو ما مل يستو 
الوي زرعه دستور  واالطمئناناملالية هوا الوي يقتل األمل 

رب واملستثمرين؛ وهلوه األسباب هت يف نفوس املواطنني 0255
احلكومة إىل أسلوب عدم التجاوب مع مالحظات وانتقادات 
املعارضة داخل املؤسسة التشريعية، بل ورفض التفاعل مع 

لقة وصيات املؤسسات الوطنية للتقييم واملراقبة، املتعاقرتاحات وت
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 الجتماعيةوا االقتصاديةعدم ايإلتقائية وعدم النجاعة  ابختالالت
 .للسياسات العمومية

وحنن يف فريق األصالة واملعاصرة، ال نستغرب من حكومتكم هاد 
السلوك السياسي اخلارج عن جادة الصواب، فيما يتعلق بتدبري 

ال نستغرب، خاصة وأن احلكومة عودت املغاربة  الشأن العام،
على اختاذ اختيارات وقرارات وإجراءات غري مطمئنة، وحتقيق 
نسب تنفيو ال تستجيب النتظارات الشعب املغريب، كما هو 
احلال يف تنفيو قوانني املالية للسنوات املاضية، فسياستكم دون 

ى مستوى خلق جيل جديد من من ايإصالحات املرتكزة عل
التفعيل وفق قيم الدقمقراطية، وال متتلك تصورا، بل وليست هلا 
القدرة على خلق الطفرة احلقيقية اليت ينتظرها اجلميع، دون 
احلديث عن تفويت فرص وإمكاانت التوزيع العادل للثروة بني  
كل الفئات والشرائح ايإجتماعية، والعجز عن إقامة دعائم قارة 

واألكثر من هوا، هو أن تدبريكم ملنظومة الضمان ايإجتماعي، 
للقطاعات احلكومية غري مطمئن، بل واملقلق فيما خيص 

 ماداتاالعتايإختالالت الفظيعة املسجلة يف جماالت تدبري 
وآليات احلكامة، يف شقي املسائلة والشفافية، وتقييم نظام املراقبة 
الداخلية ونظام املعلومات، وقنوات التواصل، وتدبري الطلبيات 

لعمومية، وهو ما يؤثر سلبا على أداء هوه القطاعات احلكومية ا
واملؤسسات العمومية، وحيول دون توجهها إىل اعتماد سياسات 

 .مراعية لشرط العدالة ايإجتماعية

لولك نغتنم هوه املناسبة، لنسجل من موقعنا كمعارضة بناءة، أن 
 لعاتال يرقى إىل التط 0202مشروع قانون املالية السنوي لسنة 

املنتظرة فيما خيص التقليص من الفوارق ايإجتماعية واجملالية، مل 
يقدم الوصفة الالزمة للرفع من نسبة النمو، مل يقدم للمغاربة رؤية 
مستقبلية واضحة فيما خيص الدين العمومي. مشروع يعيد إنتاج 

 ، مشروع ال يتماشى معواالقتصاديةنفس املشاكل ايإجتماعية 
لة، أثناء افتتاح الدورة التشريعية احلالية، خطاب صاحب اجلال

خترق مبدأ  9مشروع جاء مبادة يف األول جاء مبادة غريبة، املادة 
دستوري مبسها هبيبة القضاء وحقوق املتقاضني، وتزيد من 
إضعاف منسوب الثقة، وتقحم الفاعلني يف نقاش ضبايب، وهو 

ن ول عما من شأنه، لو أنه مت، بدفع املستثمرين إىل العد
مشاريعهم، وهنا أفتح قوس ألعرج على ما حدث أمس أو صباح 
اليوم بلجنة املالية، قدم فريق األصالة واملعاصرة تعديل يرفض هوه 
املادة، يرفض املس بسلطة القضاء، يرفض املس حبقوق املواطنني، 

كما جاء يف صياغته السابقة،   9موقف صريح برفض املادة 
وب على تعديل املادة، وهو ما جتا فاقاالتتفاعلت احلكومة، ومت 

احرتام حفظ احلقوق و  معه فريق األصالة املعاصرة، تعديل يوازي
القضاء، ملسة من فريق األصالة واملعاصرة كفريق معارض، قمثل 
صوت الشعب، أرجو أن تلتقطه احلكومة وأن يلتقطه مجيع 
الشركاء، مشروع، يف شقه ايإجتماعي، عبارة عن إعالن نوااي، 
ألن املقتضيات واملضامني وايإجراءات اليت يتضمنها واملتعلقة 
أساسا ابلسياسة ايإجتماعية، ال جتيب عن املطالب املتنامية، 

 .ةواملعرب عنها يف خمتلف اجلهات واألقاليم وخمتلف الشرائح اجملتمعي

 السيد الرئيس،

رهان املغاربة على التعديل احلكومي كان يتمثل يف مناهضة الفساد 
توفري اخلدمات ايإجتماعية، عرب تعاقد مكوانت األغلبية على و 

حتقيق دمقرطة املؤسسات وإعمال احلقوق على أرض الواقع، لكن 
التعديل الوي وقع، ابلشكل الوي مت إخراجه، وبنوعية اختيار 

ء، وطبيعة جتميع القطاعات احلكومية، يطرح السؤال عريضا ار الوز 
رتبطة امل االحتجاجاتة معا واقع حول قدرة تعاطي احلكومة املعدل

مبطلب حتسني ظروف العيش، إذا مل يتم التعديل احلكومي إال 
يوم من صدور األمر امللكي، وال زال  64بصعوبة كبرية وبعد 

تطعيم ايإدارة ابلكفاءات ينتظر ذلك الوي لن أييت، صحيح أنه 
وزير، وهوا  01إىل  19مت تقليص عدد أعضاء احلكومة من 

ايب نثمنه كمعارضة بناءة، لكن البد أن نسجل أن شيء إاج
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التعديل مت بعشوائية كبرية، إىل درجة إسقاط وزارتني حيويتني من 
، قراراالستتشكيلة احلكومة، وجعلها يف وضعية معاانة من عدم 

وما لولك من أتثري سليب على تنفيو الربانمج احلكومي، والسقوط 
، وما يشكله تعديل للربملانيف مطب عدم القيام بتقدمي حيثيات ال

ذلك من خرق لنطاق الثقة الوي اجمعه ابملؤسسة التشريعية، 
إضافة إىل ضم احلكومة لعدد غري مسبوق من التكنوقراط، ابلرغم 

 .من أهنا مشكلة من حتالف عدد كبري من األحزاب

إن ايإفراط يف عدد الوزراء التكنوقراط يعترب مسا بروح الدستور، 
الدقمقراطي ألنه ال دقمقراطية بدون أحزاب  رلالختياوضراب 

سياسية، خاصة وأنه ال يستحضر معطى جتميع قطاعات حكومية 
همة م يف النسخة الثانية هلوه احلكومة، وهو ما أحدث ارتباكات

 رضاءات حزبية ضيقة، وهنا يطرحإعلى مستوى ايإدارات، بفعل 
ي إشكال عالقة ايإخفاقات االقتصادية واالجتماعية بوو 

الكفاءات املتميزة، املتغىن هبا من طرف احلكومة، أفلم يكن 
التكنوقراط جزء من مكوانت اختاذ القرارات واالختيارات حتت 
مسؤولية سياسية مباشرة للوزراء؟ أمل يكن هوا كافيا ملن أجل 
إيقاف هوه احلملة احلكومية اليت تقدمهم للرأي العام، على أساس 

جماالت التسيري ايإداري والقانوين أهنم ذو كفاءات متميزة يف 
واملايل وايإعالمي؟ أمل يكشف الواقع زيف اختياراهتم  واالقتصادي

 صاديةاالقتاليت مل تكن مالئمة للوضع ايإجتماعي وللحاجيات 
للبلد؟ أمل يثبتوا للجميع أهنم ببساطة على خصومة أو تنافر مع 

ية قمكن دار العمل السياسي؟ فهل مبثل هوه األطر السياسية وايإ
تحدث ت تدبري الشأن العام للمغاربة؟ فعن أي كفاءات متميزة

احلكومة؟ إننا يف فريق األصالة واملعاصرة لنأسف على املنهجية 
اليت اعتمدت يف هوا التعديل، منهجية مل حترتم ذكاء املغاربة، 

 .وألنكم مل توضحوا املعايري اليت اعتمدمتوها يف اختياراتكم
 السيد الرئيس،

 إطار عفا هللا عما سلف وجتاوز ممارسات املاضي والبحث عن يف
سبل جتاوز أزمة الثقة، جلأت احلكومة إىل اختاذ إجراءات التسوية 
الطوعية للدخول املهنية والفالحية، على مستوى إيداع األموال 

يف اآلجال وابلنسب احملددة يف مشروع قانون املالية هوا،  األبناك
، لكن اتااللتزامملغاربة بتحمل تبعات فتكافؤ الفرص يلزم ا

قمنحهم احلق يف التمتع ابحلقوق على قاعدة العدالة يف توزيع 
وإعادة توزيع الثروة، بل ويفرض عليكم أال تكيلوا مبكاييل متعددة 

فس واملالية، ودائما سنطرح ن االقتصاديةيف جمال اختاذ القرارات 
ن قة املفقودة من املواطالسؤال، ملاذا هوه ايإجراءات؟ اجلواب، الث

 .على هوه احلكومة، ليست هناك ثقة على األساس

، 0202ففي الوقت الوي تضمن مشروع القانون املايل سنة 
ختفيضات وإعفاءات مهت بعض الشركات خاصة الصناعية 
والرايضية تقدم احلكومة بزايدات يف أسعار الضريبة على القيمة 

 القتصاديةا، من قبيل السيارات املضافة وزايدة يف أسعار املنتوجات
والتمور وزيت النخيل واللحوم واألمساك املستوردة اليت من 
سيتحمل تبعاهتا املالية؟ بطبيعة احلال املواطن البسيط، وهو ما 
حييل على موقفنا السابق كفريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب 

؛ فمشروع الوي ما فتئنا نعرّب عنه على امتداد واليتني تشريعيتني
قانون املالية هوا مثله يف ذلك مثل ابقي مشاريع القوانني املالية 
السابقة، حمكوم بتصور تقين حمض من جهة وسخي مع بعض 
الفئات من جهة أخرى، وهو بعيد كل البعد عن أية رؤية سياسية 

 انظمة؛

إن تصرحيكم أبن هوا مشروع قانون مايل انتقايل يفيد القطع مع 
ج احلكومي، وبولك فهو فاقد ألية هوية سياسية أو وعود الربانم

، وال يتعدى سقف مضمونه أن يعرب بشكل أو اجتماعيةمسحة 
يعرب بشكل رئيسي عن الرغبة يف تطويق األزمة املالية وحماولة 
السيطرة على عجز امليزانية، وهو ما يعين أنكم يف حالة شرود فيما 

اط وثيق جديد يف ارتب خيص بعد النظر وإرساء معامل منوذج تنموي
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برهاانت املطلب ايإجتماعي واجملايل، فال أنتم قادرون على جتاوز 
ايإطار املاكرو اقتصادي مبا يعانيه من عجز مزدوج سواء على 
مستوى امليزان التجاري أو ميزان األداءات، وال على جتاوز توجه 
توجهكم حنو اقتصاد املديونية، وال على جتاوز معضلة ضعف 

اخلاص، وال على تفادي التضارب القائم بني قانون  ثماراالست
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وبني القوانني القطاعية 

 السابقة وال على تفادي ضعف املنافسة الشريفة؛

فق سليب، أب استثماروقد يكون من السهل احندار املغرب إىل رتبة 
سبة بني أضعف ننظرا ألن الناتج الداخلي للفرد ابملغرب يسجل 

مجيع الدول املصنفة مع املغرب، والعجزان التوأمان ابملغرب 
يتجاوزان عجوزات ابقي الدول، والدين اخلارجي مقارنة ابلدين 

فقط   %9مقابل  %54الداخلي اخلام يبلغ ابملغرب حوايل 
كمعدل للدول اليت هلا نفس التنقيط، واملغرب أقل تنمية وحكامة 

 .نفس الفئة منمن البلدان املصنفة ض

إجراءات هتم الضريبة على  9فمشروع القانون املايل يتضمن 
األورويب، ومنظمة  االحتادالشركات، وهي متطلبات فرضها 

على املغرب لكي ينسجم  OCDE االقتصاديةالتعاون والتنمية 
مع القواعد اجلبائية الدولية والقواعد املعتمدة من طرف منظمة 

 الكثري من ايإجراءات الضريبية ال يسعينالتعاون السالفة الوكر؛ 
اجملال لوكرها، على كل حال املقاوالت املصدرة اليت سيتم إنشائها 
مستقبال لن تستفيد من ايإعفاء من الضريبة على الشركات ملدة 

سنوات، عنوان عريض، هناك إجراءات أخرى؛ العديد من  1
لشركات ب ا امللزمني املعنويني الوين كانوا خيضعون للضريبة على

 ..%02سابقا، غادي تردوها ل  59.1%

إن مشروع قانون املالية مهه الوحيد هو تدبري التوازانت املالية 
واحلرص على انسجام النظام اجلبائي الوطين مع القواعد والضوابط 

 األورويب. االحتاداليت تفرضها الشراكة مع 

القاطع على  لإن امليزانية العمومية تعاين من ضائقة كبرية، والدلي
ذلك هو أن هوه احلكومة، كسابقتها بعد فشلها يف مترير حجز 

دد هي جت ممتلكات الدولة قصد تنفيو األحكام القضائية، ها
الفكرة مرة أخرى من خالل هوا املشروع، وهو ما نعتربه يف فريق 

 .األصالة املعاصرة إجراء غري دستوري وغري دقمقراطي

راج األورويب الرامية إىل إد االحتادأخريا رضخ املغرب لتهديدات 
املغرب ضمن الئحة البلدان اجلبائية "اجلنان اجلبائية الدولية، وقر 

، إخضاع املقاوالت املقيمة ابملناطق 0202مبوجب القانون املايل 
، يف %4.1بدل  %51احلرة إىل الضريبة على الشركات، بسعر 

 .األورويب لالحتاد استجابةتصرف غريب، وكل هوا 

 اعيةواالجتمإن مشروع قانون املالية يفتقد للروح السياسية 
اجلديدة اليت انطلقت مع العشرية الثالثة العتالء جاللة امللك، 

 .حممد السادس، حفظه هللا

تواء تية ورؤية مالية تتوخى احاإن املشروع تؤطره منهجية حماسب
 :األزمة املالية، ولدينا الكثري من األمثلة، نوجز بعضها

بحث عن املوارد املالية ولو على حساب القدرة الشرائية ال
ريبية ات اجلمركية والضايإجراء للمواطنني، وخري مثال يف ذلك هو

 يف هاد املشروع، وتفضيل املقاربة ايإبرائية أو اتموهأحدثاليت 
التمكن  املسامهة ايإبرائية على مقاربة احرتام القانون وتطبيقيه؛

رة الوطنية الثالثة للجباايت ملخرجات وتوصيات املناظ
أمواج مطالب املهنيني  يف مقابل الركوب على  احلكومية،
إضافة إىل أن هوا املشروع  السياسية من معاانهتم؛ واالستفادة

طريق  يف ايإدارة عن  يطمح إىل تعزيز ثقة املواطنني وامللزمني
 و تقويةلكن املطلوب ه  التسوية الطوعية ، كإجراءات استثنائية،

الشفافية وتبسيط املساطر الضريبية وحتقيق العدالة 
يتمادى يف أتجيل األوراش الكربى  كولك هوا املشروع الضريبية؛

 .يإصالح صندوق املقاصة وصندوق التقاعد واجلهوية املتقدمة
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مليار درهم لإلستثمار العمومي،  594 نقطة أخرى، ختصيص
اخلام،  لناتج الداخليفإنه، مقارنة مع ا  لكن رغم أمهية هوا املبلغ

يتضح أنه يبقى بعيدا عن مواصلة دينامية ايإصالح وكولك 
املشروع  مردوديته من حيث فرص الشغل تبقى حمدودة جدا؛

التخلص وتفويت ممتلكات الدولة هبدف التحكم  يكرس سياسة
 .يف عجز امليزانية

السيد الرئيس، إضافة إىل أمور أخرى، السيد الرئيس، لقد اخرتان 
فريق األصالة املعاصرة مبجلس النواب أن نضعكم يف صورة أن  يف

األرقام الكبرية والشعارات الفضفاضة واملشاريع املربجمة املدجبة 
ابخلطاابت املسيلة للعاب حتول دون أن تقرأوا موضوعيا الواقع 
املزري والظروف املعيشية الصعبة واندحار القدرة الشرائية لعموم 

 ن الوضعية يف غاية اخلطورة من حيث ضعفاملغاربة، وخنربكم أب
 ف للعطالةاملخي واالنتشارالسياسات احلكومية يف جمال التشغيل 

داخل اجملتمع، حيث ال زالت نسبة البطالة يف تزايد خميف أكثر 
 ؛%52من 

السيد الرئيس، تقدم فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب خالل 
ت أغلبية مواد مشروع تعديل، مه 41مناقشته هلوا املشروع 

القانون، وعلى الرغم من قبول احلكومة لبعض مقرتحات الفريق 
على غري عادهتا، فإن األمل كان حيدوان لقبول نسبة أكرب والرتاجع 
عن جمموعة من ايإجراءات والتدابري اليت اعتربانها يف الفريق ال 
ختدم مصلحة املواطن، وترهتن أكثر إىل إمالءات خارجية وتوخت 

 :التعديالت الوي اقرتحناها ما يلي

دعم اجلماعات الرتابية من أجل حتسني النجاعة الطاقية يف  -
 ايإانرة العمومية؛

ايإعفاء الكلي من الرسوم اجلمركية ابلنسبة للمغاربة املقيمني  -
 ابخلارج فيما خيص استرياد السيارات السياحية؛

 01ثتموها من أحد رفض الزايدة يف تعريفة الرسوم اجلمركية اليت -
 ؛ %1، التعديل دايلنا كان خفض ديك 12ل

جبنا ليكم تطوير أنشطة الشركات الدولية اليت متتهن ايإشهار  -
 ؛ gafaيف ايإنرتنيت، ما يسمى ب

احلفاظ على تنافسية املقاوالت املصدرة ابيإبقاء على استفادهتا  -
 مخس سنوات ورفضتوها؛ 1من ايإعفاء الكلي ملدة 

تنافسية وإنتاج املقاوالت يف اجملال السياحي بعدم  تعزيز -
إخضاعها للزايدة اجلديدة برسم الضريبة على الشركات، وقلنا لكم 

 ها فني جتيبوا الفلوس؛

إدراج املقاوالت استرياد وتوزيع احملروقات وشركات ايإتصاالت  -
 %19ضمن السعر اخلاص للضريبة على الشركات احملددة يف 

ها فني جتيبوها من أجل دعم موارد اخلزينة  %6 مبعىن قلنا لكم
 لكنكم رفضتم كما العادة؛

كولك اقرتحنا عليكم ختفيض سعر الضريبة على الدخل حسب 
الفئات من أجل الرفع من القدرة الشرائية لألجراء وتشجيع 

 املقاوالت على تشغيل األطر، نفس اجلواب؛

لنسبة املضافة ابايإبقاء على ايإعفاء من الضريبة على القيمة  -
 للتمور، على كل حال، استجبتم هلاد التعديل؛

إعفاء األدوية اخلاصة مبرض التصلب اللوحيي، إن صح التعبري،  -
 هل هوا هو املصطلح الصحيح؛

وعدم املساس ابحلد األدىن للسكن ايإجتماعي يف  االحتفاظ -
 مرت؛ 12حدود 

وإبقائه  ديةقتصااالعدم الزايدة يف سعر الضريبة على السيارات  -
 ؛%9يف حدود 
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إىل غري ذلك من التعديالت اهلامة اليت تستجيب هلموم املواطنني 
كومة الوطين، لكن كما عودتنا احل االقتصادوتستجيب ملتطلبات 

دائما الرفض والرفض إيزاء تعديالت املعارضة؛ على كل حال 
 نوجراء هوه األوضاع، نقول تبقى احلكومة هي املسؤولة األوىل ع

هوه األوضاع املزرية لعدم إسهامها بشكل جاد يف توفري املناخ 
 .الوطين ابالقتصاداملالئم للنهوض 

إن دراسة مشروع القانون بعمق وأتين، تفيد التخلي عما هو وارد 
يف الربانمج احلكومي، ولو أنه فاقد للهوية السياسية واألبعاد 

تقين  االجتماعية منو البدأ، وللخوض أكثر يف كل ما هو
واقتصادي أعطي الكلمة للسيد النائب احملرتم السي هشام 
املهاجري أقول قويل هوا وأستغفر هللا يل ولكم، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، املتدخل الثاين دائما ابسم فريق األصالة 
 .واملعاصرة السيد الرئيس هشام املهاجري

 :ائب السيد هشام املهاجريالن

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد وزير الدولة،

 السيد وزير االقتصاد واملالية وحتديث اإلدارة،
 السيدات والسادة النواب،

ة فيما خيص ييف احلقيقة كنت ابغي ندير املداخلة تقنية واقتصاد
م كولك مع التوجيهات السامية األخرية يف اجقانون املالية، وانس

ب دايل الدخول الربملاين من أجل االبتعاد عن اخلطاب اخلطا
السياسي التجاوابت السياسية فارغة، ولكن لألسف كنشوف أبن 
ممثل احلزب األغليب اللي بوأه املغاربة املرتبة األوىل ابش ينوب 

دقيقة، وعطاوها لو املغاربة ابش  41عليهم يف الربملان واعطاتو 
 خصص نصف الوقت لألحزاباجي تكلم على مشاكل املغاربة، 

السياسية اللي يف املعارضة مبا فيهم حزب األصالة واملعاصرة 
ولألسف حىت بعض األحزاب داخل األغلبية، ضروري غادي 

دقايق ابش جناوب على  1نعتور للمغاربة وغادي انخد واحد 
دقايق، والوقت غادي خنصصو نتكلم على  1هاد الكالم، 

ع مشاكل دايل التعليم، منس مشاكل املغاربة، كنت كنتمىن
مشاكل دايل الصحة ومشاكل انتما نواب برملانيني، احلكومة 
عندها الوقت ابش جتاوب، عندها حىت هي قد داك الشي د 
الوقت اللي عند الربملان كامل وجتي تكلم لينا على األرامل وتكلم 
واحنا كنواب برملانيني نبينو النواقص دايل احلكومة، احنا ايإخوان 

اح احنا معتزين حبزب األصالة واملعاصرة وجبميع املؤسسني دايل ر 
حزب األصالة واملعاصرة، وواضحني للمغاربة، واليوم كنسمعو 
منكم أبنه كتقولو هداك كالمكم ألن ترفعات علينا ما عرفت شي 

مام نني قدام املغاربة، كنختلفو أايساحرة كانت، حنا دااب راسنا عر 
ة أن تيار داخل احلزب تيار الشرعية، الصحافة، الكامريات شاعل

التيار املستقبل، ما نطفيوش الكامريات ملي كيسايل األمني العام 
اخلطاب دايلو، مسعو التيارت دايلنا تيارات شرعية تيار املستقبل، 
أما منني كنتو خمتلفني، كان عندكم تيار االستوزار، وتيار األمني 

تعويضات، ار املناصب، تيار الالعام السابق، تيار االستوزار يعين تي
تيار الدواوين، تيار االمتيازات، احنا ما مدابزين على والو، ما 
عندانش عالش ندابزو، وتيار عدم االستوزار الناس اللي ما 

ل استفداتش، ولكن انتما كطفيو الكامريا غري كيدوز اخلطاب داي
 نسولو هللريد كطفى الكامريا، واحلمد الزعيم ودايل الشيخ ودايل امل

شكون اللي مشى تدخل حىت وصل واحد التقاعد استثنائي 
وحتبسو علينا الاليفات وتطلق الربملان وداز القانون ايإطار وجات 
واحد املعجزة وزارية حىت هي، اللي حىت هي احلكومة براسها، 
سيدان تكلم هنا، يومني من بعد كنشوفو الصواريخ بني أملانيا 

ة ما املعجزات، ابش خترج لنا حكومة وسال، املعجزات الوزاري
الكفاءات، وملي مازال عندكم فينا هاد الرأي، عالش قبلتو 
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مناصب  0التحالف معنا يف طنجة، ما قادرينش تقولوها، ألن فيه 
ألف درهم لكل انئب رئيس، وسيارة  51دايل انئب الرئيس، 

وهللا خيلف على السي عبد ايإله بنكريان، آخر مرسوم صدر هي 
تعويضات الضخمة دايل السادة العمداء ودايل السادة الرؤساء ال

ف أان يف احلقيقة دائما أان كنقول كنعر  ودايل السادة النواب دايهلم
الربانمج احلكومي والسنة اللي فات قلت الربانمج احلكومي تعد 

برامج ما عرفت آش غادي نعارض،   6أحزاب ل  6أايم ل  6من 
، 1أحزاب والت 6عمال، اليوم كنقول راكم حكومة تصريف األ

