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 واألربعني منةالثاحمضر اجللسة 

 
 ه(. 6192 نونرب 91) 9341 صفر 62 األربعاء :التاريخ
  رئيس جملس النواب. احلبيب املالكيالسيد : الرائسة

شرة االع ابتداء من الساعة دقيقة وثالثونساعات ثالثة  :التوقيت
  صباحا والدقيقة العاشرة.

املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون  جدول األعمال:
 .6191للسنة املالية  21.92املالية رقم 

 
 :جللسةا رئيس، رئيس جملس النواب احلبيب امللكي السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يشرع جملس النواب ابتداء من هذا اليوم يف دراسة مشروع 

. وقبل الشروع يف 6191للسنة املالية  21.92قانون املالية رقم 
جدول األعمال، أرى من الواجب أن أشيد ابعتزاز ابجملهود الكبري 
ة يالذي مت بذله خالل األسابيع القليلة املاضية، من قبل جلنة املال
واللجن الدائمة، هذا اجملهود الذي جتلى يف األجواء اإلجيابية 
واجلادة اليت رافقت دراسة مشروع القانون املايل، وكذلك امليزانيات 
القطاعية، كما جتلى كذلك يف نسبة احلضور اليت تراوحت نسبتها 

، جتاوزهتا يف بعض األحيان، بعض %21و 21ما بني 
، ابإلضافة إىل األعضاء الدائمني اجتماعات اللجان اليت حضرها،

 .بعض السيدات والسادة النواب املهتمني مبجال اختصاصها
د عاش اجمللس من خالل عمل مركز، مسؤول، منظم، لق

ساعة عمل، كانت فرصة لتوسيع قاعدة  631ما يقرب من 
املشاركة لكافة أعضاء اجمللس يف مناقشة القطاعات الوزارية، بناء 

 .واملشاريع اليت أقرها القانون التنظيمي للماليةعلى الربامج 

أجدد الشكر والتقدير للسيدات والسادة أعضاء 
املكتب، والسيدة والسادة رؤساء الفرق واجملموعة النيابية، 
والسيدات والسادة رؤساء اللجن الدائمة، والسيدات والسادة 
املقررين، ولكافة أعضاء اجمللس، كما أتوجه ابلشكر لرئيس 

كومة، وكذلك ألعضاء احلكومة، وأخ  ابلذكر وزير اإلقتصاد احل
واملالية، والوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان، على روح التعاون 

 .الذي ساد خالل دراسة مشروع القانون املايل
واآلن إذا مسحتم أعطي الكلمة للسيدة املقررة مرمي 

فضلي نة، توحساة لتقدمي التقرير العام الذي أعدته إبسم اللج
 .السيدة املقررة

النائبة السيدة مرمي وحساة، مقررة جلنة املالية والتنمية 
 :االقتصادية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد رئيس احلكومة،
 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ر الذي ن  التقريأتشرف اليوم أبن أقدم جمللسنا املوقر  

أعدته جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية، مبناسبة اإلنتهاء من دراسة 
. وكما هو 6191للسنة املالية  21.92مشروع قانون املالية رقم 

معلوم فإن مناقشة مشروع القانون املايل هي إحدى أقوى احملطات 
ملان، اليت مير هبا املشروع بعد عرضه يف جلسة عامة أمام جملسي الرب 

ساحنة للنقاش العام يف القضااي املرتبطة  وهي كذلك فرصة
ابجملاالت اإلقتصادية واملالية واإلجتماعية والسياسية. وسأقوم من 
خالل هذه املقدمة العامة، ببسط تلخي  ما راج داخل اللجنة، 
سواء يف مرحلة املناقشة العامة، أو من خالل املناقشة التفصيلية 

. على أن ابقي فصول هذا 6191الية برسم سنة ملشروع قانون امل
التقرير اهلام، سنتطرق بتفصيل يف أبواب خصصت لذلك 
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للمناقشة العامة، جواب احلكومة عليها، املناقشة التفصيلية، مث 
التعديالت والتصويت عليها وعلى مشروع قانون املالية موضوع 

نة املالية جل الدرس يف جزءه األول، والصيغة النهائية اليت اعتمدهتا
 .والتنمية االقتصادية يف املوضوع

كأول إجناز   6191أييت مشروع قانون املالية لسنة 
للحكومة احلالية، ذلك اإلجناز الذي يعكس سياستها العمومية 
يف خمتلف القطاعات واليت سلط الضوء عليها السيد حممد 
كور ذ بوسعيد، وزير اإلقتصاد واملالية مبناسبة تقدميه للمشروع امل

داخل جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلس النواب، يوم الثالاثء 
، يف اجتماع ترأسه السيد الرئيس عبد هللا 6192أكتوبر  63

 .بووانو رئيس اللجنة
ففي بداية عرضه ذكر السيد الوزير ابلسياق العام ملشروع 

ذكر من خالله حتسن توقعات النمو  6191قانون املالية لسنة 
، 6192سنة  % 4.2مقابل  %4.2تصادي العاملي بنسبة اإلق

مع بروز بوادر انتعاش النمو مبنطقة اليورو، الشيء الذي يفضي 
سنة  %4.1إىل تزايد الطلب اخلارجي املوجه لبالدان بنسبة 

. موضحا أن هذا 6192سنة  % 4.3، مقابل 6191
الية اإلنتعاش تؤثر فيه املخاطر واليت تتجلى يف تشديد الشروط امل

يف األسواق العاملية، اإلضطراابت املالية يف األسواق الصاعدة 
وخاصة الصني، التضخم املنخفض بصورة مزمنة يف اإلقتصادات 
املتقدمة، التحول إىل السياسات اإلنغالقية، تزايد الثورات اجليو 

 .سياسية
ويف ظل هذا السياق العام أبرز السيد الوزير أن القيمة 

ارتفاعا بنسبة  6192املضافة للقطاع الفالحي سجل سنة 
مليون  12من خالل حتسن حمصول احلبوب والبالغ  92.9%

قنطار، وتواصل األداء اجليد للسالسل الفالحية ذات القيمة 
 .املضافة العالية مثل احلوامض والزيتون إىل آخره

أن القطاعات غري الفالحية عرفت حتسنا مستمرا  كما
، مقابل 6191سنة  %4.2حيث يرتقب أن تصل إىل نسبة 

 .6192سنة  %4.9، و6192سنة  4.6%
ومن خالل سرده للتوجهات العامة املرتبطة بدعم 

، أوضح السيد 6191القطاعات اإلجتماعية خالل السنة املالية 
أعطى األولوية لدعم  6191 الوزير أن مشروع قانون املالية لسنة

القطاعات اإلجتماعية وخاصة التعليم والصحة والسكن 
والتشغيل، مع تقدمي الدعم للفئات اإلجتماعية الفقرية واهلشة 
وتقلي  الفوارق اجملالية وخصوصا يف العامل القروي، حيث 

 .خص  لذلك نصف امليزانية العامة تقريبا
ابية لي  الفوارق الت كما أن التعجيل بتنفيذ برانمج تق   

مليار درهم،  11واإلجتماعية ابلعامل القروي، الذي خص  له 
يعد من أهم اإلجراءات اليت سوف تشرع احلكومة يف تنفيذها، 

مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة  4.1حيث رصد له مبلغ 
ماليري درهم كاعتمادات التزام مسبق برسم سنة  3و 6191
6191. 

مة ليم، أفاد السيد الوزير أبن احلكو وفيما يتعلق ابلتع
مليار درهم،  11.61خصصت اعتمادات مالية مهمة بلغت 

ماليري درهم كاعتمادات مفتوحة يف إطار برانمج  1تضاف إليها 
من الناتج الداخلي  %2.3تيسري ومليون حمفظة، وهو ما يشكل 

 .6191من امليزانية العامة املتوقعة برسم سنة  66.1اخلام، و
وابلنسبة ملناصب الشغل املخصصة هلذا القطاع، ذكر 

منصب مايل  211وزير اإلقتصاد واملالية أبنه متت برجمة إحداث 
منصب يف إطار التعاقد  61.111للتعليم العايل، ابإلضافة إىل 

كما أنه يف إطار دعم التشغيل خصصت  لباقي أسالك التعليم
منصب  91621منصب مايل منها  41.621احلكومة 

ألف منصب املذكورة  61خمصصة ملختلف القطاعات احلكومية و
يف إطار التعاقد لقطاع التعليم، مما سيساهم ال حمالة يف استيعاب 
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جزء مهم من بطالة الشباب احلاملني للشهادات ومن ختفيض 
 نسبة البطالة؛

وخبصوص قطاع الصحة، مت إبراز أن مشروع قانون املالية 
ة للمجهودات اهلادفة إىل تعزيز أوىل أمهية كبري  6191لسنة 

 :املنظومة الصحية عن طريق أربعة حماور رئيسية، وهي
 توسيع نطاق التغطية الصحية األساسية؛ 
 تعزيز الولوج إىل اخلدمات الصحية؛ 
 تقلي  وفيات األمهات واألطفال؛ 
 تعبئة املوارد البشرية. 

 وانتقل السيد الوزير من اىل القول أنه من أجل الوصول إىل
هذه األهداف، خصصت احلكومة اعتمادات مالية تصل إىل 

مليار درهم، تضاف إليها اعتمادات مفتوحة يف إطار  93.21
احلساب اخلاص هببات دول اخلليج لبناء وجتهيز املراكز 

مليار درهم، التزم منها  1اإلستشفائية اجلامعية، واليت تقدر ب
 ة لربانمجمليار درهم، انهيك عن اإلعتمادات املخصص 6.3ب

 .داملاليري درهم 2"راميد" واليت تقدر ب
ن اعترب السيد الوزير، أبنه مت توسيع قاعدة املستفيدين مو 

خدمات صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء املعوزات 
وأطفاهلن القاصرين عندما يتم إمهاهلم بدون نفقة خالل فتة 

لة وفاة يف حاالزواج، وكذا األطفال املستحقون للنفقة املذكورة 
، مضيفا 6191األم املهملة من أهم اإلجراءات اليت متيز ميزانية 

أنه عالوة على ذلك مت التنصي  على أن اإلعفاء املخول 
للتعويضات عن الضرر املمنوحة يف حالة الفصل عن العمل مينح 
 .سواء مت اللجوء إىل احملاكم أو يف إطار مسطرة صلح حتكيمي

 
 

 السيد الرئيس،

فقد  6191ص املعطيات الرقمية مليزانية سنة خبصو 
 :تطرق السيد الوزير من خالل عرضه إىل ما يلي

املداخيل العادية للدولة واليت قدرت قيمة هاذ املداخيل 
حبوايل  6191اجلارية للدولة يف مشروع قانون املالية برسم سنة 

مليار درهم أي ابرتفاع  91.61مليار درهم بزايدة  642.19
مقارنة مع التوقعات برسم سنة قانون املالية سنة  %3.1بنسبة 
واستقرار  %1.6نتيجة الزايدة املداخيل اجلبائية بنسبة  6192

 املداخيل غري اجلبائية؛
ابلنسبة للضرائب املباشرة، ستبلغ مداخيل الضرائب 

مليار درهم أي  12.9إىل  6191املباشرة وفق قانون املالية 
ة مع توقعات قانون املالية لسنة مقارن %1.2ابرتفاع بنسبة 

وحسب نوعية هاذ الضرائب، يتوقع أن ترتفع املداخيل  6192
لتصل إىل  %96.4املتعلقة ابلضريبة على الشركات بنسبة 

مليار  19.6لتصل إىل  %3.1مليار درهم أي ما يعادل  19.6
 من الناتج الداخلي اخلام؛ %3.1درهم أي ما يعادل 

يل لضريبة على الدخل فتقدر حبواأما ابلنسبة ملداخيل ا
مقارنة مع  %6.6مليار درهم، أي ابرتفاع يقدر بنسبة  39.2

من الناتج  %4.2لتبلغ  6192توقعات قانون املالية لسنة 
 الداخلي اخلام؛

فيما خي  الضرائب غري املباشرة، من املتوقع أن تصل 
رهم مليار د 12.9املداخيل اإلمجالية للضرائب غري املباشرة إىل 

مقارنة مع توقعات  %4أي ابرتفاع قدره  6191برسم سنة 
، ويعزى ذلك إىل التطور اإلجيايب 6192قانون املالية لسنة 

ملداخيل الضريبة على القيمة املضافة، وكذا مداخيل الرسوم 
الداخلية على اإلستهالك، وستصل مداخيل الضريبة على القيمة 

م، مسجلة بذلك تزايد مليار دره 11.1املضافة اإلمجالية إىل 
 6192مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  %4.6بنسبة 

ويرجع هذا التطور ابألساس إىل مداخيل الضريبة على القيمة 
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مليار  41.3املضافة عند اإلسترياد اليت من املتوقع أن تسجل 
 .% 1.1درهم، لتتفع بنسبة 

أما مداخيل الضريبة على القيمة املضافة، فستعرف 
 .مليار درهم 69.3، لتصل إىل % 1.2 تراجعا بنسبة

رسوم التسجيل والتنرب، يتوقع أن تبلغ مداخيل ورسوم 
مليار درهم، مسجلة بذلك تراجع بنسبة  92,1 التسجيل والتنرب

 .6192، مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة % 4
 6191فيما خي  الرسوم اجلمركية، فقانون املالية لسنة 

مليار درهم،  1,2تظر أن تسجل مداخيل الرسوم اجلمركية من املن
مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 1,1أي ابرتفاع بنسبة 

6192. 
كذلك فيما خي  املداخيل الغري اجلبائية، من املتوقع أن 

 1.4مليار درهم، ممثلة بذلك  66.9تصل املداخيل الغري اجلبائية 
وتقدر املوارد املتأتية من الشركات من جمموع املداخيل العادية، 
مليار درهم، أما التحصيالت  1.1واملؤسسات العمومية حبوايل 

 2مليار درهم، منها  96.4برسم املوارد األخرى فتقدر مببلغ 
 .ماليري درهم برسم اهلبات املتأتية من جملس التعاون اخلليجي

أيضا فيما خي  نفقات الدولة، من املتوقع أن تبلغ 
، أي 6191مليار درهم سنة  691,14ات العادية حوايل النفق

مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة  % 6,1ابرتفاع بنسبة 
ونسبة للناتج الداخلي اخلام ستتمثل هذه النفقات حوايل  6192
، ستمثل % 91,3بلغت  6191، بينما يف سنة % 91,6

ة مليار درهم مرتفع 921هذه النفقات واخلدمات ما يقارب 
 .% 3,4بذلك بنسبة 

مليار درهم  911,1وابلنسبة لكتلة األجور، فستبلغ 
 .% 6بزايدة حوايل 

أما النفقات املتعلقة ابلسلع واخلدمات األخرى، فستبلغ 
 .% 1.6مليار درهم، لتسجل ارتفاع حبوايل  22,9ما يقارب 

 62.9وابلنسبة لفوائد الدين، فقد قدرت نفقاهتا حوايل 
من  % 6.3لتمثل  9.4لة تراجعا بنسبة مليار درهم، مسج

الناتج الداخلي اخلام، ويعزى تراجح هذه النفقات أساسا إىل 
، ونفقات % 9.6تقل  نفقات فوائد الدين الداخلي بنسبة 

 .% 9.1فوائد الدين اخلارجي بنسبة 
أما فيما خي  حتمالت املقاصة، فمن املتوقع أن تبلغ مع 

ما        مليار درهم، أي  94.2احتساب صندوق دعم األسعار، 
من الناتج الداخلي اخلام وهو ما يناهز كذلك  % 9.6يعادل 

مليار درهم، حدد الغالف  311ربع امليزانية العامة املقدرة حبوايل 
مليار درهم بزايدة  911املايل املخص  لإلستثمار العمومي يف 
وضمنها استثمار  6192مخس ماليري درهم ابملقارنة مع سنة 

مليار درهم بزايدة  21.61يزانية العامة الذي سيكون يف حدود امل
 .مليار درهم 3.22

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات النائبات احملرتمات والسادة النواب احملرتمون،
بعد ذلك فتح ابب املناقشة العامة حيث تتدخل حسب    

ممثلي اجملموعات رؤساء الفرق، و التتيب التمثيلي للفرق النيابية هم 
النيابية مث األعضاء املنتمني للجنة املالية والتنمية اإلقتصادية مث 

 .األعضاء الغري املنتمني
 6191يف بداية املناقشة العامة ملشروع قانون املالية برسم سنة     

استحضر السيدات والسادة النواب القانون التنظيمي لقانون املالية 
منه، وما تن  عليه من اعتماد  41تضيات املادة ومق 941.94

سرية بصورة ومرافق الدولة امل تتبويب جديد لنفقات امليزانية العامة
مستقلة، واحلساابت اخلصوصية للخزينة واليت جيب أن تقدم يف 
             أبواب، يف فصول منقسمة إىل برامج وجهات ومشاريع 

ن نفسه، وذلك ابتداء من من القانو  21أو عمليات، أي املادة 
، وكل ذلك تفعيال ملبدأ التدبري املرتكز على 6191فاتح يناير 
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وعدم  41النتائج الحظوا تغييب ما تفرضه الفقرة الثانية من املادة 
اعتماد التبويب اجلديد القائم على تقدمي النفقات يف فصول 
منقسمة إىل برامج وجهات ومشاريع وعمليات. وسجلوا يف 

 بذلك أنه ال ميكن للربملان ممارسة رقابة نوعية على السياسةارتباط 
املالية للحكومة، يف ظل إغفال مستجدات القانون التنظيمي 
لقانون املالية. كما تساءلوا عن كيفية ممارسة الربملان لدوره 

من الدستور والذي يعطي له سلطة  22الدستوري، وفق الفصل 
 .إىل جانب احلكومة احلفاظ على توازن املالية العمومية

ومن حيث الشكل، أشار جانب من السيدات والسادة 
النواب إىل أن ن  مشروع قانون املالية السالف الذكر، وكسابقيه 
مليء ابلفراغات واإلحاالت على نصوص أخرى، مما حيول دون 

 .مناقشة معمقة لفحواه
كما دعت إحدى الفرق إىل إجياد نظام حكامة للمتابعة     
 على التنفيذ اجليد للربامج واملشاريع املرتبطة بصندوق واحلرص

 .تنمية العامل القروي
كما متت املطالبة إبعادة اإلعتبار إىل الفئات الفقرية واهلشة،    

بتوجيه الدعم إلىيها من خالل صندوق املقاصة، ألن هناك 
إمكانية حقيقية فيما خي  تقدمي الدعم للفئات اإلجتماعية، 

التغطية الصحية من خالل التشريع إبجياد نظام وخاصة تعميم 
 .تعريفي والبحث عن اهلوامش املالية الالزمة

واعترب فريق نيايب آخر، أبن مشروع قانون املالية لسنة 
مل يستجب ابلشكل الكايف النتظارات املواطنني، خاصة  6191

الفئات اهلشة، داعيا إىل إعادة النظر يف اإلعتمادات املخصصة 
فئات، واإلجابة عن انتظارات املغاربة عموما يف خمتلف هلذه ال
 .اجملاالت

وانتقل نفس الفريق إىل أن العجز يف امليزانية وامليزان 
التجاري يؤدي إىل الزايدة يف املديونية الداخلية واخلارجية 

للمملكة، مما يؤثر بشكل كبري على املستوى املعيشي للمواطنات 
 .شةواملواطنني وخاصة الفئات اهل

ل فريق نيايب آخر عن قدرة مشروع قانون املالية ءوتسا
على اجلواب عن التحدايت املطروحة على كافة  6192لسنة 

الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني من قبيل احلد من تفاقم الفقر 
واألمية، داعيا يف هذا السياق إىل وضع برانمج اقتصادي متكامل 

هما عم الفئات اهلشة، مستلقادرعلى اإلستجابة خللق الثروة ود
حماوره من ضمني اخلطاب امللكي السامي يف اجملال التنموي 
واجلهوية املتقدمة، مؤكدا على ضرورة إيالء اهتمام كبري لتحفيز 
املقاوالت والرفع من االعتمادات احملتشمة يف مشروع قانون املالية 

 .6191برسم سنة 
ضامني ابق موقد دعا هذا الفريق النيايب إىل ضرورة تط

الربانمج احلكومي وخاصة يف اجملال اإلجتماعي، مع مشروع قانون 
 .املالية موضوع الدراسة

وخبصوص صندوق املقاصة، فقد متت املطالبة مبواصلة 
إصالح هذا الصندوق وتوجيهه لفائدة الفقراء واحملتاجني والفئات 
لم ساهلشة، مع املطالبة مبأسسة احلوار اإلجتماعي للحفاظ على ال

 .اإلجتماعي الذي تنعم به اململكة
ويف خضم املناقشة العامة، حذر بعض الفرق النيابية  

احلكومة من تداعيات قرارها ابلزايدة يف نسبة الضريبة على القيمة 
، مما 6191املضافة ابلنسبة للمحروقات ضمن قانون املالية لسنة 

ابتداء  ،سيؤدي تلقائيا إىل زايدات جديدة يف أسعار هذه املواد
من بداية شهر يناير املقبل، اتريخ دخول قانون املالية حيز التنفيذ 

خالت وأمجعت كل تد بعد املصادقة عليه داخل غرفيت الربملان
السيدات والسادة النواب على خطورة قرار الزايدة يف نسبة الضريبة 
على القيمة املضافة اليت يؤديها املستملك وأشار السيدات 

اب إىل ما ورد يف البالغ الصحفي الذي أصدره البنك والسادة النو 
دوالر  14الدويل مؤخرا والذي توقع من خالله ارتفاع النفط من 
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، وذلك نتيجة 6191دوالر للربميل عن  12يف العام احلايل ل 
للتزايد املضطرد يف الطلب وخفض اإلنتاج املتفق عليه ضمن 

 .ألمريكيط الصخري االبلدان املصدرة للنفط واستقرار إنتاج النف
واعترب الفريق من السيدات والسادة النواب قرار حترير 
أسعار احملروقات الذي اختذته احلكومة السابقة أبنه مل يكن 
مدروسا مبا فيه الكفاية، كما أن احلكومة مل تفلح يف وضع 
إجراءات مواكبة حتافظ على القدرة الشرائية للمواطنني وحتميه من 

ع اإلشارة إىل أن هناك استمرار يف ارتفاع أسعار غالء األسعار، م
احملروقات يف حمطات الوقود رغم تراجع األسعار يف السوق الدولية، 
 .مما سيكون له انعكاسات على أسعار ابقي املواد اإلستهالكية

وذهب أحد الفرق النيابية إىل أن الضريبة على القيمة 
رية يف عواقب خطاملضافة املفروضة على احملروقات ستكون هلا 

 .حال ارتفاع سعر النفط العاملي
وشدد بعض السيدات والسادة النواب على أنه حان 
األوان إلعادة النظر يف النموذج اإلقتصادي لبالدان الذي أصبح 
متجاوزا مذكرين ابخلطاب امللكي مبناسبة افتتاح الدورة الربملانية 

ملالية انون ااحلالية، منتقدين يف هذا السياق افتقار مشروع ق
ألية تدابري جديدة تليب اإلنتظارات الكبرية للمواطن  6191

املغريب يف جماالت عدة، كالتشغيل والصحة والتعليم ودعم القدرة 
الشرائية، كما خيلو أيضا من أي إجراءات جناعة تستجيب 
لإلكراهات اليت ينوء حتت وطأهتا اإلقتصاد الوطين، مؤكدين على 

 .حا عن الطموحات املعلنة من قبل احلكومةأن هناك تراجعا واض
والحظ أحد السادة النواب بعض اخلروقات الدستورية 
املخالفة ملقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الواردة يف مشروع 

واملتمثلة يف إلغاء صندوق التأهيل  6191قانون املالية برسم سنة 
اإلجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات استنادا على 

من  936مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون املالية والفصل 
 .الدستور

وقد طالب أحد السادة النواب احلكومة بتدارك هذا 
اخلرق الدستوري، علما أنه طيلة ثالث سنوات املاضية مت رفض 

، 9116مليار درهم للجهات عمال ابلتبويب امليزاانيت لسنة  92
منها مع وقت التنفيذ  2جها مراسيم مت إخرا 1مشريا إىل أن هناك 

وظل مرسومان مهمان مل حين الزمن لكي يراي النور، وخيرجان إىل 
اخلاصني  642حيز الوجود ومها على التوايل املرسوم املتعلق ابملادة 

 ..بصندوق التأهيل اإلجتماعي
 :السيد الرئيس

 .شيئا ما من التكيز السيدة املقررة إذا مسحيت
 :حساةالنائبة السيدة مرمي و 

 نعم السيد الرئيس؟
 :السيد الرئيس

 .شيئا ما من التكيز
 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 .كيف ذلك؟ ما فهمتش السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس، تفضل
 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 .ما فهمتش
 :السيد الرئيس

 .هناك نقطة نظام من طرف السيد الرئيس، الصوت
السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة  النائب

   :(والتنمية )نقطة نظام
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،

هناك مشكل حقيقي على مستوى التقرير، غياب 
التوازن، نسب مقوالت لفرق، ادعى فريق، يزعم فريق، وكاين 

ر مل يسبق التقريهذا  حىت..، هاد الشي غري معقول السيد الرئيس،
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أن مت هبذه الطريقة حذر فريق نبه فريق كيفاش احنا؟ احنا راه فرق 
اي إما ابألمساء وإما تقرير نكرة، وفيه حتامل وغري توازن، هاذ التقرير 
ة هباذ الطريقة غري مسبوق، لذلك تنبهو السيد الرئيس إبسم األغلبي

ة هناك يماشي لوحدي أان كنتكلم إبسم األغلبية، إبسم األغلب
إشكاال حقيقا على مستوى التقرير، هذا التقرير ابلنسبة إلينا 

 .مرفوض وغري مقبول
  :السيد الرئيس

شكرا، السيدة املقررة إذا مسحيت غادي يكون من املفيد 
 .جدا تقدمي اخلالصات العامة
 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 السيد الرئيس،
س، ألنين الرئي هذا املشكل ماشي داييل هللا خيليك السيد

هذا تطرقت معه مع رئيس جلنة املالية على أساس أنين نذكر كل 
فريق إبمسه، ومها قالو ليا أبن املوارد البشرية ال تسمح بذلك، 

دايل الصباح السيد الرئيس، إيال كان  6والبارح ما سالينا حىت ل
شي مشكل فهو ماشي على مستوى التقرير، فهو على مستوى 

ة اللي كاينة يف الربملان، هذا من جهة، من جهة اثنية املوارد البشري
قيل يل أبن جاء أان ما قبلتش هاذ التقرير على هاذ الصيغة ابش 
أنه يكون نكرة وأنه ما يتضمنش أمساء الفرق واجملموعات النيابية، 
قيل يل على اتريخ، مدة اتريخ الربملان مجيع التقارير تكون على 

 كل السيد الرئيس؟هذه الصيغة، إذن أين املش
  :السيد الرئيس

طيب، السيدة املقررة إذا مسحيت تسهيال للمناقشة العامة 
سيكون من املفيد تقدمي اخلالصات الرئيسية حىت نفتح ابب 

 .النقاش
 :النائبة السيدة مرمي وحساة

أعتقد أبن هذه خالصات رئيسية، ألهنا السيد الرئيس 
شي ام لك، اللجنة هاذ الما كنتوش حاضر معنا وكل التقدير واحت 

اللي يتضمنو التقرير خذا حيز كبري، حيز كبري من النقاش داخل 
 .املناقشة العامة
 :السيد الرئيس

السيدة املقررة إذا مسحيت، السيدة املقررة إذا مسحيت 
 .غادي يكون من املفيد جدا تقدمي لنا اخلالصات النهائية

 :النائبة السيدة مرمي وحساة
هاذو السيد الرئيس، واش غادي ندير  اخلالصات مها

 تقرير ما فيهش نبذة من املناقشة العامة؟
 :السيد الرئيس

 .خلصي شوية، خلصي شوية إذا مسحت خلصي شوية
 :النائبة السيدة مرمي وحساة
 .ما غاديش نلخ 

 :السيد الرئيس
حنا استمعنا لنقطة نظام دايل السيد الرئيس، فيها ا

سرعة للمناقشة العامة إذا مسحتم، إذا الكفاية من األحسن منرو ب
 .مسحتم

 :النائبة السيدة مرمي وحساة
 .السيد الرئيس، السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
 .تفضلي السيدة املقررة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة
 السيد الرئيس،

عندي تقرير غادي نكملو وذاك الساعة إيال كانو شي 
 .مالحظات ديروهم

 
  :السيد الرئيس

 .ولكن مع شوية دايل التكيز
 :النائبة السيدة مرمي وحساة
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ملي كنا كنشكرو السيد الوزير وتنقول ها شنو جاب بيه 
ها شنو جابت فيه كان مزاين، ملي دزان شنو جتاوبو به السادة 

 النواب ما بقاش مزاين؟
 :السيد الرئيس

شيئا ما من التكيز السيدة املقررة، السيدة املقررة خوذي 
بعني اإلعتبار املالحظات دايل الزمالء، السيدة املقررة، احنا 
فامهني فامهني السيدة املقررة فهمت، السيدة املقررة من فضلك 
احنا تفامهنا داب تفامهنا، تفامهنا السيدة املقررة شيئا ما من التكيز 

وزو ملا هو مهم يف السياق اللي غادي تقدمي إذا مسحيت ابش ند
أنيت، مع شيئ ما من التكيز إذا مسحيت اخلالصات النهائية. 
السيدة املقررة استمعي لينا مجيعا من فضلك، وشيء ما من التكيز 
ألن هاذ النهار طويل ومهم تيخصنا نستمعو للجميع، صايف احنا 

قررة من داب، السيدة امل تفامهنا..، شيء ما من التكيز احنا تفامهنا
 .فضلك، السيدة املقررة اخلالصات

غادي تقدم لنا اخلالصات، اخلالصات السيدة املقررة يف 
دقايق واّل ثالثة اذا  6النهاية ايال مسحت، ابقي عندك واحد 
 .مسحت، تفضلي السيدة املقررة، اخلالصات

 :النائبة السيدة مرمي وحساة
 .اخلالصات

 :السيد الرئيس
 .من فضلك، من فضلك السيدة املقررة، اخلالصات النهائية     

 :النائبة السيدة مرمي وحساة
إبجياز، أكد السيد الوزير على التفاعل السريع للحكومة 
مع املطالب امللحة للمواطنني على املستوى اإلجتماعي، وخاصة 
سد اخلصاص على مستوى املوارد البشرية يف قطاع التعليم 

ضافة إىل اإلنكباب على معاجلة إشكالية تشغيل والصحة، ابإل
الشباب مع الوقوف على التشخي  وحتليل األرقام وتقدمي 
االقتاحات واحللول العملية المتصاص بطالة الشباب، وضمان 

اندماجهم يف اجملهود التنموي الوطين. ويف هذا اإلطار يقول السيد 
طى جمموعة من أع 6191الوزير أن مشروع القانون املالية لسنة 

االمتيازات للشركات احلديثة النشأة اليت تشغل الشباب، موضحا 
أن إشكالية تشغيل الشباب يقتضي كذلك مواكبة املقاولة وحتفيز 

 .اإلستثمار اخلاص، وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا نفتح اآلن ابب املناقشة العامة إبعطاء الكلمة 
ة والتنمية، فريق العدالللسيد الرئيس إدريس االزمي اإلدريسي إبسم 

فليتفضل مشكورا، حنا دااب بدينا، تفضل السيد الرئيس تفضل. 
 .تفضل السيد الرئيس

 النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
 :  ()نقطة نظام

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
أان ما غنتكلمش على التقرير، التقرير   ،السيد الرئيس

كنظن أبنه أعطى صورة على ما وقع يف اللجنة، وهاذ الشي اللي 
 .بغينا يكون، احلاجة الثانية

 :السيد الرئيس
نسمعو لبعضياتنا، السيدات والسادة النواب، من 

 .فضلكم، نستمعو لبعضنا، تفضل السيد الرئيس
 واملعاصرة )نقطة السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة

 :تتمة نظام(
بكل احتام، أان كنحتم اجلميع وهاذ الشي كتعرفوه، 
نكمل واللي ايخذ نقطة نظام يتكلم، ما كاين حىت مشكل، حنا 
هنا ابش نتناقشو، ابش نرقاو ابملؤسسة التشريعية دايلنا، السيد 
الرئيس، أوال، حنا كفريق يف املعارضة كنحتجو بشدة عن غياب 

حلكومة، اليوم ما ميكنش يف واحد املرحلة اللي اشتغلنا أعضاء ا
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فيها مدة شهر كامل، وهذه مثرة دايل واحد العمل، وتنشكر 
النائبات والنواب يف اللجان اللي شتغلوا إىل ساعات متأخرة يف 
الليل، واليوم غادي جنيو وما جييوانش الوزراء ابش يستمعوا لنا، 

اللي عندهم عالقة  هذه مداخلة سياسية، كيخ  الوزراء
ابلقطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية يكونو حاضرين كاملني هنا، 
وإال اشنو اجلدوى من الكالم دايلنا اليوم؟ السيد الرئيس، بغينا 

 .الوزراء حيضرو هنا عاد نتكلمو، السيد الرئيس، شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد الرئيس، نعطيوا الكلمة للسيد 
 .إذا مسحتم، تفضل السيد الرئيسالرئيس، 

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :)نقطة نظام( والتنمية

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم 
 .على سيدان حممد الرسول األمني وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،
 احملرتمني،السادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني واحملرتمات،
بطبيعة احلال، السيد الرئيس، قبل ما نبدا يف املداخلة 
داييل، تنكرر وأؤكد على أن التقرير يف واد واملناقشات يف واد، 
التقرير هو تقرير ابسم اللجنة وابسم جملس النواب وليس إبسم 

 يكون منصفا ويتحدث عن كلفريق، لذلك فالتقرير اي إما أن 
الفرق، كل فريق ابمسه ومبواقفه، بدعمه للحكومة ومبعارضته 
للي ا للحكومة، وإال فليعطي خالصات عادية أو يوزع، التقرير

امسعنا راه حنا عشنا أايم وأايم يف اللجنة دايل املالية والتنمية 
كذا،  و اإلقتصادية، ال عالقة له، جيي يقول أبنه حيذر وينبه وكذا 

كاين الفريق الذي يدعم، وكاينة األغلبية اليت تدعم احلكومة، 
لذلك فالتقرير هو تقرير إبسم اجمللس وإبسم اللجنة وينبغي أن 

 .يكون كذلك

إذن أقول، هاذي املداخلة دايل فريق العدالة والتنمية، 
جنتمع اليوم حبمد هللا وتوفيقه لنناقش مشروع قانون املالية رقم 

، والذي قدمته احلكومة أمام 6191ة املالية للسن 21.92
من الدستور، وأضم صويت إىل  21الربملان طبقا ألحكام الفصل 

صوت السيد رئيس اجمللس، الذي عرب عن تقديره للعمل الذي 
يقوم به اجمللس، لألسف ال يعرف هبذا العمل، احلكومة عرضت 

جنة أكتوبر والل 63أكتوبر املشروع دايل القانون من  63يف 
دايل املالية واللجان، التقرير كان خصو يكون فيه هاذ الشيء، 
عدد ساعات العمل، غري البارح يف اللجنة دايل املالية والتنمية 
 اإلقتصادية اللي تنشتاغلوا فيها على التعديالت على التقدمي دايل
التعديالت للدفاع على املطالب املشروعة دايل املواطنني، للحفاظ 

الشرائية دايل املواطنني، حكومة وبرملاان، البارح بدينا على القدرة 
 دةـــــة الواحـــــا حىت للساعــــــا وهنينــــــرة صباحـــيف الساعة العاش

non stop لساعة دايل  91الساعة دايل العمل،  91، أي
العمل، لذلك فمثل هذه األمور هي اللي خاصها خترج للشعب 

ؤوب وهذا مثله كان طيلة هذه األايم، املغريب مثل هاذ العمل الد
وهاذ العمل الدؤوب هو اللي خاصو يعرفو حىت ال يكون هناك 
تبخيس، حىت يعرفو املغاربة آش تيدير النواب دايهلم يف اللجان، 
لذلك فهناك عمل دائم ومستمر ودؤوب من أجل الدفاع عن 
من  داملصاحل دايل املواطنني، وحنا احلكومة واألغلبية يف واد واح

 .أجل الدفاع على مصاحل املواطنني
أقول أتيت هذه املناقشة يف إطار سياق سياسي واقتصادي     

واجتماعي استثنائي بكل املقاييس، يرخي بثقله على هذا املشروع 
وحيمله عبئ تقدمي إجاابت واضحة وخلق قفزة نوعية على طريق 

بد وقبل الاإلستجابة لإلنتظارات املشروعة للشعب املغريب، وهنا 
اخلوض يف تفاصيل هاذ املشروع وما حيمله من مستجدات مهمة 
وإجراءات إجتماعية واقتصادية جديدة ومعتربة يف اجتاه اإلستجابة 
النتظارات املواطنني وتنزيل أولوايت الربانمج احلكومي، أن نذكر 
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ببعض العناوين اليت تطبع هذا السياق واليت ينبغي استحضارها 
دمة كل طاقة البلد، للمسامهة إبجيابية وفعالية يف خ  استنهاضا هلمم

 .املصلحة العليا للوطن واإلنتصار لقضاايه وقضااي املواطنني
أوال نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن سعادتنا واعتزازان ابإلجناز     

الكبري والفرحة املشتكة الذين صنعهما املنتخب الوطين لكرة 
لعامل دم، بتأهله املستحق لكأس االقدم، املنتخب الوطين لكرة الق

بعزائم ومهم طاقات مغربية شابة ميزاهتا الوطنية العالية، وعلو 
الكعب واإلحتافية، وهو درس بليغ ومؤثر على مدى قدرة 

املستحق وربح التحدي وصنع  الشباب املغريب على اإلنتصار
ا الفرح، وهو ما يلزمنا مجيعا بضرورة الثقة يف طاقاته واإلهتمام هب
ياة تربية وأتطريا وتثمينا وفسح اجملال لشبابنا لينخرط بقوة يف احل

الوطنية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والرايضية، 
 ويعرب حبرية ومسؤولية وكفاءة عن مواهبه ويساهم إبجيابية يف صنع
اتريخ املغرب وجمده، وهي مناسبة كذلك لنهنئ فريق الوداد 

ضاوي وكل اجلماهري الوطنية على إجنازه الوطين الرايضي البي
الكبري، متمنني لكل الفرق الوطنية العتيدة مسارا موفقا ومتميزا 
على املستوى اإلقليمي والقاري والدويل، هذا إجناز دايل الوطن 