هللا أعلم  05، 0، وجايني حاضرين غري 01وزير، والت  19
فني مها، وكنتكلمو على حكومة الكفاءات، أان كنختلف ما 
صحايب رمبا إيال كان هاد الشي اللي كنشوف غري جيبو لنا 
التقنوقراط، ابش الوزير يقولو نسبة النمو، هللا اجيب الشتا اللهم 

اط خليو املغاربة يسريو هاد الفرتة اللي بقات، ولكن أان التكنوقر 
غنتعامل معكم حكومة تصريف األعمال، وغادي انقش السيد 
وزير املالية ماشي يف التزامات احلكومية يف الربانمج احلكومي غري 

وغادي نبسطها  %1الوهم اللي اعطيتو املغاربة، نسبة النمو دايل 
يعين كنتكلمو  %4.1لنمو دايل ابش يفهموما املغاربة، نسبة ا

ألف منصب شغل، دااب  542ألف،  562، 512على واحد 
را  %5.1، راه كتخلق غري ألن %1النسبة اللي كديرو قل من 

ما كتخلق والو،  %5.1ه ما كتخلق والو، راه ما كاين والو، 
ألف منصب شغل راه   41ألف،  42أخرى كتخلق  5.1%

غل ربة السيد الوزير، كل منصب شكوبتو على املاليني دايل املغا
ألف   422راه  HCPراه فيه أسرة فيه ابك وفيه أم كيتسىن و

منها كتشومي، راه كوبتو على كثر  %11كتدخل سوق الشغل، 
من داك الشي اللي صوت عليكم آ ايإخوان اللي جاو يف املرتبة 
األوىل، وعوض احلكومة ما جتي تناقش معنا املؤشرات املاكرو 

اللي جات هبا يف الربانمج احلكومي، نسبة املديونية،  اقتصادية
نسبة العجز، دارو واحد األسبوع دايل عدم ايإعالمية، أسبوع 

ابش يفهموان أن كنتلكم مع  standard and poor's هاد
املغاربة، هوا غري واحد املؤشر ابش السيد رئيس احلكومة والسيد 

ن جدان افيه والو، ألوزير املالية قمشيو يتسلفو على برا، راه م
ابش  les intérêts وزيراملالية بنكي ابش يطيح لو شوية يف

قمشي يتسلف وحىت هاد املؤشر ملي توليتو احلكومة، كنا يف أفق 
، مستقر، بفضلكم هبطناه أفق سليب، عاودتو طلعتوان ألفق مستقر

سنني كيعرف  9التميو دايل  5+5- 2سنوات النتيجة  1يعين 
راه   "sDoing Busines"، واحد املؤشر أخور2أبان كتساوي 

هو جمموعة  "sDoing Busines"، املؤشر دايل11طلعنا ل 
دايل املراسيم جمموعة دايل القوانني جمموعة دايل املساطر، جا 
السيد وزير العدل دخل للجنة املالية عفاكم ما أتجلوش ليا القانون 

 " Doingندوزو هاد العشية غادي نطلعوا يف الرتتيب، هاد
"sBusines إيال طلعنا فيه بداو االستثمارات بدات املشاريع درتو

عام نتكلمو على  51شي حاجة للمواطن، رمبا من دااب واحد 
هاد الشي، ولكن ابش نساو كاع دوك االلتزامات احلكومية وجنيو 

 standard and poor's نتكلمو على دوين بيزنيس و
ومة  حلكومة واحلكماشي مؤشر، واحلكومة فعال والسيد رئيس ا هوا

كلها مبجرد إخراج مرسوم وال قانون كيبان هلا حتل املشكل، 
غنمشي معاكم داك الشي اللي تقال يف هاد املنصة، السيد رئيس 

عام وهو واقف، دران،  12احلكومة قاليك الالمتركز ايإداري 
خرجنا القانون، خرجنا املرسوم، شافو املغاربة الالمتركز ايإداري، 

  يف اجلريدة الرمسية، تكوين جلنة وعرفيت املغاربة راهخرج مرسوم 
كيسمعو تكوين اللجنة وال ما عارفينها، فني وصالت، وزير 
الداخلية بوحدو اللي عندو الالمتركز ايإداري اللي كاين يف املغرب  
كامل هو اللي سيفت لكم الطابلوات، ابقي الوزراء ما شفنا والو، 

لتو ن تعطلتو يف املراسيم، فصاجلهوية املتقدمة خرجتو القانو 
املراسيم، اعطيتو شوية د الفلوس وتلقيتو هلا من جهة برانمج 
تقليص الفوارق اجملالية، راه احنا فعلنا اجلهوية املتقدمة، ولكن راه 
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ما كاينش تفعيل، إعداد الرتاب، ها سيدان فكركم عاواتين، راه 
 رب راههو اللي دار اخلطاب، وقاليكم سوس واخلريطة د املغ

تبدالت، هاد الشي راه كنت خصكم ديروه انتما، راه إعداد 
الرتاب اللي هو املبدأ األساسي للجهوية املتقدمة راه مازال ما 
صدرتوش املرسوم، ما قدرتوش، ما عندكومش توجه، ما عارفينش 
آش خاصو يدار يف البالد، فاقد الشيء ال يعطيه، ما قدرتوش 

دي تعطيو التوجهات السياسية خليتو اجلهات انتما اللي غا
الكربى، هللا خيلف على جاللة امللك، يف األخري نبهكم، راه 
املغرب تبدل، تفعيل صندوق التضامن بني اجلهات، من 
االلتزامات احلكومية راه ما فعلتوهش، مليار ونصف دايل الدرهم 
ابقي حمطوطة، السيد وزير املالية كيعرف هاد الشي، صندوق 

صحة والطرق وال تماعي ما فعلش، ويهتم ابلسكنالتأهيل االج
والتعليم واملواصالت، ما قدرتوش تفعلوه ألن ما قدرتوش حتركوا 
بيناتكم عاود اثين داك امللف دايل صندوق تنمية العامل القروي 
بني وزير الفالحة ورئيس احلكومة، خنرقوا الدستور وخنرقوا القوانني 

ليص السياسية، هاد برانمج تق التنظيمية ونديروا اخلاطر لألحزاب
الفوارق اجملالية دستوراي نفس ايإختصاصات دايلو هي اللي كاينة 
يف برانمج صندوق التأهيل ايإجتماعي واآلمر ابلصرف فيه هو 
السيد رئيس احلكومة والسادة الوالة، السادة الوالة اللي كيتلقاوا 

عند  شاملشاكل، اللي كيمشيوا حيتجوا عليهم الناس، ما كيجيو 
رئيس احلكومة، اي ما كاقمشيوا عند الوالة والعماالت وال كيجيوا 

 عندان احنا للربملان فعندان الدستور والقانون ما قدرتوش تفرجعوا
عاود اثين اجبدوا لكم داك صندوق بنكريان فالن وهوا حبال داك 
الشي اللي فات، املراكز اجلهوية لإلستثمار نفس الشيء اشعلتو 

 خرجو القانون خرجو القانون فمازال ما شفنا والو ايهلل فينا العافية
مسعنا التعيني دايل شي ثالثة دايل املدراء يعين غادي يتفعل 
هادشي يف الوالية اجلاية إن شاء هللا، قانون األراضي الساللية 
خرج يف اجلريدة الرمسية كيتسناوا الناس مازال ما شافوا والو يعين 

 خترج القانون القانون ايإطار عام واحنا احلكومة ابلنسبة هلا غري
مدابزين الفرنسوية، العربية، اختلفوا األحزاب، تدخلوا الناس، 
الليفات خدامني، جبتو قانون املالية فيه صندوق واحد السيد 
الوزير، راه إصالح التعليم راه أي إصالح خصو الفلوس إيال 

ليه يف ص عغنخرجوا القانون ايإطار وما تفعلش الصندوق املنصو 
دايل القانون ايإطار اش غاتقول للمغاربة كتكوبوا  49املادة 

عليهم، واش املغاربة غاقمشيوا يقراوا القانون واش القسم عندي يف 
اجلبل غادي يصاوبو ليا القانون راه خاصين الفلوس، ولكن ملي  
كتبغيوا خترجوا شي مرسوم مكسريي دغيا على داك دايل الساعة 

كم السيد رئيس احلكومة اجتماع عادي، اجلمعة ديك النوبة مجع
اجتماع استثنائي، السبت خرج يف اجلريدة الرمسية هنار األحود 
ا طبق على املغاربة املناصب اللي كتبغيوا تعطيوها السرعة كتعطوه

واملرسومو اللي حىت هو النقيض دايل النقيض مرصود بتسقيف 
ان أبغلبيته  والربملأسعار احملروقات اللي طالب به الشعب املغريب

وحكوميته كلشي كلشي طالب به ما خرجش عالش؟ هداك فيه 
مليون مغريب واحد  14مليون مغريب دايل الساعة هداك فيه  14

مليون مغريب وما  14دالشركات أقوى من  1دالشركات 1
قدرتوش خترجوا املرسوم هادي هي احلقيقة سيفطت جمللس املنافسة 

ول افسة كيحكمنا، جملس املنافسة يقسيفطت ل، على جملس املن
الرأي دايلو والتزام دايلكم مع الربملان كان خصو يتنفو وكولك 
 اللي كتنفد بسرعة هي الزايدة الضريبية اللي كيجيبها السيد وزير

ما كتجلسش هنار السيد الوزير وذكرتك راه ما  15املالية هنار 
 راه أيعندكش حكومة سياسية اللي تساندك السيد الوزير، 

حاجة جبتيها هاد العام راه تتحمل مسؤوليتها راسك، العام اللي 
فات راه وقع املشكل دايل التجار راه مامشاتش املعارضة للتلفزة 
راه ما مشاتش املعارضة راه مشات األغلبية فينكم راه ما صوتناش، 
أان جالس يف اللجنة وتنقول ايكما فعال كاينني التماسيح 

ان كيقول عليهم السي بنكريان شكون اللي والعفاريت اللي ك
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جبتيها أنت كحكومة، صوتت  541واملادة  02صوت، املادة 
عليها األغلبية، تقدمنا هبا يف التعديالت، ترفضات، دازو دااب راه 
أي حاجة حتملتيها وفيها املواطن وهللا تيخليوك بوحدك، أان 

ة قضي ليعارفك حشمان ما يف كتافك والو جبيت هاد قانون املا
الغرض راه ما عندك ما دير، قانون املالية استثنائي جبميع املقاييس 

سنني اللي   1وغادي نعطي االستثناءات دايلو، أان بعدا غري هاد 
كنت يف الربملان ايإستثناء ولكن ابينة فيه األثر دالبنكة، هادي 
راه دولة، السيد الوزير، راه ما شي ابنكة، هوه راه دولة وغادي 

 41اللي جبتو السيد وزير املالية املادة  41معك ، املادة  منشي
هوا مادة جديدة احلكومة كتخرج للمغاربة كتقول هلم غادي ندير 
لكم قدا وقدا دايل املاليري يف االستثمار وكيدر لراسها اهلالة 

أودي  41وغاندير غاندير، ويف نفس الوقت كتلوح واحد املادة 
، %51تش راه غادي نقص واحد غري امسحو ليا ايال دما دبر 

وخاص يكون عندك جرأة سياسية واجي السيد رئيس احلكومة  
كيدار السي عبد ايإله بنكريان واحد الوقت ويقول أودي أان راه 
فشلت، راه ما غنقدرش ندير هاد االستثمارات، وخرج مرسوم 
وقضي الغرض لراسك، الش بغييت الربملان يصادق لك على 

واحد الفكرة جديدة التدبري الفعال  دايلك،خمالفات الربانمج 
ملمتلكات الدولة، غادي خصهم يفهموها املغاربة، دااب احلكومة 
قدامنا حنا ما بقاتش جتبد داك امللف املديونية، أان راه ما بغيتش 
 جنبد لك امللف داملديونية وامللفات داك الشي راه عارفينو املغاربة

en chômageت هادوك األموال ، احلكومة شفت حىت عيا
 0العمومية اللي كانت كتسلفهم وكتعطيوهم واحد النسبة بسيطة 

قالت هلم أوّدي أجي ندير معكم واحد القضية، غادي  %1أو 
نبيع لكم ممتلكات داييل ونكريها لكم بنسبة أكثر، ابش ما يبانش 

   lesعندي أنين أان تسلفت، يعين غادي نوليو نلعبو ب
écriture comptable   بيناتنا احنا، عالش السيد   ما

الوزير ما نعرفوش واقعنا؟ عالش غادي متشيوا تدرقوا ورا هاد التدبري 

دايل السبيطارات  1الفعال للممتلكات العمومية، نبيعو 
ونكريوهم، راه احنا يف البالد كانوا قراوان للي ابع دارو راه ترخف 

اربة سنوات غعام واللي شراى دارو تزيّر عام، انتم بغيتو تزيرو امل
ما قداتكم املديونية بغيتو حىت دايلنا تبيعوه، وا هادي راه ماشي 

 حكومة، هادي راه، زعم اثقو فيكم املغاربة خلصتو هلم؛

واان ابغي ندير واحد املقارنة بسيطة ابش املغاربة يفهمو شوية 
عالش كنتكلمو خبصوص ميزانية التسيري عرب السنوات، وما غنزيد 

وجبدت  PC، اان غنتكلم راه رجعت غري لشي على احلكومة
كنا   5999هاد الشي من القوانني املالية السابقة، سنوات سنة 

مليون، كانت نفقات التسيري دايل  04مليون مغريب،  04.1
 42مليار دايل الدرهم، وخدمة الدين العمومي  61احلكومة 

والصحة دايل  99راه أغلبيتكم عشتو  99مليار هادي سنة 
هاد الشي عرفتوه،  99وايإقتصاد دايل  99عليم دايل ، الت99

مليار  001سنة ل 02غادي انتقل لرقم مع احلكومة احلالية بعد 
مرات، وغري 4مليار قريبة ل 001دايل الدرهم، ميزانية التسيري، 

 قولوا لينا ميزانية التسيري فيها املوظفني وفيها النفقات واملعدات
ريت ا فيها حىت شي حاجة، غري تغاملختلفة، ما فيها استثمار، م

حياة املغاربة يف هاد العشرين سنة األخرية ال يف صحتهم، ال خلي 
ال تعليمهم ال يف، خلي الطرق، هاديك ميزانية للطرق والبنية 

، التحتية هاديك ميزانية ايإستثمار، أان كنتكلم على ميزانية التسيري
تعليم مهود، الصحة املرات، ال 4فسروا لنا هوا الرقم اللي تضاعف 

أان وهللا ما ابقي ندوي عليها، ألنه إيال انتوما ما عارفينش أش 
واقع يف إطار الصحة غري سدوا السوارت وسريوا، كلكم عارفني 

 99املشاكل اللي كيعيشوا املغاربة، وكنأكد أبن الصحة يف 
أحسن من الصحة اليوم، ولكن عالش أ  0221و 0224و

م تو شعار تكوبوا على املغاربة تقول هلالسيد الوزير؟ ألنكم جب
جينا حناربو الفساد، وأبنه نسبة النمو قليلة، وأبن هاديك الفلوس  
كتسرق وأبن، جريتو املغاربة ابش ترفعو الضرائب، طلقتو 
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االقتصاد االستهالكي، خسرتو الطبايع داملغاربة عرب القروض 
لكم، ايايإستهالكية، عرب قروض السكن، ابش ترتفع املداخيل د

وكون غري إرتفعت املداخيل دايل احلكومة ووجهتها لإلستثمار، 
أودي املغاربة عادي يرجع هلم ابلنفع، ايال خلصوا الضرائب ما 

 cinqيبقاش فيهم احلال، ولكن هزيتوها وجهتوها للتسيري، 
étoiles و لpremier classe  واملرسيديسات واملازوط

ساكت، نرجعوا وكل شي ساكت، كل شي  les salairesو
حىت للماندات دايل املسؤولني السياسيني لسنوات التسعينات 

تضاعفت، أان ما غنسكتش على رأسي ابش   0224و 0222و
مليار ل  61كل شي يسكت، واملغاربة اش تبدل هلم، عاله 

املرات رقم ميزانية التسيري، أنتم كحكومة جا  4مليار، راه  001
تش، مغاربة هاد األرقام أان راه ما لقيالسيد وزير املالية هنا وشرح لل

، هاد %1، 99نسبة العجز غادية يف التهويدة، نسبة العجز يف 
وهداك  ppp ، ويال دبريت على%4.4العام انت كتكلم على 

التدبري هاد هاداك التدبري البنكي جديد للدولة، رمبا تكون رمبا 
ناتنا يجنيو نشكروك، إيال كان فعال انجح، ولكن ابش ندوروها ب

ان تبانش يف الدين وتب من هنا وما وهنزو أمالك الدولة ونكريوها
أبنه كتخّلص..، يعين نفقات ومعدات خمتلفة أخرى، كنظن 
غنكونو كنلعبو على املغاربة وكنتفالو عليهم، وما خصناش هاذ 
الشي نقبلوه، خص املالية العمومية تكون واضحة للمغاربة، بدييت 

اربة ا خرجيت بقّدا وقّدا، وخرج أخواي عند املغبنسبة الدين قّدا وقدّ 
اللي بغاو يعاود يصوتو لك بصحتك، ولكن بقات عامني وتدّورو 
هاذ الشي كامل، وراه الواقع دايل املغاربة ما غاديش يتبّدلش 

 standard and ابلقوانني وابألنظمة واّل ابملؤشرات وال
poor's ه بعينهم، كيشوفو   والّ، الواقع دايل املغاربة راه كيشوفوه

عاد راه حشمنا مازل منشيو  chômage ألف دايل 422راه 
للمناطق دايلنا السيد الوزير، راه إيال ما لقيتوش هاذ الصندوق 
اللي جبتيه داب دايل صندوق دايل دعم املقاولة، عرفيت شحال 

من صندوق عندكم السيد الوزير! عالش هاذ الشي ما جتمعوه يف 
شفرو عباد  BNDE ري دازت البنكة دايلبنكة وحدة؟ واّل غ

د هللا ومشات، داب هاذ صندوق غادي يبقى وفعال وقلت ليك 
يف التعديل أبنه هواك الصندوق جبتيه موغيبقى يف الرابط، ما 
بينتوش أبن عندكم تنسيق ابش متشيو تشاركو مع اجلهات، وهاذ 

شباب لالشي نزل لألقاليم خصو ينزل لألقاليم الفقرية راه عندان ا
يف شيشاوة السيد الوزير راه ما القيش ما يدير، راه حشمنا ما 
زال جنلسو معه،ما عندانش ابش هنضرو معه، وما شي غري أان 
مجيع املناطق النائية كتعاين، املناطق الصناعية ركزتوها يف بالصة 
وحدة العدالة اجملالية جبتوها كشعار، خّدام ليكم أنتما العدالة 

كنظن كاع الناس دايل األحزاب مستافدة من مجيع اجملالية رمبا  
مناطق املغرب هاذي كاينة، ولكن مناطق من املغرب ما 
مستفداش، بزاف دايل الوعود ايإنتخابية برامج التنمية املندجمة 
ابألقاليم الفقرية فينا هيا؟ واحد امللف آخر كلشي سكت عليه 

يه واحد ف األشغاملا بغاهش كاع يتوكر، صندوق املقاصة ضربيت
ربعة دايل املليار هاذ العام، أان كنوّكرمتّبع احلياة السياسية من  4

دراهم على املغاربة يف املازوط  0بكري هنار زاد السي بنكريان 
العام نفس العام جا الوزير الناطق إبسم احلكومة لربانمج تلفزي 

كل أسرة فقرية   0251ويرجعو املغاربة لليوتوب قال ليهم 
درهم، راه املغاربة كيحسبو إيال كان هواك التزام ألف  غتشد

سنني كيتسالكم فهواك ألف درهم ، وفينا هو داب  9حكومي راه 
السجل ايإجتماعي وفينا هي الربجمة دايلويف قانون املالية دايل 

؟ راه قّلبناه كامل ما كايناش شي التزام حكومي ال جلهة 0202
تو  صندوق املقاصة كنالرابط ال الباقي اجلهات، ما كاينش حىت

! إيال عندكم علم الغيب 54املليار هاذ العام درتو 59دايرين فني 
أبن الغاز البوطان غادي يرخاص، غادي نقولو ليكم شابّو، ولكن 
غادي تعاودو ترفعوه بطريقة أو أبخرى وقولو لينا هاذ السجل 

ما   0202سنني وأنتما كوبتو على املغاربة  4ايإجتماعي راه 
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غتقولو إيوا هاذي سنة انتخابية وراه  0205، غتجي كاينش
سنني السيد الوزير، غيولّيو املغاربة  52غيويل يسالكم املغاربة 

سنني، وهاذ العام هو فاش كنيت خصك تفّعلو!  52يتسالوكم 
 4، سابقة يف اتريخ املغرب amnistieدايل 4هاذ العام دريت 

ة وال ! بقات غري شي جد1، بقات غري amnistieدايل
الواليدة إيال كانت دايرة شي دارت مع صحابتها تقول ليها حىت 

و هي جي إيال بغييت جتييب هاذيك الفلوس تعطينا شي بركة! يبت
عام ! وعلى األقل ندخلوه  12جتددو أنتما فلوس االقتصاد دايل 

وطّبق هاذ السجل االجتماعي راه ماشي فلوس احلكومة هاذي، 
ل،  دايل هاذوك الناس راه من ايإستقالإيال كان فعال هترب ضرييب

اليوم بغيتو متشو يف إطار هاذ الناس تكون مصاحلة ويتقاد 
ايإقتصاد الغري املهيكل، وعلى األقل هاذوك الفلوس راه ضاعو 
منهم انس، ضاعو منهم األقاليم الفقرية ضاعت منهم الرشيدية 

ك يوشيشاوة واملناطق اللي بعيدة اللي كانت غادي تنمى هباذ
وحولوها لصندوق  amnistie الفلوس، على األقل هزو هاذيك

التضامن بني اجلهات وهلاذ العائالت الفقرية، ولكن أنتما ما 
جبتو تنعرف أبنه التوجه دايل  5قّدينش على ذوك الناس! تعديل 

هاذ الفالحة أان طلبت فيك حىت عييت على الفاّلحا السيد 
 يا ولكن التعديل جابوهالوزير، وشرحت ليك، ما قبلتيش ل

دايل..، دايل أعايل البحار، دايل املاطر أعايل البحار تقبل قبلته 
األغلبية، هنا تيبان ليا أبنه أان ابقي بعيد كنآمن ابلشعارات، 

آالف درهم  9الفالح البسيط اللي غادي يشري بومبا تزاد عليه 
ر يوذاك مول ليوط وأعايل، قال ليك عالش الدفع دايل السيد وز 

املالية اّل راه ذوك املاطر وذوك املعدات كتستعملو يف منتوجات 
غري فالحية، واملوطور دايل الباطو ما كيتخدمش يف اليوخوت؟ 

آالف  9موطور دايل خيت يتعفا من الضريبة والفالح تزاد عليه 
دايل و  درهم! وجاب هللا السيارة ايإقتصادية اقتنعتو ابلتعديل دايلنا

التمر وكولك؛ راه املواطن البسيط راها الفلوس  فرق األغلبية، و 

عندك دايل ايإعفاءات اللي  د املليار 9كاينة السيد الوزير، راه 
داو موالني العقارات، اللي مشات فالسكن ايإجتماعي شوفوها 
فني مشات، شكون اللي صور فيها الفلوس، راه عندك تعبئة 

للي داه، ون االعقار العمومي اللي مشى، سريو قلبو تتقولوا شك
أما هاد البسطاء اللي جييت كتقلب عليهم راهم ما مهربني فلوسهم 
ال يإسبانيا، راه غادي تدخل لك الفلوس درك، راه ما غتلقى 
فيها شي واحد، راه هاد الناس غري قاضية الغرض، غري عايشة 

 .وساكتة

كنشكروهم السيد الوزير على حسن ايإستماع، وكنت كنتمىن 
وزير ما فيها ابس،  01د املناسبة، وليتو قالل، صراحة، أبن ها

، أان بغيت نتكلم مع وزير التعليم ونتكلم مع وزير 52اجيوان غري 
الصحة، غنتكلم معاك ما غتوصل والو، وهو عارف املشاكل اللي 
عندو، ولكن رمبا جرت العادة أبنه هاد الربملان جاء ليساند 

ملغاربة يسمعو ، نتمناو ااحلكومة، تقويتو علينا ابألغلبية بصحتكم
هاد اخلطاب ويعرفوا أبهنا املمارسة شيء واخلطاابت وايإنشاء شي 
آخر، احنا كنعطيوكم أرقام وكنهضروا مع املغاربة بقلبنا، وأكيد 
غادي نصربو واحد النهار غادي يتيقو فينا وغادي يسمعو التجربة 
 دايلنا، وكنسجل اليوم اعرتاف، احلزب، أان ما غاديش نقول

املرجعية دايلو وال نقول التاريخ دايلو، حاشا، أي حزب كيشتغل 
فالشرعية وداير القانون دايلو وكيحرتم الدستور وكيحرتم 
املؤسسات وكيتحرتم القانون ، كنعرفو مكون من مكوانت اجملتمع، 
ومسعوين مزاين، األصالة واملعاصرة اليوم راه مكون من مكوانت 