 .وإجناز لفريق وطين
وهبذه املناسبة السيد الوزير ابت من الضروري تسريع اعتماد     

، مكان الشبايب ابعتباره رأمسال وثروة بشرية وطنيةرؤية تثمن اإل
وجب تيسري كل الفرص لتمكينها سياسيا واقتصاداي واجتماعيا 
والتسريع مبا دعى إليه جاللة امللك حفظه هللا يف افتتاحه هلذه 
الدورة ببلورة سياسة شبابية شاملة ومندجمة تنظم وتؤطر سياسات 

ول ما تشاركية تستحضر أوبرامج كل املتدخلني، وفقا ملنهجية 
تستحضر رأي الشباب ومقتحاهتم وتعرب عن تطلعاهتم وآالمهم 
وآماهلم، وهي مناسبة كذلك لندعو يف إطار هذه املقاربة التشاركية 
واإلهتمام هبذه الفئة لإلسراع بتفعيل اجمللس اإلستشاري للشباب 

 .والعمل اجلمعوي الذي صادقنا عليه

 السيد الرئيس احملرتم،
بد أن نسجل ابعتزاز أن املغرب وهلل احلمد يتميز وينعم ال

على املستوى اخلارجي سياسيا واقتصاداي ودبلوماسيا مبنسوب كبري 
من الثقة واملصداقية، وهو ما ينعكس إجيااب على قضيتنا الوطنية 
األوىل وأصبح حياصر خصوم وحدتنا التابية وحيشد مزيدا من 

لذايت، وسط ختبط اخلصوم الدعم والتأييد ملقتح احلكم ا
وهجوماهتم العشوائية وغري املسؤولة على سياستنا التنموية، 
 وحضوران املتميز يف إفريقيا سياسيا واقتصاداي وتنمواي، والتحيب
الكبري الذي حيظى به املغرب يف خمتلف املنتدايت السياسية 

 .واإلقتصادية الدولية واإلفريقية
ورة على احلكومة على ضر  ونغتنم هذه املناسبة، لنؤكدها

مواصلة تعبئة اإلمكانيات الالزمة إلجناز املشاريع املربجمة يف إطار 
النموذج التنموي اجلديد ألقاليمنا اجلنوبية، مبا يضمن تعزيز 
اإلزدهار والتنمية املستدامة هلذه األقاليم، ونغتنم هذه املناسبة 

لكية وكل املرابطني لنتوجه بتحية تقدير وإكبار إىل قواتنا املسلحة امل
على الثغور، وحنيي وندعم جهود رجال ونساء األمن الوطين 
والدرك امللكي وخمتلف األجهزة األمنية والقوات املساعدة والوقاية 
 املدنية اليت تسهر بتفان وتعبئة ويقضة على أمن الوطن واملواطنني
 .حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا

كما جندد لكم دعمنا ملواصلة توفري الوسائل الالزمة هلا     
للنهوض مبهامها يف الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته التابية، ويف 
احلفاظ على أمن واستقرار وسالمة الوطن واملواطنني وعن دعمنا 
جلهودكم يف العناية أبسرة املقاومة وجيش التحرير، سائلني هللا 

برمحته الواسعة كل شهداء الوطن وكل العلي القدير، أن يتغمد 
من وهب حياته وروحه يف سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه ورفعته 

 .وعزة وكرامة املواطنني
 السيد الرئيس احملرتم،
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نناقش مشروع القانون املالية اليوم يف وقت يتم فيه 
احلديث عن ذكرى بني قوسني مئوية لوعد بلفور املشؤوم، وهو  

ال ميلك إىل من ال يستحق، لنذكر مبآسي  كما تعرفون وعد من
هذا الوعد املشؤوم الذي ما زال الشعب الفلسطيين البطل يئن 
حتت وطأته ويكتوي مبآسيه وويالته حتت انر اإلحتالل الصهيوين 
اإلسرائيلي، لنسائل الضمري العاملي وعدم قدرة اجملتمع الدويل على 

فلسطيين، يف للشعب الالوفاء ملواثيقه واإلنتصار للحقوق الثابتة 
حتد سافر لألخالق واحلقوق اإلنسانية واملواثيق واألعراف الدولية، 
ونؤكد يف هذا الصدد على موقفنا الوطين الدائم والثابت يف إطار 
اإلمجاع الوطين، على حماربة ومناهضة كل حماوالت التطبيع، 
ودعمها للقضية الفلسطينية املشروعة وحق الشعب الفلسطيين 

 .بت يف إقامة دولة فلسطني وعاصمتها القدس الشريفالثا
         كما ال يفوتنا هنا أن ننبه وحنن نستحضر خماطر 
ما تعيشه منطقتنا العربية من وضع صعب ومن إضطراابت 
وقالقل، هو نتيجة استمرار ملقاصد هذا الوعد املشؤوم واتفاقيات 
ذه هالتقسيم اليت استهدفت وما زالت تستهدف منذ سنوات 

املنطقة وتعاكس رغبة وطموح شعوهبا يف احلرية والعيش الكرمي، 
والتذكري حباجتنا إىل مزيد من اليقظة والتعبئة والوحدة ملناهضات  
كل حماوالت التقسيم املقسم والتجزيء اجملزأ وافتعال األزمات 

 .واإلضراابت
وهنا البد أن نشيد وأن نعتز ابلدور اإلجيايب الكبري جلاللة 

حفظه هللا بصفته رئيسة جلنة القدس يف دعم القضية  امللك
الفلسطينية، ويف تضامن املغرب مع الشعوب الشقيقة ودعم كل 
القضااي العادلة، كما نعرب عن اعتزازان وإشادتنا مبجهودات جاللته 
ن مبا يتمتع به من مصداقية واعتبار وتقدير كبري ابملبادرة للتضام

ية زيز العالقات األخوية والتارخيوالتآزر مع الدول الشقيقة وتع
والشراكة اإلستاتيجية ومتعددة األبعاد اليت جتمع بني الدول 

العربية، مبا خيدم وحدة الصف واملصري واملستقبل وحيصن املنطقة 
 .من خماطر التشرد واإلنقسام

 ،السيد الرئيس احملرتم
أييت هذا املشروع يف سنة طبعتها تنامي اإلحتجاجات 

يف عدد من أقاليم اململكة، بدءا ابحلسيمة ووصوال إىل اجلماعية 
 زاكورة، تتجلى يف مطالبة املواطنني املشروعة واحلثيثة ابإلستجابة
ملطالب العيش الكرمي، وهنا ال بد أن نسجل ونطالب بضرورة 
احلرص على اعتماد مقاربة شاملة ومندجمة سياسية مبا يضمن 

تماعية حقوقية واقتصادية وإجالطي النهائي هلذا امللف، وتنموية و 
للتعاطي السريع واإلجيايب واملنصف واملتوازن مع هذه 
اإلحتجاجات يف مقاربة مسؤولة تراعي احلقوق والقانون وتوفر 
الشروط واإلمكانيات الضرورية لإلستجابة للمطالب املشروعة 

 .للمواطنني يف العيش الكرمي والتنمية
اعلني رتنا وقدرة الفهنا البد أن نستحضر مجيعا مدى قدو 

السياسيني واألحزاب واملؤسسات واإلدارة ومدى توفر الشروط 
الالزمة هلا، للقيام أبدوارها يف أتطري املواطنني والقيام ابلوساطة 
املؤسساتية الالزمة بني الشعب واملؤسسات وخدمة الوطن 
واملواطنني، كما البد أن نستحضر يف هذا السياق مدى قدرتة 

تنموي على اإلستجابة حلاجيات املواطنني املتزايدة منوذجنا ال
لف احلد من الفوارق بني الفئات والتفاواتت بني خمت وقدرته على

اجلهات واملناطق وحتقيق العدالة اإلجتماعية واجملالية، البد أن 
نستحضر ونسائل كذلك مدى فعالية ومردودية السياسات 

يم اهلشة كالتعلاإلجتماعية، وال سيما تلك املوجهة للفئات 
والصحة والشغل، البد كذلك أن نستحضر أننا على مرور سنتني 
من انطالق تفعيل اجلهوية املتقدمة وما أاثرته من انتظارات وآمال 
وفرص مرتقبة، يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ومعاجلة 

 .اإلختالالت والفوارق وتوفري العدالة اجملالية
 م،السيد الرئيس احملرت 
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يف خضم هذا السياق ركز مشروع قانون املالية هلذه السنة 
على أربعة توجهات كربى هتدف  6191عفوا للسنة املالية املقبلة 

أساسا إىل دعم القطاعات اإلجتماعية، كالتعليم والصحة والشغل 
وتقلي  الفوارق اجملالية مع إيالء عناية خاصة ابلعامل القروي، 

ملقاوالت يع وحتفيز اإلستثمار ودعم اوالتوجه الثاين تطوير التصن
الصغرى واملتوسطة، والتوجه الثالث ترسيخ اجلهوية املتقدمة، 
والتوجه الرابع إصالح اإلدارة وحتسني احلكامة وتسريع تنزيل 
اإلصالحات اهليكلية، وهي توجهات تستجيب وتنخرط يف إطار 
توفري مقومات العيش الكرمي، وأتخذ عناصرها األساسية من 

حملاور اخلمس للربانمج احلكومي نوافقكم عليها وندعمها، فإىل ا
أي مدى السيد الرئيس، تستجيب هذه الربامج واملشاريع 
واإلجراءات املقتحة يف هذا املشروع إىل هذه التوجهات العامة 
وإىل االنتظارات املعرب عنها؟ وما هي املالحظات اليت ميكن أن 

 .تثريها هذه املقتحات؟
اية امسحوا يل أن أهنئكم السيد الوزير، وأهنئ يف البد

احلكومة على جناحها يف إعداد هذا املشروع، يف ظل ظروف 
اقتصادية وإجتماعية صعبة، سبق وأشران إىل بعض معاملها وكذلك 
على جناحكم يف أتطري خمتلف اإلنتظارات اإلجتماعية والقطاعية 

رورة لضداخل إطارماكرو اقتصادي يستجيب يف نفس الوقت، 
احلفاظ على التوازانت املاكرو اقتصادية، ومواصلة جمهود استعادة 

من  %4التوازن امليزاانيت وذلك بضبط نسبة عجز ميزانية يف 
الناتج الداخلي اخلام، وهو ما سيكون له أثرعلى مواصلة ضبط 

من  %21معدل املديونية واملسامهة يف ختفيضها، حتت سقف 
ا البد من اإلشارة إىل بعض الناتج الداخلي اخلام، وهن

 :املالحظات
أوال: على مستوى املوارد وابلرغم من كل ما يثار حول 
الضغط الضرييب، ال بد من اإلشارة إىل أن معدل الضغط الضرييب 

من الناتج الداخلي اخلام  %61.1ببالدان واصل اخنفاضه ليصل 

وذلك يعود  6111سنة  66.3، بعد أن كان ميثل 6192سنة 
ابألساس إىل اجملهود العمومي يف ختفيض معدالت كل من الضريبة 
على الشركات والضريبة على الدخل، وهنا البد من اإلشارة إىل 
ضرورة مواصلة مراجعة املنظومة الضريبية، وال سيما نظام النفقات 
اجلبائية للتخلي عن كل اإلعفاءات اليت أدت دورها االقتصادي 

ا أي داع مبا يوفر هوامش مالية يتم ضخه واالجتماعي، ومل يعد هلا
 يف اجملاالت اإلجتماعية ويف دعم الفئات الفقرية واملعوزة؛

وعلى مستوى النفقات، البد أن نؤكد على موقفنا من 
ضرورة مواصلة ترشيد النفقات وال سيما تلك املتعلقة ابلتسيري، 
ت اوحنن نسجل إبجيابية الزايدة اليت مت حتقيقها على مستوى نفق

 اإلستثمار؛
وخبصوص املستوى املاكرو اقتصادي، نود أن نثري اإلنتباه 
إىل ما سجل من تراجع على مستوى احتياطات املغرب من العملة 

واليت سجلت مستوايت مهمة ومتزايدة يف السنوات  الصعبة
األخرية، وعادت للتاجع يف األشهر األوىل من هذه السنة وداعي 

و تساؤلنا عن أسباب هذا التاجع، وال تساؤلنا يف هذا الباب، ه
ر سيما ما عالقته ابلتأخروالتدد يف تطبيق التحرير التدرجيي لسع
صرف الدرهم، وما هي حقيقة ما أثري عن املضاربة غري املسؤولة، 
وهل أضعنا فرصة مواتية لتطبيق تدرجيي ومضبوط ويف ظروف 

له بطريقة نزيماكرو اقتصادية مناسبة لقرارسيادي من شأنه إن مت ت
سليمة؟ وإن التزمت كل األطراف املعنية مبسؤوليتها يف تسبيق 

ية ظرفية أغراض رحب  املصلحة اإلقتصادية الوطنية وجعلها فوق كل
وضيقة من شأن تطبيق هذا القرار األساسي واإلستاتيجي يف 
مسار السياسة اإلقتصادية يف بالدان، أن يضمن ويعزز مصاحل 

ائية إلقتصادي الوطين وحيافظ على القدرة الشر وتنافسية النسيج ا
مبسامهته يف امتصاص الصدمات اخلارجية احملتملة على اإلقتصاد 
الوطين واحلفاظ على القدرة الشرائية للمواطنني، وال سيما هنا أن 
نذكر أن بالدان خطت خطوات كبرية يف هذا اجملال من خالل 
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 قامت إبصالحاتاإلعداد اجليد بني كل املؤسسات املعنية، و 
جريئة مكنت من توفري الشروط الالزمة هلذا القرار، وذلك بتوفري 
إطار ماكرو اقتصادي سليم ونظام بنكي قوي واحتياطي مهم 
للعملة الصعبة، كل هذه الظروف تسمح بتطبيق اختياري تدرجيي 
سلس واستباقي، ابلنظر لضرورة مواكبة انفتاح املغرب وتنويع 

وضرورة  ز تنافسيته ومواكبة تطور قطاعنا املايلشركائه وضرورة تعزي
 .تطوير منوذجنا التنموي
 السيد الرئيس احملرتم

على مستوى التوجه األول للمشروع واملتعلق ابلقطاعات 
اإلجتماعية، نسجل إبجيابية التوجه اإلجتماعي الواضح والصريح 
 هلذا املشروع، وإعطاؤه األولوية لقطاعات مهمة كالتعليم والصحة
والسكن والتشغيل، وتقدمي الدعم للفئات اهلشة وتقلي  الفوارق 

 .اإلجتماعية واجملالية
لقد سجلنا يف هذا الصدد إبجيابية األولوية اليت حظي 
هبا قطاع التعليم وقطاع الصحة يف توزيع املناصب املالية، من 

ألف منصب مايل لقطاع التعليم،  61خالل ختصي  أكثر من 
، وكذا من خالل 6117هلذا القطاع سنة  زايدة على ما خص 

آالف منصب مايل لقطاع الصحة وهو جمهود غري  3ختصي  
 .مسبوق

كما نسجل إبجيابية الزايدة اهلامة يف اإلعتمادات املخصصة 
، 6192سنة  11.3مليار درهم، مقابل  11لقطاع التعليم ب 

مليار درهم  93.1ومواصلة اجملهود املخص  لوزارة الصحة ب
 .6192سنة  93.4ة مقرر 

مليار درهم  941وعلى العموم نثمن ختصي  
، 6192مليار درهم سنة  963للقطاعات اإلجتماعية، مقابل 

وهنا ومع تركيزان وإشادتنا القوية هبذه اجملهودات املسجلة على 
مستوى ختصي  اعتمادات مهمة هلذين القطاعني احليويني، البد 

ض املوارد املالية، يفوق يف بعمن اإلشارة إىل أن هذا املستوى من 

األحيان ما ختصصه جمموعة من الدول من نفقات التعليم مقارنة 
         مع انجتها الداخلي اخلام، إال أن النتائج احملققة تبقى دون 
ما حتققه هذه الدول، وهذا دليل على أن املطلوب يف املستقبل 

ابلتكيز  ة، ولكناليليس التكيز على املطالبة ابملزيد من الوسائل امل
على جودة ومردودية منظومتنا التبوية. وهي مناسبة لنشيد ابلدور 

 .التبوي والوطين الذي تقوم به أسرة التعليم
وخبصوص إنعاش التشغيل، نسجل مبادرة احلكومة إىل 
تعزيز وحتسني جاذبية برانمج حتفيز التشغيل، ابلزايدة يف عدد 

دة يف السنوات املعنية به. وهنا والزاي 91إىل  1املستفيدين من 
نوجه احلكومة إىل تسريع القيام بتقييم شامل إىل الربامج القائمة  
كإدماج وأتهيل لإلستفادة من دروس سنوات تطبيق هذين 
النظامني. كما ندعوكم إىل إجياد حل هنائي للملفات العالقة يف 
برانمج مقاوليت، والذي يشكل عبئا على هذه الربامج. كما 

سجل التفاعل اإلجيايب للحكومة مع تعديل األغلبية بتعميم ن
درهم  91.111اإلعفاء من األجر اإلمجايل الشهري يف حدود 

شهرا على األجر املدفوع من اجلمعيات والتعاونيات  63ملدة 
ملشغليها على غرار الشركات. وكذا إبضافة الشركات اليت مت 

ابتداء من هذا لكي تستفيد  6191إنشاؤها منذ فاتح يناير 
 .أجراء الذي اعتمد يف السابق 1أجراء عوض  91التاريخ من 

وخبصوص برانمج تقلي  الفوارق اجملالية واإلجتماعية، 
نسجل إبجيابية التطور اإلجيايب لإلعتمادات املالية هلذا الربانمج. 

مليار درهم يف صندوق تنمية العامل القروي  4.1وابخلصوص برجمة 
. 6191مليار درهم كالتزام مسبق برسم سنة  3، و6191يف 

ية خاصة لنظام حكامة هذا وهنا نلح بقوة على ضرورة إيالء أمه
الربانمج من حيث املتابعة واحلرص على اإلعداد والتنفيذ اجليد 
للمشاريع والربجمة العادلة واملنصفة للربامج واملشاريع املقتحة، 
وذلك ابلنظر لكثرة املتدخلني وتعدد املربجمني وتنوع روافد 

 .التمويل
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بالدان  نويف األخري يف هذا الشق اإلجتماعي، ننبه إىل أ
تتوفر على إمكانية حقيقية ابإلضافة لإلهتمام هبذه القطاعات  
كالتعليم والصحة والتشغيل، تتوفر بالدان على إمكانية حقيقية 
لتطوير نظام احلماية اإلجتماعية، وهو ما مت من خالل جمموعة 
من القوانني عممت التغطية الصحية والتغطية اإلجتماعية على 

األجراء وعلى جمموعة من املهن احلرة، لذلك املستقلني وعلى غري 
ال بد من متديد هذا النظام وتطويره ليشمل تقدمي الدعم للفئات 
اإلجتماعية اهلشة. وهنا علينا ومن واجبنا أن نبحث عن اهلوامش 
املالية الالزمة لتعميم التغطية اإلجتماعية، وتقدمي الدعم املباشر 

رعت ن واجبنا أن نسرع كما شللفئات اإلجتماعية اهلشة. علينا وم
احلكومة يف ذلك، إبجياد نظام تعريفي موحد يسهل عملية دعم 
هذه الفئات، حىت ال تبقى أية فئة إجتماعية خارج التغطية، وال 

 .تستفيد مبا يكفي من مثار النمو ومن الثروات الوطنية
 السيد الرئيس احملرتم،

على مستوى التوجه الثاين للمشروع واملتعلق 
طويرالتصنيع وحتفيز اإلستثمار ودعم املقاوالت الصغرى بت

واملتوسطة، نسجل إبجيابية مواصلة اجملهود العمومي لدعم الصناعة 
والتصنيع، سواء تعلق األمر ابجلانب امليزانيت أو اجلانب اجلبائي، 
من خالل اعتماد جدولة تصاعدية ألسعار الضريبة يف جمال 

ع تحفيزات الالزمة لتشجيالضريبة على الشركات. تقدمي ال
الشركات على رفع رأمساهلا ومواصلة تطورها ومنوها. حتسني 
األنظمة اإلقتصادية اخلاصة ابجلمارك لتشجيع اإلستثمار 

ر اإلسترياد الزايدة يف سع والتصنيع، وال سيما املوجه إىل التصدير
على بعض املواد هبذف تشجيع ومحاية اإلنتاج الصناعي احمللي. 