خ غادي ن كره، والتاريخ بيناتنا، التارياجملتمع، أىب من أىب وكره م
يبني شكون على صح، ما نكدبوش على روسنا، عشنا مشاكل،  
كانو عندان أخطاء ولكن كنشروها وكنتعاونو فالنشر دايهلا، ولكن 

وم فضائح بعضني ما كتبانش، وهلوا فأان ثقيت فاملغاربة أبن، يف ي
على تقرير  ي تبىنمن األايم، غادي عرفوا أبن املشروع اجملتمعي الل

 1اخلمسينية، وتبىن على هيئة األنصاف واملصاحلة، اللي درس 
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سنني دايل الصراع السياسي اللي كان عاش املغرب، جاء ابش 
اجيب فكرة قبل اجلميع، واحنا ما انكرين احد، معرتفني جبميع 
املكوانت اجملتمع اللي كتخدم الشرعية، وكتخدم يف إطار الدستور 

غادي تعطيكم احلساب،  0205انون، وسنة ويف إطار الق
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، اآلن الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري، 
 .للسيد الرئيس توفيق كميل

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمني
بداية السيد الرئيس، فريق التجمع الدستوري واألحزاب املشكلة 
له، تعلن انسجاما وتطبيقا للتوصيات وتوجيهات جاللة امللك 
واخلطاب دايل افتتاح الدورة التشريعية، أننا سوف لن ننخرط يف 
احلساابت السياسوية الضيقة، وأننا سوف نشتغل يف كل ما فيه 

س ابيني، ونبتعد عن كل تبخيمصلحة الوطن، وسوف نكون إاج
هلوه املؤسس، إذن هوا عهد اختوته األحزاب املشكلة هلوا الفريق، 

دقيقة، غادي خنصصها ملناقشة القانون املايل، وال شيء  49اليوم 
 .سوى القانون املايل

 السيد الرئيس،

يسعدين أن أتدخل إبسم من فريق التجمع الدستوري من أجل 
ول مشروع قانون املالية لسنة فريقي ح إبداء وجهات نظر

، وحنن مدركون أننا نعيش مرحلة جتاوزان فيها نصف 0202
الوالية التشريعية، حبيث بدأان نقرتب من هنايتها، مع ما يرتتب 
عن هوا الوضع من ضرورة استحضار قوي يإلتزامات وتعهدات 

الربانمج احلكومي ضمن قوانني املالية يف أفق تقدمي احلكومة 
وإننا واعون يف فريق التجمع الدستوري،  .يف هناية الوالية حلصيلتها

أييت يف سياق تطورات،  0202أبن مشروع قانون املالية لسنة 
بل حتوالت سريعة متدافعة ومتداخلة وطنيا ودوليا، تتعامل معها 
ببالدان حبكمة وتبصر ويقظة، حتت القيادة الرشيدة واالستشرافية 

ية إبسناد حلكومة جاللته والقوى احللصاحب اجلاللة، نصره هللا، 
الوطنية، وإن أهم قضية حققت فيها بالدان، ال سيما خالل 
العقدين األخريين بقيادته، مكاسب مهمة وملموسة، هي قضية 

 .وحدتنا الرتابية

للمسرية اخلضراء  44لقد خلص جاللة امللك، يف خطاب ذكرى 
رية أن املساملظفرة، املوقف الوطين، حينما أكد جاللته على 

اخلضراء، كانت وال تزال وستبقى، أحسن تعبري عن تالحم قوي 
بني العرش والشعب، وأهنا أكدت ابلدليل قدرة املغاربة، ملكا 
وشعبا، على رفع التحدايت اليت تواجهها األمة، نعم لقد جتاوز 

دولة،   561عدد الدول اليت ال تعرتف ابلكيان الومهي االنفصايل 
ان أن تقنع اجملموعة الدولية الفاعلة، وعلى كما استطاعت بالد

رأسها جملس األمن، أن هوا النزاع مفتعل، ويستحيل حله خارج 
احلكم الوايت، وهو املقرتح املغريب األوحد املطروح على الطاولة، 
علما أنه مقرتح مشهود له بواقعيته ومصداقيته، وابلتايل أي نقاش 

، وأن اجلهة الوحيدة خارج هوا ايإطار، هو نقاش جانيب عقيم
املكفول هلا تدبري هوا النزاع املفتعل، هي األمم املتحدة، وأن طبيعة 

والبد أن  احلل املطلوب لن يكون إىل سياسيا وتوافقيا وواقعيا،
أستحضر أن هوه املكاسب الدبلوماسية املهمة، قد نسجها 
وقواها ورسخها دلكم التالحم الوطين الرائع بني العرش والشعب، 

التضحيات العظيمة لقواتنا املسلحة امللكية، وقوات الدرك و 
امللكي، واألمن الوطن، والقوات املساعدة، والسلطات الرتابية، 

 .العظيم واالحرتامفمنا إليهم التقدير الكبري 
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إن اهلوية املغربية اجلامعة حتتضر العرش العلوي اجمليد، هي هوية 
غربية، لم الشامخ للمملكة املغنية متنوعة، متعددة الروافد رمزها الع

وهو علم رمز لن تنال منه تصرفات مأجورة لطائشات وطائشني، 
نعرف إهنم جمرد حفنة من الضالني املعزولني واملفصولني عن 

احلقيقية للمجتمع املغريب وطموحاته، واجلاهلني  االنشغاالت
 امبقومات التارخيية حلضرات األمة املغربية العريقة، الضاربة جووره

تتغدى من أجندات خارجية  شرذمةيف أعماق التاريخ؛ إن 
 .وتوجيهاهتا بتمويالهتا

إن مسألة حرق العلم الوطين هي قضية خطرية، وال قمكننا يف فريق 
التجمع الدستوري إال أن نشجبها، وندعو إىل إنزال أقصى 
العقوابت على املتورطني فيها، والضرب بيد من حديد على 

ـق يف التعبري أو االحتجاج ال يكون إبحراق مرتكبيها؛ إن احلـ
العلم، وإهانة الشعور الوطين، إنه أسلوب حقري، بئيس، 
ومتخلف، وبقدر ما حنن متيقظون إزاء هوه التصرفات الطائشة 
واملعزولة بقدر ما حنن ماضون لتعزيز إصالحات بالدان االقتصادية 

طمئنان االواالجتماعية وتقوية الثقة يف مؤسساتنا وقدراتنا، و 
ملخططاتنا واسرتاتيجياتنا مع اليقظة الدائمة واحلرص املتواصل يف 
حتصني مكتسباتنا، حتت القيادة املتبصرة، لصاحب اجلاللة، امللك 

 .حممد السادس، نصره هللا

 السيد الرئيس،
 احملرتمني، السيدات والسادة النواب

لة لرفع مالوطنية الشا االسرتاتيجيةإن النجاحـــات اليت حققتها 
 السرتاتيجيةاالتحدايت احملدقة بوحدتنا الرتابية، تنهل وتتقاطع مع 

هل الوطنية واحمليط املتوسطي واجملموعة املغاربية والعربية، كما أهنا تن
أيضا من مقاربة تنموية تشاركية متنوعة اجملاالت، مثل قضااي بطالة 

ة، لالشباب والنهوض أبوضاعهم وقضااي اهلجرة ومشاكل املقاو 
 .وإصالح التعليم، ودعم الصحة

يضـــاف إىل ما سبق، أن املقاربة التنموية الشاملة واملتوازنة اجلاري 
اعتمادها بتوجيه ملكي سديد، وعمل دؤوب للحكومة، تلعب 

 .دورا أساسيا يف إرساء النموذج التنموي املغريب

د قوأود هنــا أن أذكر ابلتوصيات اليت انتهت إليها بعثة صندوق الن
الدويل اليت أجرت مباحثات مؤخرا يف إطار خطة الوقاية والسيولة 

 .الوي أاتحته املؤسسة املالية الدولية للمملكة املغربية

إن أهم خالصاهتا تتجسد يف التوصية ابيإصالحات اهليكلية من 
أجل حتسني احلكامة وحماربة الرشوة وتقليص الفوارق اجلهوية 

عم اليت تصيب الشباب والنساء ود واالجتماعية والبطالة، وخاصة
الرتبية؛ وحينما نـتـمعن يف هوه التوصيات، جند أهنا تتماهى مع 
التشخيص واخلطط واملشاريع اليت اعتمدها املغرب منو عدة 

 .سنوات بتوجيهات من جاللة امللك

 السيد الرئيس،

إنــنـــا نعيش يف عصر هناية ايإيديولوجيات، وبروز عصر التنمية  
امة واملواطنة وحقوق ايإنسان، حيث يرتفع صوت املواطن واحلك

دفاعا عن حقوقه وكرامته، مستفيدا من ايإمكانيات اهلائلة اليت 
تتيحها التحوالت الرقمية للتعبري عن معاانته وآالمه ومطالبه 

 املشروعة يف العيش الكرمي والعدل االجتماعي واملؤسسايت؛

طنا شرق العريب، ويف حميإن احلركات االجتماعية القوية يف امل
املغاريب، تؤكد من خالل خطاابهتا ومطالبها هوا التوجه؛ واحلــمد 
هلل، فإن املغرب بتوجيهات حكيمة ومتبصرة من جاللة امللك،  
كان سباقا يف الفهم والتكيف مع هوه التحوالت، إذ طور دستور 
اململكة ليصبح من أرقى الدساتري الدقمقراطية على مستوى 

لتعميق ضمان ممارسة فعلية  نا، والوي شكل أرضيةمنطقت
للحرايت العامة واملواطنة والدقمقراطية التشاركية مع منظمات 
اجملتمع املدين، إضافة إىل إصالحات مهمة يف جمال منظومة 
احلكامة والرقابة من خالل إحداث عدد من مؤسسات احلكامة، 
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ن ومتابعة م وهكوا فإن هوا العمل ايإداري ايإستباقي مببادرة
جاللة امللك، إىل جانب اليقظة األمنية الشاملة يف بالدان قد 

العام الوي يعد الشرط األول  االستقرارسامهت يف ترسيخ 
 .واألساسي للنهضة التنموية

 السيد الرئيس،

أمامنا حتدايت ورهاانت كربى وعلى رأسها احلفاظ على مكاسبنا 
خبطوات  التنمية الشاملةومتاسكنا وضمان دقمومتها وتسريع وترية 

 اثبتة، لتنتقل بالدان إىل مرحلة اثنية بنموذج تنموي جديد وبنفس
، االلتزامو مؤسسايت متجدد وكفاءات وطنية مشهود هلا ابلفعاليات 

، خطوة أوىل 0202ويعترب مشروع القانون املايل احلايل لسنة 
ظل  النوعي وإرادي، مشروع مت تقدقمه يف االنتقالللشروع يف هوا 

معطيات ومؤشرات وفرضيات حتتاج لقراءة نوعية، ضمن سياق 
عام وطين وحميطي ودويل يتسم بصفة عامة ابالضطراب والتململ 
وضعف التحكم يف مدخالته أوال ويف خمرجاته ابلنتيجة، وفيما 

 :يلي بعض من هوه املؤشرات

، من مجلة من 0202ينطلق بناء مشروع القانون املايل لسنة 
تتسم بصفة عامة ابلتفاؤل احلور، وال تزكيها كليا الفرضيات 

املؤشرات واألرقام الصادرة عن مؤسسات وطنية أخرى، كبنك 
املغرب وأرقام املندوبية السامية للتخطيط أو بعض دراسات اجمللس 

، ومن أهم 0254كالتقرير األخري لسنة   واالجتماعي االقتصادي
 :هوه الفرضيات

 .%1.9م املتوقع يف معدل النمو الداخلي اخلا -
 .مليون قنطار من احلبوب 92احملصول الزراعي املتوقع يف  -
 .دوالر للربميل 69سعر البرتول  -
 .درهم 9.1صرف الدوالر مقابل  -

بدون احتساب  1.1الطلب اخلارجي املوجه للمغرب  -
 .الفوسفاط ومشتقاته

حنن أيضا متفائلون ومستبشرون خريا مبوسم فالحي جيد 
ات مطرية منتظمة، هللا يعطيها لنا على قد النفع مبشيئة وتساقط

هللا واحليطة واحلور من أسس حسن التدبري، كما مت تسجيل تراجع 
و سنة  0254ما بني سنة  االقتصاديطفيف يف معدل النمو 

وذلك بسبب  %0.9إىل  %1من  ابالنتقال، وذلك 0259
اتج نتراجع حماصيل احلبوب، مع تسجيل استمرار ارتفاع ال

خالل السنة اجلارية مقابل  %1.1الداخلي الغري فالحي بنسبة 
، كنتيجة لألداء اجليد للسياحة والنقل 0254هناية سنة  0.6%

رسة هناك منافسة ش والصيد البحري والطاقة واملعادن، نتوّكر أن
بصفة عامة ويف سوق الصادرات بصفة  ةريتجايف األسواق ال

لبا وجات كاحلوامض مما يؤثر سخاصة، ووفرة يف عرض بعض املنت
 .على الطلب اخلارجي، كما نتمىن أن ال يتأثر سعر صرف الدرهم

مقابل العملتني للمرجعيتني الدوالر واألورو، يف حالة املرور إىل 
املرحلة الثانية من التعومي التدراجي للدرهم حسب ما صرح بولك 

حلاصل يف ا وايل بنك املغرب، كما أننا لسنا مراتحني إىل الرتاجع
 وترية حتويالت مغاربة العامل يف األشهر األخرية واملفروض أن نتعّمق

يف فهم أسباب هوا الرتاجع، ملا هلوا املصدر من أمهية مالية 
واقتصادية واجتماعية وتضامن أسري بني مغاربة العامل وأسرهم 

 اراتاالستثمداخل الوطن، نفس املالحظة تنطبق على تراجع 
اشرة، رغم إاجابية مؤشر مناخ األعمال وحتسن درجة اخلارجية املب

املغرب يف يف السلم الدويل املعتمد من قبل صندوق النقد الدويل 
لقياس مناخ األعمال، وهنا أريد أن أنوه ابلدرجة اللي انتقل هلا 

وأريد أن ،  "sDoing Busines"يف 11إىل  504املغرب من 
ربية الكفاءات املغ هو نتيجة اجتهاد بعض االنتقالأقول أن هاذ 

دايش بعدا فواحد القطار اغم أننا كنعرفو أن القطاعات ما غر 
بنفس السرعة، ختيلوا معي السيد الوزير أن مجيع القطاعات 

 51كون را احنا اليوم يف   11خوات نفس السرعة كنا هاذيك 
 .52وملا ال  54وال 
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جم حأما يف موضوع الضغط الضرييب ومؤشره املعتمد عامليا بقياس 
الضرائب املباشرة وغري املباشرة املفروضة على األفراد والشركات 
مقارنة بقيمة أن الناتج احمللي ايإمجايل، فإن بلدان تصنف ضمن 

من من بني أعلى الدول العربية يف العبء  00البلدان العربية 
مث املغرب  %01.9وموريطانيا  %09.0الضرييب بعد دجيبويت 

بنان، السودان وآخرها الكويت، هنا تليها اجلزائر، ل 02.9%
السيد الوزير كنبغيو نفتحو واحد القوس العبء الضرييب جرت 
سنواي أثناء مناقشة القانون املايل كنجيو كناخوو واحد الفرتة كبرية 

كنعرفو كيفاش هنبطو منو و و  من املناقشة دايل هاذ العبء الضرييب
رييب، عش الوعاء الضأبن احنا ما قمكنش لنا هنبطو منو إيال ما توس

وهوا ما تشتغل عليه احلكومة مؤخرا، طلب واحد السيد الوزير، 
اشتغلنا معكم يف مدونة الضرائب واشتغلنا معكم يف مدونة 
اجلمارك، نتمىن أنكم جتيبو لينا مدونة اجلباايت احمللية، مدونة 

السيد  taxes 12صعيب القراية هلا وصعيب الفهم دايهلا، 
ت فظ و..، حىت تعيا وغادي تزكل، اليوم املقاوالالوزير، تبقى حت

ما  الصغرى تعاين من هاذ الضرائب، إيال جينا حسبنا غري أقل
قمكن انخوو من مقاولة صغرى كمقاهي كامسيتو راه عندهم واحد 

متابعني، وشي ما كيخلصش حبال شي،   les taxes دايل 4
ملقاولة ا كل واحد كيفاش كيقرا هواك املفهوم، بغيتوا تالنصيوا

 السيد السيد الوزير كاين بعض الضرائب اللي كاينني فهاذ املدونة
qui sont injustes وكنعتربوها ظلم يف حق املقاولة ،
 la taxe de terrain non وكنتكلم ابخلصوص على

bâti وأنتما كتعرفوا األثر دايهلا على املقاولة نتمىن بعد ،
يزت األجواء مت لنا للنقاش التوصيات دايل املناظرة أنكم جتيبوها

 0202العامة املوازية واملؤطرة يإعداد مشروع القانون املايل لسنة 
بتوجيه جاللة امللك، لثالث خطب متتالية تصب يف نفس االجتاه 
ايإصالحي والتنموي لبالدان بعد مرور عشرين سنة كاملة من توليه 

 .عرش أسالفه املنعمني

عتاد، الوي أعلن فيه جاللة يوليوز امل 09خطاب العرش ليوم 
امللك، عن هناية مرحلة والشروع يف ولوج مرحلة اثنية، بنفس 
مؤسسايت جديد ووترية عمل سريعة وفعالة، وأولوايت مرحلية 
تستدعي كفاءات نوعية حكومية، وإدارية وتدبريية، مالئمة ملواكبة 
املرحلة اجلديدة، اليت يؤطرها منوذج تنموي اقتصادي واجتماعي 

تدبريي، تتحقق معه العدالة االجتماعية واجملالية وتكافؤ الفرص و 
وإدماج مجيع الفئات االجتماعية واملهمشة، خصوصا الشباب 

 .واملرأة والنشطاء يف االقتصاد الغري املهيكل

على إيقاع  0202وفعال متت إحالة مشروع قانون املالية لسنة 
 طاعاتالق عبتجميميالد حكومة جديدة هبندسة مغايرة، تتسم 

املنسجمة واملتكاملة حتت مسؤولية عدد حمدود من الوزراء وإلغاء 
 .لكتاابت الدولة عكس ما يتوقعه البعض

ونعتقد يف فريقنا أن هوا التوجه الرتشيدي اجلديد للهندسة 
احلكومية، يتضمن رسالة واضحة تقوم على العقلنة والرتشيد 

لتفعيل املنتج  احملكم واوااللتقائية، ضماان للتنفيو اجليد والتدبري
للسياسات العمومية والقرارات احلكومية، وتتبع آاثرها وجناعتها 

م وخمرجاهتا، بتفعيل احملاسبة واملساءلة على مجيع مستوايت التنظي
 .احلكومي وايإداري مركزاي وترابيا

كما متيزت األشهر األخرية بسلسلة من اللقاءات العلمية   
ة متخضت عنها خمرجات وخالصات واالجتماعية واالقتصادي

جديرة أبخوها بعني االعتبار يف إغناء مناقشتنا ملشروع القانون 
 .املايل وجتويد مقتضياته وتدابريه

نوكر منها على سبيل املثال، أنه انعقد مبدينة مراكش حتت الرعاية 
السامية لصاحب اجلاللة، مؤمتر مراكش الدويل حول العدالة، يف 

ول موضوع "العدالة واالستثمار: الرهاانت دورته الثانية ح
 0259أكتوبر  00و 05والتحدايت"، وكولك خالل يومي 

حبضور مسؤولني حكوميني ورؤساء جمالس عليا ورؤساء نياابت 
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عامة وممثلي هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية وطنية ودولية 
ومسؤولني قضائيني وإداريني وقضاة وبرملانيني وأساتوة جامعيني 

 .ويني وإعالميني وسياسيني ونقابيني من خمتلف دول العاملومجع

مت تنظيم هوه التظاهرة العلمية العاملية يف ظل مناخ اقتصادي عاملي 
يعاين من عدم االستقرار وضعف االستثمار، وجلوء خمتلف 
األنظمة االقتصادية إىل سن سياسات محائية لتعزيز قدراهتا 

شغيل ودعم تثمار خللق فرص التالتنافسية واحلفاظ على وترية االس
املقاوالت وتنشيط الدورة االقتصادية واالخنراط يف التنمية 

 .املستدامة كقاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

وقد نـــوه املشاركون ابلرسالة امللكية التوجيهية، واليت مت اعتمادها  
أن دمة بشكورقة عمل للمؤمتر، لــما محلته من مضامني جد متق

 .العدالة ومحاية االستثمار موضوع

 0259وقد متخض عن هوا احلدث إعالن مراكش لسنة 
وذلك  ،"الرهاانت والتحدايت :العدالة واالستثمار" حول

 :خبصوص أربع حماور أو مداخل لتحقيق هوه املعادلة

  حتديث املنظومة القانونية لألعمال كمدخل لتوفري بيئة
 .ستثمارجلوب وتشجيع ومحاية اال

 دور القضاء يف حتسني مناخ االستثمار. 
 توظيف تكنولوجيا املعلوميات لتدبري منظومة العدالة. 
  رهاانت التكتالت العاملية ودورها يف حتقيق التكامل

 .واالندماج االقتصادي واالجتماعي والقانوين يف عامل اليوم

هر ش انعقاد املناظرة الوطنية الثالثة حول ايإصالح اجلبائي بداية
مــاي املنصرم وما متخضت عنه من خالصات وخمرجات مهمة 

 .جدا

انعقاد املناظرة الوطنية حول التجارة والصناعة مبراكش هناية شهر 
أبريل، واليت كانت مناسبة لصدور جمموعة من التوصيات الوجيهة 

والعملية معربة عن منظور نسيج اقتصادي وصناعي وجتاري ممثل 
 .جلميع جهات اململكة

املتعلق  15.59الشروع يف تنزيل مضامني القانون ايإطار رقم 
ابلرتبية والتكوين والبحث العلمي، كورش إصالحي وطين عميق 
وواعد ملستقبل إصالح منظومتنا التعليمية والتكوينية، يإعداد 
وأتهيل جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التنمية 

   .تقبليةاملستدامة ومواجهة التحدايت املس

 السيد الرئيس،

لقد كانت املسألة االجتماعية حاضرة بقوة يف مناقشة مشروع  
القانون املايل، سواء يف جلنة املالية أو يف اللجان األخرى، إىل 
جانب الرهاانت األخرى اليت تواجهنا وحتيط بنا وهي جلية، ويف 

 :مقدمة هوه التحدايت

 ية واجملالية؛عمق الفوارق والتفاواتت االجتماع    -
 حتدي االستثمار املنتج لفرص الشغل؛    -
 أوضاع الشباب ومتطلبات األجيال الصاعدة؛    -

تعزيز الثقة يف املؤسسات الوطنية والرتابية ويف ايإدارة     -
 .العمومية

إن التصدي ملعاجلة هوه األولوايت يشكل الشغل الشاغل 
االجتماعية، تصادية و واملشرتك ملختلف الفعاليات السياسية واالق

ابالنكباب على رفع مستوى التعبئة واجلهود، هبدف تسريع 
وتعميم املسار التنموي لبالدان، بنفس جديد ورؤية اجتماعية 

وإدماجية جلميع الفئات اهلشة واملناطق املهمشة  اندماجية
 .واملعزولة

نعتقد يف فريقنا أن احلكمة والغاية من إعالن صاحب اجلاللة، 
جعة منوذجنا التنموي وعزمه تشكيل جلنة خاصة يإعداد عن مرا

النموذج التنموي املطلوب للمرحلة املقبلة، يدخل يف صميم معاجلة 
يت حتد والفراغات ال لالختالالتهوه املفارقات والتصدي الفعال 
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من جدوى حجم اجلهود املالية والبشرية والتنظيمية، املوجهة 
 .ات السننيللقطاعات االجتماعية على مدى عشر 

هوا ابيإضافة إىل مواصلة تسريع اجلهوية املتقدمة ودعم 
اختصاصاهتا وتوازهنا، لتساهم فعليا يف احلد من الفوارق 

اد اجتماعي اقتص النبثاقواالختالالت اجملالية، وتوفري مناخ جيد 
 اجلهوية املادية منتج للثروات واستثماروتضامين جهوي، 

 .والالمادية

لتوازن لتنظيم الرتايب اجلماعي رافعة أساسية يإعادة اتعترب اجلهات وا
إىل اجملال، وتوطني املشاريع املنتجة لفرص الشغل، والتشغيل 
الوايت، وتثمني الرأمسال اجلهوي والرتايب بشكل عادل ومنصف، 
وتوفري املناخ املالئم النطالق جيل جديد من املشاريع واملبادرات، 

ت الصغرية جدا والصغرية وانبثاق جيل جهوي من املقاوال
واملتوسطة، ببعد حملي يراعى يف دعمها ومواكبتها إدماج الطاقات 
اجلهوية، خصوصا الشبابية منها، من خراجني أو نشطاء يف القطاع 
الغري املهيكل، وذلك جتسيدا لاللتقائية امليدانية بني اجملهود 
التنموي الوطين وبني خصوصيات وحاجيات كل جهة من 

 .جهاتنا

لقد اتبعنا بكل اهتمام عروض السيد الوزير القيمة،  :خامسا
وأجوبته املباشرة والغري املباشرة، وقرأان الواثئق املصاحبة ملشروع 
القانون املايل بكل عناية ومسؤولية، وتوصلنا إىل أن هوا املشروع 
يتضمن تدابري ومبادرات تتسم ابلشجاعة واليقظة، الالزمتني 