بد أن هننئ أنفسنا خبصوص استمرارحتسن ترتيب املغرب وهنا ال
،  Doing Businessعلى مستوى تقرير ممارسة األعمال

عامليا. ويستمر بذلك يف رايدة دول  21حيث يتبوء املغرب الرتبة 
ومصر اليت املرتبة  11مشال إفريقيا، متبوعا بتونس اليت حتتل املرتبة 

دولة. وذلك  911من بني  222واجلزائر اليت حتتل املرتبة  961
بفضل سياسة اإلصالحات املهمة املتبعة يف جمال حتسني مناخ 
األعمال، وال سيما من خالل تطوير وتيسري املساطر املطبقة عل 
املقاوالت وحتديث اإلطار القانوين والتنظيمي لألعمال. وهنا البد 
ية لمن إيراد بعض املالحظات لدعم هذا التوجه، ودعم العدالة اجملا

 .يف توزيع واستقطاب اإلستثمارات
أوال، خبصوص صندوق التنمية الصناعية واالستثمار، 
نسجل إبجيابية التفاعل الكبري للحكومة مع التعديل الكبري الذي 
تقدمت به األغلبية بغرض حتسني شروط إستعمال هذا الصندوق، 
من خالل التنصي  على دعم القطاع اخلاص يف إطار مشاريع 

ية صناعية، تنتج بضائع موجهة للتصدير. وذلك من استثمار 
خالل حتمل زائد نفقات نقل هذه البضائع بني بعض اجلهات 

 .البعيدة وهذه املوانئ أو املوجهة لتموين الشركات
ببساطة بالدان احلمد هلل، قامت ابستقطاب جمموعة من 
      االستثمارات اهلامة واهلامة جدا، لكن يف إطار العدالة اجملالية 
ال بد أن تستفيد كل اجلهات، وكل اجلهات تتوفرعلى املوارد 
البشرية وعلى املوارد الكفءة من أجل أن تستقطب هذه 
االستثمارات. لكن لألسف بطبيعة احلال املستثمرون كيقومو 
ابحلساابت دايهلم، كيقول أان كنفضل نبقى على جنب 

منشي لواحد  شحبيث مباشرة غري ننتج نصدر، وما ميكن لي امليناء
ار النقل. احلكومة مشكورة، يف إط ىاجلهة بعيدة ألنه تيتزاد عل

النقاش معها، استجابت هلذا التعديل اللي هو اهلدف دايلو 
بسيط، أن اليوم كل شركة استثمارية صناعية ميكن أن تستقروأن 
 تستثمر أينما شاءت يف املغرب، والزائد دايل النفقات اليت تتحمله

وق طة اليت تستثمر فيها واملوانئ دايل التصدير، الصندما بني النق
دايل التنمية الصناعية واالستثمارية سيساهم فيه، وهذا إجراء مهم 

 .ومهم جدا
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ويف إطار دعم ومحاية املنتوج الوطين، نسجل ابرتياح 
تفاعل احلكومة، وهذا كذلك تفاعل إجيايب كبري، احلكومة جابت 

ماية املنتوج الوطين، يف إطار السعي دايهلا حليف إطار احلماية دايل 
دايل اإلجراءات. كاين رسوم دايل  6املنتوج الوطين جابت 

. وكاين رسوم %61قالت نطلعوها ل  92.1اإلسترياد دايل 
. اهلدف %41قالت نطلعوها ل  %61دايل اإلسترياد دايل 

 دايل احلكومة مرة أخرى، كان هو احلماية دايل املنتوج الوطين،
ألن ال الالئحة األوىل وال الثانية فيها منتوجات وطنية. يف النقاش 
معها ملي دخلنا يف التفاصيل دايل الالئحة األوىل والالئحة الثانية 

ألنه كاين  92.1تبني أنه الالئحة األوىل خصنا حنافظو على 
...خصنا حنافظو على املنافسة يف بعض القطاعات، استجابت 

ن دعمنا احلكومة يف الرفع دايل رسوم احلكومة مشكورة. ولك
، ألن هاذيك الالئحة فيها املنتجات %41إىل  61االسترياد من 

دايل األلبسة ودايل النسيج واملغرب متطور يف هذا امليدان. فيها  
كذلك املنتوجات الصيدلية، واملغرب يسعى إىل تطوير هذا 
اد ري القطاع. فاحلكومة مشكورة استجابت لعدم رفع رسوم اإلست

يف الالئحة األوىل، وحنا دعمناها يف الالئحة الثانية مبا حيفظ 
. املنتجات اليت يتم إنتاجها حمليا. بطبيعة احلال هذا التقرير داييل

م صندوق دع ودائما وخبصوص هذا الصندوق، نلح على ضرورة
التنمية الصناعية واالستثمارات، ألن هذا هو األساس، هو 

األساس دايل العدالة اجملالية. نلح على األساس دايل النمو، هو 
ضرورة ختصيصه ابإلعتمادات الالزمة وضمان انطالقته الفعلية، 
ابعتبار التصنيع أولوية وطنية لتجديد النموذج التنموي واملسامهة 

وهبذا  .يف امتصاص البطالة، وخاصة يف صفوف الشباب
دد شاخلصوص وحرصا منا على تفعيل دور االستثمار والتصنيع، ن

على احلكومة بضرورة التفعيل السريع لتمكني الشركات الصناعية 
احلديثة النشأة، من اإلعفاء الضرييب ومتكني هذه الشركات من 
نظام املنطقة احلرة بغض النظر عن مكان تواجدها، وهي إجراءات 

مهمة جاءت هبا احلكومة تنصب على تعميم استفادة كل جهات 
واإلستثمارات. وهبذا اخلصوص  اململكة من استقطاب الشركات

نلح على ضرورة التسريع إبخراج ميثاق اإلستثمار للوجود. كما 
للعقار  وصيات املناظرة الوطنيةنذكر بضرورة التسريع بتنزيل ت

إبخراج مدونة امللك اخلاص للدولة، مبا ميكن من توفري العقار و
ح الالالزم لالستثمار والتصنيع. كما نذكر بضرورة التسريع إبص

املراكز اجلهوية لإلستثمار مبا يضمن الرفع من فاعليتها وتيسري 
اإلستثمار، وال سيما من خالل معاجلة جمموعة من امللفات 
 اجملمدة اليت تعاين من التأخر يف البت على مستوى هذه املراكز. 
وخبصوص اإلستثمارات العمومية وما يرتبط حبكامتها 

تها ن يف توزيعها ومردوديوتسريع تنفيذها واإلنصاف والتواز 
وفاعليتها، نود التأكيد على ما يلي: االستثمارات العمومية 

مليار دايل  911حجمها كبري وكبري جدا. هاذ السنة بلغ 
مليار  911  الدرهم، إيال مما خفتش نغلط، الرقم هو هداك.

مليار دايل الدرهم هدا رقم كبري وكبري  911دايل الدرهم، هذا 
د ابجملهود املتواصل يف حجم هذه اإلستثمارات، جدا. أوال نشي

ألن هذه اإلستثمارات راه وراءها بنيات حتتية اقتصادية وإجتماعية 
ب اللي تتطور التنافسية دايل البالد دايلنا ويف نفس الوقت تستجي

للحاجيات دايل املواطنني. ولكن يف نفس الوقت نلح على ضرورة 
ذ هلذه االستثمارات وأخ احلرص على التوزيع العادل واملنصف

الوقت الكايف لإلنضاج التشاركي هلا. وكما نلح على ضرورة 
احلرص على التحضري التقين القبلي واجليد هلذه املشاريع، من 
خالل توفري الدراسات الالزمة وسلك الطرق واملساطر القانونية 
 يف توفري اإلعتمادات املالية واألوعية العقارية والتاخي  الالزمة،
 .وعلى ضرورة التفعيل احلقيقي للربجمة ابلنتائج واعتماد املؤشرات
وأخريا على ضرورة تفعيل النظام اجلديد الذي اعتمدته احلكومة 
و يف انتقاء املشاريع، بناء على مردوديتها وفعاليتها وأثرها على النم

 .وعلى املواطن
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 السيد الرئيس احملرتم،
تسيخ املتعلق بعلى مستوى التوجه الثالث للمشروع و 

اجلهوية املتقدمة، ننبه إىل أن هذا الورش أصبح أكثر من أي وقت 
مضى حمط إهتمام كبري، مبا خلق من انتظارات كبرية ومستحقة 
عند عموم املواطنني، ومبا فتح من آمال عريضة نظرا ألثره السياسي 
الكبري، من خالل تطلع املواطنني لتقريب مركز القرار من واقع 

اهتم واحتياجاهتم، ومبا حيمله من أجوبة حقيقية على واقع انتظار 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدان، ومن خالل السعي إىل 
خلق أقطاب جهوية لإلستثمار والتنمية، واملسامهة يف معاجلة 
الفوارق واإلختالالت البشرية واجملالية. اليوم املطلوب هو تسريع 

يل، من خالل إصالح شامل لنظام تنزيل اجلانب البشري واملا
دايل  6اجلباايت التابية، وإخراج ميثاق الالمتركز اإلداري. هادو 

قامت إبخراج جمموعة من املراسيم  أوراش كبرية ، احلكومة مشكورة
التطبيقية للنظام دايل اجلماعات التابية، مبا فيه املرسومني 

وق والصنداألخريين دايل الصندوق دايل التأهيل اإلجتماعي 
دايل التضامن بني اجلهات، وخرجات املراسيم دايهلا وقبلت 
التعديل دايل األغلبية أان غادي نوصل ليه، اليوم كاين جوج دايل 
األوراش كبرية اجلانب دايل النظام دايل اجلباايت التابية من أجل 
التوسيع دايل اهلوامش املالية للجماعات، واإلخراج دايل ميثاق 

اإلداري من أجل تقريب حقيقي للقرار على املستوى الالمتركز 
اجلهوي، وهنا نشيد ابخلصوص مبجهود احلكومة يف تسريع وثرية 
لها املصادقة على املراسيم التطبيقية للقوانني التنظيمية، وكذا بتفاع

اإلجيايب مع تعديالت األغلبية واملتعلقة برصد اإلعتمادات املالية 
هذا  ة ابجلهات، حيث سيستفيدللحساابت اخلصوصية املتعلق

الصندوق، صندوق التضامن بني اجلهات، من اعتماد مايل جديد 
مليون درهم برسم سنة  211وألول مرة وألول سنة يناهز 

، كما نشيد بتفاعل احلكومة مع مقتح األغلبية إبلغاء 6191
الغرامات والزايدات وصوائر التحصيل املتعلقة ابلضرائب والرسوم 

عات التابية، على غرار ما مت اعتماده يف مشروع قانون على اجلما
املالية ابلنسبة للدولة، ووعدتنا احلكومة أبنه سيتم قريبا املصادقة 
على مستوى جملس احلكومة على مشروع قانون يف هذا اإلجتاه 

 .وعرضه على الربملان حىت يكون اإلجرائني متالزمني
ر ملا سبق لنظويف األخري، وخبصوص النموذج التنموي واب

للنتائج املهمة اليت حققتها بالدان وللمجهودات الكبرية اليت 
ختصصها على مستوى اإلستثمارات يف البنيات التحتية 
والسياسات القطاعية، وابلنظر كذلك حلجم اخلصاص 
اإلجتماعي املتبقي، كلنا نتفق اليوم وأثبتت ذلك جمموعة من 

تراكم  مرحلة التكيز علىالدراسات اليت هتتم ابملغرب، على أن 
الرأمسال املادي من استثمارات يف البنيات التحتية قد بلغت مداها 
ومنتهاها، وأن على املغرب أن يدشن إن هوأراد جتديد منوذجه 
التنموي وإن أراد منوذجا تنمواي منتجا للتنمية وللنمو ومنتجا 
لفرص الشغل، عليه أن يدشن مرحلة جديدة وشجاعة تركز على 

قيق التاكم الالزم يف الرأمسال الال مادي، مبا يعزز الزايدة يف حت
انتاجية اقتصاده ويوفر شروط الصعود اإلجتماعي واإلقتصادي، 
ولن يتحقق ذلك إال إبعادة اإلعتبار للمواطن كمركز للقرار 
واجملهود العمومي ولكل السياسات العمومية، والتكيز هبذا 

 :اخلصوص على مستوايت ثالث
: اإلهتمام ابلرأمسال البشري، وذلك من خالل أوال

تسريع إصالح منظومة التبية والتكوين وإعطائها األولوية الوطنية 
الالزمة، ألن العنصر البشري يف هذا اجلانب ويف كل منوذج 

 تنموي، هو أساس النمو وأساس التنمية؛
: اإلهتمام ابلرأمسال اإلجتماعي، مبا يعزز اللحمة اثنيا

الوطنية ويدمج كل الفئات واجملاالت يف الدورة التنموية الوطنية، 
وذلك من خالل اإلهتمام ابلفئات اهلشة وتعزيز العدالة اجملالية 
ومعاجلة اختالل التوازن اإلجتماعي والفوارق اجملالية، ويف هذا 

اهم ة املتقدمة، ورشا من شأنه أن يسالباب يعد تنزيل ورش اجلهوي
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يف معاجلة هذه اإلختالالت، اثلثا: وأخريا، اإلهتمام ابملؤسسات، 
من خالل رفع جودة وفعالية املؤسسات وإصالح اإلدارة وتكريس 

شروط املنافسة الشريفة بني  احلكامة اجليدة واحلرص على توفري
تقوم على  ،خمتلف الفاعلني السياسيني واإلقتصاديني واملدنيني

الكفاءة واحلرية واملبادرة مبا يقطع مع الريع واستغالل النفوذ 
واإلحتكار والتحلل من من القوانني والولوج لإلمتيازات دون 
شفافية أو تكافؤ الفرص، من خالل التفعيل الكامل لإلستاتيجية 
الوطنية حملاربة الفساد وأتهيل كل مؤسسات احلكامة، وعلى 

رها  فسة واهليئة الوطنية حملاربة الرشوة، لتقوم بدو رأسها جملس املنا
كامال مبا يفتح اجملال واسعا للمبادرة احلرة ويواصل حتسني مناخ 
األعمال، وهنا البد على مستوى املؤسسات كذلك، أن نؤكد 
على ضرورة مواصلة تعميق التوجه الدميقراطي لبالدان وتكريس 

ة ؤسسات وتوثيق عالقدولة احلق والقانون وتقوية دور وأداء امل
ل الثقة والتعاون هبا، وحتصني استقاللية القرار السياسي وفسح اجملا
 للفاعلني السياسيني واإلقتصاديني واإلجتماعيني واملدنيني، للعمل
دون تدخل وحبرية ومسؤولية واحتام استقاللية قرارهم وحترير 

 .يو إراداهتم وطاقاهتم خلدمة بالدان والنهوض مبشروعها التنم
 السيد الرئيس،

كل هذه العناوين لنخل  يف النهاية إىل القول أبن 
مشروع قانون املالية والذي يلخ  وخيتزل التوجهات العامة 
للسياسات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية املوجهة 
خلدمة الوطين واملواطنني، يشكل من خالل تركيزه على األولوايت 

صحة وشغل، وحرصه على تفعيل اجلهوية املنظورة من تعليم و 
املتقدمة، فرصة حقيقية للتصدي لإلشكاالت التنموية اليت تشكل 
مصدر تطلعات واحتجاجات، وإعطاء األمل يف إمكانية معاجلة 
هذه اإلختالالت وتثمني النجاحات ومواصلة اجملهودات الالزمة 

ا يعزز مكانة لتحقيق التنمية البشرية العادلة واملتوازنة واملنصفة، مب
املغرب وإشعاعه كبلد مستقر وآمن يتقدم خبطى اثبتة يف مسلسل 

اإلصالح، وميكن من تنويع روافد اقتصاده ويهتم بفئاته و جماالته 
 .املهمشة، )ريب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات(

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته ،صدق هللا العظيم
  :الرئيسالسيد 

شكرا، شكرا للسيد الرئيس، إبسم فريق األصالة 
واملعاصرة املتدخل األول السيد الرئيس السي حممد اشرورو، 
نستمع للسيد الرئيس إذا مسحتم، رئيس فريق األصالة واملعاصرة 

 .يتدخل، تفضل
 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 السيد الرئيس،
يف وبعد تشاور مع الفريق أنه يف إطار اجللسة و  تتبعنا داب

إطار التالوة دايل التقرير دايل اللجنة، املقررت تلت ومت الطعن 
ي يف املصداقية دايل التقرير، والتقرير السيد الرئيس كيما كتعرفو ه
وثيقة رمسية اللي كتعطي الشرعنة والشرعية هلاذ اجللسة بنفسها، 

يف  درةأو مت اإليقاف دايهلا ومت املصاوهي وثيقة رمسية ومت البت 
ر حقها يف التقرير. ودااب كنبقاو يف املناقشة يف حد ذاهتا هاذ التقري
واش هاذ التقرير صحيح؟ غري صحيح؟ راه خصنا نرجعو للمساطر 
دايله، ألنه كتعرف التقرير يعد من الناس دايل اإلدارة، والتقرير 

ل جنة وماشي حىت دايماشي دايل الفريق، وماشي حىت دايل الل
األغلبية، هذا تقرير دايل املقررة اللي ايال طعنا يف الذمة دايهلا 
وطعنا يف املصداقية دايهلا، وطعنا يف التقرير راه كنطعنو يف 
الدستورية دايل التقرير. ألن ال ميكن بشكل من األشكال أنه 
 والتقرير اللي من املنتظر اللي خصو يتقرا ويتلى وهو اللي كنعلق

 .عليه آمال املغاربة كاملني
حنا السيد الرئيس، كنقولو يف خالصة األمر أنه التالوة دايل       

التقرير كان عليكم أنه البد ما يكمل ويقرأ بكل جترد، إيال شكيتو 
فيه، السيد الرئيس، إيال كانت شكت فيه احلكومة على أنه هاذ 

. أما ايال  هالتقرير خصنا نرجعو للتسجيالت ونرجعو ما جاء في
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كانت األغلبية ابغية التقرير على حساب هواها وعلى حساب 
داكشي اللي بغاها راه ما ميكنش ألن خصنا نرجعو للتقارير، 
ا وابلتايل نعتربوحنتفظ كفريق حبقنا يف الطعن يف دستورية هذ

 ...القانون املايل، ألن نعترب هذه اجللسة مادام أنه بثر التقرير
 :السيد الرئيس

 كرا السيد النائب، ش
شكرا السيد النائب. مالحظة ممكن تكون مفيدة، لكن 
من انحية التوقيت مالحظة متجاوزة، الكلمة للسيد الرئيس السي 