طروحة، ومنها رهـــــان الثقة، وتشجيع ملواجهة التحدايت امل
االستثمار، ودعم املقاولة الصغرى واملتوسطة اليت تساهم بشكل 
رئيسي يف اجملهود اجلبائي ورفع وترية النمو االقتصادي، وإاجاد 
فرص الشغل، وإنتاج الثروة لتشغيل الشباب وإدماجهم يف الدورة 

 .ايإنتاجية

جلديدة تضمنها مشروع القانون جمموعة من ايإجراءات والتدابري ا
، لتعزيز الثقة بني دافعي الضرائب 0202لسنة  92.59رقم 

منها ذات طابع مايل  4 وايإدارة الضريبية وإنعاش االستثمار،
وثالثة ذات طابع نوعي، وهي كلها منبثقة عن التوصيات الصادرة 

قة ثعن املناظرة الوطنية الثالثة حول اجلباايت، وهادفة إىل تقوية ال
بني ايإدارة وامللزمني والسري على أسس جديدة يف إطار ايإمتثال 

ابلتسوية الطوعية للوضع الضرييب  الضرييب، ويتعلق األمر،
للشركات، توسيع نطاق تطبيق طلبات االستشارة الضريبية 
السابقة، وإلزامية تنظيم مناقشة شفوية تواجهية بعد عمليات 

 .شعار ابلتصحيحاملراقبة الضريبية للشركة قبل ايإ

يف تفاعل السيد الوزير مع أسئلة أعضاء جلنة املالية والتنمية 
من امليزانية  %12االقتصادية، أن هوا املشروع خصص أزيد من 

من املناصب املالية لقطاعي  %41العامة للدولة، وأكثر من 
مليار درهم لتقليص الفوارق  54الصحة والتعليم، ومت ختصيص 

 .دعم القدرة الشرائية للمواطننيمليار درهم ل 06و

ال يسعــنا إال أن ننوه هبوه األرقام والنسب احملرتمة واملعربة عن 
، إضافة إىل الرؤية 0202الرؤية االجتماعية املؤطرة مليزانية 

االقتصادية املعرب عنها ابلتدابري املوجهة ابألساس لدعم االستثمار 
 بري وااللتزاماتواملقاولة جبميع أصنافها وغريها من التدا

 .وايإعفاءات اليت سبق التداول يف شأهنا

إال أن ما يشغلنا هو االطمئنان على فعالية وجدية تنفيو وتفعيل 
وترمجة هوه األرقام من منطق الكم الرقمي، إىل منطق الفعل 
االجتماعي وتصريفها إىل خمرجات منتجة آلاثرها 

 .ينيةوفق برجمة زمنية وتوط واالقتصادية االجتماعية

لقد علمتنا التجارب، واملمارسة السابقة أن األرقام والنسب 
تشكل نوااي حسنة والتزامات قانونية، تقاس مبا يتحقق من قيم 
مضافة على أرض الواقع، بصرفها وتوليد آاثرها االجتماعية 
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واالقتصادية والنفسية على األفراد وعلى النسيج االجتماعي 
 .واالقتصادي املستهدف

ادان أن إعمال مبدأ احملاسبة واملساءلة وتقدمي احلساب، يف اعتق
مليزانيات يلزم مجيع املستوايت التنفيوية والتفعيلية والتنزيلية لبنود ا

العامة، مبواردها وحتمالهتا، من اآلمرين ابلصرف إىل املأمورين 
 .ابلتنفيو وفق مسلسل مستوايهتم

جداول  علينا، لقد الحظنا يف كثري من الواثئق اخلاصة املوزعة
تتضمن مبالغ مالية مهمة بدون برامج ملزمة لصرفها، خصوصا 
بعض الصناديق واحلساابت اخلصوصية، وإن مناقشتنا املالية 
ستبقى بدون معىن إذا مل تكن األرقام املالية املعتمدة يف امليزانية 
املصادق عليها ال تقابلها إجنازات وحقائق وأجوبة انطقة، كما 

 .وكيفا

ر قد بكل تواضع، أن مضامني قوانني التصفية اليت أتتينا أبثونعت
الحق على تنفيو امليزانية بشكلها احلايل، تقتصر على املوازنة 
الرقمية والعددية، وال تربز اجلوانب األخرى ملا وراء األرقام، لوا متر 
مرور الكرام، وال تثري اهتماما كبريا عند عرضها للمناقشة، 

 .يوخصوصا صدقية التنف

ومن هنا نود أن نتطرق إىل بعض التعـــــــديالت اليت تقدم هبا فريق 
التجمع الدستوري، تعديالت منطلقة انطالقا من املناظرة الوطنية 
األخرية، وانطالقا من االجتماعات اللي دارها الفريق مع عدة 
مجعيات دايل املقاوالت من مجيع األصناف دايهلا، سوف أبدأ 

ل التجار الصغار، وهو اللي كان سبب دايل أبول طلب كان داي
 45، كان واحد الفصل 0254احلراك اللي عشناه يف هناية سنة 

دايل رقم املعامالت دايل هاد  le plafond اللي كيحدد
 le مليون الدرهم، لعلمكم أن هاد 5التجار الصغار يف 

plafond  وما متش التغيري دايلو، وحنا  5941حتدد يف سنة ،
ماشي  5941مليون درهم دايل  5لفرق، قلنا أبن هاد كجميع ا

، وكان من الالزم أننا نقدمو 0202مليون درهم دايل  5هي 
تعديل يف هوا الباب، وحقا تقدمنا بتعديل اللي استطعنا من 

مليون درهم،  0 مليون درهم ل 5خالله أننا نطلعو هديك 
هم، ألف در  012وابلنسبة ملقدمي اخلدمات اللي كانت عندهم 

مليون درهم، وكنظن أن هوا عمل ممتاز  5استطعنا نطلعوها ل 
  .دارو اجمللس يف حق هوه الشرحية من التجار

اثنيا، قراءتنا للمدونة دايل الضرائب، كنشوفو مدونة الضرائب 
قدها قداش، ومافيهاش حىت شي حاجة للطبقة املتوسطة، قلنا 

 قرتحو هوقمكنا نالبد أننا نقرتح شيء هلوه الطبقة، وأحسن شيء 
السكن  كنعرفوا أبن ملي كتبيع املسكن الرئيسي دايل هاد الطبقة

دايلك كتخلص الضريبة على األرابح العقارية، قلنا على األقل 
نعفيو هاد الناس من هاد الضريبة، على أساس تبيع املسكن 

 6آخر داخل أجل ال يتعدى  الرئيسي دايلك وتشرتي مسكن
 .يات اللي تعاملت معاها احلكومةوهوا من ايإاجابأشهر، 

تعديل،  94تعديل، واحلكومة قبلت  095أذكر أن اجمللس قدم 
هوه نسبة جد مهمة فالقبول دايل التعديالت، اللي تعامل معها 
السيد الوزير بكل جترد، مراعاة ملصاحل الوطن واملواطنني، تقدمنا 

، وهوا كان طلب دايل la TVA بتعديل دايل ايإعفاء من
اجلمعيات اللي اجتمعنا هبا، تقدمنا ابلتعديل دايل ايإعفاء  بعض

من الضريبة على القيمة املضافة لألدوية دايل مرض العقم ومرض 
التصلب اللوحي، وهوه مسألة جد إاجابية، استجابت معها 

 .احلكومة

هو  اراالستثم، مشكل االستثماراليوم كنعرفوا أن املشكل دايل 
عند  une visibilité ، ما بقاتشاراالستثمالثقة يف  انعدام

املستثمر، اليوم الناس ابغية تستثمر ولكن الوضعية احلالية ال 
تشجع على ذلك، دراسة قمنا هبا داخل الفريق، لقينا أن املشكل 

د الفصول:  0د النقط،  0فني كاين؟ املشكل كاين اليوم ف
، وهو ما 09الفصل األول يتعلق مبدونة الضرائب وهو الفصل 
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طلق عليه "من أين لك هوا؟"، اليوم املواطن وىل كيخاف أنه ي
يستثمر يف شراء بعض اآلليات أو شراء بعض العقارات، ومن بعد  
كتعيط ليه ايإدارة دايل الضرائب كتقول لو "من أين لك هوا؟" 

، وهوا هو التخوف اللي وضع tu passes à la caisse أجي
هو  كاين املشكل الثاين؛ و االستثماراملستثمر اليوم كيخاف من 

الفصل دايل مدونة حتصيل الديون العمومية واحلجز لدى الغري، 
وهادي تقدمنا هبا بتعديل، مع كامل األسف مت الرفض دايلو من 
احلكومة، ماشي الرفض دايلو ولكن طلب املراجعة دايلو على 

 0أساس أن احلكومة جتيب فيه بتعديل يف السنة املقبلة، هادو 
ط اللي تقدمنا هبم فالتعديل عالش؟ على األقل ابش دايل النق

نعطيو واحد اللمسة دايل إعادة الثقة يف ايإستثمار وهاد اللمسة 
، اليوم les quatres Amnestyملسناها يف القانون املايل عرب

 les quatres Amnesty ماشي حنا اللي غنقولو واش هاد
 les ش هادمزاينني وال ما مزاينينش، اليوم اللي غيقول وا

quatres Amnesty  ،مزاينني وال ما مزاينينش هو الشارع
هو املقاوم، هو اللي غيحكم واش املسألة إاجابية أو غري إاجابية، 
هوا ال يعين أننا ملي كنقولو أبن املقاول كيتملص من الضرائب 
ال، حنن ال حنمي املتملصني من الضرائب، كاين فرق بني التملص 

ونرجعو  طاء املهنية، اليوم إيال بغينا نرجعو الثقةالضرييب وبني األخ
االستثمار وبغينا خنلقوا فرص الشغل وبغينا خنلقو بزاف دايل 

ابية ، وهوا مسألة إاجاالستثماراحلوايج، خصنا نرجعو الثقة يف 
جات هبا إدارة الضرائب، صحيح كان عندان حتفظ على واحد 

كومة ل، ولكن احلالتعديل اللي مت يف آخر حلظة يف هاد الفص
وعدتنا أنه غادي يتم التدارك دايلو يف املوكرة التقدمي التطبيقية 

 .دايل القانون املايل، اللي كتصدرها سنواي إدارة الضرائب

مت فيه  9اللي خلق ضجة، أان أذكر أن الفصل  9ابلنسبة للفصل 
توافق دايل مجيع مكوانت اجمللس، وكنتفاجا أن بعد التصويت 

ن البعض اللي كيبغي يتملص من هوا، احنا ابلعكس، دايلو، كاي

حنا كنقولو بكل فخر، أننا انقشناه ودافعنا على حقوق املواطنني، 
ومازال كندافعو على حقوق املواطن فيه، ولكن لقينا راسنا فواحد 
املعادلة صعبة، معادلة كيفاش غادي جنمعو مابني مصاحل الدولة 

نا ة اللي جا هبا اليوم، استطعومصاحل املواطنني، وأظن أن الصيغ
أننا جنمعو هبا مصلحة الوطن ومصلحة املواطن، سجلنا االلتزام 
دايل السيد الوزير، نيابة عن احلكومة، أنه غيعملو مجيع اجلهود 

سنوات؛ إذن  4ابش خيلصو هاد الدائنني داخل أجل ال يتعدى 
اليوم كايناش الش نبداو نتملصو من القرارات اللي خديناها 

 la ابألمس، جات واحد النقطة وحنا قلنا ما غندخلوش ف
polémique ولكن البد شوية جناوبوه فيها ألن هوا تعديل ،

دايل الصيد  les moteurs حنا اللي تقدمنا به كفريق، هو
دايل الصيد البحري، حنا  moteur البحري، احنا فاش جبنا

اد هل ما جبناهش كتعديل، جبناه كتوضيح، ألن القانون كيشري
حىت لنص دايل  0256النقطة، وكانت تعامل هبا ايإدارة من 

، ومت واحد التغيري نظرا لسوء الفهم دايلو، كيقولو أبن 0254
؛ les bateaux de plaisance هاد احملركات كتستعمل ف

إذن حنا كنقولو اليوم، حنا ضد منشيو فهاد التوجه هوا، هنار اللي 
اه غادي مات أن فاملوكرة التقديرية ر تقدمنا ابلتعديل، احلكومة التز 

، ابش يتم حوف les moteurs دايل هاد une liste حتط
هاد النقطة اللي كيتخوفو منها بعض ايإخوان، إذن حنا راه ماشي 
جينا فهداك التوجه، حنا جينا فالتوجه الصائب دايلو، أنه يبقى 

 .دايل الصيد البحري les bateaux يف إطار حمركات

ما مع املالحظات واالقرتاحات اليت تقدمنا هبا رفقة إذن انسجا
فرق األغلبية، وتفاعال مع املواقف اليت عربت عنها احلكومة، قمنا 
بصياغة جمموعة من التعديالت، اليت توخينا من وراءها دعم بعض 
الفئات االجتماعية ودعم استهالك األسر املغربية بشكل مباشر 

ا كانت حاضرة بقوة يف تعديالتنأو غري مباشر، كما أن املقاولة  
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وخصوصا املقاولة الصغرى والصغرية واملتوسطة، وذلك يف إطار 
 .تسهيل متويل هوه املقاوالت عرب القروض الـمعبأة لفائدهتا

جم املالية بتقدمي أرقام وبياانت توضح ح لقد تفضل السيد وزير
القروض املعبأة للمقاوالت، ونشاط الضمان لتمويل عمليات 

ث وتطوير املقاوالت املتوسطة والصغرية، إال أن املبالغ املعبأة إحدا
يف هوا املشروع تبقى دون طموحنا وحاجياتنا االقتصادية 

 .واالجتماعية واجلهوية

ويف إطار تسهيل متويل املقاوالت املتوسطة والصغرية عرب القروض 
املعبأة لفائدهتا، ذكر السيد الوزير ووضح مشكورا يف عرضه 

على أسئلة وتساؤالت النائبات والنواب يف جلنة املالية،  اجلواب
أرقاما وبياانت توضح حجم القروض املعبأة، ونشاط الضمان 
لتمويل عمليات إحداث وتطوير املقاوالت املتوسطة والصغرية، 
إال أهنا تبقى يف جمملها متواضعة ابلنسبة حلاجياتنا اقتصاداي 

 .واجتماعيا وجهواي

إصالح الوظيفة العمومية إىل القطاع  ضم قطاع نتوخى من
واملايل، أن يشكل طفرة نوعية يف حتقيق إصالح  االقتصادي

 يةاالقتصاد وتطوير ايإدارة العمومية وربط أداءها ابألولوايت
 .واالجتماعية

 ورةمتجإننا من موقعنا السياسي، كفريق مكون من حساسيات 
ماعية واليت اتنا ايإجتيف اجملتمع، وحبكم انتماءاتنا املهنية وانتماء

نتقامسها مع زمالئنا يف هوه املؤسسة املوقرة، نود أن نتقاسم مع 
لعادل ا ابالستثماراجلميع خمتلف التجارب الناجحة للنهوض 

وايإستئناس ابملمارسات الفضلى يف جمال احلفاظ على النسيج 
ايإجتماعي الوسطي، عرب متكني روافدها من مقومات الصمود 

، ومن بني هوه الروافد املقاولة املتوسطة والصغرى  ةواالستمراري
كرافعة للتنمية وحتقيق العدالة ايإجتماعية وخلق فرص الشغل 
وايإدماج ومتويل اخلزينة العامة، نسعى ونلح على استحضار هوا 

املكون السوسيو اقتصادي يف خمتلف الربامج واملبادرات، شكرا 
 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

وحدة لل االستقاليلالفريق  ابسميد الرئيس، اآلن شكرا الس
 .والتعادلية، الكلمة للسيد الرئيس نور الدين مضيان

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،
 السيدات والسادة النواب،

الحظة اليت سجلها سلفي يف املعاصرة، حول ظروف عن نفس امل
مناقشة القانون املايل وخاصة يف غياب شبه اتم ملكوانت احلكومة، 
لألسف أنه ألمهية هوا القانون وما حيمله من محوالت خمتلفة على 

القانون الوي ال يظهر، مستقبل املغرب ملدة  عدة مستوايت وهو
 احلضور مة أن يكون من بنيسنة، يعين كنا نتمىن حىت رئيس احلكو 

ألن هاد القانون ال يهم فقط وزارة املالية وال قطاعني هو قانون 
يهم مكوانت احلكومة برمتها، فلولك لألسف أنه احلكومة ال 

ملثل هوه امللفات اليت تناقش وخاصة أنه بعد  اهتمامتعري أي 
عين ي التعديل األخري احلكومة يف نسختها الثانية واليت بطبيعة احلال

تتكون من وجوه جديدة، من كفاءات بني قوسني جديدة، 
فمجلس النواب هو مدرسة لتخريج الكفاءات وتكوين الكفاءات 
فعلى األقل هاد الناس اجيوا يتكونوا يف هوه املدرسة مدرسة جملس 
النواب يعرف كيف يشتغل، فلحد اآلن هناك الكثري من الوزراء 

يوا تعيينهم، إذن فعلى األقل اجمل تطأ أقدامهم هوه املؤسسة بعد 
س يتعرفو على املؤسسة اجيوا يتعرفو على املؤسسة التشريعية وجمل
 .النواب وكيفية يعين تسري األمور واملناقشات إذن هوه مالحظة
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بطبيعة احلال، السيد الرئيس احملرتم، السيدات والسادة الوزراء أن 
ة دستورية يعين حلظهاد القانون املايل اللي كيشكل املناقشة دايلو 

 الستقاليلاوسياسية ابلغة األمهية وهي مناسبة لنعرب يف الفريق 
للوحدة والتعادلية مبجلس النواب عن اعتزازان الكبري أبمهية 
األشواط الكربى اليت قطعتها بالدان يف كل اجملاالت بفضل 
التالحم التارخيي ألمتنا ملكا وشعبا، وهو ما أفرد لوطننا الغايل 

اية يف يف ظل سياق إقليمي وعاملي غ واستثنائيامتفردا  ارااستقر 
التعقيد والتوتر، استقرار يشكل يف حد ذاته فرصة مثينة لبناء 

ومسو القانون وترسيخ حقوق ايإنسان، مسلحني يف  املؤسسات
ذلك ابيإمجاع الوطين املطلق حول ثوابتنا الدستورية، ويهمنا هنا 

اعها حدة صف أمتنا وصمودها يف دفأن نعرب عن اعتزازان الكبري بو 
املستميث عن قضيتنا األوىل، قضية وحدتنا الرتابية املقدسة، وهي 
معركة ال هوادة فيها، سواء تعلق األمر جبهاتنا اجلنوبية اليت أضحت 
تنعم مبقومات التنمية املستدامة، تتوجها املشاركة الفاعلة لساكنة 

ة أو يف تدبري اء والتنمية الوطنيالصحراء املغربية سواء يف دينامية البن
الشؤون السياسية والتمثيلية احمللية، وهو ما أصبح حمط إشادة من 
 اجملتمع الدويل واحلقوقي أو كوا مدينيت سبتة ومليلية املغربيتني

احملتلتني واجلزر اجلعفرية، مؤكدين أن منطق التعايش والتعاون الوي 
يا شمالية اسبانيا اترخييربطنا مع جارتنا ايإسبانية، جارتنا ال

وجغرافيا ال قمكن أن يكون على حساب االنتقاص من سيادتنا 
ووحدتنا الرتابية، كما نعرب عن اعتزاز الكبري ابلقرار األممي األخري 
بشأن الصحراء املغربية، والوي أكد مرة أخرى على أن مقرتح 
املغرب بتمكني ساكنة الصحراء املغربية من حكم ذايت يف إطار 

لسيادة املغربية هو مشروع ذي جدوى وذو مصداقية، مع التأكيد ا
على ضرورة أن يكون احلل واقعيا وعمليا ومستداما، وهو ما قمثله 
 املقرتح املغريب للحكم الوايت الوي ندعو إىل التسريع بتنزيله، وال
يفوتنا هنا إال أن جندد التقدير واالعتزاز بقواتنا املسلحة امللكية 

ت قيادة جاللة امللك، القائد األعلى للقوات املسلحة الباسلة حت

امللكية، على ما تبوله من تضحيات وطنية استثنائية للدفاع عن 
حوزة الوطن ومحاية حدوده، وكما حنيي عاليا رجال األمن والدرك 
امللكي والقوات املسلحة والوقاية املدنية على ما يبولونه من 

 .خدمات جليلة لفائدة هوا الوطن

ما ال تفوتنا هبوه املناسبة، أن نندد ابلعمل ايإجرامي والفعل ك
للمملكة املغربية،  معاديةالشنيع الوي أقدمت عليه شرذمة 

مسحت لنفسها بتدنيس العلم الوطين ابلعاصمة الفرنسية ابريس 
ة للمس بمؤخرا، ونعتربه سلوكا مقيتا ومرفوضا وخطا أمحر ابلنس

 .هبوا الرمز الوطين الغايل

يد الرئيس، إن صون مقومات ايإنسية املغربية مستمدة من الس
اتريخ أمتنا ايإسالمية وحضارهتا، واليت تواجه اليوم حتدايت مجة 
ا تفرضها خارجيا نتائج العوملة وأتثريات الثورة التكنولوجية، وداخلي

نزعات شاذة حتاول جاهدة خلق األزمة حول اهلوية الوطنية، وهي 
وحدة ابلرفض املطلق، مستندة يف ذلك على نزعة تواجهها األمة م

ثقتها املطلقة يف مؤسسة إمارة املؤمنني، واليت شكلت عرب التاريخ 
 .واألمن الروحي للشعب املغريب االستقرارأحد أبرز عناصر 

ولولك ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية، نؤكد أن حزب 
 ، وإذ يدين كل األعمال واملمارسات اهلادفة للمساالستقالل

ابلشعور الوطين، وثوابت األمة، فإنه سيقف يف مواجهة كل 
املشاريع اهلدامة حتت غطاء احلرايت الفردية أو حقوق ايإنسان 
املفرتى عليها، واليت حتاول التشويش على هويتنا ومنظومة قيمنا 

 .اجلامعة كما حسمه دستور اململكة

ده عالسيد الرئيس، نناقش مشروع قانون املالية كآخر مشروع ت
وتنفوه هوه احلكومة، وهلوا السبب وجب أن نفتح النقاش حول 

نة اليت سوف تؤطر االستحقاقات املنتظرة س ،االنتخابيةالقوانني 
واليت ستشمل االنتخاابت اجلماعية واملهنية وانتخاابت  0205

جملس النواب وجملس املستشارين، وذلك منو اآلن حىت يكون لنا 
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اد واملسؤول لتحسني الرتسانة متسعا من الوقت للنقاش اجل
القانونية مبا فيها التقطيع االنتخايب، كل ذلك لضمان عملية 
انتخابية سليمة ويف مقدمتها إقرار هيئة مستقلة لإلشراف على 
االنتخاابت، كما سبق وأن تقدم الفريق االستقاليل هبوا املقرتح 

 .خالل الوالية التشريعية السابقة

 السيد الرئيس،

االستقرار الوي تنعم به بالدان، نعمة نتحمل مجيعا نعم إن 
الوطنية  مسؤولية تثمينها وحتويلها إىل فرصة لتعزيز الثقة يف جتربتنا

الرائدة ابملنطقة، عرب خلق مزيد من الثروة وحتقيق العدالة اجملالية 
واالجتماعية يف توزيعها، جزء مهم من هوه املسؤولية هي يف الواقع 

كومة ابعتبارها متلك السلطة الدستورية تقع على عاتق احل
الكاملة، لتقدمي أجوبة دايل لإلشكاالت املطروحة، لكن لألسف 
الشديد، فإنه أضحى من الواضح للجميع أن احلكومة احلالية اليت 
ولدت والدة قيصرية، ال تقدر قيمة هوه النعمة، وتكتفي 

، سريعا ان، بل ومضللة أحياةابالختباء وراء أرقام ومؤشرات منتقا
ما تتكسر أمام صخرة الواقع املرير، وال جتد هلا ارتدادا يف اجملتمع 

 .وال أثرا ملموسا على املعيش اليومي للفئات اهلشة بصفة خاصة

بل إننا اليوم، أمام جتربة حكومية ختلت ابلكامل عن دورها يف 
مواجهة األزمة اخلانقة املتعددة األوجه، وانربت لسباق االنتخاابت 

قبلة بدل ايإعداد اجليد هلا، مهدرة بولك زمنيا زمنا سياسيا امل
وتنمواي مثينا ومتجاهلة كل التوجيهات امللكية املستمرة الرامية إىل 
إعادة جتويه احلكومة حنو األولوايت احلقيقية، بل أن جاللة امللك، 
دعا صراحة خالل ترأسه الفتتاح الدورة التشريعية احلالية إىل جتاوز 

ات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات، وهو أمر لألسف الصراع
الشديد مل يتحقق، حبيث استمرت احلكومة يف هدر الزمن 
السياسي وإضعاف العمل السياسي، عرب تضييع العهود اليت 
رفعتها مبناسبة انتخاهبا أو مبناسبة تنصيبها من طرف الربملان، 