 .اشرورو
 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين اليتيمني،

 السيد الوزير؟فني هي احلكومة دايلكم 
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يف البداية قبل ما نبدا املداخلة داييل إبسم األخوات واإلخوان       
أعضاء الفريق، فريق األصالة واملعاصرة، بغيت بدوري ابش هنين 

 ...الفريق الوطين، وهنين الطاقم التقين، وهنين السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

 .النائب من فضلكالسيد       
 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

السيد رئيس اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم واملكتب       
املسري على أتهل الفريق الوطين لنهائيات كأس العامل بروسيا. 
وبغيت أيضا هنين فريق الوداد البيضاوي على الفوز دايلو وعلى 

ولة ايلو ابلبطولة دايل إفريقيا، وأيضا التأهل دايلو للبطالتتويج د
العاملية لألندية واليت ستقام ابإلمارات العربية املتحدة يف الشهر 
املقبل. وهنين رئيس النادي عضو الفريق األخ سعيد الناصري 
وأعضاء املكتب املسري، هذا يدل على أنه هناك سواء ابلنسبة 

عمل  نادي الوداد البيضاوي أبن هناكللفريق الوطين أو ابلنسبة ل
 ...جاد وهناك شفافية، كنتمىن أن احلكومة

 :السيد الرئيس
نستمع للسيد الرئيس، لكم الكلمة السيد الرئيس... السيدة       

النائبة السيدة النائبة من فضلك، السيدة الرئيسة، تفضل السيد 
 .السيد الرئيس

 :رةألصالة واملعاصالنائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق ا
حنن فعال حنتاج إىل فريق حكومي منسجم كما هو الشأن       

ابلنسبة للفريق الوطين، وكما هو الشأن ابلنسبة لفريق الوداد 
البيضاوي، عالش؟ ألن العمل اجلاد كيعطي النتيجة. اليوم السؤال 

األمر   لو كان املطروح واش الفريق احلكومي دايلنا فعال منسجم؟
ا أتهل املغاربة اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا وبيئيا كذلك مل

وغريها...، وهاذ الشي راه ما كاينش. إذن أين اخللل؟ واش يف 
 ...املدرب؟ والّ يف الالعبني؟

 :السيد الرئيس
 .السيد الرئيس نستمعو لبعضنا... نستمعو للسيد الرئيس      

 :صرةواملعاالنائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة 
شكرا، شكرا أان استمعت لك السيد الرئيس بكل   

 .احتام، بكل احتام
 :السيد الرئيس

 ...نستمعو السيدة النائبة      
 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 ...ســـالرئي دـــوا يل الوقت السيــب أن تضمنــالسيد الرئيس، أطل     
 

 :السيد الرئيس
السيد الرئيس، نستمعو للتدخل دايل السيد الرئيس، السيدة       

الرئيسة،.. السيدة النائبة، السيدة النائبة من فضلك نستمعو 
 ...للسيد الرئيس، السيدة النائبة ما عندكش الكلمة من فضلك
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 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
 ...أان احتمت اجلميع      

 :السيد الرئيس
 .السيدة النائبة      

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة
وأطلب من اجلميع أن حيتمين كما احتمتكم... إذن حنا       

اليوم كنواب وانئبات كنتوجهو للحكومة، وتنظن ما خصش 
يكون ما بني النائبات والنواب دايل أعضاء هاذ الغرفة هاذي، 

 ...يت أيضابغ
 :السيد الرئيس

 .نستمعو للسيد الرئيس من فضلكم      
 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

شكرا السيد النائب، كنشكرك السيد النائب... بغيت أيضا       
ابش ما تفوتنيش هاذ الفرصة هاذي ابش نتوجه لفئة عريضة من 

تتفهم غري  وال تتكلم اللغة العربية، اجملتمع املغريب، فئة ال تفهم
األمازيغية، بغيت ابش نتوجه ليهم ونقول ليهم أان كنعتذر ليكم 
ا نيابة عن احلكومة اليت مل تفّعل الطابع الرمسي للغة األمازيغية. وهن
البد أن أوجه حتية للقنوات اليت تربمج برامج ابألمازيغية وأذكر 

ف ة األمازيغية، لوالمها ملا عر ابخلصوص اإلذاعة األمازيغية والقنا
جزء كبري من املغاربة أشنو تيوقع عندان يف املغرب، اليوم السيد 
الرئيس، كاينني عندان مغاربة اللي ما تيفهموش العربية، أشنو 
وجدات ليهم هاذ احلكومة هاذي؟ وهاذ األطر واملستخدمني فهاذ 
ا م القنوات يشتغلون يف ظروف صعبة جدا وكاينني فيهم اللي

عندهش حىت.. ما دجموش مازالني مؤقتني، وهنا غادي نساءلو 
 .احلكومة فهاذ اجلانب هذا

لن تفوتين أيضا هذه الفرصة أبن أتوجه إبسم فريق األصالة       
واملعاصرة، إىل نساء ورجال األمن والقوات املسلحة امللكية والدرك 

نان على اإلمتامللكي والقوات املساعدة والوقاية املدنية، ابلشكر و 

ما يبذلونه من جمهودات جبارة من أجل إرساء مناخ األمن 
واإلستقرار والسهر على أمن املواطنات واملواطنني، يف ظل أوضاع 
إقليمية وجهوية تعرف موجة من اإلضطراابت والفنت وعلى ما 
يعربون عنه من تشبث مبواطنتهم وحبهم للوطن وعلى التزامهم 

 .واإلنساينللقيام ابلواجب الوطين 
من أجل توفري شروط اخنراط اجلميع يف احلياة السياسية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الكفيلة بوضع املغرب يف سكة 
اإللتحاق مبصاف الدول الصاعدة. إن املغرب اختار التوجه حنو 
عمقه اإلفريقي للمسامهة الفعالة يف التنمية اإلقتصادية والتقدم 

ألفارقة، وهذا التوجه تكلل بتعزيز املغرب اإلجتماعي لكل ا
لشراكته اإلقتصادية وعودته حلضن اإلحتاد اإلفريقي وانضمامه 
أيضا للمجموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا، فالرؤية املغربية 
إلفريقيا أصبحت تقوم على إرساء البعد التضامين بني البلدان 

ها، لكن لألسف نفساإلفريقية ألن إفريقيا ميكن أن تصنع نفسها ب
احلكومة تبدو وكأهنا غري مدركة لدخول املغرب املوجة الثانية من 
 .اإلنفتاح على إفريقيا على املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي

  السيد الوزير،
يف هذه اللحظة املفصلية اليت ينتظر فيها الشعب املغريب       

الشيء الكثري لتحقيق احللم يف عيش كرمي، يشرفين إبسم فريق 
األصالة واملعاصرة، أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نتائج 

، وأوضح أيضا موقفنا  6191تقييمنا ملشروع قانون املايل لسنة 
مال احلكومة سؤولية مراقبة أعكفريق يف املعارضة تقع على عاتقه م

ة وتقدمي بديل دميقراطي إستجابة لرغبة الشرائح اجملتمعية املتضرر 
من التدبري احلكومي، خاصة الطبقة العاملة والشباب والنساء 
والعاطلني والفقراء واملظلومني واملهمشني واملقصيني وكذلك 
 املقاوالت الصغرى املتوسطة والكربى، وكل من يتعرض مباشرة
للهجمة الشرسة للحكومة واملناهضة للعدالة اإلجتماعية 

 .وللحقوق واحلرايت والتحديث
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ننطلق معكم السيد الوزير من كون مشروع قانون املالية ما       
هو إال ترمجة لرؤية ومضامني ما مسيتموه تعسفا للربانمج احلكومي، 
 والذي صادقت عليه أغلبيتكم ونسميه حنن يف املعارضة جتاوزا
لكشكول الوعود املضللة ألنه ببساطة وكما وصفناه أثناء مناقشتنا 
برانمج يف حالة شرود اتم، اتم مع الواقع السياسي واإلجتماعي 
املغريب املعاش ومع هول التحوالت والرهاانت الكربى اإلقتصادية 
واإلجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية للسياق العاملي. هذه 

تحا انت اليت تتأثر هبا بالدان ابعتبارها بلدا منفالتحوالت والرها
ظ استطاع بعبقريته وذكائه أن ميت  تداعيات اهلزات املزلزلة وحياف
 على استقراره ومتانة هويته املتنوعة وثوابته اجلامعة بني تطلعات

 .أصالته املشرقة وطموحات معاصرته اخلالقة
ن كل وبعيدا ع وبعيدا عن كل األساليب الشعبوية اليت..      

األساليب الشعبوية فإن مناقشتنا ملشروع قانون املايل تنبين على 
أسس واضحة ومنسجمة مع مرجعيتنا، وتعتمد حججا دامغة 
تؤسس لقوة بديلنا السياسي املوجه للشعب املغريب. هلذا ال أبس 

جلميع ليقارن ا أن نذكر ولو ابختصار شديد ابملرجعيات املؤطرة
ريان اقف غريان، ويتضح الفرق بني رؤيتنا ورؤية غبني مواقفنا ومو 

وتتحدد مسؤولياتنا ومسؤولية غريان، ألننا دخلنا بعد الزلزال 
السياسي القاضي بعزل عدد من وزراء حكومتكم، وعدد من كبار 
املسؤولني املنفذين لسياستكم القطاعية. دخلنا حقبة سياسية 

ؤولية موس لربط املسجديدة قوامها احلكامة اجليدة والتفعيل املل
ابحملاسبة طبقا ملقتضيات الدستور، وننطلق معكم السيد الوزير، 
من الرؤية السياسية للربانمج للربانمج احلكومي الذي صادقت 
 .عليه أغلبيتكم، والربانمج اإلنتخايب حلزب األصالة واملعاصرة

 السيد الرئيس،
اجملتمع  يف بناء إن حزب األصالة واملعاصرة ملا اختار املسامهة      

الدميقراطي احلداثي املتضامن، وتبين منوذج الدميقراطية والعدالة 
اإلجتماعية كمشروع سياسي، فألنه كان يدرك إدراكا عميقا 

مدى الفراغ املذهيب، رغم تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة، ومدى 
اخلصاص املهول واملتفاقم الذي تعاين منه بالدان منذ فجر 

 جماالت احلداثة والدميقراطية، والعدالة اإلجتماعية اإلستقالل يف
ة، واجملالية، والعدالة القضائية والضريبية، والعدالة الثقافية واحلقوقي
والعدالة البيئية والتنموية، وغريها كما تطرق تقرير اخلمسينية إىل 
جزء منه. فخريطة الفقر واهلشاشة توسعت السيد الوزير، وسوء 

بطالة ثروة بني املركز واجلهات يف تفاقم مستمر، و توزيع السلطة وال
الشباب استفحلت، واإلنتهاكات واإلنتكاسات احلقوقية غري 
املتوقعة تكررت، حتت ضغط حتالف القوى احملافظة. لقد أصبحت 
اململكة مهددة مرة ابلسكتة القلبية، ومرة ابحلراك اإلجتماعي، 

طلب لة واملعاصرة مبومرة ابلزلزال السياسي، هلذا آمن حزب األصا
الدميقراطية والعدالة اإلجتماعية واحلقوق واحلرايت مبفهومها 
الكوين، واعتربها هي احلل وهي أيضا الطريق املؤدي إىل بناء 
اجملتمع الدميقراطي احلداثي العادل واملتضامن، الذي نصبو إليه 
مجيعا ألنه يكرم اإلنسان ويبوئه مكانة الصدارة ضمن أهداف كل 

وابسم هذه املرجعية السياسية ببعديها  .اسات العموميةالسي
اإلجتماعي واإلنساين، وابسم مبادئها وقيمها النبيلة، اهلادفة إىل 
حتقيق حلم الدولة اإلجتماعية، طبقا لروح الدستور نسائل مشروع 

 .قانون ماليتكم مجلة وتفصيال
بداية نسائلكم هل هذا مشروع قانون مايل  السيد الوزير،      

؟ هل 6192جديد، أم جمرد مشروع تعديلي للقانون املايل لسنة 
هذا مشروع قانون مايل حلكومة سياسية منسجمة مثل الفريق 
الوطين، منبثقة عن انتخاابت دميقراطية؟ أم مشروع تقنوقراطي 

، دوق النقد الدويلمسكون هباجس وإمالءات البنك الدويل، وصن
وإكراهات التوازانت املالية دون وازع إجتماعي لسد العجز يف 
جمال العدالة اإلجتماعية. أين التجاوب مع معاانة املواطنني 
واملواطنات، بسبب حاجيات معيشية حيوية وبسيطة، كالولوج 
إىل الشغل واملاء الشروب للنجاة من املوت عطشا وحنن بلد 
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وأين الولوج إىل اخلدمات الصحية والتعليم السدود والفالحة؟ 
والقضائية، وكذلك التمتع الفعلي ابحلقوق  واخلدمات اإلدارية

اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية اليت كرسها الدستور 
صراحة وألزم احلكومة بتفعيلها؟ أين هي احللول الناجعة اليت 

منها بالدان   تعاينينتظرها اجلميع؟ حلول للمشاكل البنيوية اليت
بشكل مزمن حىت اقتنع اجلميع، إال أنتم بفشل النموذج التنموي 
املتبع، وكم نبهنا إىل هذا املصري منذ نشأة حزبنا وقد نظمنا ندوة 
دولية يف املوضوع مبجلس املستشارين حول اإلقتصاد الوطين 
واحلاجة إىل منوذج تنموي جديد، وتوصلتم السيد الوزير، 

بنتائج أعمال تلك الندوة اإلستشرافية، واليت كانت وحكومتكم 
. لقد عمق النموذج التنموي الفاشل اهلوة 6193يف أبريل سنة 

الوطنية  بني املغاربة املنتفعني وبني املغاربة الغري املنتفعني من الثروات
املتنوعة، وفجراإلحتجاجات يف عدة مناطق كاحلسيمة واتزة 

 .ن بلدانوزاكورة ووزان ومناطق أخرى م
 السيد الرئيس،

السؤال الكبري املؤرق للجميع هو ملاذا فشلنا يف خلق الثروة،       
 وأخفقنا يف التوزيع العادل ملا أنتجناه على قلته؟ بينما جنح غريان
يف بلوغ هذا اهلدف اإلستاتيجي، وقد كانوا يف أوضاع مشاهبة لنا 

يبني ركيا، والفلأو أقل منا مثل: كورية اجلنوبية، وماليزاي، وت
وغريهم... يوم احلصول على اإلستقالل، ملاذا تقفون عاجزين أمام 
سوء توجيه اإلستثمار الوطين، وضعف تنافسيته أو تنافسية 
إقتصادان وحمدودية إنتاجيته، وأمام استمرار العجز البنيوي للميزان 
التجاري ومليزان األداءات، وضعف حتسني مناخ األعمال ببالدان، 

م تعميق األزمة واألوضاع اإلجتماعية يف جماالت التشغيل وأما
والتعليم والصحة والسكن والبيئة واملاء واحلكامة اجليدة بصفة 

 عامة؟
وأخريا، وأخريا فهمنا السيد الوزير، ملاذا ترفضون بشكل       

ممنهج وغري دميقراطي مقتحات املعارضة، رغم أهنا بناءة، 

الذي  التعديالت املقتحة، األمر وتتعسفون يف رفض جمموعة من
جعلنا نتساءل أحياان ما الفائدة من عرض مشاريع قوانني املالية 
على الربملان إذا كان نواب األمة، وانئبات األمة، القادمون من 
     أعماق املغرب واملستمعون لنبض خمتلف الشرائح اإلجتماعية 

لحكومة، لال يستطيعون عمليا تصحيح اإلختيارات الالشعبية 
فمشروع القانون املايل حمدود األفق وغري جريء فيما تعتربونه أنتم 
جريئا، تعسفيا، معربا عن توجه اجتماعي، كما أنه ال يعطي 
األولوية لإلستثمار اخلاص وال يوجه اإلستثمار العمومي 
للمجاالت ذات املردودية املرتفعة، وال يعطي األولوية لإلستثمار 

ات عضلة البطالة العناية اليت تفرضها انتظار اخلاص، وال يعطي مل
الشباب العاطل واليت يقتضيها احلفاظ على مقومات السلم 

 .اإلجتماعي وتعزيز اإلستقرار السياسي
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أكتوبر ابلربملان، قد أمر  94إذا كان اخلطاب امللكي ل       

النموذج التنموي الوطين إعالان رمسيا بفشل هذا  بضرورة مراجعة
عدالة وتفريطه املزمن يف إحقاق ال النموذج بسبب سوء اختياراته

أصبح   6191اإلجتماعية، فإن مشروع قانون املالية لسنة 
كسابقيه جزءا من إشكالية كفاءة احلكومة وانسجام مكوانهتا 

تصادي موذج اإلقواستقرارها، وأصبح أيضا جزءا من أزمة تدبري الن
التنموي اجلاري به العمل، بدل أن يكون مشروع القانون املايل 
جزءا من احلل للمعضالت اإلجتماعية اليت تعرقل التنمية، تنمية 

 .الوطن وحتسني ترتيب بالدان يف خمتلف التقارير الدولية
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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التجارب الناجحة يف حتقيق اإلقالع اإلقتصادي إن دراسة       
وخلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل أابنت أننا أن مناذجها 

  :اإلقتصادية والتنموية ارتكزت على
ار اإلستثمار اإلستاتيجي يف التعليم واملعرفة واإلبتك: أوال        

 واإلختاع والتكنولوجيا والثروة الالمادية؛
ناء مناخ لألعمال جذاب عن طريق صياغة على ب :اثنيا     

املدوانت املتطورة ومؤسسات احلكامة اجليدة والقضاء املستقل 
 والكفء والنزيه واإلدارة الرقمية؛

على اإلستفادة القصوى من مثار التقدم العلمي والتقين  :اثلثا      
وتوظيف مؤهالت التكنولوجيات احلديثة يف التواصل واإلعالم 

 وختفيض كلفة اإلنتاج واخلدمات وتعزيز التنافسية؛واإلدارة 
على اإلهتمام الكبري ابلثروة البشرية خاصة الشباب،  :رابعا    

الشباب وما أدراك ما الشباب، ورعايتها تعليميا وصحيا وكرامة 
ومتكينها أيضا من حقها املشروع يف الثروة الوطنية يف أفق بناء 

 الدولة اإلجتماعية؛
راجعة الذاتية الدورية لإلستفادة من مستجدات امل :خامسا   

 .التطورات واإلبتكارات الدولية والوطنية
هذه السيد الوزير، بعض أهم أسرار جناح غريان يف ما فشلنا       

 .فيه حنن من خلق الثروة الوطنية وتوزيعها توزيعا عادال
 السيد الرئيس،

إن القراءة السياسية واإلقتصادية واملالية للمشروع تقول إن       
ختصي  ثلثي امليزانية لألجور والتسيري وأداء فوائد الدين العام، 
     وختصي  الثلث الباقي لإلستثمار ذي املردودية الضعيفة جدا 
ال ينتج ثروة وال حيقق عدالة اجتماعية. وتقول هذه القراءة أيضا 

من املؤسسات العمومية ذات امليزانيات إن دعم عدد هائل 
الضخمة وغري املراقبة ال تنتج شغال وإمنا ختلق امتيازات استثنائية 
للمشرفني عليها، وإن تضخم عدد ونوع احلساابت اخلصوصية 
ابخلزينة العامة كصناديق سوداء جتمد فيها أموال طائلة وتصرف 