ت شعاراته ولفأضحى الربانمج احلكومي متجاوزا بل وهامشيا، وحت

إىل وعود جديدة حلمالت انتخابية سابقة ألواهنا، لتتأجل معه 
آمال فئات عريضة من الشعب املغريب، الوي صوت لكثافة هلوه 
احلكومة، فهل الزالت هوه احلكومة تعكس نتائج صناديق 
االقرتاع؟ هوا السؤال، طبعا ال، فقد توالت ايإعفاءات امللكية 

عقد األغلبية وعلى األقل على بشكل غري مسبوق، وانفرت 
مستوى العمق وال على الشكل، وأضحى التحالف شتاات بل 
أضحينا أمام حكومات داخل احلكومة الواحدة، وراعت 
األولوايت بل اتهت، وهو ما جعل جاللة امللك، يف مناسبات 
عديد يدعو احلكومة الختاذ تدابري وإجراءات استعجالية، وإىل 

ي ياسات العمومية، بل تبين منوذج تنمو تبين جيل جديد من الس
جديد، لكن دون حترك حكومي، حيث مضت سنتني دون أن 
تفتح احلكومة حوارا وطنيا موسعا ملناقشة هوا املوضوع، طبعا ال 

اآلن القوة السياسية األوىل داخل  التكنوقراطوقد أضحى حزب 
ة ءاحلكومة، بعد أن غادر عشرات الوزراء حبثا عن النجاعة والكفا

وايإبداع اليت انشدها جاللة امللك، لكن بعدما خفضت احلرب 
غري املسبوقة بني وزراء احلكومة يف نسخته السابقة ووزرائها 

يلة بدون طو  املنتدبني وعدد من كتاب الدولة الوين يظلوا ألشهر
 مهام توكر اللهم حضور أشغال اجملالس احلكومية؛

مخس قطاعات حكومية، أبربع و  وزراء super أضحينا اليوم أمام
أبربع كتاب عامني وعشرات املديرايت ومئات األقسام واملصاحل 
واملقرات والربامج إىل آخره، بل إنه من املضحك واملبكي يف أن 

مله بدون تكليف قبل أن يتدارك اواحد أن ظل قطاع حكومي بك
وزير آخر يف آخر  superرئيس احلكومة ويلحقه كولك ب

ل امة مبا فيهم ايإتصال مبا فيهم جمموعة دايحلظة، مبا فيهم احلك
القطاعات، طبعا مل تعد هوه احلكومة تعكس يعين نتائج صناديق 
ايإقرتاع بعد أن أعلنت فشلها أمام لوبيات الفساد واقتصاد الريع 

الرانن الوي منح ثقة ماليني الناخبني، حيث ابلرغم  ذلك الشعار
املرتبة  ملغرب ال زال حيتلمن ايإصالحات الدستورية الكبرية، فإن ا
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عامليا يف مؤشر الفساد الوي أصدرته منظمة الشفافية العاملية،  91
واليت أكدت أن الفساد يعترب التحدي الرئيس يف منطقة الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا، حيث يستمر تضارب املصاحل يف اهليمنة 

 ؛االقتصادعلى مفاصل 

رزته يعين، تعكس ما أف طبعا مل تعد احلكومة تسوي ما أفرزته،
، ألن كثريا من امللفات اليت كانت شعارات االقرتاعصناديق 

انتخابية مت أتجيلها أو جتاهلها، أين احلكومة إذن من ملف 
إصالح التقاعد؟ الوي ال زال يقبع حتت هتديد عجز بنيوي يهدد 

  0206ابلقضاء على تقاعد مئات اآلالف من املتقاعدين يف أفق 
ارير احلكومة نفسها ابلرغم من ايإصالح اجلزئي كما تقول تق

الوي أدى فيه املوظف العمومي تكلفة كبرية جدا، أين احلكومة 
من إصالح ايإدارة اليت ال زالت تقبع حتت وطأة الرشوة 
ا والبريوقراطية؟ فأمتىن السيد الوزير بعد اهليكلة اجلديدة وإضافة هو

الحات نرى قريبا بعض ايإصأن  واالقتصادالقطاع إىل وزارة املالية 
أو على األقل بعض ايإشارات يإصالح ايإدارة وترشيدها؟ أين 
احلكومة من ملف حتقيق ايإصالح الضرييب؟ أين احلكومة من 
ملف تنزيل اجلهوية املتقدمة؟ أين احلكومة من ملف حتقيق التنمية 
القروية املستدامة اليت ضاعت بني ثنااي إجراءات مشتتة وانتقائية؟ 
الكل يتبىن اآلن لألسف تنمية العامل القروي، لكن على أرض 
الواقع هناك برامج مشتتة ال تتقاطع أبدا، إذن فالضحية األوىل 
هو تنمية العامل القروي بربامج هنا وهناك، فال زالت هناك البادية 
تعاين من خصاص ال يف الصحة وال يف التعليم وال يف الطرق، وال 

 يف املاء؛

ابل، أنه كما استمعنا أن هناك برامج كثرية وهناك ولكن ابملق
وه هل االستثماراتاستثمارات عظمى، لكن ال وجود ألثر هوه 

املبالغ اليت تقدر ابملاليري من الدراهم على أرض الواقع، رغم عدد، 
يعين، رغم هاد املاليري اليت تقدر ابملاليري لألسف ملي كنمشي 

ى التشغيل تمع وعلى التخفيف وعلللبادية وال األثر دايهلا على اجمل

ال وجود هلا، مما يؤشر بشكل واضح أن هناك سوء التدبري وسوء 
تلك املبالغ، يعين، يف املكان املناسب احملدد هلا، أين  استعمال

احلكومة اليت من ملف إعادة الثروة؟ احلال توزيع الثروة بعد أن 
ث الالعمومي يف ث االستثمارسقطت يف فخ تركيز مزيد من 
اجلهات اليت تنعم بطبيعة  50جهات، ثالثة اجلهات فقط من 

احلال ابملشاريع الكربى واليت بطبيعة احلال تؤكد مجيع املؤشرات 
مة  العمومي؟ أين احلكو  االستثمارأبن هي اليت املستفيدة من 

 كولك من ملف املشاركة السياسية الواسعة ألبناء اجلالية املغربية؟

 السيد الرئيس،

اقشة مشروع قانون املالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، إن من
ينتظر خالهلا عموم الشعب املغريب أن حتمل إجراءات وحلوال 
انجعة ومبدعة ملشاكلهم، ونناقشه كنواب لألمة وحنن حمملون 
بعدد من القضااي واهلموم واملطالب ايإجتماعية احلارقة، وكم يكون 

ما سيتغري وأن بعض األمل  كل سنة أن شيئا أملنا دائما كبري
سيتسرب بني سطور هوه املشروع، لكن الواقع صادم والرهان 

مشاريع من عمر حكومتكم مل حيمل ما قمكنه أن  4يعين  4على 
حيقق النهضة التنموية اليت نطمح إليها، واليت تتزايد احلاجة إليها 
بفعل ضغط الطلب االجتماعي، لوا ومن موقع مسؤوليتنا التارخيية  
كمعارضة وألن الوضع االقتصادي واالجتماعي واحلقوقي ببالدان 
مقلق، وألننا نفضل االنتصار دائما للوطن وعدم لعب دور النعامة 
يف مواجهة األزمات، وأمام االرتباك احلكومي وغياب الرؤية 
واضحة، فإننا نقول لكم أن هوا املشروع سيكرس أزمة الثقة يف 

الية قيد الدرس اليوم، واألخري حكومتكم، وأن مشروع قانون امل
عمليا يف عمر حكومتكم سيكرس األزمة وسريهن مرة أخرى 
مستقبل األجيال القادمة لسنة أخرى، بل إنه يف تقديران انتكاسة 
وعمل يغيب عنه ايإبداع يف صناعة احللول اجلورية، وبلغة أوضح 
فقدمت بوصلة األولوايت، وضعت شعاراتكم االجتماعية أمام 
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 اقتصادية ابلرغم من التوجيهات امللكية التوازانت املاكرو هاجس
 .تنفك توجهكم حنو القضااي االجتماعية املستمرة اليت ما

أسقطتم رهان حتقيق العدالة الضريبية مبزيد من ايإهناك الضرييب 
للطبقات الفقرية واملتوسطة؛ اهنزمتم أمام اقتصاد الريع والفساد 

افية، تحققون مبحاربته نقطتني منو إضالوي وعدمت املغاربة أنكم س
، لألسف اليت تقل عن %1فإذا بكم مل تتمكنوا من جتاوز عتبة 

، بل إنكم %4.1والوي يتجاوز  فريقياإبمعدل متوسط النمو 
جلأمت إىل سياسة عفا هللا عما سلف مرة أخرى، وما سيمثل ذلك 

لغة بمن تشجيع على مزيد من هنب املال العام إىل اخلارج، مبعىن 
املغاربة هي شرعنة للنهب وللسرقة بصيغة يعين قانونية، والتطاول 
على املال العام دون رقيب أو حسيب؛ فقدمت ثقة الشباب الوي 
دغدغتم مشاعرهم بشعاراتكم اجلوفاء، وفضل كثري منهم لألسف 
ركوب قوارب املوت، ولألسف اآلن ظاهرة يعين اهلجرة السرية 

ئ خيف، ومن خالل خمتلف الشواطيعين بدأت تتنامى بشكل امل
 وعرب الوسائل، بعد أن ضاقت هبم السبل يعين بفضل ارتفاع نسبة

البطالة، بل وأكثر من ذلك ما أنسف له حىت هجرة األدمغة، 
هجرة املهندسني، هجرة األطر، هجرة األطباء كلهم، أهنم يعين 

يفضلون الوجهة األخرى للبحث عن  اوبدأو ضاقت هبم السبل 
لوي حيفظ هلم على األقل جزء من كرامتهم، إذن فكولك العمل ا

من طبيعة احلال خاصة أنه القانون املايل يعين يف الوقت اللي 
 4ألف منصب شغل يف  022جات به احلكومة بتأطري يعين 

سنوات، لكن يف الوقت الوي ال قمكن معدل النمو املسجل إال 
 نألف يعين منصب شغل صايف سنواي يف أحس 62من خلق 

األحوال، فتحول لألسف برانمج حكومي من برانمج ممكن إىل 
 برانمج مستحيل؛ فقدمت ثقة املستثمرين والرأمسال الوطين، ففقدت

 مليار درهم بفعل سياستكم املالية والضريبية املرتبكة، 59األبناك 
وهو ما أضر وسيضر ابالقتصاد الوطين، الرأمسال فعال أن هناك 

شحال من مليار درهم لالستثمار العمومي وال  549السيد الوزير 

يف خمتلف، ولكن االستثمار هناك إفالس لعدد كبري من الشركات 
اليت تعد آبالف سنواي، إذن فأين نتائج هوه االستثمارات؟ إذن 
فالبد من وضع النقط على احلروف ووضع هوا السؤال، ملاذا 

ليمي قنفشل يعين يف جلب االستثمارات وأن املناخ الدويل وايإ
هو مساعد جلوب هوه االستثمارات، ولكنها ال ختتار الوجهة 

مارات، رمبا للبريوقراطية ولتعقيد املساطر يعين جلب االستث املغربية
 .إذن اجب أن نفكر يف هوا بكل موضوعية

إذن كولك، السيد الرئيس احملرتم، فقدت احلكومة كولك ثقة 
ون املايل جا ، فعال القاناملقاولة املغربية وخاصة الصغرية واملتوسطة

مبا يسمى إبقرار أو ابعتماد صندوق لدعم املقاولة الصغرية، لكن 
البد من إجراءات مواكبة عملية لتفعيل وصيانة واحرتام يعين هاد 
الصندوق من أجل الوصول إىل الشباب وامتصاص جزء من 
البطالة املسجلة يف هوا اجملال؛ كولك السيد الوزير احلكومة 

العهد مع ذوي االحتياجات اخلاصة الوين يفوق عددهم أخلفت 
داملليون مواطن، وأفقدت حكومتكم ألي سياسة عمومية  1اآلن 

نة هلوه الفئة لوال التحرك الوي قام به الربملان مبكوانته املختلفة الس
املاضية يف املشروع املايل بطبيعة احلال، مل أييت يعين جبديد إال 

 معارضة؛ التدخالت اليت قمنا هبا أغلبية و مبناصب قليلة، لوال يعين

طبعا أخلفتم العهد مع املدرسة العمومية، املدرسة تعاين السيد 
الوزير رغم ايإجراءات ورغم القوانني ورغم يعين األوراش الكربى ال 
زال التعليم يعاين، ألن هناك بطبيعة احلال مجيع الربامج املعتمدة 

، %522ة مغربي ،برامج مغربية هي إما برامج مستوردة مل تكن هي
فلولك التعليم ال زال يعاين من االكتظاظ، الزال يعاين من 
اهلشاشة، الزال يعاين يعين من انعدام األقسام، الزال اآلن أمام 
يعين تسريع برانمج دايل جتديد املدارس املفككة، الناس مازال  

هناك  نكيقراو يف القياطن يف اخليام إىل يومنا، هوا إذا لألسف أ
فشل، ونتمىن للقانون ايإطار بطبيعة احلال أن يساهم يف عالج 

 ما قمكن عالجه يف أقرب وقت ممكن يف هوا اجملال؛
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مليار درهم يعين للتسيري،  12لألسف كولك احلكومة خصصت 
مليار السيد الرئيس احلكومة، حنسبوها كيلومرتات من  12

ارس، سبوها مدالكودرون يف العامل القروي، حنسبوها يعين حن
 12حنسبوها أطباء، حنسبوها مهندسني، ولكن لألسف كل هاد 

مليار درهم كنفقات القتناء املعدات، واحنا عارفني النفقات دايل 
 التسيري وغالبها تسري يف اقتناء السيارات واحلفالت واالستقباالت

وغري ذلك من، إذن اجب أن نرشد اليوم احلكومة خصها ترشد 
تاحة هلا من أجل بعث رسائل إىل اآلخرين، ايإمكانيات امل

مليار يعين هوا مبلغ كبري جدا ال قمكن  12واحلكومة كرتصد 
 قبوله؛

ضيعتم كولك ابلنسبة البحث العلمي، البحث العلمي لألسف 
مازال يعين مازال حلد اآلن ما بغيناش نعطيو البحث العلمي يعين 

يت خنصصها همات الالقيمة احلقيقية دايلو ابمليزانية ببعض الدري
هلوا البحث، يف حني أن مجيع الدول ومجيع الشعوب تطورت 
بتطور البحث العلمي والبحث العلمي ال قمكن أن يتطور إال 
ابلعناية الالزمة والعناية الالزمة تبدأ بتخصيص املبالغ وامليزانية 

 احملرتمة لتطويره وأتهيله؛

دليل هتميش ب ضيعتم كولك رهان حتقيق النهضة الثقافية كولك
القطاع الثقافة، قطاع دايل املهرجاانت دايل املعارض، ال ليس 
هوا هو املبتغى، بل إنكم تضحكون برباجمكم يعين على الربملان 

 02وعلى املواطنني جيبتو واحد ايإجراء ما يسمى بتخصيص 
داملليون طفل أبمهية القراءة، اشنو غادي  9مليون سنتيم لتحسيس 

داملاليني من األطفال لتشجيعهم  9ن سنتيم ل مليو  02دير لنا 
على القراءة؟ واش غادي يشريو هبا املسكة؟ وال آش غادي يشريو 

داملاليني درهم؟ إذن هوا عبث، إذن على كل هوه امليزانية  9دايل 
نعتربها حنن ال ترقى إىل مستوى طموحات وانتظارات الشعب 

ياحنا نعرب عن ارتاملغريب؛ ومن منطلق انتصاران الدائم للوطن، 
الكبري للعفو امللكي السامي عن عدد معتقلي حراك الريف وجرادة 

وعن الصحفية هاجر الريسوين، آملني أن يشمل العفو ابقي 
وندعو احلكومة إىل العمل اجلاد من أجل مصاحلة تنموية  املعتقلني

مع مجيع املناطق املهمشة، وخاصة مع منطقة الريف وكل املناطق 
إن يعلم هللا يف قلوبكم خريا " من اهلشاشة والتهميش، اليت تعاين

صدق هللا العظيم، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل  "كم خريايوت
 .وبركاته

 :السيد الرئيس

 ستقاليلاالشكرا للسيد الرئيس، املتدخل الثاين ابسم الفريق 
 .للوحدة والتعادلية، السيد النائب حلسن حداد

 :دالنائب السيد حلسن حدا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
السيد الوزير، جاء هاذ املشروع، مشروع قانون املالية يف نظران 
حمتشما حمافظا تنقصه اجلرأة وايإستباقية، نسخة طبق األصل 
املشاريع املالية السابقة، ال ينخرط يف الدينامية احلالية، وال 

ة اوب مع الظرفية احلالية، املغرب واملغاربة يف واد، وقانون املالييتج
يف واد آخر، جاللة امللك، ينادي ابلقطيعة مع املاضي، ومشروع 
قانون املالية يكرس لالستمرارية الرتيبة، املغاربة يريدون إجراءات 
جريئة وقطائع واضحة، ومشروع قانون املالية يعطي ايإنطباع وكأن 

 وال تنقصنا إال بعض الرتوشات هنا وهناك، من وضعو األمور خبري
هوا املشروع وكأهنم يقولون للمغاربة، اذهب أنت وربك فقاتال إن 
ها هنا قاعدون، احلكومة تقول أبن هوا املشروع له نفحة 
اجتماعية صرفة، نعم هوا صحيح، ولكن هوا ما ميز قوانني املالية 

اجب أن ندقق فيها،  سنة، الطبيعة ايإجتماعية 51ألكثر من 
قطاع التعليم والصحة حتتاج ابلفعل إىل موارد، ولكن هوا جزء 
قليل من ايإشكالية، التعليم والصحة حكامة، وجودة خدمات، 
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وحسن تدبري وتتبع دائم الغرس، مؤشر النجاح ليس عدد املاليري 
اليت أنفقناها ولكن مدى رضى اآلابء والتالميو واملستعملني 

ية، ومدى إجناز املتعلمني على املستوى الوطين للخدمات الصح
والدويل، وكولك قابلية التشغيل حني يلج شبابنا سوق الشغل؛ 
أضف إىل هوا السيد الوزير التغطية الصحية ايإجبارية، الرميد 

املليون اللي مسجلني اآلن، ايك الفقراء  50، فيه 50تيطلب 
ا سوء تدبري؟ واش داملليون، واش هو 1واللي مها يف اهلشاشة فقط 

هوا غياب حكامة؟ واش إحساس لدى الطبقة الوسطى ابخلوف 
مليار درهم، واآلن  1من املستقبل؟ الرميد السيد الوزير حيتاج إىل 
مليون الدرهم،  922خنصص له يف امليزانية املقرتحة إال مليار و

التحويالت املشروطة للفقراء يف إطار تيسري يتم تعميمها، ولكن 
 0يات دقيقة، دون سجل اجتماعي طال انتظاره، ودون معط

داملليار الدرهم غري كافية للمساعدة يف الفقر، وهي مشروطة فقط 
ابلتمدرس وليس ابلفحوصات الطبية والتكوين، وال تدبرها النساء  
كما حيصل يف دول أخرى، ماشي هكوا غادي نقضيو على الفقر 

 السيد الوزير؛

 "sDoing Busines" نأبمن جهة أخرى تقول احلكومة 
كيتحسن إذن حال املغاربة يتحسن واحد وحتما، مزاين أن مناخ 
األعمال يتحسن، ولكن هوا تيعين أبن احمليط صار مالئما، أبنه 
متت إزالة بعض العوائق، ولكن هوا ال يعفينا عن العمل، العراقيل 
تزول ولكن العمل عاد خاصو يبدا، خاصنا حنسنو احلكامة 

لى ية يف الولوج للمعلومة، ونقضيو على الريع وعونوصلو للشفاف
الرشوة ونستثمرو يف القطاعات املنتجة واملشتغلة، ثالث مؤشرات 

مازالني متأخرين السيد   "sDoing Busines"  على مستوى
، حل املقاوالت الرتبة 559الوزير، الولوج إىل التمويل، الرتبة 

نا نشتغلو،  ، هنا فني خاص42، املرونة يف التشغيل الرتبة 91
كيفاش نوصلو للتمويل السيد الوزير يف ظل وجود أبناك حمافظة 
واحرتازية ال هتتم إال بقروض ايإستهالك والسكن، وتعتمد على 

الضماانت الشخصية اخلارجة على املشاريع، هناك قروض موجهة 
الصغرى واملتوسطة، ولكن القروض للمشاريع الناجحة  للمقاوالت

لصحيحة ماشي القروض دايل تتمول اليت هي على السكة ا
املقاوالت واخللق دايهلا واملواكبة دايهلا، كنا ننتظر من مشروع 

سنوات،  1ماليري على مدة  6قانون املالية ماشي فقط إعالن 
ولكن كيفية مواكبة هوا ايإعالن إبجراءات لتنويع العرض التمويلي 

ثمرون الرعاة تعرب آلية التمويل اجلماعي والسلف بني النظراء واملس
وسوق الصكوك والسندات اخلضراء وغريها، هوا ما كان ينتظره 
صاحب اجلاللة، فاش قال أبن على األبناك أن تلعب دورها يف 
متويل ايإقتصاد ومتويل املقاولة الصغرية، إغالق املقاولة ال زال 
مكلفا، وسوق الشغل منغلق وحتكمه ضوابط عتيقة أكلها عليها 

عمال، السيد الوزير، هو مناخ وكولك حكامة، الدهر وشرب، واأل
واملغرب ال زال متأخرا على مستوى مؤشرات سيادة القانون 
وجناعة العمل احلكومي وضمان صوت املواطن واحملاسبة وغياب 
الرشوة، وذلك على مستوى آلية قياس احلكامة للبنك الدويل، وال 

 ستوى مؤشرم زال يعترب حمتشما فيما خيص احلرية ايإقتصادية على
Heritage Foundation  يظنون أنه بدون  %10من املغاربة

 afro رشوة ال قمكنك القيام أبي عمل حسب دراسة قام هبا
baromètre  من بني  516املغرب حيتل الرتبة  ،0254سنة

دولة فيما خيص حرية الصحافة حسب صحافيون بال  599
ناخ األعمال حدود، هوه كلها مؤشرات أساسية ملناخ األعمال، م

 جزء ال يتجزأ، السيد الوزير؛

من جهة أخرى كنا ننتظر من مشروع املالية، من مشروع قانون 
املالية أن يتينا بقطيعة واضحة مع املاضي ال فيما خيص النموذج 
التنموي املنشود وال فيما خيص تعزيز الثقة وال دعم الطبقة الوسطى 

بكل  خميبا لآلمال والسياسات القطاعية والتشغيل، ولكنه جاء
موضوعية وجترد؛ حىت إجراء ما تيعطينا فكرة على مسامهة املالية 
العمومية يف بلورة النموذج التنموي اللي تنطمحو له مجيعا، واش 
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غادي نبقاو معتمدين على الرأمسال القار كأساس للتنمية؟ واش 
هناك إجراءات لدعم ايإنتاجية؟ ايإنتاجية دايل املغرب تتطور فقط 
نقطة وحدة كل سنة، واش كاين إجراءات لدعم انفتاح السوق 

فقط  %46سوق الشغل والرفع من ايإندماج املرأة والشباب؟ 
فقط من النساء يف املغرب  %01من املغاربة يشتغلون وينتجون، 

إيال بغينا أن  %11مها اللي يشتغلن وينتجن، خصنا نوصلو ل
 التشغيل يساهم يف النمو؛

 ن ابغية تعزز الثقة، ولكن ال نرى أي رغبة يفاحلكومة تتقول أب
اللي  la td التدشني للقطيعة مع املاضي، إعالن الغري احلائز

خلقات خوف عند الناس وجعلتهم أهنم يسحبوا فلوسهم من 
إيال ما  %1األبناك، وال إجراء، واخا نديرو مقاربة إبرائية دايل 

يش، بنوك، ما غادغريانش طريقة تعامل ايإدارة مع الودائع يف ال
غتبقى دار لقمان على حاهلا؛ املستثمرين بغاو ايإستقرار السيد 
الوزير، بغاو االستقرار اجلبائي، ماشي الضرائب اللي كتغيري كل 

 15ومن  %02إىل  59.1ومن  %51إىل  4.91سنة من 
، كل عام كنغريو راه املستثمرين بغاو ايإستقرار اجلبائي، 04إىل 

الوزير غادي نتكسبو ثقة املستثمر، تدبري ماشي هكوا السيد 
ايإستثمار العمومي يطرح أكثر من عالمة استفهام السيد الوزير، 
ال قمكن إنكار اجملهودات اللي تعملت يف ميدان الفالحة وعصرنة 
ايإنتاج وتطوير السالسل ورفع القدرة التصديرية للمنتوج املغريب 

 نظر إىل مردوديةيف املخطط األخضر، ولكن علينا كولك أن ن
داملليار دايل  52ايإستثمار العمومي يف قطاع الفالحة، استثمار 

مليار دايل الدرهم من  50الدرهم السنة مبردودية دايل 
الصادرات، هادي مردودية متدنية مقارنة مع ما قمكن أن جتلبه 
السياحة وما قمكن أن جتلبه كولك الصناعة من عملة صعبة 