، والتضحية جتماعيةبدون حماسبة أو مراقبة ال تنتج ثروة وال عدالة إ
ابملصاحل العليا للوطن بسبب نصف سنة من التعثر يف تشكيل 

مليار درهم إرضاء لبعض النزوات  64احلكومة وتبدير حوايل 
للمسؤولني احلكوميني السابقني حرم الوطن من قسط هام من 
الثروة ومن مقومات العدالة اإلجتماعية. إهنا جرمية يف حق الوطن 

تأخر واحملاسبة وتطبيق اجلزاء طبقا للدستور، والتستدعي املساءلة 
لس جم الكبري يف إصالح قانون األعمال واحملاكم التجارية وتفعيل

أن  ، ليس من شأنهسة ابختصاصاته الدستورية اجلديدةاملناف
 .يساهم يف احتواء الريع اإلقتصادي أو حيفز على اإلستثمار

 السيد الرئيس، 
 التذكري أن بالدان واحلمد هللدر بناء على كل ما سبق جي

تتوفر على مقومات القوة اإلقتصادية من إستقرار سياسي وثروات 
طبيعية متنوعة، معدنية وفالحية وسياحية أيضا، وثروة بشرية 

 :وعلمية وثقافية، وأن بناء قوة اقتصادية جبارة حيتاج إىل
وعة من االقتاحات السيد حنا كنعطيوكم جمم-هنج   .9
  هنج سياسة تعليمية جريئة حتصن املدرسة العمومية، أوال-الوزير

وتكرس احلق الدستوري يف التعليم النافع ال من حيث املناهج، 
وال من حيث الربامج، وال من حيث املوارد البشرية واملادية، وال 
من حيث مكانة البحث العلمي واإلبتكار التكنولوجي كرافعة 

 ؛قوية لبناء جمتمع املعرفة
اقتاح الثاين السيد الوزير، هنج سياسة اقتصادية ومالية  .6

طموحة قادرة على توجيه اإلستثمار إىل القطاعات ذات 
اإلنتاجية العالية واملردودية املرتفعة، كالصناعة والطاقات 
املتجددة وتثمني الثروة املعدنية املتنوعة واقتصاد املعرفة وخلق 

 ؛الثروة الالمادية
 ؛هاتالوطين وبنوك جهوية لتنمية اجلخلق بنك للتصنيع  .4
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إجناز إصالح ضرييب شامل وعميق للتحفيز على  .3
اإلستثمار وإلعادة توزيع الثروة بني شرائح اجملتمع املتضامن 

 ؛وحتقيق نسبة معتربة من العدالة الضريبية واإلجتماعية
إجناز إصالح عميق وشامل للمنظومة التشريعية  .1

ما، ال وتفعيل هيئات احلكامة هبوالتنظيمية جملال املال واألعم
 ؛خاصة جملس املنافسة والقضاء التجاري واملهن املساعدة له

هنج سياسة جريئة للتصدي امللموس للبريوقراطية والفساد  .2
والريع وخمتلف اإلحنرافات املاسة حبرية اإلستثمار، واملنافسة 

 ؛ والشفافية
سن سياسة إجتماعية إنسانية متكاملة تعكس قيم  .2

التضامن املتأصلة يف احلضارة املغربية، اليت تسعى إىل توفري 
العيش الكرمي للمواطنات واملواطنني الذين يوجدون يف أوضاع 

 ؛الفقر واهلشاشة واإلقصاء
وضع سياسة إعالمية منسجمة ومتكاملة وجريئة كرافعة  .1

ية. قوية للتنمية البشرية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئ
جمموعة من اإلقتاحات السيد الوزير، نتمىن من احلكومة هذه 

 .أن أتخذها بعني اإلعتبار يف املستقبل
وخالصة القول السيد الوزير، إن أغلبية اإلختيارات اليت جاء هبا 

تتجاهل خياران  6191املشروع، مشروع القانون املايل لسنة 
متصاص الاإلستاتيجي يف خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادال، 

اخلصاص املتاكم يف إقامة العدالة اإلجتماعية والتضامن. كما هو 
الشأن يف حتمل أعباء الدفاع عن الوطن يف مواجهة كل خطر 

اليت  أن هذا املشروع سيعمق األزمات يهدده. وابلتايل فإننا نعترب
تعاين منها جل القطاعات، وبدل أن يقدم احللول لألزمات أصبح 

 نها. جزءا ال يتجزآ م
 فوا،ع فاإلجراءات والتدابري الواردة يف مشروع قانون املالية

السيد الرئيس، إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعترب أن إعداد هذا 
املشروع جاء يف سياق استثنائي من تعثرتشكيل احلكومة إىل قلق 

السؤال خبصوص إعادة النظر يف النموذج التنموي والتفكري يف 
 يري سياسي هيكلي، ويف إطار تركيبة هجينة هلذهإمكان إحداث تغ

احلكومة جتمع ما ال ميكن مجعه من املشارب والتوجهات السياسية 
املتناقضة، وجاء أيضا يف ظل أداء مطبوع بعدم بذل أي جمهود 
 تواصلي مع الفاعلني اإلقتصاديني واإلجتماعيني كاستبعاد املقاربة

ساء ماعي وعرقلة مسار إر التشاركية وتعطيل آليات احلوار اإلجت
آليات إشراك إطارات اجملتمع املدين، وأيضا يف غياب تقييم 
موضوعي حلصيلة احلكومة خالل تنفيذ قانون املالية اإلستثنائي 

وهوهذه السنة تعترب يف نظر أغلب الفاعلني  6192لسنة 
السياسيني سنة بيضاء، السيد الوزير، وهو ما يتعارض كلية مع 

ابط القاعدة الدستورية اليت تن  على ربط منطق إعمال ضو 
املسؤولية ابحملاسبة كركن رابع بعد احلكامة اجليدة والدميقراطية 

 . املواطنة والتشاركية وفصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا
 السيد الوزير،

إن التشكيل التقيعي حلكومتكم احلالية هو عدم وجود 
ملرجعية ى مستوى اقواسم مشتكة بني مكوانهتا احلزبية سواء عل

السياسية أو الرؤية املؤطرة للسياسة العمومية أو التوجهات 
واإلختيارات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية أو األهداف 
واألولوايت الكفيلة مبعاجلة أهم القضااي واملشاكل السياسية 
واجملتمعية أو املداخيل املمكنة واملتاحة للمسامهة يف اإلصالح، 

 مصديقني ملا ورد يف خطابكم، السيد الوزير، خطابكم جيعلنا غري
مبناسبة تقدمي مشروع قانون املالية أمام جملس الربملان من مبادئ 
اإلنسجام يف العمل والشفافية والنجاعة يف اإلجناز والتضامن يف 
املسؤولية والتشاور مع أحزاب املعارضة وكل الشركاء اإلقتصاديني 

 بد جملتمع املدين، وهنا السيد الوزير، الواإلجتماعيني وفعاليات ا
ما نرجع شوية للور مائة يوم على مرور تشكيل احلكومة كان من 
املفروض أن أتتوا إىل املؤسسة التشريعية وتقدموا هذه احلصيلة 
عوض أن تقدمها أنتم وأغلبيتكم خارج قبة الربملان، وهذا أنسف 
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نا يف تايل لقد وجهله جدا، نظرا لعدم إشراك فرق املعارضة و ابل
فريقنا سؤاال أسئلة، إىل مجيع اللجان من أجل استدعاء مجيع 
الوزراء لتقدمي حصيلة مائة يوم أمام اللجنة، وحنن ننتظر اجلواب 

 .من احلكومة
 السيد الرئيس،

إن التشكيل، مسحوا يل، طبعا حسب قراءتنا يف فريق 
ديد اإلستقرار هتاألصالة واملعاصرة هذه السياسة قد تدفع يف اجتاه 

السياسي والسلم املدين ببالدان، خاصة إذا ما مت استحضار 
دوار أ أسلوهبا يف حتقري احلوار اإلجتماعي مع النقاابت وتبخيس

املعارضة ونزع الثقة من املؤسسات الدستورية، إن امليزة األساسية 
ملشروع امليزانية هذا تتجسد حقيقة يف تعميق اهلوة بني احلكومة 

اطن، واإلجهاز على ما تبقى من احللم املغريب املمكن وضرب واملو 
ثقة الشركاء األجانب واملستثمرين يف اإلقتصاد الوطين، ضدا على 
مسار اخليار الدميقراطي والتحديد السياسي والنمو اإلقتصادي 
والتنمية اإلجتماعية واملالية بكل أبعادها، املسار الذي كانت 

والذي جتددت غايته يف  9111سنة انطالقته مع العهد اجلديد 
صيانة كرامة املواطن، إن احلديث عن اإلستجاع التدرجيي لدينامية 
الشركاء الرئيسيني للمملكة وتنويع الشركاء اإلستاتيجيني يف 
اخلطاب احلكومي احلايل والذي يردده مشروع قانون املالية، 

ء الذي طحديث مردود عليه يف فريق األصالة واملعاصرة ابلنظرللب
تتسم به دورات اإلقتصاد واإلستثمار، وتعثر مؤسسات احلكامة 
على املستوى الداخلي، وتراجع التأثريالرمسي املتحرك على مستوى 
اإلستثمار الدويل، وتوجه اإلقتصاد العاملي حنو اقتصاد اخلدمات 

 .على املستوى اخلارجي
لشعب اومن منطلق الغرية الوطنية السيد الوزير، فقد كان 

املغريب وكل قواه احلية، وكنا حنن كذلك يف فريق األصالة واملعاصرة 
على الرغم من متوقعنا يف املعارضة ننتظرمن مشروع قانون املالية 
أن حيمل ابإلضافة إىل اإلجراءات والتدابري، ترمجة عملية 

للتوجهات احلكومية الكربى يف جمال إرساء اجلهوية املتقدمة 
الوطين املتكامل، للمصاحلة واإلنقاذ على أرضية  ودعائم اإلقتصاد

تعاقد إجتماعي جديد ملا له من مصلحة للوطن، ولكل فئات 
 .الشعب واملواطنات واملواطنني

 ،السيد الرئيس
 ،السيدات والسادة الوزراء

 ،السادة الوزراء عفوا أو
 أين هي مقاربة النوع يف حكومتكم؟

 ،السيدات والسادة النواب
نعلم مجيعا وحسب تتبعنا يف فريق األصالة واملعاصرة 
للسياق الدويل، أن العامل يعيش تغريات بنيوية عميقة متس كل 
أنظمته اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية، والثقافية والبيئية 
واإلعالمية، ويعرف تفاواتت متزايدة يف توزيع الثروة، ليس فقط 

أيضا بني األفراد، وقد بني دول الشمال ودول اجلنوب، بل 
صاحب ذلك حتوالت جيو إستاتيجية وتغيري يف خارطة 
التحالفات، وأضحت شرعية القرارات الصادرة عن مؤسسات 
اجملتمع الدويل تطرح سؤال املصداقية، وهذا ما كان له انعكاسات 
خطرية، من قبيل اندالع احلروب والكوارث البيئية وندرة 

ة  منظور فريقنا تتجلى يف عدم القدر اإلمكانيات، وأزمة اليوم يف
على احلسم يف العديد من القضااي اإلقليمية والدولية املرتبطة 
ابألمن واإلستقرار والسالم، وتنامي العنف الطائفي واملذهيب 
والديين، بسبب عدم القدرة على إعادة بناء الدولة الدميوقراطية 

وءة فبقدر املوب احلديثة، وبالدان ليست بعيدة عن عن هذه األجواء
ية ما هي تتأثر هبا، بقدر ما تعرف حتوالت عميقة يف بنيتها اجملتمع
اليوم، خاصة وأن معوقات التنمية مبختلف أبعادها تعترب مقلقة 
أمام حتقيق النقلة النوعية يف جمال التنمية املستدامة وترسيخ بناء 

  فريقيفدولة احلق والقانون وختليق احلياة العامة، وهو ما جيعلنا 
األصالة واملعاصرة نركزعلى املنحى النقدي لإلجتاهات احلكومية 
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اليت ال تراعي هلذه الظرفية، وال تدرك طبيعة وشكل التحدايت 
والرهاانت املطروحة على بالدان يف جمال تدبري السياسات 
العمومية، هذا املنحى النقدي قائم على الربط بني التصرحيات 

ربامج املعربة عن النوااي، وبني األداء احلكومية واملخططات وال
احلكومي الغري الناجع يف جمال تدبري السياسات العمومية، وبني 
ما ينجز على أرض الواقع والذي ال يستجيب حلاجات وانتظارات 
املواطنات واملواطنني، وهو ما يدفع بنا اليوم إىل القول صراحة، 

رة وضع  يف ضرو  هو مشروع يؤكد مطلبنا السياسي العام املتمثل
كل السياسات احلكومية أمام سؤال النجاعة والفعالية، خاصة 
وأنه غري مبايل أبننا أصبحنا يف وقت تتزايد فيه وترية املطالب 
اإلجتماعية واإلنسانية وتنتشر فيه البطالة والتعطيل عن العمل، 
وتضعف فيه التغطية اإلجتماعية واألساسية، وتتسع فيه الفوارق 

نا ة واجملالية، ويفشل فيه نظامنا التعليمي، ومنظومة عدالتاإلجتماعي
 .يوما عن آخر

 ،السيد الرئيس
على الرغم من تضخيم اخلطاب وإفحامه ابجلمل 
والتاكيب الراننة قصد إضفاء الطابع اإلجتماعي على مشروع 
قانون املالية، إال أنه من حيث اإلجراءات والتدابري العملية الواردة 

ملشروع، ال عالقة له ابلسياق اإلجتماعي املغريب يف تفاصيل ا
الراهن، فقد أدت وضعية التفاقم املهول للمديونية إىل أزمة 
اقتصادية خانقة، ورهنت مستقبل األجيال احلالية والالحقة، 
وانعكست سلبا على جل القطاعات احليوية وعلى الولوج العادل 

مما  والشغل، إىل اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم والسكن
أدى إىل استفحال البطالة، خاصة لدى حاملي الشهادات العليا 
وإىل عزلة العامل القروي وتعميق هشاشته واستبعاده اإلجتماعي، 
دون أن ننسى األزمة املتفشية يف صفوف العديد من القطاعات 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، وغياب أيضا التضامن وتكافؤ 

والفئات واألقاليم واجلهات، فأين حنن من الفرص بني األفراد 

احلكومة اإلجتماعية، حكومة التكافل اإلجتماعي والتضامن 
الوطين؟ البد أن نسائل احلكومة خبصوص املقارنة بني ما جاء به 
هذا املشروع من إجراءات وتدابري بعيدة كل البعد عن جتسيد 

إعادة  الطابع اإلجتماعي للسياسات العمومية، وبني الدعوة إىل
النظر يف النموذج التنموي كما جاء ذلك يف اخلطاب امللكي، 
هذا النموذج الذي وصفه جاللة امللك أبنه ينتج الفوارق والتوترات 
اإلجتماعية واإلقصاء، فال يعقل أن يكتفي مشروع قانون املالية 
ابحلديث عن ضرورة التطوير، يف الوقت الذي يفتح اخلطاب 

 الشامل، فاحلكومة غري مستحضرة بتااتامللكي أفقا للتغيري 
للسياقات الدولية والوطنية اليت نعيش على إيقاعها يف هذه السنة، 

 6192فال هي استحضرت السنة البيضاء اليت مرران هبا يف 
وانعكاساهتا الكارثية على اإلقتصاد الوطين، وال هي استحضرت 

ين اخلارجي دالوضعية املالية املوسومة ابلتأثر الكبري ابرتفاع ال
املكّبل للمبادرات اإلقتصادية واإلجتماعية، وال هي استحضرت 
التأخر الكبري يف تشكيل احلكومة وانعكاساهتا اخلطرية على احلياة 
السياسية املغربية، وال هي استحضرت ارتفاع وترية اإلحتجاجات 
اإلجتماعية هنا وهناك وما ميكن لذلك أن يؤثر على استقرار وأمن 

ونقوهلا بكل صراحة، هذه احلكومة غري القادرة على  بالدان،
مباشرة العمل يف جماالت الصحة والتعليم والسكن والطاقة 
واملعادن واملاء والنقل والتشغيل وغريها، وغري قادرة على إجنازهذه 
املهام الكبرية، عفوا على إجناز هذه املهام الكبرية والثقيلة 

املهام  القادرة على القيام هبذه واجلسيمة، الفتقادها إىل الكفاءات
والوظائف من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التباعدات السياسية 
الكبرية والكثرية بني مكوانهتا، ومن جهة اثلثة بسبب عدم 

 .اإللتقائية يف السياسات القطاعية داخل احلكومة
إن الوضع اإلجتماعي السيد الوزير، إن الوضع 

و أزمة بنيوية، نتيجة ضعف النماإلجتماعي يف املغرب يعيش 
اإلقتصادي وسوء تسيري املؤسسات، وكنتيجة حتمية هلذه الوضعية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

26 

جاء مشروع قانون املالية ليعمق األزمة اإلجتماعية على العديد 
من املستوايت، فأوضاع العامل القروي ابتت جد مقلقة، وال سيما 
جرة يف جمال الولوج إىل اخلدمات اإلجتماعية األساسية، واهل

القروية واإلنتقال الدميوغرايف والتحوالت اليت تعرفها أمناط العيش 
وشح كبري يف املياه، سواء ابلنسبة للساكنة أو ابلنسبة للماشية، 
وغياب فرص الشغل واستمرار املعاانة نتيجة ضعف البنيات 

 .التحتية اإلقتصادية واإلجتماعية والتعليمية
لضرر رة ننتظر جرب افقد كنا يف فريق األصالة واملعاص

ضية العامل القروي الذي يعترب اليوم ق  واملصاحلة مع العامل القروي،
سياسية وأم قضااي التحرر واإلنعتاق والتقدم لبالدان، خاصة وأنه 

من  %21من املساحة اإلمجالية للبالد ويغطي  %11ميثل 
من  %11من حاجيات احلليب و %12حاجيات احلبوب و
مراء، هذا حسب تقرير اجمللس اإلقتصادي حاجيات اللحوم احل

توصية موجهة لتنمية  33واإلجتماعي والبيئي الذي أوصى ب 
العامل القروي، يف إطار تقرير حتت عنوان عامل قروي مثري 
للمخاوف، إذن هذا العامل القروي الذي يعطي للمغاربة احلليب 

وحنن  ،واخلبزوالشعريوغريها فهو اآلن يف وضعية صعبة السيد الوزير
يف فريق األصالة واملعاصرة نعتربه أنه يف غياب مشروع اقتصادي 
واجتماعي متكامل للمصاحلة واإلنقاذ سنزيد من معاانة الساكنة 

من الفقراء يعيشون  %21.3 ابلنظر إىل أن، القروية فقرا وهشاشة
من األشخاص الذين هم يف وضعية  %23يف القرى، كما أن 
فقط من الساكنة القروية  %46القروي، وإعاقة يعيشون يف العامل 

هي اليت تتوفر على التغطية الصحية، كيف يعقل أن تتحدث 
احلكومة من خالل هذا املشروع عن الضرورة القصوى إلصالح 
لى التعليم ابعتباره مرتكزا للتنشئة اإلجتماعية السليمة والتبية ع

ات واملعارف ر القيم الوطنية، ولتمكني أبناء املغاربة من متلك املها
وتشجيعهم على البحث واإلبتكار وتيسري اندماجهم اإلقتصادي 
واإلجتماعي والثقايف، واملغاربة كلهم يشهدون مسلسل تدهور 