 صادية؛ورأمسال ودينامية اقت

إذا أضفنا إىل هوا، تعثر ايإنتاجية يف الفالحة وعدم استدامة 
النشاط فالحي يف بعض املناطق، وايإنتاج الغري املعقلن لبعض 

السالسل والدعم املفرط للفالحني الكبار، وتعثر الدعامة الثانية 
اخلاصة ابلفالحة التضامنية، نرى أبنه آن األوان لتقييم السياسة 

 زيز املكتسبات، واليت كانت كبرية وتدارك األخطاءالفالحية لتع
 والنواقص؛

 السيد الوزير،

ال قمكن االعتماد على الصناعة خللق مناصب الشغل، خصوصا 
إىل ايإنتاج اآليل واستعمال الربطات، هداك  يف خضم التحول

ألف منصب شغل دايل  422الرقم اللي تتقول به احلكومة دايل 
يف  ندوبية السامية تتقول لك أبنه ختلقاتالصناعة رقم خيايل، امل

آالف منصب شغل ما بني الصناعة والصناعة  9فقط  0254
آالف،  52- 0259آالف و 52 -0256التقليدية، 

ألف منصب شغل، ولكن الصناعة  422ماعرفناش ملي جات 
مهمة وايإستثمار يف الصناعة مهمة ألن عندها قيمة تصديرية 

ا، إاجايب على دينامة ايإقتصاد حملي مضافة عالية وعندها أتثري
وخصنا نستمروا فيها وندعمو الصناعة، ولكن القطاعات اخلالقة 
للشغل هي السياحة، هي اخلدمات، هي التكنولوجيا، هي صناعة 

 الثقافة، هي الرايضة وايإقتصاد ايإجتماعي؛

مشروع قانون املالية مل أيت إبجراءات مهمة يف هوا الباب ابستثناء 
ضة، السياحة خزان للشغل والثروة وايإستهالك، ولكن الراي

تتقول تتنادي أبن  0202ايإجراءات جاء دون ايإنتظار، رؤية 
مليار درهم سنواي لدعم ايإستثمار كمنح  5.1خصنا خنصصوا 

 022مليار درهم لدعم تسويق الوجهة املغربية،  5.1ايإستثمار، 
تيقة حة املدن العمليون درهم سنواي لدعم السياحة القروية وسيا

مليون درهم يتيمة لدعم  12وال إجراء واحد يف هوا الباب، فقط 
 .السياحة القروية، وهوه غري كافية لدعم حىت إبقليم من األقاليم

تعديل، أغلبها تصب  61الفريق االستقاليل السيد الوزير أتى ب 
يف دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى واملواطنني عامة، ودعم 
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يل الشباب وإعادة توزيع الثروة، مع األسف احلكومة مل تقبل تشغ
، نتمىن أنه يف اجللسة العامة غدا ستقبلون الباقي إن 55منها إال 

شاء هللا، حنن ال نقول السيد الوزير أبن ال نقول كل هوا من ابب 
احلساابت السياسوية أو املزايدة الشعبوية، بل من حرصنا  

ل على ممارسة دوران الدستوري واملتمث كمعارضة استقاللية مسؤولة
يف التعبري عن قضااي الشعب واملواطنني بكل جترد وموضوعية مهنا 
الوحيد هو ازدهار وطننا واستقراره، حتت القيادة الرشيدة، 
لصاحب اجلاللة، امللك حممد السادس، نصره هللا، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا

 :السيد الرئيس

يثة اء الكلمة للسيدة النائبة غاحلركي إبعطاآلن إىل الفريق  منر
 .حامتي

 :حامتيالنائبة السيدة غيثة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يل الشرف أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ملناقشة مشروع 
، هوا املشروع الوي يشكل انتظارا سنواي 0202قانون املالية 

لتقييم حصيلة السياسات العمومية يف خمتلف أبعادها وقياس أثرها 
املباشر أو غري املباشر على املواطنني، وكوا الوقوف على مدى 
قدرة احلكومة على صياغة مشروع مايل متفاعل مع سياقه الوطين 

طلعات ات والتوالدويل مستجيب ملرجعياته جميب عن ايإنتظار 
 .الواسعة لفئات عديدة من الشعب املغريب

 

 

 السيد الرئيس،

بطبيعة احلال سنحاول مقاربة هوا املشروع انطالقا من مرجعيات 
درها احلركة الشعبية الوفية لتوابث األمة وملبادئها املؤمنة ابمللكية وجت

الداعية على الدوام إىل الوحدة الوطنية ومتاسك األمة واستقرارها، 
مرجعية مؤطرة بفكر حركي أصيل انبع من مدرسة سياسية وطنية 
أصيلة، يشهد التاريخ أبن ما حادت يوما عن مواقفها وال 
تستهويها املواقع من أجل تغيري املواقع، حركة كانت وستظل 
خملصة هلوا الوطن مدافعة عليه، منصتة لنبض الشعب املغريب يف 

غربنا راء ويف كل شرب من ماملدن والبوادي والسهول واجلبال والصح
 .العزيز

 السيد الرئيس،

احتفل الشعب املغريب كما هو معلوم خالل األسبوع املاضي 
النطالق املسرية اخلضراء، هوه الوكرى اليت تتزامن  44ابلوكرى 
سنة من اعتالء جاللة امللك، حممد السادس، نصرة  02مع مرور 

لدان، ة يف اتريخ بهللا، عرش أسالفه املنعمني، إهنا مرحلة مهم
اتسمت بتواتر ايإجنازات وتواصل املشاريع يف تالحم قوي بني 

مسرية دائما ومستمرة بنفس الروح وبنفس  العرش والشعب، وهي
ايإصرار وبنفس الطموح ملعانقة مغرب أكثر تقدما وتطورا يضمن 
الكرامة والعيش الكرمي لكل املواطنات واملواطنني، إهنا مناسبة 

ادة ابخلطاب امللكي السامي الوي وجهه إىل األمة ساحنة لإلش
هوا اخلطاب الوي أكد فيه جاللة امللك، على مواصلة العمل 
بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية املعتمدة حصراي من 
طرف منظمة األمم املتحدة وقرارات جملس األمن، من أجل 

وي لالتوصل إىل حل سياسي واقعي عملي وتوافقي، وهو احلل ا
جتسده مبادرة احلكم الوايت نظرا جلديتها ومصداقيتها وصواب 

 .توجهاهتا
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ويف هوا ايإطار، ال يسعنا يف الفريق احلركي إال أن نثمن القرار 
الوي يويل تقديرا خاصا ملبادرة  0494اجلديد جمللس األمن رقم 

احلكم الوايت اليت تقدم هبا املغرب من أجل الطي النهائي للنزاع 
ل، وإذ نسجل ابعتزاز كبري منسوب الثقة الوي حيظى هبا املفتع

املغرب على املستوى اخلارجي بفضل الدبلوماسية احلكيمة جلاللة 
امللك، والدبلوماسية احلكومية والربملانية واجملتمعية وهو ما انعكس 

ي إاجااب على قضيتنا الوطنية األوىل، فإننا يف الفريق الفريق احلرك
لنؤكد على احلكومة مواصلة بول جمهودات نغتنم هوه مناسبة 

وتعبئة ايإمكانيات للسري قدما يف بلورة النموذج التنموي ألقاليمنا 
اجلنوبية، مبا يضمن تطورها وازدهارها كما نستغل هاد الفرصة 
 اللحظة الدستورية لتقدمي حتية إكبار وتقدير ووفاء لقواتنا امللكية

ين درك امللكي واألمن الوطولكل املرابطني يف الثغور ولقوات ال
والقوات املساعدة والوقاية املدنية وكل املسؤولني والعاملني 
ابيإدارات الرتابية الوين يسهرون بكل تفان ويقظة على أمن البالد 

 .واملواطنني حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك

السيد الرئيس، إن اخلطاب امللكي لوكرى املسرية اخلضراء حيمل 
ن الرسائل اجلديرة اباللتقاط، ابعتبارها تؤسس ألفق العديد م

تنموي متعدد األبعاد مرتابط األهداف، يتجلى ابألساس يف 
الدعوى امللكية لربط مراكش وأكادير خبط السكة احلديدية يف 

ز انتظار توسيعه إىل ابقي اجلهات اجلنوبية ودعم شبكة الطرق بتعزي
 وا اخلط الوي سيشكلالطريق السريع بني أكادير والداخلة، ه

إجنازا مهما سيعزز دائرة املشاريع الكربى الوي عرفها املغرب 
خالل العقود املاضية وسيساهم يف فك العزلة عن هوه املناطق 

 .والنهوض ابلتنمية ودعم السياحة والتصدير وخلق فرص للشغل

إن املنطوق امللكي السامي، يتوخى قيم املغرب على جهات 
ة تستفيد على قدم املساواة من البنيات التحتيمنسجمة ومتكاملة 

ومن املشاريع الكربى اليت ينبغي أن تعود ابخلري على كل اجلهات، 
 ونعتقد يف الفريق احلركي أبن التنمية اجلهوية املتوازنة واملتكاملة

واملتضامنة تتطلب من احلكومة وضع أفق زمين حمدد يإجناز مثل 
ام الوي لتدبري احلكومة ابملشروع اهلهوا املشروع، منتهزين املناسبة 

تنتظره ساكنة جهة درعة اتفياللت واملتعلق بنفق تيشكا، هوا 
النفق الوي سيخرج هوه اجلهة من فك العزلة والتهميش، ال سيما 
أن اجلهة تعترب اجلهة واعدة تضم إمكانيات هائلة ال قمكن 

 ياستثمارها ايإستثمار األمثل بدون إخراج هوا املشروع الو
سيكون مدخال حقيقيا لتوفر هوه اجلهة على منطقة كربى 

 .لألنشطة ايإقتصادية وفق مؤهالهتا وخصوصياهتا

السيد الرئيس، إن مناقشة مشروع قانون املالية احلايل أييت يف سياق 
خاص يتميز بربوز جمموعة من املستجدات الوي يتعني 

 أن هوا ىلاستحضارها لعالقتها ابملشروع، ويف هوا الصدد نشري إ
املشروع أييت يف ظل التعديل احلكومي األخري حيث دعا جاللة 
امللك إىل إغناء وجتديد مناصب املسؤولية احلكومية وايإدارية 
بكفاءات وطنية عالية املستوى وذلك على أساس الكفاءة 

، على اعتبار أن املرحلة اجلديدة ستعرف جيال واالستحقاق
 .خنبة جديدة من الكفاءاتجديدا من املشاريع تتطلب أيضا 

وابملناسبة، ال يسعنا إال أن هننئ أعضاء احلكومة على الثقة 
املولوية، ونتقدم ابلشكر وايإمتنان ملن غادرها، مؤكدين أبن شرط 
الكفاءة ال يقتصر على أعضاء هوه احلكومة فقط، بل يطال كل 

للمسؤولية، وهو ورش ال يقل أمهية وجدوى عن  املناصب العليا
ناصب احلكومية، مما يستدعي ايإسراع يف االخنراط فيه وفق امل

ار الشروط املعيارية املطلوبة اليت ال تقتصر بطبيعة احلال على املعي
األكادقمي البد أن تكون مشفوعة ابلتشبع مبثل وقيم الوطنية 

 .الصادقة والنزاهة والتجربة

لوزارية اأبن عددا من القطاعات وعالقة هبوا املشروع، فإننا نعتقد 
خنرطت يف تصورات وبرامج حتمل بصمات وزراء سابقني، وابلتايل ا

فإننا ال نستشف بعد ثنااي هوا املشروع ملس احلكومة املعدلة خارج 
 ما مت اقرتاحه سلفا، نعتقد أبن فلسفة التغيري والتقليص معا رمت
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ابألساس إضفاء ملسة جديدة على ما قمكن إبداعه من اجتهادات 
دائل قمكنها أن تعطي تلك القيمة املضافة لعمل وتصورات وب

احلكومة يف سياق احلاجيات املتنامية للمواطنني والتحدايت 
 .املطروحة على ايإشكال التنموي والبعد ايإجتماعي

ومن هوا املنطلق فإننا ننتظر، السيدات والسادة الوزراء أعضاء 
م جمهاحلكومة، داخل الربملان يف األايم القادمة لتقدمي برا

والوصفات العالجية اليت اهتدوا إليها مبختلف ايإشكاليات 
 .املطروحة على مستوى القطاعات اليت يشرفون عليها

 السيد الرئيس،

البد أن نستحضر وحنن أمام هوه احملطة الدستورية ما تضمنته 
اخلطب امللكية السامية من توجيهات سامية، تشكل خارطة طريق 

دمة، مدخلها دعوة جاللته للجميع يف مثلى ملعامل املرحلة القا
اخلطاب امللكي الفتتاح هوه السنة التشريعية ابيإنكباب على 
معاجلة مشاكل املواطنني وانشغاالهتم، حيث يقول جاللته "فهوه 
السنة التشريعية اجب أن تتميز بروح املسؤولية والعمل اجلاد، ألهنا 

عن فرتة  ةأتيت يف منتصف الوالية احلالية وبولك فهي بعيد
نبغي عادة ايإنتخاابت" لوا يضيف جاللته "ي اخلالفات اليت تطبع

استثمارها يف النهوض ابألمانة اليت تتحملوهنا بتكليف من 
املواطنني والتنافس ايإاجايب على خدمة مصاحلهم" انتهى املنطوق 

 .امللكي

 :وانطالقا مما تقدم، فإننا يف الفريق احلركي ندعو إىل ما يلي

ابخلطاب السياسي إىل املستوى الوي يستحضر  االرتقاء: أوال
خمتلف الرهاانت والتحدايت وخاصة منها تلك املرتبطة ابجملال 
ايإجتماعي، حيث هنا تنوء فئات عريضة من الشعب املغريب حتت 

تكاد جتزم أبهنا أصبحت بنيوية، أذكر منها  اجتماعيةإكراهات 
سا املرتبطة أسا على سبيل املثال ال احلصر مشاكل الشباب

ابلبطالة، وانسداد آفاق الشغل اليت جعلت البعض منهم يغامرون 

يف قوارب املوت، ويف ظاهرة أصبحت مع األسف تستقطب شبااب 
من القرى واجلبال مشاكل وحتدايت أصبحت ال تستثين كل 
الفئات اجملتمعية يف املدن والبوادي تعكس أحياان مطالبهم يف 

ة أو عرب وسائل التواصل االجتماعي احتجاجات سلمية متفرق
 .وذلك هبدف حتسني ظروفهم وإنصافهم وفق قواعد العدالة

 حتقيق رهان توطيد الثقة بني املواطنني والثقة يف املؤسسات :اثنيا
الوطنية، والشك أن توطيد ايإصالحات املنتجة لألثر الفعلي من 

ال  دمةالقا االستحقاقاتشأهنا تعزيز هوا املناخ، ال سيما أن 
تفصلنا عنها إال أقل من سنتني، اجب استثمارها يف خلق جسور 
الثقة املفقودة مع املواطن هوه اجلسور اليت هتاوت بفعل االحنصار 
وتراجع منسوب هوه الثقة و اليت تعكسه نسب التسجيل يف 

 .الضعيفة االنتخابيةاللوائح 

 ،السيد الرئيس

ة التوازانت تسم هبشاشأييت هوا املشروع يف سياق ظرفية دولية ت
القائمة يف مناطق إنتاج البرتول، مما ينور أبزمة نفطية واسع يواكبها 
ارتفاع أسعار النفط، وهنا ندعوكم، السيد الوزير، إىل إبداع حلول  
كفيلة مبواجهة هوا اخلطر احملدق ابلسوق الداخلي وبتنافسية 

دى م املقاوالت الوطنية و ابلقدرة الشرائية، كما نتساءل عن
تفاعل احلكومة مع رأي جملس املنافسة بشأن تسقيف هوامش 
ربح احملروقات السائلة والتدابري احلكومية املصاحبة املزمع اختاذها 
حلماية الفئات ايإجتماعية األكثر أتثرا وأجزاء السوق األكثر 

 .ضعفا يف مواجهة االرتفاعات املهمة ألسعار البرتول

 السيد الرئيس،

مراتب يف مناخ األعمال، هوا  9ما هو معلوم بتقدم املغرب ك
 التقدم اجلدير ابلتنويه يدفعنا إىل مطالبتكم مبواصلة اجلهود اليت

أدت إليه، وحىت ينعكس إاجااب على حتسني وضعية املقاولة 
الصغرية واملتوسطة والصغرية جدا، وعلى حتسني ظروف عيش 
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، وكوا االجتماعيةو  املواطنني وايإسهام يف تقليص التفاواتت اجملالية
حتسني العديد من املؤشرات اليت جتعل بالدان يف ترتيب متدين، 
نظري مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التقدم ايإجتماعي ومؤشر 
الصحة والتعليم، وعالقة مبناخ العمل فإننا نديل ابملالحظات 

 :التالية

كما تعلمون فإن التقرير األخري للمجلس األعلى  :أوال-
ت أحصى عددا كبريا من املشاريع املتعثرة وابلطبع هناك للحسااب

أسباب لولك اجب أن تنكب عليها احلكومة وعلى رأسها 
إشكالية االستخالص، فاملقاول الوي ال تؤدى واجباته املستحقة 
سيتوقف أو يفلس والنتيجة هو ضياع حقوق وفرص العمل 

 .ابلنسبة لألشخاص والعائالت

م استقرار املنظومة الضريبية واملستثمر هناك إشكالية عد :اثنيا-
 االستثمار يف لالخنراطاألجنيب، مثال يعتمد على مدونة الضرائب 

 لكن هوه املدونة تتغري دائما يف قوانني املالية وهوا إشكال كبري

اجب أن تكون هناك عدالة استثمارية بنفس القدرة على  :اثلثا -
 الغرب وكولك لشرق أواملساواة سواء يف الشمال أو اجلنوب أو ا

الضريبية واجلمركية وملا ال إحداث منطقة حرة يف كل  االمتيازات
 .جهة من جهات اململكة

ضرورة تبسيط املساطر ايإدارية وشروط طلبات العروض،  :رابعا -
األمر الوي يدعو إىل إعادة النظر يف تدبري نظام الصفقات 

 .العمومية

الت ومة مليثاق دعم املقاو نؤكد على ضرورة تبين احلك :خامسا -
الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة، هبدف الرفع من فعالية خمتلف 
أدوات وآليات دعمها إىل جانب ضرورة استكمال تنزيل 

القانون  وإخراج لالستثمارايإصالحات املتعلقة ابملراكز اجلهوية 
 .االستثمارايإطار املتعلق مبيثاق 

 السيد الرئيس،

ويل لية هلوا املشروع ترتتب عنها تزايد حاجيات متإن ايإلتزامات املا
اخلزينة، وقد أوردمت ابلفعل بعض التدابري للحفاظ على التوازانت 
 املالية، ولكنها تدابري غري كافية بل جمرد توقعات قد حتقق ال سيما

التحكم يف النفقات وعملية اخلوصصة، لوا فال بد من البحث 
 ا تعزيز موارد الدولة من خاللوابتكار هوامش ميزانيتها إبمكاهن

إصالح املنظومة الضريبية للرفع من مردوديتها وتوسيع وعائها 
وإدماج القطاع الغري املهيكل ابيإضافة إىل إصالح اجلباايت احمللية 

 .وتوطيد احلكامة اجليدة الوي أفرد هلا الدستور اباب كامال

غطية العجز راء توارتباطا ابملوضوع، ندعو إىل عدم االجنرار املفرط و 
ابلقروض اليت قد توصل بالدان إىل مرحلة اخلطر وتطوق األجيال 
الالحقة، وهنا حنيلكم إىل تقرير اجمللس األعلى للحساابت الوي 

 % 62أكد أبن تقليص نسبة املديونية اليت رمستها احلكومة إىل 
 .غري قابلة للتنفيو

 السيد الرئيس،

حتسنا  الل السنوات األخريةعرفت الوضعية االقتصادية للمغرب خ
ملحوظا خاصة فيما يتعلق ابحلفاظ على التوازانت املاكرو 
اقتصادية وذلك على الرغم من الظرفية الوطنية والعاملية اليت متيزت 
مبجموعة من التحدايت وايإكراهات، وهوا ال قمكنه إال أن يعزز 

تماين ئالثقة يف ايإقتصاد الوطين الوي اليزال يستفيد من اخلط ايإ
مليار دوالر أمريكي، حنن نتمىن أبن تتطور هاد  1يف حدود 

الوضعية إىل األفضل ومعا تتطور كل الفرضيات واملؤشرات ونعتقد 
أبن احلكومة مدعوة إىل البحث وايإجتهاد وايإبتكار فيما خيص 
إنتاج الثروة اليت تنعكس على معدل النمو و االجتهاد كولك 

ن الظرفية يعي الغري املنتج، نعترب كولك أببتوزيعها خارج املنطق الر 
احلالية وقياسا على ما تسم به جمموعة من القطاعات املنتجة يف 
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الناتج الداخلي اخلام تقتضي املضي قدما يف دعم القطاعات اليت 
 .تنتج فائض قيمة أكرب

 السيد الرئيس،

ابلنسبة ملخطط املغرب األخضر، فإننا نثمن ايإجنازات اليت 
وا ملحوظا لالستثمار ومنح إاجابية للناتج الداخلي اخلام حققت من

الفالحي وتنمية سالسل ايإنتاج احليواين والنبايت، فإن ايإشكال 
ابلنسبة للدعم يتعلق أساسا ابلتسويق، ففي غياب هوا التسويق 
فإن اخلاسر األكرب هو الفالح الوي بيع منتوجه بثمن خبس، وهو 

ويق خارج املمكنة سواء ابلنسبة للتسما يطرح إشكالية البدائل وامل
ة، هوا والتربيد أو ابلنسبة للصناعات الغوائي أو ابلنسبة للتخزين

إشكال مطروح ابلنسبة ملنتجاتنا احمللية يف الوقت الوي جند أن 
 .بعض األسواق الكربى تسوق منتجات أجنبية متوفرة حمليا

 السيد الرئيس،

قق نا نقدر كولك ما حتابلنسبة ملخطط التسريع الصناعي، فإن
ولكننا نعترب أبن خيار التصنيع قمكن أن يكون خمرجا وبديال ممكنا 
للقطاع األول ابيإضافة إىل قطاع اخلدمات، لكننا نؤكد توخي 
ايإنصاف والعدالة اجملالية ابلنسبة للمشاريع الصناعية الكربى 
وإقامة مناطق صناعية يف خمتلف اجلهات، ومن جهة أخرى إيالء 

هتمام وايإعتبار الالزمني ببعض الصناعات اليت شهدت رايدة ايإ
 .مغربية كقطاع صناعة النسيج واجللد

 السيد الرئيس،

مل تصل السياحية، فلم تتحقق املأمول منها و  لالسرتاتيجيةابلنسبة 
إىل ما هو مرتقب، وهنا ننبه إىل أن هوا القطاع يعترب من بني 

ة لك يتعني صياغة رؤيأكثر القطاعات عرضة للتنافسية، لو
جديدة مبقاربة مميزة واستحضار إكراهات التنافسية املطروحة 

 .وإرساء حكامة جيدة يف هوا القطاع الوي يعد ابلكثري

 السيد الرئيس،

إننا نعي ايإمكانيات احملدودة اليت رصدهتا هوه امليزانية، ونعي أبنه 
اعية لول مجليس ابيإمكان أكثر مما كان، ولكننا ندعو إىل إبداع ح

ني أو اجلانب ايإجتماعي يتع االقتصاديسواء ابلنسبة للجانب 
علينا تشجيع ومواصلة األوراش الوي جنحنا فيها، ويف املقابل 
تقييم جتاربنا احملدودة يف عدة جماالت، فيمكن أن يكون تقييمنا 
فاعال وانجعا يف عدة سياسات مثل اتفاقية التبادل احلر 

عية وجمموعة من اجلوانب ايإجتماعية  القطا واالسرتاتيجيات
 .كالشغل والصحة والتعليم والسكن

 السيد الرئيس،

البد كولك االخنراط يف املؤسسات العمومية وشبه العمومية يف 
تنزيل الرؤية ايإجتماعية من خالل جعلها مقاوالت مواطنة تعانق 
مهوم الوطن واملواطنني، لكن جتدر ايإشارة إىل أن هوه املؤسسات 

لعمومية اليت تساهم يف إجناز ثلثي ايإستثمار تعاين من ارتفاع ا
مديونيتها حيث أن هوه املديونية استمرت يف االرتفاع منو 

 .سنوات

 السيد الرئيس،

حدد املشروع عدة أولوايت أمهها مواصلة دعم السياسات 
العمومية، تقليص الفوارق ايإجتماعية، تعزيز الثقة، وإعطاء 

ه ، وال يسعنا يف الفريق احلركي إال أن نثمن هورلالستثمادينامية 
األولوايت وما رافقها يف هوا املشروع من إجراءات وتدابري 

 95وخمصصات مالية، يكفي أن نشري أن ختصيص ما جمموعه 
مليار درهم لقطاع الرتبية والتكوين املهين والتعليم العايل والصحة 

ر جد مهم، فتنزيل من امليزانية العامة هو أم %12أي ما يناهز 
القانون ايإطار للرتبية والتكوين والبحث العلمي التنزيل األمثل 
يعترب اليوم أحد الرهاانت الكربى لبالدان، منظومة جديدة حبكامة 

السائدة ال سيما غياب تكافؤ  االختالالتجيدة تقطع مع 
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الفرص والتفاواتت املسجلة بني الوسطني احلضري والقروي وبني 
 .حدمها عمومي واآلخر خاصتعليمني أ

ين إننا نتمىن أن يكون أن يستعيد قطاع الرتبية الوطنية والتكوين امله
والبحث العلمي تلك املكانة اليت يستحقها املغاربة، ويف هوا 

لرؤية ا مضامنيايإطار وإذ نثين على الشروع يف تنزيل بعض 
وي مل لمنها التعليم األويل وخاصة ابلعامل القروي ا االسرتاتيجية

 .يكن له سابق االستفادة منه

 السيد الرئيس،

إذا كان التعليم يكتسي األولوية الثانية بعد مسألة وحدتنا الرتابية، 
فإن قطاع الصحة يعتلي له صدارة انتظار االهتمامات ابلنظر 

، فلم ينل حده من ايإنصاف رغم املتوترةلواقعه وتراكماته 
 .اجملهودات املبوولة

 السيد الرئيس،

 تالالتفاخال نريد ايإمعان يف تشخيص واقع الصحة ابملغرب، 
القطاع معروفة وسبق أن ذكران هبا مرارا لكن ننتهز هوه مناسبة، 
إذ نؤكد على اقرتاح بوضع نظام خاص لألطباء على غرار بعض 
الدول كإسبانيا، ألن خضوع الطبيب بنظام الوظيفة العمومية أمر 

إطار   املتخوة يف هوا املشروع يفال يستقيم، وإذ نسجل التدابري
، فإننا نطالب بتوجيه كل ايإهتمام للوسط 0201خمطط الصحة 

القروي واجلبلي احملروم من كل شيء، مؤكدين أبن ختصيص مليار 
ما، لكن مه ئدة املساعدة الطبية يعترب إجراءفاصلة سبعة لفا

ن أمفعول البطاقة جد حمدود، وهو ما اجعل الفريق احلركي يقرتح 
كل بقاع   منها يف واالستفادةالبطاقة مثل البطاقة الوطنية  تكون

 املغرب؛

 السيد الرئيس،

إن واقع البطالة يسائلنا وخيترب جرأتنا وذكاءان وخاصة احلكومة 
والقطاع اخلاص لتقليص حدهتا، أكيد أن الرهان كل الرهان 
منصب على املقاولة وخاصة الصغرى واملتوسطة لتحقيق الولوج 

 0259التشغيل، فايإجراءات اليت محلها قانون املالية لسنة  إىل
تعترب حمفزة وإن كانت غري كافية،  0202أو مشروع قانون مالية 

لوا نؤكد أبن إشكالية هادي املقاوالت ال تكمن يف التمويل بل 
 يف إشكالية املصاحبة واملواكبة؛

 السيد الرئيس،

وا ية الوي يروم هإن هدف تقليص الفوارق ايإجتماعية واجملال
املشروع ضمن أولوايته يعترب يف احلقيقة إشكاال بنيواي وهيكليا، 
ولكنه ليست قدرا حمتوما على املغاربة، وابلتايل فإننا نثمن 

اصة العمومية وخ االستثماراتاجملهودات املبوولة على مستوى 
واملشاريع القطاعية واملناطق الصناعية، فإننا نؤكد على ضرورة 

 ف والعدالة يف توزيعها بتحفيزات ضريبية خاصة ابملناطقايإنصا
 املهمشة وذات اخلصاص؛

ني للشباب والقضاء على الفوارق ب االقتصاديإن حتقيق االندماج 
العامل احلضري والقروي واجلبلي ضروري، لقد تقدمنا بعدة 
تعديالت مبعية فرق األغلبية قبلت البعض منها، ومن ضمن هوه 

تقدمنا هبا إحداث حساب خصوصي لدعم تنزيل التعديالت اليت 
األمازيغية والوي مت على إثره وعد إباجاد حلول تدعم تنزيل 
األمازيغية على أرض الواقع، كما مت ايإبقاء على سعر من أهم ما 
جاء به املشروع إبقاء بعد املناقشة ايإبقاء على السعر املخفض 

ختفيض  ،للتموراء ، وكوا ايإبقاء على ايإعفاالقتصاديةللسيارة 
حنو التوجه إىل  04إىل  15سعر الضريبة على الشركات بنسبة 

ختفيضها وتوحيد أسعارها واستقرارها مستقبال من أجل التشجيع 
، كما مت ايإهتمام ابلتجار وكوا ايإعفاء على أدوية االستثمارعلى 

اخلصوبة وعلى أدوية التصلب اللوحيي الوي سيساهم يف ختفيض 
وية، إضافة إىل متكني املواطن من ايإعفاء يف حاالت بيع أمثنة األد
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سنوات مع ضرورة شراء منزل آخر يف  6السكن الرئيسي قبل 
 ظرف الستة أشهر؛

منصب مايل لووي ايإحتياجات اخلاصة، هوا مهم،  022خلق 
 االجتماعيةو  االقتصاديةإضافة إىل عدة تدابري إاجابية من الناحية 

 روع؛اليت جاء هبا هوا املش

ونظرا لقناعتنا يف الفريق احلركي أبن مشروع القانون املايل سيؤثر 
إاجااب على السياسة ايإجتماعية عموما وعلى العيش الكرمي 
للمواطن خصوصا سنصوت ابيإاجاب على املشروع، وفقنا هللا 
مجيعا ملا فيه صاحل البالد والعباد، حتت القيادة الرشيدة، لصاحب 

 .س، نصره هللا، والسالم عليكم ورمحة هللااجلاللة، حممد الساد

 :السيد الرئيس

للسيد  ياالشرتاكالفريق  ابسمشكرا للسيدة النائبة، اآلن الكلمة 
الرئيس شقران أمام، السيد النائب السي وهيب شاطران اهتمام 

 .ابيإنصات لعروض الزمالء، تفضل السيد الرئيس

 :اكيالنائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرت 

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
جلس مب االشرتاكيالفريق  ابسميشرفين أن أتناول الكلمة     

النواب يف هوه اجللسة املخصصة ملناقشة مشروع قانون املالية رقم 
مشروع أييت، بطبيعة احلال، يف  ،0202للسنة املالية  92.59

ة الثانية هلوه احلكومة اليت أريد هلا أن حتمل عنوان إطار النسخ
الكفاءة والنجاعة، وهو يف احلقيقة عنوان، عنوان تصور ينم عن 
وعي مجاعي على خمتلف مستوايت الدولة بضرورة التغيري، 
وإبحداث رجة جمتمعية تفضي إىل استعادة الثقة واألمل يف 

ض ي لنبعرب ايإنصات الوك املؤسسات ويف العمل السياسي

اجملتمع ورسائله، وليس من ابب الصدفة أن تتأسس خمتلف 
التدابري اليت مت اقرتاحها يف مشروع القانون الوي بني أيدينا على 
هوا البعد، بعد الثقة، الثقة مبا هي جسر حنو املستقبل، ومبا هي 
حافز حنو تعبئة وطنية تضع طاقات البالد دون استثناء يف خدمة 

ية واالجتماعية بوطننا العزيز، بعيدا عن دائرة التنمية االقتصاد
الشك وايإقصاء واالستغالل املقيت لنقائص سيكون من املفيد 
يف مغرب اليوم تقدمي إجاابت شافية بشأهنا، بعيدا عن حساابت 
املصاحل الضيقة اليت تظل حجر عثرة يف مسار التقدم ببالدان. 

ح قوسا، ة؟ سأفتوالسؤال هل يؤسس للثقة كفاعلني خطااب وممارس
ألن أذكر أبن املسار النضايل الطويل للحزب الوي أنتمي إليه، 
االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف حلظة مت اختيار مسار 
النضال من داخل املؤسسات، نؤمن ابلتغيري من داخل املؤسسات 
لولك نقدر مؤسسات البالد وحنرتمها ونعمل من خالهلا على 

 ود الوي نطمح إليه لبالدان، لولك نعترب أنهحتقيق املسار املنش
من غري املناسب من داخل هوه املؤسسة احملرتمة أن نضرب يف 
مجيع مؤسسات البالد مبا فيها هوه املؤسسة، ألنه إذا ضربنا يف 
هوه املؤسسة وحنن متواجدين فيها، فيجب علينا آنواك أن 

يها، ن فينسجم خطابنا مع سلوكنا أبن نغادر املؤسسة وأن نكو 
هاته املؤسسة تلعب أدوارها األساسية يف مسار حتوالت بالدان، 

 .اجب أن نؤمن بولك واجب أن ندافع عن ذلك

يتملكين وإخويت يف الفريق االشرتاكي مبجلس النواب، انطالقا من 
هويتنا ومن اترخينا وانطالقا من وعينا مبتطلبات املرحلة، وواجبنا 

لية يف تمع، شعور قوي متجدد ابملسؤو اجتاه وطننا وكافة شرائح اجمل
هوا الباب، وهو ما يفرض علينا اليوم كل من موقعه أن نصارح 
بعضنا البعض، وجنتهد يف ايإقناع، ونغين الرتاكمات ونستثمر 

 .جمهوداتنا حنو اجتاه واحد وهو مصلحة الوطن واملواطن

امة عإننا يف الفريق االشرتاكي، وكما ذكران بولك أثناء املناقشة ال
بلجنة املالية والتنمية االقتصادية، ندافع عن مصلحة الوطن من 
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أي موقع كان سواء كنا يف األغلبية أو يف املعارضة ندافع مبنطق 
غلبة مصلحة الوطن على مصلحة احلزب، اختياراتنا وقراراتنا مل 
ولن تكون يوما حمكومة هبواجس انتخابية، ألن أصحاب مشروع 

يل مؤسس على قيم ومبادئ عنواهنا جمتمعي مؤطر بفعل نضا
وضوح مع الشعب املغريب، وضوح اخلطاب واملمارسة واملشروع، 

 .وعنواهنا الفعل السياسي املؤسس على األخالق أوال وأخريا

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة،

إننا وحنن نشري يف كل مرة وحني ملسار التحوالت ببالدان، اليت 
ه املنطقة ابالستقرار الوي تنعم بجعلتها استثناء متميزا يف 

والرتاكمات االقتصادية واالجتماعية احملققة، ال نقوم بولك كحالة 
نرجسية تتغىن ابلوطن، ولكن للتوكري أبن األمر هو نتيجة سنوات 
وعقود من البناء والتضحيات، نتيجة شرعية اترخيية أسست ملسار 

وجزر، لكنها  مدنعتز به اليوم، نتيجة لتعاقدات ظلت أحياان بني 
خلصت يف األخري إىل ضرورة جعل الثقة طريقا حنو مستقبل 

 .الوطن

وعلى هوا األساس، فإننا نعترب أن مالحظاتنا على تسيري الشأن 
العام وانتقاداتنا للحكومة يف بعض تدبريها، ال يشكل أبي حال 
من األحوال انتقاصا من التزاماتنا اجتاه األغلبية، كما أن اعرتافنا 

يإجنازات واجلهر هبا ال يشكل لنا أي عقدة، بل ونعتربه واجبا اب
 .بالدان ابألساس حنو

وعطفا على ذلك، نناقشتكم، السيد الوزير، من منطلق سياسي  
كعادتنا بوضوح ومسؤولية والتزام، ألننا نعترب أن إصالح الدولة 
من إصالح املالية العمومية، وأن إصالح املالية يف بلدان العزيز 

 قتصادياالتضي استحضار خصوصيات عديدة تؤثت املشهد يق
واملايل، وأن ايإصالحات العميقة تستوجب وقتا حمرتما قد يتمدد 
على إيقاعات التوازانت اخلارجية والداخلية للمغرب، سواء على 

أو ايإجتماعي أو احلقوقي أو  االقتصادياملستوى السياسي أو 
 البيئي؛

 السيد الوزير،
 دة احملرتمني،السيدات والسا

يف سياق دويل  0202أييت إذن تقدمي مشروع قانون املالية لسنة 
ووطين دقيقني، فعلى املستوى الدويل نتقاسم معكم التحليل 
خبصوص احلرب اجلارية املفتوحة بني الوالايت املتحدة، احلرب 
التجارية املفتوحة بني الوالايت املتحدة نتمىن أن ال تكون حراب 

تب  وايإجراءات احلمائية املتبادلة املواكبة هلا وما يرت حقيقية والصني
عن ذلك من ركود يف للتجارة العاملية وحركة رؤوس األموال، قد 

 يكون املغرب من املتضررين اجلانبيني هلا؛

ابيإضافة إىل بروز بوادر انكماش النمو يف منطقة اليورو على إيقاع 
 تصاديةاالقواآلاثر األورويب  االحتادمسلسل خروج بريطانيا من 

احملتملة على الشريكني الرئيسيني للمغرب فرنسا وإسبانيا، خاصة 
من صادراتنا حنو أورواب دون إغفال بطبيعة احلال  %92وأن نوجه 

التوترات اجليو سياسية يف احمليط ايإقليمي والدويل للمغرب مع 
 احتمال ارتفاع أسعار املواد الطاقية يف السوق الدولية، وهو ما

سيكون له األثر الكبري على عجز ميزاننا التجاري وعلى احتياطي 
العملة الصعبة، احتياط املغرب من العملة الصعبة حبكم استريادان 

 من حاجياتنا الطاقية؛ %92حلوايل 

يف  0202وعلى املستوى الوطين أييت مشروع قانون املالية لسنة 
ية لبالدان ماسظل تطورات قضية وحدتنا الرتابية واليقظة الدبلو 

حبركيتها اهلامة احملصنة بثبات وشرعية املوقف، وبروز حتدايت 
جديدة على مستوى األمن الداخلي للمغرب، بفعل للتهديدات 

ؤر املرتبطة بتطور اجلرقمة العابرة للقارات وعودة املقاتلني من بعض ب
التوتر، وهو ما يفرض علينا إجراءات استباقية تعزز الوقاية من كل 

 ال العنف والتطرف وايإرهاب؛أشك
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وهنا ال تفوتين الفرصة ألقف حتية وإجالال لقواتنا املسلحة     
امللكية املرابطة على طول احلدود الوطنية وقوات الدرك واألمن 
الوطين والقوات املساعدة وعناصر الوقاية املدنية، ملا يبدلونه من 

ير تقدجمهودات حلماية الوطن واملواطنني تستحق منا كل ال
 ؛واالحرتام

ونسجل من جهة أخرى أن قانون املالية أييت يف ظل ارتفاع 
الفضاء العام حتت ضغط  واحتالل االحتجاجاتمنسوب 

املطالب الفئوية والقطاعية واجملالية املرتبطة ابلولوج إىل اخلدمات 
األساسية من تعليم وصحة وشغل وغريها، دون أن ننسى النمو 

إيقاع مواسم فالحية متقلبة ومتوسطة على  القتصادانالبطيء 
 ايإنتاج ارتباطا حبجم التساقطات املطرية؛

قاطات ايإس االعتبارما سبق، أخوا بعني  االعتباروأخوا بعني 
السالفة الوكر وما متثله من ضغط على مستوى امليزانية يبقى 
السؤال مشروعا خبصوص الفرضيات اليت أسست ملقاربتكم، 

مليون قنطار وسعر البرتول  92زراعي يقدر بواملتمثلة يف حمصول 
دوالر  112دوالر للربميل ومتوسط سعر غاز البواتن يف  69يف 

والتحكم يف عجز امليزانية  %1.9للطن وحتقيق معدل النمو ب
 0259، ذلك أن مؤشرات مشاهبة لسنوات %1.1يف 

مل متكن املغرب من حتقيق تلك األهداف  0259و 0254و
وى نسبة النمو ونسبة العجز ونسبة التضخم، املتوخاة على مست

 .نطرح السؤال ونظل متفائلني بطبيعة احلال

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة،

دولة، حيث لل االستثماريإننا نسجل بكل إاجابية مواصلة اجملهود 
إىل حوايل  0202وصلت اعتمادات األداء املفتوحة برسم سنة 

ابيإضافة  0259نة عن س %6.19مليار درهم بزايدة  94
للمؤسسات واملقاوالت العمومية  االستثماريةللمجهودات 

 الرتابية لتصل جمموع االستثمارات املرتقبة يف القطاع واجلماعات
مليار درهم؛ كما نسجل أيضا مواصلة احلكومة  594العام إىل 

خبصوص تنزيل مقتضيات احلوار ايإجتماعي  التزاماهتاتنفيو 
ناصب املالية ليست ابلضرورة كافية، وم اعتماداتوختصيص 

ولكنها يف منحى تصاعدي بكل من قطاعات الدفاع الوطين 
مليار  54والداخلية والتعليم والصحة، ابيإضافة إىل ختصيص 

درهم لعدة برامج موجهة لتقليص الفوارق، وكوا مواكبة اجليل 
اجلديد من املبادرات املدرة للدخل اليت تندرج يف إطار املرحلة 

 لثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ا

وابملقابل، السيد الوزير، إن أي قراءة متأنية لبنية ميزانيتنا تفرض 
علينا أن نقف عند ارتفاع حجم املديونية سواء على املستوى 
الداخلي أو اخلارجي، وارتفاع النفقات املرتبطة ابستهالكات 

 ملنحى التصاعديالدين العمومي وبفوائده وعموالته، وكوا ا
لنفقات امليزانية العامة حيث ارتفع إمجايل التحمالت حبوايل 

، مع تسجيل حضور دائم ومتصاعد لنفقات التسيري اليت 55%
 ؛%61متثل فيها النفقات املرتبطة ابملوظفني حوايل 

كما نسجل احلضور املركزي واملهيمن للضرائب مبختلف    
مع  للدولة مقابل موارد األخرى،أشكاهلا يف بنية امليزانية العامة 

تسجيل استقرار غري طبيعي ملوارد الدولة املتأتية من بعض 
املؤسسات واملقاوالت العمومية املهمة بفعل الثقل السليب لرتاجع 
املسامهات أو األرابح الضرائب املتأتية منها، وهي وضعية تفرض 

املؤسسات  ههلو االقتصاديعلينا اليوم وقفة أتمل ملراجعة النموذج 
والتسريع جبيل جديد من عقود الربامج يسمح ابستشراف آفاق 

 واعدة للشراكة مع الدولة؛

 السيد الرئيس،

خبصوص التدابري اليت جاء هبا القانون املايل يف جمال الضرائب     
املباشرة وغري املباشرة والتدابري املختلفة، نثمن ايإجراءات اخلاصة 
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النظام  ةتعريفات واملساطر وعقلنبرقمنة اخلدمات وبتوضيح ال
ات الطابع الرتبوي والعلمي والثقايف ذالزجري وإعفاء املعدات 
 السترياداوختفيض نسبة رسم  االسترياداملوجه للتعليم من رسم 

على األخالط املعقمة وإعفاء اللقاحات من الضريبة يف الداخل 
تواكر ل، وختفيض السعر املطبق على عمليات بيع ااالستريادوحني 

والولوج للمتاحف وقاعات السينما أو املسرح وغريها ذلك من 
ايإجراءات، ونثمن كولك عددا من ايإجراءات اليت تروم حتسني 
تنافسية الصناعة الوطنية ومحاية املنتوج الوطين، وندعو احلكومة 

بتشجيع  كاالستهاليف هوا الباب إىل تقدمي النموذج على مستوى 
واملؤسسات العمومية وغريها على إعطاء ومحل مجيع الوزارات 

ا األولوية واألسبقية للمنتوج الوطين يف جتهيزاهتا ومتطلبات عمله
اليومي، األمر الكفيل بدعم املقاولة املغربية وحتسني ظروف 
تنافسيتها وتطورها يف ظل سياق دويل ووطين يفرض جتديد 

 ميكانيزمات التدخالت واملواكبة؛

 السيد الرئيس،
 ت والسادة،السيدا

حاولنا عدم الوقوف عند التفاصيل واملعطيات الدقيقة ملشروع     
قانون املالية يف مداخلتنا هوه، خاصة وأن جانبا آخر من النقاش 
سنقف عنده يف جلسة الغد املخصصة ملناقشة اجلزء الثاين من 

من مشروع قانون  9املشروع، لكن الضرورة حتتم العودة للمادة 
أاثرته من نقاش صحي، ال شك سيظل مفتوحا وإن املالية، وما 

 بعد املصادقة على النص؛

ملادة وبكل مسؤولية، ندرك أسباب نزول ا االشرتاكيإننا يف الفريق 
املوكورة، ونعي جيدا أمهية متكني املواطنات واملواطنني من حقوقهم 
املشروعة، تزامنا مع ضرورة استمرار املرفق العام يف القيام مبهامه، 

قد عربان عن موقفنا الرافض للمادة ابلشكل الوي جاءت به و 
العتبارات دستورية قانونية ومبدئية يف عالقة حبق املواطن من جهة 
وقوة احلكم القضائي الواجب التنفيو من جهة اثنية، وأذكر يف 

ح قانون سبق له أن تقدمنا مبقرت  االشرتاكيهوا السياق أبن الفريق 
ااي الدولة، انطالقا من وعينا خبطورة يرمي إىل إحداث هيئة قض

بري واملايل املرتبط بتد واالقتصاديالفساد السياسي وايإداري 
املسؤولية العمومية لكوهنا هتدد اجملتمع يف  الشأن العام وممارسة

العمق، إذ إبحداث هوه اهليئة سنعمل على ترسيخ احلكامة 
مؤسسات القانونية اجليدة داخل املرافق العمومية، إدارات و 

ومجاعات لوقايتها من املخاطر القانونية والدفاع عن مصاحلها 
مهما كانت نوعية القضااي وهي مناسبة نلتمس فيها من رائسة 
اللجنة العمل على برجمة هوا املقرتح ملناقشته، إننا بولك قدمنا 

للجواب عن نتائجها دون  9جوااب قبليا يإشكاالت جاءت املادة 
عليها وأتطريها بقوانني  االنكبابجب األخو ابألسباب الوا

 واضحة ومواكبة؛

  السيد الوزير احملرتم،

لقد كان هناك نقاش طويل وعميق بني كل مكوانت اجمللس، من 
من مشروع  9أجل إاجاد حل توافقي للمعادلة املتعلقة ابملادة 

وصلنا املصلحة العليا للوطن، و  االعتبارقانون املالية، أخوا بعني 
لنا إليه، مع مالحظة التزام احلكومة ابلسهر الواجب إىل ما وص

على متكني املواطنات واملواطنني وغريهم من حقوقهم احملكوم هلم 
هبا طبقا للمادة كما عدلت، كان نقاش كبري، انتم كنتو حاضرين 
السيد الوزير، وتتوكرون واألمر كان ابألمس أبننا كفريق اشرتاكي 

لضوء للمواطن من أجل سلوك ظللنا نلح على ترك تلك نقطة ا
مسطرة احلجز إذا ما اضطر إليها، والتزمتم، التزمت احلكومة بعدما 

سنوات على أهنا ستسهر جاهدة بكل مسؤولية  4على  االتفاقمت 
سنوات، ومعىن ذلك أنه بعد مرور  4 على تنفيو تلك األحكام يف

سنوات يبقى احلق للمواطن وال أبس أن نسجل يف هوه اجللسة  4
أبن املواقف تسجل، يبقى احلق للمواطن يف سلوك املساطر اليت 
حتفظ له حقوقه كاملة، ولنا يقني أبن احلكومة ستعمل على تنفيو 
ما التزمت به، ألن األمر مرتبط بعنصر الثقة الوي حتدثنا عنه يف 
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بداية هوه املداخلة، مرتبط بتناغم اخلطاب واملمارسة، بوفاء 
سية مل مسؤوليتها كاملة، مسؤوليتها السياوحت ابلتزاماهتااحلكومة 

 التضامنية ابألساس؛

دد إذ نعي حمدودية موارد بالدان، فإننا جن االشرتاكيإننا يف الفريق 
التأكيد على احلكامة اجليدة يف التعاطي مع موارد الدولة، وعلى 
ضرورة حتقيق العدالة اجملالية ابلشكل الوي تستفيد منه كل 

ن خريات وثروات البالد، دون أن تكون هناك اجلهات واملناطق م
أفضلية جلهة من اجلهات أو مدينة من املدن، وقد أكدان أثناء 
مناقشة التصريح احلكومي يف بداية هوه الوالية على ضرورة 
ايإهتمام بكافة مناطق البالد، وقلنا حرفيا أبنه ال يعقل أن ختصص 

قت ، يف و ميزانيات ضخمة ببعض املناطق من أجل الكماليات
تظل فيه مناطق أخرى دون متطلبات احلد األدىن من العيش 

 .الكرمي

إن بالدان يف حاجة اليوم لقرارات شجاعة، قد ال تتطلب ابلضرورة 
ختصيص موارد مالية إضافية، بقدر ما تتطلب تفعيل مبدأ ربط 
املسؤولية ابحملاسبة وجعل سلطة القانون واقعا قائما ابملنطق 