التعليم وتقهقره، سواء على مستوى تنزيل اإلختيارات الكربى 
املناهج  على مستوى ترمجة ذلك يف اخلاصة ابلسياسة التعليمية، أو

درسية على مستوى تنشيط احلياة امل املدرسية، أووالربامج والكتب 
أوعلى مستوى التكوين والتأهيل اخلاص ابألطر التبوية املزاولة، 

على مستوى التجهيزات  أواليت تلتحق ملزاولة عملها، أو
واللوجيستيك الالزم لإلصالح والصيانة، أو على مستوى ربط 

لعطالة نسبة اخمارج املنظومة التبوية بسوق الشغل، خاصة وأن 
ترتفع يف صفوف املتعلمات واملتعلمني، ابملقارنة مع املواطنات 
واملواطنني الذين مل ينالوا حظهم من التبية والتعليم وما أكثرهم 
بفعل السياسة احلكومية املتتالية اجملحفة، وهو ما جيعل شبابنا 

 .عرضة إما لإلحنراف وأما للتطرف
عضلة نلفت اإلنتباه إىل م وبعيدا عن لغة األرقام، نريد أن

التعليم ببالدان كواقع معاش، واليت تبدأ من املوت املدرسي 
واجلامعي الذي يشكل عائقا مباشرا للنسيج اإلقتصادي 
واإلجتماعي والسياسي، ومتر ابإلختالالت اليت تنخر جسم 
املدرسة العمومية والنق  املهول يف التجهيز وبنيات اإلستقبال، 

مؤسسة  621فصول اإلعداديه مثال تصل إىل فاحلاجة إىل ال
سنواي، بينما ال تبين منها احلكومة سوى العشرات كل عام، 
واإلكتظاظ الذي ال زال قائما ابلرغم من اإلجراءات املتخذة هذه 
السنة، وصوال إىل مأسسة الفشل على مجيع املستوايت، والبقاء 

 .العريبو  يف املراكز املتأخرة يف التصنيف الدويل واإلفريقي
لقد كنا يف فريق األصالة واملعاصرة يف قلب القوى احلية 
ببالدان اليت تطالب ببلورة تعاقد بني مؤسسات الدولة واجملتمع 
واملدرسة، مبراجعة وجتديد املناهج والربامج والكتب املدرسية، 
وبتدريس املواد العلمية بعدة لغات وتطوير إستعمال اللغة 

نظومة، كما كنا دائما مطالبني، واّل، أو األمازيغية يف ذات امل
مطالبني للحكومة ابلتحلي ابجلدية واملسؤولية فيما خي  اإلدماج 
ملقاربة حقوق اإلنسان واملواطنة يف كل جماالت االشتغال، والعمل 
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داخل قطاع التبية الوطنية، سواء على مستوى املناهج والربامج 
رسية أو مستوى احلياة املد واملضامني واحملتوايت الدراسية، أو على

على مستوى التكوين األساسي واملستمر لألطر التبية واإلدارية 
داخل الفضاءات  أوعلى مستوى التنشيط املوازي املندمج

املدرسية، أو على مستوى أنسنة العالقات والتفاعالت بني 
مكوانت املنظومة داخل اإلدارات واملؤسسات التعليمية على 

وتكافؤ الفرص، تفاداي لربوز أي نوع من امليل حنو  قاعدة املساواة
احلقد والكراهية والغلو والتطرف املؤدي إىل االنتشار املريع ملظاهر 
العنف داخل الفضاءات املدرسية كما هو عليه حال مؤسساتنا 
التعليمية اليوم، وعلى مستوى التعليم اجلامعي الذي يعترب أساس 

، وهنا نسجل عة املغربية أزمة بنيويةبناء مغرب املستقبل تعيش اجلام
بكل أسف غياب الوزراء املكلفني ابلقطاعات اإلجتماعية 
واإلقتصادية احليوية، البد أن يستمعوا لنا مع األسف هم غري 
موجودين، وعلى مستوى التعليم اجلامعي الذي يعترب أساس بناء 
ا هتمغرب املستقبل تعيش اجلامعة املغربية أزمة بنيوية متس بنيا

املؤسساتية كالنق  يف اجلامعات املتخصصة يف البحث 
والتكنولوجية والعلوم اإلجتماعية واإلبداع، ووجود إختالالت على 
مستوى النظام البيداغوجي والقيم الثقافية اليت تنتجها، كما متس 
      بنياهتا التحتية ومدى إستجابتها املادية اليت تستدعيها، وهو 

اإلصالح اجلامعي ابت ضرورة جمتمعية ما يظهر للعموم أن 
واترخيية، نظرا ملا للجامعة من دور يف التكوين، يف تكوين األفراد 
وأتهيلهم للمواطنة واإلخنراط يف دينامية اجملتمع، إن الواقع يشهد 
ابمللموس على معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات ذكورا وإاناث 

ة مع ت املناهج اجلامعينتيجة عدم توافق حمتواي %41واليت تفوق
خصائ  الشغل، وهذا ما يؤدي إىل فجوة كبرية بني املعرفة 
ها األكادميية اليت يتلقاها الطلبة واملكاسب املهنية اليت حيتاجون إلي
يف سوق الشغل، زد على ذلك أن أغلبيتهم جيدون صعوبة 

اإلندماج عند حماولتهم ولوج القطاعات اليت تشتط الكفاءة 
 .واجلودة
ذلك، فمن الطبيعي أن تسود مظاهر القلق لدى الرأي ل

العام ولدى الفاعلني السياسيني واإلقتصاديني واإلجتماعيني، ألن 
وضعية احلكومة العاجزة واملشمولة تقود البالد إىل حالة اإلنتظارية 
 .القاتلة تكاد تكون غري مسبوقة يف اتريخ املغرب احلديث

  السيد الرئيس،
ليوم يف حاجة ماسة ملقاربة عالجية للوقوف على إذا كنا ا       

حقيقة معاانة اجلسد املغريب يف عالقته ابلعوامل واملؤثرات 
اإلجتماعية، فألن صحة املغاربة ال ميكن حصرها يف اجلسد  
ككيان مادي يعيش بعيدا عن حميطه اإلجتماعي، بل ابت من 

سد يف واجلالالزم إدراك اإلرتباط القائم بني احلياة اإلجتماعية 
معاانته مع الفقر واحلاجة واملرض، ألن قضية الصحة مرتبطة 
ابألسس اإلجتماعية وأبوضاع التفاوت والال مساواة، لذا يعترب 
احلق يف تلبية اإلحتياجات الصحية لألفراد جوهر الدفاع عن 

احلضارية وتزايد  حقوق اإلنسان، خاصة مع ظهور األمراض
 ض من طرف ليس األطباء فقط، بلاإلهتمام بقضااي الصحة واملر 

من  61حىت علماء االجتماع ومجعيات اجملتمع املدين، إن املادة 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تقر ابحلق يف الصحة، وتن  على 
أن لكل شخ  احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 
 والرفاهية من املاكل إىل العناية الطبية، مرورا ابمللبس واملسكن
واخلدمات اإلجتماعية الضرورية، له وألسرته، كما تعترب الصحة 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق اإلقتصادية  96يف املادة 
واإلجتماعية والثقافية حقا لكل إنسان يف التمتع أبعلى مستوى 
من الصحة اجلمسية والعقلية، وهو ما جيب ترمجته على مستوى 

ية للمسنني، للجميع والرعاية الطب احلق يف العالج الطبيعي ابلنسبة
فأغلب املغاربة يعانون من درجات خمتلفة من األمراض، نظرا 
لغياب الرعاية الصحية وأوضاع معيشية مناسبة لكافة املواطنني،  



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

28 

كما تشهد على ذلك امليزانية اهلزيلة جدا لقطاع الصحة فيما 
كمتوسط، إن السياسة   %1توصي منظمة الصحة العاملية ب 

كومية التاجعية مهشت اجلامعة والبحث العلمي وقزمت دورها احل
املهم واحملوري يف التعاطي مع قضااي الصحة واألوبئة والبيئة 
والتماسك اإلجتماعي والفوارق الصحية بني اجلنسني والتنشئة 
اإلجتماعية، وضربت عرض احلائط كل األحباث والدراسات اليت 

 س والبحث عن احللولتقوم على نشرالوعي الصحي بني النا
والبدائل يف ارتباط إبلزامية املؤسسات العمومية، بتوفري املياه 
الصاحلة للشرب وحتسني أوضاع الساكنة بشكل عام، ومعلوم أن 
لعشرة آالف مواطن مغريب احلق يف ما معدله ستة أطباء فقط ،يف 
ظل أوضاع مسيئة للمرضى داخل املستوصفات واملراكز الصحية 

ادا ات اليت تنعدم فيها املوارد البشرية، وتعرف نقصا حواملستشفي
على كل األصعدة كما تشهدعلى ذلك كل التقارير مبختلف 
مصادرها، حيث تصف الوضع ابملقلق جدا نتيجة لإلختالالت 
اليت جعلت من املستشفيات مؤسسات للبؤس وماكينة تصنع 

سبب باملوت بسبب غياب الوسائل الضرورية إلنقاذ حياة الناس و 
سوء احلكامة والتسيري والتدبري، من جهة أخرى إن مطالب 
اجلمعيات احلقوقية كدستة احلق يف الصحة ووضع آليات األجرأة 
وخلق جملس أعلى للصحة إىل غريها من املطالب ذات البعد 
الكوين اخلاص ابلصحة واحلماية اإلجتماعية، هلا ما يربرها اليوم 

لف أقاليم املراكز الصحية مبختفكل املستوصفات واملستشفيات و 
اململكة حسب التقارير امليدانية املنجزة من طرف خرباء من داخل 
املغرب وخارجه، تشهد على احلالة الصحية املزرية ببالدان، وهو 
ما يهدد حق كل إنسان يف احلياة، ولعل التحدايت اليت تنتظر 
 لمغرب اجلهات اليوم، تبدأ من إدراج احلق يف الصحة ضمن ك
خمططات التنمية اجلهوية، من أجل خريطة صحية متوازنة بني 
اجلهات تضمن لكل املغاربة العدالة الصحية واملساواة يف العالج 

 .والعيش الكرمي

ما ن  على ذلك دستور منظمة الصحة العاملية، الذي ك
الصحة حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا،  يعترب

ال جمرد إنعدام املرض والعجز، وهنا ميكننا تسجيل الفشل 
        احلكومي الذريع يف تدبري الشأن العام للمغاربة، خاصة إذا 
ما استحضران الشجاعة واجلرأة اليت جسدت اإلرادة امللكية يف 

كن زاال سياسيا كبريا، بل ميإحداث التغيري ولو تطّلب ذلك زل
الذهاب بعيدا، والقول إن احلكومة مبثل هذا املشروع قانون تعرب 
ابمللموس عن عدم وفائها ملا صرحت به يف برانجمها احلكومي، 
احلكومة اليت تتغىن يف خطاهبا ابلبعد اإلجتماعي يف املشروع، 
      تتناسى أن املعايري الدولية توصي أبن ختص  ميزانية للصحة 

         من امليزانية العامة، يف حني أن املشروع  %96ال تقل عن 
هلذا القطاع اإلجتماعي  %1ال يقوى على ختصي  سوى 

 .ابمتياز، فعن أي بعد اجتماعي تتحدث احلكومة؟
 السيد الرئيس،

يعرب بقوة عن  6191إن مشروع قانون املالية لسنة 
غياب التوجه اإلجتماعي للسياسة احلكومية، اليت ال تعطي 
األولوية لتحسني املؤشرات اإلجتماعية، من قبيل التقلي  من 
معدل البطالة والفقر وهو يعرب عن غياب اإلستجابة لإلنشغاالت 

ملاكرو التوازانت ااإلجتماعية امللحة، والعمل على احملافظة على 
اقتصادية الكربى، واحلكومة مل تلجأ إىل عقد أية دورة مع الفاعلني 
اإلجتماعيني للحوار اإلجتماعي، من أجل بلورة وترمجة املطالب 
اإلجتماعية واإلقتاحات يف مشروع قانون املالية، ومل تعتمد املقاربة 
 لالتشاركيه فيما خي  التشاور مع الفاعلني السياسيني حو 
السياسة اإلجتماعية وأولوايهتا يف هذه السنة ابلضبط، وهنا ميكننا 

الذي  6192أن نسجل أن ال فرق تقريبا بني القانون املايل لسنة 
مت حتضريه يف ظروف ليست عادية واملشروع احلايل، فمشروع قانون 
املالية اجلديد القدمي راهن حتقيق النتائج اإلقتصادية بعامل املناخ، 

نه مل يعكس إرادة احلكومة يف السعي حنو حتقيق نتائج مبعىن أ



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

29 

اقتصادية جيدة خارجة بنية اإلقتصاد التقليدية اليت ترهن كل شيء 
 .بسقوط املطر

  السيد الرئيس،
يتضح من خالل مشروع قانون املايل أن احلكومة بعيدة  
كل البعد عن خدمة التوجهات احلداثية والدميقراطية لبالدان، ألهنا 

ي تغل على الربط املوضوعي بني متطلبات التسيخ الدميقراطال تش
وحقوق اإلنسان وتعزيز قواعد احلكامة املؤسساتية، مبا يعنيه من 
مسؤولية وحماسبة، ومتتني أسس وشروط بناء دولة احلق والقانون، 
وترمجة حقوق اإلنسان يف جممل السياسات العامة والربامج 

يئة عليم والسكن واإلعالم والبالقطاعية، كالتشغيل والصحة والت
وغريها، والنهوض أيضا مبكوانت الثقافة الوطنية كالثقافة 
ية األمازيغية والثقافة احلسانية ابعتبارمها مكوان أساسيا للثقافة واهلو 
الوطنية املغربية، وتشييد مبادئ املساواة وعدم التمييز وتكافؤ 

رص، افؤ الفوتسييد مبادئ املساواة وعدم التمييز وتك الفرص
وتعزيز احلماية القانونية واملؤسساتية حلقوق النساء، وإعمال 
اآلليات الكفيلة ابحتام واعتماد مقاربة النوع ودعم وإسناد 
املقارابت احلقوقية حلماية الفئات اإلجتماعية يف وضعية اهلشاشة 
واحلرمان، ومتكينها من حتسني وأتهيل أوضاعها، كاألشخاص يف 

املسنني والنساء ضحااي العنف واألطفال املشردين وضعية إعاقة و 
وغريها. وإدماج املقاربة احلقوقية للهجرة يف جممل السياسات 
العمومية، سواء بضمان حقوق املهاجرين املغاربة أو إبعمال 
سياسة عمومية فاعلة تراعى استقبال املهاجرين. إن احلكومة هبذا 

     ذي ب املغريب الالتوجه أصبحت فاقدة للمشروعية أمام الشع
ال حتل مشاكله وال تتجاوب مع مهومه والترفع من قدرته الشرائية، 
وتثقل كاهله مبزيد من األعباء الضريبية وال حتسن شروط عيشه 
ولو يف نطاق احلد األدىن من الكرامة اإلنسانية، حبيث أن مادة 
الزبدة هي أخرى مل تسلم من الزايدة يف أمثنتها حسب ما جاء به 
 ،مشروع قانون املالية هذا، إال إذا تراجعتم البارحة السيد الوزير

لي ... فالفرق واضح وج وستتاجعون خالل اجللسة إن شاء هللا
بني الربامج اإلنتخابية ألحزاب األغلبية وبني قوانني املالية اليت 
تعرض علينا، عالوة على أن السياسة اإلجتماعية حتسب يف هناية 

ت وما ينعكس مباشرة على مستوى عيش املطاف ابملخرجا
املواطنات واملواطنني، وليس ابمليزانيات اليت تدخل يف األموال 

 .الطائلة املخصصة فقط لنفقات التسيري
إن احلكومة على مستوى التشغيل ماضية يف تكريس 
العقود احملددة األجل يف خلق مرونة يف سوق الشغل، وحيث أن 

ستحدث برسم مشروع قانون  ما يزيد عن نصف الوظائف اليت
منصبا يف التعليم حمددة األجال  61.111املالية حمددة اآلجال 

ألف وظيفة غري حمددة األجل. فسياسة  91.111مقابل 
التشغيل اليت تتغىن هبا احلكومة احلالية من خالل هذا املشروع، 
هي سياسة فاشلة إبمتياز، خاصة وأهنا اعتمدت يف هذا املشروع 

. علما أبن التشغيل %11ل ابلعقدة بنسبة تفوق على التشغي
ابلعقدة ال يعمل به سوى على تقوية وتغذية اهلشاشة اإلجتماعية، 
وال حيل معضلة التشغيل اليت تؤرق الشباب املغريب التواق إىل 
اإلندماج يف سوق الشغل، ألن املتعارف عليه هو أن التشغيل 

ت  جمال التخصصاابلعقدة ال يكون إال يف أوقات الذروة أو يف
النادرة. وهذا التوجه لدى احلكومة القائم على اإلهتمام ابلتوازانت 
املالية على حساب النمو اإلقتصادي وعلى حساب التوازانت 
اإلجتماعية، ال يعمل إال على املسامهة يف تغذية األزمة خبصوص 
السياسة اإلجتماعية، إذ ال ميكن وال يعقل إصالح اإلقتصاد 

عد اإلجتماعي واحلكومة لديها ميزانية مهزوزة ومثقلة وخدمة الب
 . ابلديون مما ينذر ابلدخول يف أزمة مالية خانقة

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،
 السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب،
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غادي منشي مباشرة للجهوية، لن أطيل فيها ألن كثر 
 6111سنة الكالم يف هذا اجملال. هناك عدة خطب ملكية منذ 

اليت نبهت احلكومة  6192و 6192و 6191مرورا بسنة 
وأمرت احلكومة إبعداد أجندة لتفعيل اجلهوية املتقدمة بنقل 
 .جمموعة من املوارد واإلختصاصات، كما جاء ذلك يف الدستور
اليوم تيبان السيد الوزير أن احلكومة ليست هلا العزمية 

ة املتقدمة، تفعيل اجلهويوليست هلا الرغبة وليست هلا اجلرأة يف 
وأيضا ليست هلا القدرة واجلرأة على إخراج ميثاق الالمتركز إىل 
حيز الوجود، حلد الساعة ما زال ما كاينش، والذي بدونه يستحيل 

 .حتقيق النموذج التنموي الذي يطمح إليه الشعب املغريب
 ولألسف السيد الوزير ويف غياب مدونة حول اجلباية التابية تراعي
خصوصية كل جهة لبناء صرح اجلهوية املتقدمة الناجحة والفعالة 
والناجعة يف إطار مسامهة اجلهات واجلماعات التابية األخرى يف 

، من ةتفعيل السياسات العامة للدولة ويف إعداد السياسات التابي
خالل ممثليها يف جملس املستشارين كما ين  على ذلك الفصل 

ة إلضافة بطبيعة احلال إىل حتكم احلكوممن الدستور. هذا اب 942
يف املوارد ...، عدم إخراج صندوق التضامن بني اجلهات إىل حيز 
الوجود، والتحكم يف نفقاته وكيفية تسيريه وهو ما يفرغ الفصل 

من الدستور من مضمونه وحمتواه، ويدعوان ملساءلة احلكومة  942
وحدات ال حول حقيقة فهمها ملبدأ التدبري احلر على مستوى

التابية، وعالقته ابلتوزيع العادل لإلستثمار العمومي على مستوى 
التاب الوطين من جهة، وشروط وآليات انبثاق أقطاب جهوية 