د على املساواة أمامه، مبراقبة أوجه صرف املال الدستوري املؤك
ة والتهرب املتعلقة ابلصفقات العمومي االلتزاماتالعام وتتبع دفاتر 

يز الضرييب خاصة منه املتعلق ابلضريبة على القيمة املضافة، بتحف
املوظفات واملوظفني املتفانني يف عملهم، وخلق شروط العمل اجليد 

تيب اآلاثر القانونية لكل خلل يهم وايإمكاانت الالزمة له وتر 
مؤسسة عمومية خاصة تلك اليت هتم جوانب اجتماعية يومية يف 
حياة املواطن من صحة وتعليم وأمن ونظافة وجودة وسالمة املواد 

 الغوائية وغريها؛

إن املدخل األساسي لثقة املواطن يف مؤسسات وطنه ال ينفصل 
ق ثقافة مبنطق احلعن ضرورة ترسيخ القانون كفكر وممارسة و 

قوق نة للحايإجتماعية الضام والواجب ومبنطق الدولة احلاضنة،

ة على حتسني األوضاع يف كافة اجلوانب لاألساسية كليا والعام
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 السيدات والسادة،

ال قمكن أن جنزم كون القانون احلايل سيستجيب لكل ايإنتظارات، 
ألوراش اهليكلية اليت تعرفها بالدان سواء على على اعتبار أن ا
ملغربية تنافسية املقاوالت ا الشغل أو الصحة أو مستوى التعليم أو

املالية العمومية أو التوازانت املاكرو اقتصادية أو غريها تتجاوز  أو
حدود الزمن احلكومي احلايل، ابملقابل يفرتض من التدابري اليت 

أن متثل إضافة نوعية  0202ايل سنة جاء هبا مقرتح القانون امل
ترفع من إيقاع ايإصالحات السياسات ايإجتماعية اهلادفة إىل 
التقليص من الفوارق ايإجتماعية واجملالية وحتسني اخلدمات 

للمواطنني وكوا مناخ املال واألعمال عرب  واالستشفائيةالصحية 
رص ف ودعم املقاولة، تفضي إىل إحداث لالستثماردينامية جديدة 

 .الشغل ورفع وثرية النمو

ويف األخري، ليس من ثقافتنا فكر السواد والعدمية ولكن وجب 
دسني هجرة األدمغة وابألفواج مهن تواترالتنبيه اليوم إىل خطورة 

وأطباء وغريهم يف ختصصات دقيقة، وأكثر من ذلك وحنن على 
وين كمشارف التنزيل العملي للقانون ايإطار املتعلق ابلرتبية والت

 هجرة الطلبة املتفوقني ملتابعة دراستهم ابخلارج واختيارهم لألسف
من دراستهم، أننا أمام  االنتهاءهناك بعد  االستقرارالشديد 

معضلة هي مبثابة ردود أفعال عن معضلة التشغيل ابلقطاعني العام 
واخلاص يف ظل اخلصاص الكبري، ويف ظل غياب التحفيز وآفاق 

ار ، بل أحياان وهو ما اجب أن ننتبه إليه يف مسايإجتماعي االرتقاء
التحوالت ببالدان، ألسباب ثقافية تعود لعدم ايإهتمام بتغيري 
العقليات املواكبة للتحوالت ببالدان، أمام بالدان عمل كبري 

 تصاديةاالقللحفاظ على املكتسبات وتسريع وترية التنمية 
خ سياسي نه مبنا هبا هو أمر يرتبط يف جزء أساسي م واالجتماعية

عنوانه الفاعل السياسي مبشروع جمتمعي من جهة، وعنوانه اآلخر 
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ايإرادة اجلماعية يف ترسيخ دولة املؤسسات ومغرب احلرية والكرامة 
 .والعدالة ايإجتماعية

 السياسة واملسؤولية ويف العمل السياسي السيد الوزير احملرتم،
لكم  ونتائجه، نتمىنماكايناش النية أبلغ من العمل، كاين العمل 

 .التوفيق، شكرا

 :السيد الرئيس

 االشرتاكيةو اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمشكرا للسيد الرئيس، 
 .الكلمة للسيدة الرئيسة عائشة لبلق

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

 السيد الرئيس،
 السيد وزير الدولة،

 وإصالح اإلدارة، واالقتصاداملالية  السيد وزير
 السيدات والسادة النواب،
وع قانون وهي تقارب مشر  واالشرتاكيةإن اجملموعة النيابية للتقدم 

 قاللاالستتستحضر احتفال املغاربة بعيد  0202املالية لسنة 
بوكرى املسرية اخلضراء لتستلهم من هاتني امللحمتني الوطنيتني 

ل البناء الدقمقراطي لبالدان، البناء مسرية متجددة الستكما
الدقمقراطي يف بعده السياسي، البناء الدقمقراطي يف بعده 
االقتصادي، البناء الدقمقراطي يف بعده ايإجتماعي والثقايف 

 .وايإيكولوجي

يف هوا املوعد الدستوري والسياسي اهلام والوي من  السيد الوزير،
ار قانون تمام ابلغ، ابعتبدون شك يتابعه الرأي العام الوطين إبه

املالية هو الوي يرتجم توجهات السياسة العمومية ومدى قدرة 
احلكومة على الوفاء إبلتزاماهتا، فإننا ورغم تسجيلنا أن مشروع 

بعض ايإجراءات والتدابري املقبول على  القانون املايل يتضمن

العموم، نتأسف على كون بنائه العام مل يتأسس على أي مدخل 
مقدامة و  اسرتاتيجيةسي إصالحي، كما أنه ال ينم على رؤية سيا

ملميزة له، ا واالقتصاديةللحكومة ويفتقد إىل اهلوية ايإجتماعية 
ابيإضافة إىل كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات والتحدايت 
اليت حتبل هبا املرحلة، ال سيما بعد التعديل احلكومي الو اسع 

 معه قيمة مضافة لألداء احلكومي الوي كان من املفرتض أن حيمل
يف غياب تصريح سياسي وبرانجمي لرئيسها أمام الربملان، حيدد 

الثقة يف و  االخنراطاملرتكزات واملنطلقات اليت متكن املواطن من 
احلكومة واملؤسسات وجتعله يستشعر أبن له مكانة حمورية يف 

ة اوجداهنا وبرانمج عملها، ويساهم يف ضخ نفس جديد يف احلي
الوطنية العامة ويقدم أجوبة عملية على مظاهر القلقل اجملتمعي 

 قتصاديةاالالسياسية،  االختالالتاملتزايد الناتج عن جمموعة من 
، اليت مل تستطع احلكومة مع األسف تقدمي أجوبة واالجتماعية

 .مقنعة ملعاجلتها

نعترب أن هوا املشروع بعيد متاما على أن يؤسس لتوجهات جديدة 
رحلة جديدة أو أن اجسد ولو جزءا يسريا من عناصر اجلواب مل

على األسئلة اجلوهرية اليت تطرحها خمتلف الشرائح والفئات 
ايإجتماعية وعلى رأسها سؤال الثقة اجملتمعية واملؤسساتية، وكوا 

سؤال خلق فرص الشغل والثروة وسؤال  االقتصاديسؤال النمو 
 .يا واجتماعياإعادة توزيع الثروة بشكل عادل جمال

انطالقا من هوه القناعات الوي دفعتنا يف وقت  السيد الوزير،
الطوعي من هوه احلكومة فإننا نسجل  االنسحابسابق إىل 

تنامي الطلب ايإجتماعي خاصة يف جمال الصحة والتعليم وما 
يتصل ابستمرار عزلة العامل القروي واملناطق النائية ومطلبها يف 

الة ايإجتماعية واجملالية أمام حمدودية آاثر حتقيق التنمية والعد
العمومي يف هوا اجملال، أمام حمدودية بل فشل  االستثمار

ة القطاعية احلالية واليت حتتاج إىل رؤية سياسي االسرتاتيجيات
جديدة، فبخصوص يف خمطط املغرب األخضر فقد سجلنا بقلق 
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إىل  % 51بقلق تراجع مسامهاته يف الناتج الداخلي اخلام من 
، ونفس املالحظة نسجلها خبصوص خمطط 0259سنة  % 0.5

تسريع التصنيع الوي تراهن عليه احلكومة لتحقيق ايإقالع 
حبيث مل حيقق السيد الوزير األهداف املتوخاة منه إذ  االقتصادي

ومل يوفر مناصب  1.1و  1ظل يراوح مكاهنا بنسب تتأرجح بني 
الثالث سنوات ألف مناصب يف  11الشغل إال يف حدود 

ألف ابحث وابحثة عن العمل  022األخرية، يف حني تلتحق 
سنواي بسوق الشغل، كما أن معدل نشاط املغاربة عامة يبقى 
األضعف يف حميطنا ايإقليمي خاصة يف صفوف النساء حيث 

يف السنوات  % 04إىل  10سجل تراجعا بينا يف صفوفهن من 
 .موقعه األخرية وهي وضعية تسائلنا بقوة كل من

ويف هوا الصدد، فإننا ندعو احلكومة إىل التفاعل  السيد الوزير،
إاجااب مع خطاب جاللة امللك، يف افتتاح السنة التشريعية احلالية 

دعوة جاللته احلكومة ومؤسسات التمويل الوطنية حنو  من خالل
 قتصاديواالاملهين  االندماجالعمل على ايإسهام يف توفري فرص 

ج إىل متويل املشاريع ابلنسبة ملختلف الفئات وتيسري الولو 
ايإجتماعية، وال سيما منها الشباب اجلامعي والعاملني يف القطاع 

 ألبناكلالغري املنظم وهو ما يستلزم اخنراط فعلي اخنراط فعلي 
وحتمل مسؤوليتها الوطنية يف حتريك العجلة التنموية يف البالد 

حتقق أرابحا و  االقتصاديةية حبيث أهنا تبقى خارج أي خماطر للظرف
مليار درهم، هلوا نعتقد اليوم  55إىل  0254وصلت برسم سنة 

ناء اجلماعي وايإرادي يف ب واالخنراطأننا يف حاجة ماسة إىل الثقة 
الوطن على أسس إاجابية جديدة بشكل اجعل كل مواطنة وكل 

هلوا الوطن، يشعر ابلكرامة واألمان  ابالنتماءمواطن يشعر 
نصاف؛ هبوه املناسبة، ندعو احلكومة أيضا إىل مراجعة وتقييم وايإ

اتفاقيات التبادل احلر اليت تربط بالدان مع بلدان أخرى مبا خيدم 
 .مصلحة املغرب أوال وأخريا

، ال نتفهم رتاكيةواالشإننا يف اجملموعة النيابية للتقدم  السيد الوزير،
واملتعلقني  0202إجراءين تضمنهما مشروع قانون املالية لسنة 

ية مبا أمستهما احلكومة ابملسامهة ايإبرائية املرتبطة ابلتسوية التلقائ
لوضعية املمتلكات واملوجودات املنشأة ابخلارج اململوكة 
لألشخاص، وابلتسوية الطوعية للوضعية اجلبائية للخاضعني 
 للضريبة ابلنظر مل نتفهم هوين ايإجراءين ابلنظر ملا ينطواين عليه

ناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطين احلايل من إشارات تعزز من ت
لسوية، ا واالقتصاديةدولة احلق والقانون واملمارسات الدقمقراطية 

ة رعيأنه إضفاء الشهو أمر مل يعد مقبول، السيد الوزير، ألن من ش
على نشاطات غري شرعية ويؤدي حتما إىل تكريس أكثر لثقافة 

املزيد من املمارسات اليت تشجع ايإفالت من العقاب وتشجيع 
 .على التملص الضرييب وهتريب األموال

ة ويف السياق ذاته، فإننا نعرب السيد الوزير، إننا يف اجملموعة النيابي
عرب عن ن واالشرتاكيةجمموعة نواب التقدم  واالشرتاكيةللتقدم 

 ستشفائيةاالختوفنا من إقدام احلكومة على تفويت عدد من املراكز 
معية إىل الصندوق املغريب للتقاعد لتمويل عجز ميزانية الدولة، اجلا

مما جعلنا نتحفظ على منح احلكومة ايإذن ابلتمويل ابالقرتاض 
والتمويل بصيغ تقولون يف احلكومة أهنا مبتكرة وواقع احلال أهنا 
صيغ من شأهنا ايإجهاد على ما تبقى من اخلدمة ايإجتماعية 

 .العمومية يف بالدان

ية إن قانون املالية الوي نصبو إليه يف اجملموعة النياب د الوزير،السي
اعية اجب أن ينصب على حتقيق العدالة ايإجتم واالشرتاكيةللتقدم 

واجملالية ودعم القدرات الشرائية ملختلف الفئات ايإجتماعية 
خاصة الطبقة الوسطى، إذ ال قمكن اختزال متطلبات الطبقة 

مة إليها يف إطار احلوار ايإجتماعي الوسطى يف ما قدمتم كحكو 
الدور  ، والتأكيد علىاالقتصادوكوا إعمال دولة احلق والقانون يف 

ومباشرة  االقتصاديالتأطريي للدولة يف توجيه وتقنني احلقل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 9102أكتوبر    

 -  

 

62 

قيق يإعادة الثقة وحت ايإصالحات احلقيقية وتدشني مرحلة جديدة
 .املصاحلة وعقد ميثاق اجتماعي جديد

على أن  اكيةواالشرت صنا يف اجملموعة النيابية للتقدم هلوا، فقد حر 
تكون تعديالتنا منسجمة مع هوه القناعات من موقع املعارضة 
الوطنية التقدمية البناءة واملسؤولة، وانصبت يف جمملها على دعم 

ية القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنني وحتقيق العدالة اجلبائية وتقو 
طق النائية، طين وحتفيزه على ايإستثمار يف املناالنسيج املقاواليت الو 

فضال على اقرتاح إحداث حساابت مرصدة لتفعيل الطابع الرمسي 
لألمازيغية، وخلق منح حلاملي الشواهد املعطلني الوين يوجدون 
يف وضعية البحث عن العمل، وكوا متويل منظومة الرتبية والتكوين 

إطار  على الثروة يف الوي اقرتحنا بشأنه إحداث ضريبة جديدة
مبدأ التضامن ما بني خمتلف الفئات، وكنا أنمل أن تتفاعل 
احلكومة بشكل إاجايب مع هوا ايإقرتاح الوي سيحقق مصاحلة 
الفئات امليسورة مع ابقي فئات املواطنات واملواطنني الوين 
يشاهدون يوميا مظاهر الثراء الفاحش، يف الوقت الوي يئنون فيه 

 ة؛ر والفاقة واحلاجة لتحقيق أبسط حاجياهتم اليوميحتت وطأة الفق

ويف السياق فقد اقرتحنا أيضا تعديال جوهراي يهم مراجعة شبكة 
أشطر الضريبة على الدخل ومراجعة املبلغ السنوي لتكاليف 
األعباء العائلية املخصوم من الدخول اخلاضعة للضريبة على 

دخال وجعله م 0254الدخل، والوي ضم جانبا منو سنة 
لتحسني أحوال األسر واحلفاظ على قدرهتا الشرائية، وختفيف 
العبء الضرييب املتنامي على األجراء الويني يتحملون أعباء أسرهم 
وعائالهتم، وذلك من منطلق سعينا احلثيث إىل حبث كل الصيغ 
املمكنة للتخفيف من الضرر الوي حلق هوه الطبقات 

صب على دعم القدرات ايإجتماعية، كما اقرتحنا تعديال ين
الشرائية للمتقاعدين وأراملهم نظري ما قدموه من خدمات للوطن، 
وحان الوقت لرد ايإعتبار هلم نظرا ملا قدموه من تضحيات وابلنظر 

اجون للوضعية الصعبة اليت توجد فيها أغلبيتهم اليوم يف مرحلة حيت
 فيها إىل مزيد من الرعاية ومحاية قدرهتم بالدان الشرائية،

كما دعوان السيد الوزير يف إطار ايإجتهاد اجلماعي إىل احلرص 
من مشروع  9على إاجاد صيغ متوازنة ومتزنة خبصوص يف املادة 

قانون املالية، واملرتبطة مبنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة 
للحجز من أجل تنفيو األحكام القضائية، وذلك مبا حيفظ احلقوق 

ويصون استدامة خدمات املرفق العمومي يف املشروعة للمواطن 
تقيد اتم مببدئي فصل السلط وخضوع اجلميع ألحكام القضاء؛ 
عموما السيد الوزير، سنعود لتعديالتنا يف معرض تقدقمها يف 

 .جلسة الغد

ختاما، وانطالقا من مرجعيتنا الثابتة ومشروعنا اجملتمعي الدقمقراطي 
دفاع ق ايإنسان يف كونيتها والاحلداثي الوي يدعو إىل احرتام حقو 

عن احلرايت الفردية منها واجلماعية وعن العدالة ايإجتماعية، إننا 
ا ملزمون نؤكد جمددا أنن واالشرتاكيةيف اجملموعة النيابية للتقدم 

بعدم هدر املزيد من الزمن السياسي ملباشرة ايإصالحات 
، قرارالستاالضرورية، ايإصالح يف ظل األمن، ايإصالح يف ظل 

يف احرتام من داخل املؤسسات و  مباشرة التغيري حنو األفضل، تغيري
 .اتم للدستور، وشكرا

 :السي الرئيس

 .شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 السالم عليكم، ومساء اخلري،
 السيد الرئيس،

 السيد وزير الدولة،
اود ر، كيما قلتها يف أو مداخلة داييل يف جلنة املالية ونعالسيد الوزي

نقوهلا هنااي أن هاذ املؤسسة عزيزة علي، الربملان عزيز علي واحنا 
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فيدرالية اليسار مجيع ايإقرتاحات اللي كنقدمو وايإجراءات اللي  
كنقرتحو كلها كتتصب يف تعزيز املكانة الدستورية دايل هاذ جملس 

 كمثال مهم جدا املقرتح قانون اللي قدمنا العفو  النواب، ومن بينها
 4العام على احلركات ايإحتجاجية يف الريف وأماكن أخرى ليه 

 .شهور وهو يف الربملان ومازال وافق

 السيد الرئيس،

عزيزة علي هاذ املؤسسة وبغيت املغاربة يردو ليها  السيد الوزير،
شفافية  وبكلاالعتبار، اللي ما عجبهومش وكنقوهلا بكل صراحة 

اللي ما عجبتوش التشكيلة احلالية دايل الربملان أان كنطالب املغاربة 
كيلة يتقيدو يف اللوائح االنتخابية يصوتو يرتشحو ابش يغرّيو التش

 6يف املستقبل، أما حاليا هاذ التشكيلة هاذي راه صواتت عليها 
مليون مغريب خصنا نقولوها،  01دايل مليون دايل املغاربة على

أما اليوم وأقوهلا وكنوزن أان كالمي أحرتم كل انئبة وكل انئب على 
حدى كنحرتمو وّخا ما حيرتمنيش هو، كنحرتم ذاك الناخبني اللي 

مة فبالتايل كنتحرتم أان اجلميع وأعترب أبن هاذي مه ،صوتو عليه
ومهمة جدا، وكل انئب برملاين كيمثل جزء اآلخر من املغاربة 

   شي فريق ما كيمثل املغاربة كاملنيوحىت شي انئب واّل حىت
كنمثلو جزء من املغاربة هوا مبدأ أساسي، فهاذ السياق السيد 
الوزير السيد وزيراملالية، جبدهتا أان يف اللجنة كنتمىن واحد العرف 
بريطاين يطّبق ابش هنزو هاذ املكانة الدستورية دايل الربملان عرف 

نتخاابت ترشحيت لال بريطاين اللي ما تتويل وزير حىت كتكون
وتتكتكون برملاين، كنتمىن هوا إيال كان شي تعديل دستوري  
 كنتمناوه يف املستقبل يدخل كتعديل دستوري وكنتمّناك ترّشح يف

 االختاابت إن شاء هللا حمتاجني؛

 62أما فيما خيص هاذ مشروع قانون املالية انقشنا قمكن فتنا 
كان متعب ولكن جد مفيد، أان ساعة واحنا مجيع هاذ األسبوع  

ابلنسبة ليا رغم االختالفات اخلالف يف بعض األحيان اللي  
كيكون ولكن مفيد، ولكن قلتها من أجل الصراحة خصين نعاود 

نقوهلا، أان عندي إشكال مع مشروع قانون املالية كان قمكن يل 
ندير انتقاد كالسيكي ملشروع القانون ولكن نرّكز على حاجة 

قص فيه الوضوح والطموح وغنقولكم الوضوح، ما فيهش وحدة، ان
الوضوح وهوا إشكال حقيقي، ما فيهش الوضوح حيث كتقولو 
 يف التصرحيات أبن األولية تعطات للتعليم والصحة يف الوقت اللي

األولوايت احلقيقية ابألرقام وعدد املناصب لألمن والدفاع! هاذ 
ى شي زايد عليا حالشي خصو يتقال يتقال بكل صراحة! وما يت

واحد أان يف القضية دايل الدفاع، أان على راسي وعيين الدفاع 
دايل الوطن، والدفاع واألمن شيء مهم جدا، وحبيث هو مهم 
خصو يتناقش يف الربملان، وقدمت ليكم مقرتح قلت الربملان يكن 
لو يّدار جلينة صغرية اللي فيها ممثلني عن كل التيارات السياسية 

ندو غري مثال تكون ع عليه حبث ويكونو بعض املعايري اللي ّدار
اجلنسية املغربية ما تكونش عندو جنسيات اثنية ما يكونش عندو 
سوابق ويتناقش، اللي قمكن لو اجعلنا اّنقشو مثال اليوم واش 
إمكانية خلق صناعة يف جمال الدفاع؟ هاذو أشياء اللي خصها 

ة، غادين عتبار هلاذ املؤسستناقش يف الربملان إيال بغينا نردو ايإ
دقائق بسرعة غادي حناول نتكلم على الطريقة ابش  0بقات يل 

احنا مشينا مع هاذ القانون، قدمنا مقرتحات كيما قدمناه يف 
السابق ومازال غنقدموها بناء على مبادئ اللي كنأمنو هبا وقناعة 
منا أبن احنا املغرب يف حاجة اليوم إىل تعاقد اجتماعي، احنا 
عطيناه واحد العنوان قلنا التضامن العادل بني اجلهات، أوال داخل 

الوضوح وواحد الطموح، وابش نتكلم يف بضعة دقائق،   فيه واحد
كاين االستثمار يف التعليم والصحة، الصحة خنليها للرفيق شناوي 
اللي غيجي يتكلم غدا حول التعليم، ولكن يف جمال التعليم، 

احد يل من خالل توفري ميزانيات أخرى، و التعليم لقينا ليه التمو 
التحويل دايل امليزانيات من قطاعات أخرى إىل قطاع التعليم، 
وابألرقام وال ابألهداف ابينة، بغينا جنعلوا من عدد التالميو يف 

تلميو، متكني كل مؤسسة عمومية من مدير  01األقسام أقل من 
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 كم بسيطوموظف إداري وثالثة داألعوان، هاد الشي كيبان ل
ولكن راه ما كاينش يف املغرب، تكوين مستمر طموح لكل 

مليون درهم  622مليون درهم، بغينا  522املدرسني، اليوم ايالّه 
ابش كلهم يتكونو يف التكوين املستمر، تعميم التعليم األويل يف 
سنتني، ماشي يف عشر سنني هوا طموح، املطاعم املدرسية لكل 

مليون  0لعمومي، النقل املدرسي ألكثر من التالميو يف ايإبتدائي ا
تلميو، هوا كلو لقينا ليه التمويل دايلو بغري هاديك التحويالت، 

 ..اثنية قمكن 12من جهة أخرى، ايال زدتيوين 

اثنيا ابلنسبة ملقرتحات اقرتحناها كولك يف املنظومة املنظومة 
لمنا كالضريبية دايلنا قلنا املنظومة خصها تعديل شامل، إعفاء، ت

على إعفاء األدوية من الضريبة على القيمة املضافة، إعفاء 
املتقاعدين على الضريبة على الدخل، ولكن كولك توحيد النظام 

سلم للي   55دايل الضريبة على الدخل، فإعادة النظر يف السالمل 
مليون ماغيتقاسش، ابلعكس قمكن تنقص  42كريبح أقل من 

مليون  522بة شوية واللي فات مليون غتزاد عليه الضري 42فوق 
سنتيم هوا كتزاد أكثر، هادي هي العدالة، هادي ابلنسبة يل هي 
العدالة، خلق مسامهة تضامنية على األغنياء وتصاعدية على 

 ايإرث هادي مهمة، واملبالغ كلها كتصب يف جمال التعليم، 

 

 

 

 

 

 

 

لب طبقا طابملناسبة وخنتم هباد اجلملة السيد الرئيس، دفعنا واحد ال
للقانون طبقا للنظام الداخلي للسيد ممثل احلكومة ابش يعطينا 
إحصائيات اللي كاينة عند احملافظة العقارية بنسبة املالكني 
العقاريني، هوا مهم ايال بغينا نعززو الربملان، الدور دالربملان 

 .خصكم جتاوبو مع هاد الطلب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

النائب، أهنينا أشغال هوه اجللسة، وأذكركم أبن شكرا السيد 
عت رف أشغال جلسة الصباح ستنطلق على الساعة التاسعة،

 .اجللسة

  

 

  

 