 .تنافسية مع أقطاب حضرية مندجمة من جهة أخرى
قبل أن أختم وأترك اجملال لزميلي السيد النائب احملتم 

ديه القتصادي، أظن أنه لالسي أبو الغايل ليتطرق إىل اجلانب ا
الكثري من األرقام وسيتكلم ايضا عن التعديالت. البد أن أختم  
، .كلميت ابللغة األمازيغية ألنين نسيت يف األول أن أتكلم هبا

د برا  سا ك جاج ن املغربريك أتسيولغ دي مغربني انالنني كواين

أراستينيغ: سالم ن ريب غي فوون، أراسنتينيغ: أزول  ن املغرب
فالون، أراسنتينيغ: ساحمتاغ، حلقاش احلكومة نيغ أورتغيي 
أدسوفيغ القانون انيتهمان متازيغت، انكتيسينم كوين انكتجرون 
ك الدونيت، أكتيسنم ما يتك احلكومة، دغي النتيين إ احلكومة 

تسفغ، أسود إخصام أتسفوغت القانون ن األمازيغية، أتو 
مواشات، أدو واشا د واشا، أراسنتينيغ: مشروع قانون املالية ان 
تيويي احلكومة حقيقة داغيس يلي اين االنعكاس يف املعيشت 
نون، يف الدونيت نون، اإلجراءات ان تيويي احلكومة أورداختدم 
املصاحل إمضعوفن، ن ويسقسحنني، د ويسغوريلني اإلمكانيات، 

نني كي إخفاون، دانتيين إ احلكومة د ويسبعدنني، دويسال
 .والسالم عليكم ورمحة هللاأكميدوهدو ريب، 

  :السيد الرئيس
شكرا، شكرا للسيد الرئيس. املتدخل الثاين إبسم فريق 

 .األصالة واملعاصرة السيد النائب صالح الدين أبو الغايل
 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 شكرا السيد الرئيس،
 .الصالة والسالم على أشرف املرسلنيو بسم هللا الرمحن الرحيم 

أوال، قبل أن أدخل يف املداخلة بغيت غري هننئ أنفسنا  
جة واملغاربة مجيعا على ماشي فقط حتقيق املنتخب الوطين هباذ النتي

الرائعة إن شاء هللا احلمد هلل يف التتويج دايلو، والولوج إىل كأس 
نئ أنفسنا إبطالق القمر اإلصطناعي العامل، لكن كذلك هن

التارخيي إبسم جاللة امللك حممد السادس نصره هللا، وهذه مفخرة 
 .للتكنولوجيات ومفخرة لبلدان ومفخرة جلميع املغاربة

أان غري بدوري ابلنسبة ملناقشة قانون املالية، ابن ليا على 
أنه خصنا نكونو شواي صرحاء وموضوعيني، فتنتكلموا على حزب 

ألصالة واملعاصرة احنا حزب يتموقع يف املعارضة، لكن هاذ ا
املعارضة منذ واحد املدة بيننا على أنه هذه ماشي معارضة سلبية، 
لكن معارضة معقولة، معارضة مسؤولة، معارضة بناءة، معارضة 
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نقدية، معارضة اللي يف الوقت اللي تيكون فيها املصلحة دايل 
ل املثال: ع قوانني وأذكر على سبيالبالد اصطفينا مع بعض املشاري

الوكالة املغربية لالستثمارات، الرفع من استرياد أسعار احلبوب 
حلماية املنتوج الوطين إىل ابقي بعض التعديالت أو بعض مشاريع 
قوانني، خاصة اللي كانوا ولبارح دايل مشروع قانون املعاشات 

ليديني، وكل التق للمهن احلرة واألطباء، املوثقني، احملامون، الصناع
الفئات املستقلة، هاذ املشاريع قوانني اللي دوزان صوتنا مع هاذ 
املشاريع قوانني ولفائدهتا ألنه ابنت لنا فيها املصلحة العامة، لكن 
          مشروع قانون املالية ابلنسبة لنا ال يعكس طموح املغاربة، 

اجلو من نع ال يعكس املعاجلات دايل اإلختالالت اللي كنا بغينا
    خالل هاذ مشروع قانون املالية، تناخذوا، غري ما غاديش قبل 
ما ندخل يف الفرضيات، كاين غياب اتم دايل املشكلة دايل 
عد التقاعد تنهضروا على التقاعد كتعرفوا أنه الصندوق املغريب للتقا

 6193كان فيه واحد الفائض، منذ   6193قبل  6193غري يف 
مليون دايل الدرهم،  143احتياطي دايل وال فيه عجز، عجز 

داملليار دايل الدرهم الصندوق املغريب  6.4وال فيه  6191يف 
مليار دايل الدرهم، انتقلنا من  3.1، 6192 للتقاعد، يف
مليون دايل الدرهم إىل  142إىل من انق   6192ل  6193
كانوا عندان لكل   9112، يف داملليار دايل الدرهم يف سنتني 3.1
96 actif  اللي   96لكل  9112كيخرج واحد للتقاعد، يف

كيسامهوا، مسامهني تيخرج واحد للتقاعد، عرفيت شحال عندان 
، مبعىن 6.9ل  96، هبطنا من les actifs 2.1 اليوم من هاذ
اللي كانوا كيحضروا للسوق دايل الشغل  les actifs هادوك

احد كيساهم و  96ابش خيدموا ويسامهوا يف اإلقتصاد الوطين ابش 
وخيرج واحد للتقاعد اي هللا ببقينا هابطني هابطني من الثمانينات 

إىل يومنا هذا ابش وصلنا  6191والتسعينات و األلفينات و 
 6161لكل متقاعد، ويال بقينا غاديني حبال هكا يف  6.9اليوم 

غنوصلو لواحد، مبعىن الصندوق  6161حسب التوقعات، يف 

، قط فلس، ولكن خليناه غادي كيفلساملغريب للتقاعد ماشي ف
حىت ذيك اللجنة الوطنية إلصالح التقاعد اللي تدارت يف 

ما زال ما خرجاتش لنا اليوم بشي  احلكومة السابقة إىل يومنا هذا
إصالح دايل شي نظام زعم مشويل، ما زال عندان داك الشي غري 
مقياسي، اّل ابليت أنجلو سن التقاعد، ما خترجوش على ستني 

هللا خيليكم كدا ابش هاذ الشي ما نوقفوش  24سنة خرجوا حىت ل
دااب البالد، ولكن غري أجلنا، ماشي اصلحنا، فقط أجلنا املشكل، 
هاذ الشي اللي دران، إذن سن التقاعد ما كيجاوبش عليه قانون 

، جا قانون املالية كذلك بواحد اجملموعة دايل 6191املالية 
ريقيا، جاللة امللك راك شفتو اإلجراءات لكن غياب اتم إلف

اجملهودات اللي كانت ابش نرجعو إلفريقيا يف االحتاد اإلفريقي 
وكان األصالة املعاصرة من األحزاب اللي صوتوا لفائدة إحداث 
هذا رائسة جملس النواب ابش املغرب يصادق على الواثئق 
 يباألساسية دايل الرجوع دايلنا لإلحتاد اإلفريقي، وصّوتنا ابإلجيا
على اهلياكل دايل رائسة جملس النواب، مرة أخرى غياب اتم يف 

مليون دايل الساكنة من  231الوقت اللي هاذ إفريقيا، اليوم 
على مليار  l'éléctricite إفريقيا ماعندانش حىت الضو

     ، كاين بزاف ما يّدار يف افريقيا، لكن احلكومة ما زال 211و
واحد  دة فرص دايل اإلستثمار يفما بغاتش تعاوان ابش نغتامنو ع

الشراكة دايل رابح رابح، اليوم معدل االستثمارات واملبادالت 
، يف %2التجارية دايلنا كاملني يف املغرب مع إفريقيا ال تتجاوز 

الوقت اللي اتفاقية التبادل احلر الوحيدين اللي عندان فيها فائض 
ارفني نتما عهي مع إفريقيا، أما الباقي كلو سليب، تنخسرو، ا

مليار  91مليار دايل الدرهم مع أورواب، تنخسرو  16تنخسرو 
دايل املليار دايل  91دايل الدرهم مع الوالايت املتحدة، تنخسرو 

مليار دايل الدرهم مع دول  94الدرهم مع تركيا سنواي، وتنخسرو 
جملس التعاون اخلليجي، هاذ العجز هو عجز سنوي، كنا كنعتقد 

غادي جييب لنا حلول، اوكيفاش   6191ن املالية أن مشروع قانو 
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كنعاجللو هذا العجز، ألنه كيفاش جا هاذ العجز؟ منني كيجي؟  
كيجي على أنه الشركات دايلنا واملقاوالت دايلنا املغربية خليناهم 
بوحدهم، ما واكبنامهش ابش حياولوا يدخلوا األسواق اجلديدة مث 

 les     الــــــل ديـــــــيف بعض البلدان املتقدمة كاين مشك
normes juridiques   ،أوال صعوبة الولوج لبعض األسواق

مليون  411فأفريقيا وخاصة دول غرب إفريقيا اللي كتشّكل 
دولة اللي حنا دااب، إن شاء هللا،  91دالساكنة بوحدها هاذ 
يف الشهر املقبل غيويل  la CDEAO غنرجعو ليها، غندخلو

مليون من هنا شهر غتويل سوق  411مليون، 411سوق دايل 
حرة دايل التبادل التجاري، اشنو هيئنا لنفوسنا هلا؟ الفالحة يف 

دالساكنة دايل القارة اإلفريقية، كيفاش  %21إفريقيا توظف 
غادي خندمو هاذ الشي؟ إذن هاذي كلها أسئلة، وفهاد 

فيهم، مايل،  4غري  la CDEAO دولة دايل  91
سينغال بوحدها اليوم تشكل مع املبادالت مع والكوديفوار ال
، كاين، مبعىن، حنا كنقولوها يف فريق 91ف  %11املغرب 

رائع، رائع جدا  potentiel األصالة املعاصرة، كاين واحد ال
، خاصنا  l'Afriqueمع le développement دايل

نديرو واحد اجملهود ابش إفريقيا تكون عندان ابلنسبة لنا حنا واحد 
وق جديدة، خصنا نواكبو املقاوالت دايلنا واملغاربة اللي بغاو الس

ميشيو إلفريقيا، فمّلي كنشوفو إفريقيا ما خصناش نشوفوها فقط  
كسوق اللي ابش غنرحبوا منها الفلوس، خصنا نشوفوها كذلك 
واحد املثل أعلى، راه حىت هي أحسن منا يف بعض اجملاالت، 

 و اإلقتصادي دايل بعضنعطيكم على سبيل املثال معدل النم
الدول اإلفريقية راه فايتنا بزاف، واحنا املغرب احلمد هلل اللي عندان 
استقرار سياسي واقتصادي وأمين واحلمد هلل كنفتخرو وتنعتزو 
جبميع املكوانت اللي تتحمي البالد دايلنا، لكن كيف يعقل أنه 

 ا ما بنينسنني األخرية اي هللا النمو االقتصاد دايل 2احنا يف هاذ 
، comment ça ce fait 9,6دران  6192، يف 9، 4، 3

، 2سنغال ، ال2,4: 6192أو يف إفريقيا فبوركينافصو داروا يف 
، comment ce fait-il  1,4 وغاان: 2,1الكوديفوار: 

مث احنا املغرب تيدير واحد اجملهود كبري يف اإلستثمار، يف نسبة 
ار العمومي من امليزانية من اإلستثم %42اإلستثمار، كنستثمرو 

دايل  %4,6دايل املغرب تتمشي لالستثمار العمومي كنديرو هبا 
 %1تتخرج منها  %91نسب النمو، مصر كتستثمر غري 
، وتركيا  1,3كتخرج منها   91,6دالنمو، الفلبني كتستثمر غري 

، %3يف اإلستثمارات العمومية كتخرج منها  %66كتستثمر 
معىن أنه اإلستثمارات العمومية دايلنا أشنو ما معىن هاذ الشي؟ 
   avec les  investissement ما كنتج الثروة، عالش؟

تنخلقوش ثروة، عالش؟ مبا فيه الكفاية، ألنه كاين سوء توجيه ام
اإلستثمارات العمومية، هاذ الشي عالش، اي إما كنستثمرو يف 
مشاريع ما تنعرفوش كيفاش املردودية دايهلا، اي إما بعض خلطرات 
     تنعطيو اإلعتمادات، ووزارة املالية كتعطي اإلعتمادات ولكن 

لشي يف التقرير دايل الرئيس األول ما كتصرفش، وشفنا هاذ ا
للمجلس األعلى للحساابت فهاذ البالصة كيكول هاذ الكالم، 
    اي إما بعض اإلستثمارات ما خدماش، ما فيهاش الدراسات، 
ما فيهاش العقار، ما فيهاش ما كتكملش، أو كتعطل سنوات، 

حية يف مراكز ص وهاذ الشي عندان يف بعض األقاليم، اي عندكم
دارس، يف طرق بعض األمور ماكتخرج، فكيبقى اإلستثمار يف م

أو متيعطيش املردودية، ومتيعطيش املنتوج دايلو، فاحنا يف فريق 
األصالة واملعاصرة تساءلنا ونتساءل حول جناعة وفعالية هاذ 
اإلستثمارات، والقدرة دايل هاذ النموذج التنموي اللي احنا  

موذج متجاوز، قلنا الن كنعتربوه متجاوز وقلناها سنني وسنني
 6191خاصو يتعاود، لكن كيتبني على أنه مشروع قانون املالية 

déconnecté قال ليك النموذج التنموي مزاين، احنا تنقولوا ،
ما مزاينش، بطبيعة احلال التقدم اللي دارت بالدان يف جمموعة 
دايل احملطات والطرقات والبنيات التحتية، احلمد هلل احنا 
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 91، لكن موضوعيني، وهاذ اإلجنازات اللي حققنا فهاذ متفائلني
سنة األخرية، ما خاصهاش حتجب علينا اإلختالالت، الضعف 
اهليكلي لإلقتصاد الوطين ضعيف، عالش قلت اهليكلي؟ ألنه 

سنوات كلها راه عجز  2منني كتشوفو عجز امليزانية، داب هاذ 
ومة احلك ميزاين سنوي، كل سنة كتجي احلكومة السابقة وهاذ

احلالية كيجيو عندان كل سنة بعجزيف امليزانية، أصبح عجز 
هيكلي، احنا تنقولو للحكومة هللا خيليكم اعتفوا لينا، اجيو قولوا 
لينا راه هذا ماشي عجز ظريف وال كذا وال غري هاذ العام هللا 
جيازيكم خبري وهللا اىلعظيم، ال أسيدي قولوا لينا أنه هذا أصبح 

سنوي غادي نبقاو نديروه، ما عدانش وغادي نقولو عجز هيكلي 
ليكم الغالب هللا، رمبا نعطيوكم حلول، ولكن ال يعقل أنه يف 

تديرو كانت احلكومات السابقة كتدير فائض  6111، 6112
واحنا يف العجز، وحىت هذاك صندوق  6196و 6199ومنذ 

فضل باملقاصة اللي وفران فيه شوية الفلوس، احلمد هلل احلمد هلل 
مليون  961هللا سبحانه وتعاىل، األسعار النفطية، هبطات ب 

، 6193ل  6191، وفران واحد من 32وال  31ل  دوالر
-6191مليار دايل الدرهم، يف  611 مليار درهم 311
مليار دايل الدرهم كان ممكن هبا خنفضوا  611هديك  6193

علينا  نبني اخلزينة العامة أو خنلقوا هبا شي مناصب شغل أو تبا
يف  9.6دران  6192يف الواقع لكن ما ابنتش علينا، ابلعكس 

املائة بنسبة النمو، وفقدان صايف على حسب املندوبية السامية 
ألف منصب شغل، وابلتايل ما اغتنمناش الفرص  42للتخطيط 

          ملي كتسقط األمطار أوال ما كتسقطش احنا عندان حبال 
قى داك اخللق دايل مناصب ما سقطاتش حبال سقطات، كيب

ألف  31دايل  moyen عدان 6192ل  6196من  الشغل
 6192ألف هذا هو جهدان صايف، مع العلم يف  21ألف  11

دران  6111ل  6116ألف، يف الوقت اللي من  42ايهلل دران 
ألف منصب شغل وفني كاين املشكل؟ إيال كنا من  911

عالش ألف منصب شغل،  911كنديروا   6111ل  6116
، مبعىن أنه 11-41-23-21كنديروا   6192ل  6196من 

ألف  611هادوك الناس اللي كيدخلوا لسوق الشغل سنواي دايل 
ما تيلقاوش فني ميشيوا، آش كيدار، كيمشيوا فاين للسوق الغري 
املهيكل أو يف البطالة أو يف كذا، ما بني قوسني عرفتوا أنه، 

ل حملتمني، السوق املهيكالسيدات السادة النواب الربملانني ا
السوق الغري منظم أو الغري مهيكل، واش كتعرفوا أنه كتزاد سنواي 

ألف وحدة يف السوق الغري املنظم،  91حسب التقارير الرمسية 
ألف وحدة يف الواثئق الرمسية اللي ما زال...، كتعرفوا أنه  91

 11ن ماملخطط الوطين حملاربة الرشوة زدان فيه، طلعنا يف املرتبة 
، أان 11ل  11ماشي نقصنا، حماربة الفساد طلعنا من  11ل 

ما بغيتش نقول لكم هاد الشي زعما ابش كنقول لكم ما ميكنش 
منوذج تنموي اللي كنتكلموا عليه ينجح إىل ما عاجلناش 
اإلختالالت، ما ميكنش، ابش نرجعو الثقة حيث الثقة هي 

د احلكومة، البد اللحمة دايل التماسك اإلجتماعي، ال بد الب
احلكومة تراجع بعض اإلجراءات دايهلا، احلكومة جات هباذ 
املشروع قانون مالية أول حاجة دارت قدمت لنا واحد املشروع 

 ،على احملروقاتla TVA قانون بغات تزيد فيها القيمة املضافة
يوم واحنا دايرين محلة  61رفضناه يف فريق األصالة املعاصرة وهذه 

رأي العام، على مستوى األحزاب السياسية، على على مستوى ال
مستوى املناضلني دايل كلشي املغاربة، كنقولو هلم ال يعقل هاذ 

بعد ما املغاربة  carburant دايل la TVA احلكومة تزيد علينا
مها اللي والو كيخلصوا األسعار النفطية الدولية  6196من 

كيخلصو من كليا، املغاربة والو    6191، 6191تدرجييا إىل 
 depuis 2015 جيبهم تقلبات األسعار الدولية للنفط، إيوا

ملي حترر السوق ورفعت يدها الدولة والو املغاربة تيخلصوا، إذن 
املغاربة راه خدموا مع هاد احلكومة هللا جيازيهم ابخلري، وصبوا مع 
هاذ احلكومة وحىت انتما خدموا معم حىت انتما صربوا معهم شوية 
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احملروقات  TVA كم ابخلري، ابش نعاودو نزيدو عليهم يفهللا جيازي
 TVA هاد الشي راه ماشي معقول، ابش نعاودو نزيدو عليهم

دايل وكالء أتمني الوسطاء، علما أنه هاذ الشي ما غايتزادش على 
شركة التأمني غايتزاد على الوسطاء، هاد الشي راه ماشي معقول، 

زيد يف كيفما تعرض علينا بغا ي  علما أنه بغاوا مشروع قانون املالية
األسعار دايل السيارات اللي غادي جنيبو من آسيا وبعض الدول، 

 ،التام، ألنه جاللة امللك احنا عربان للحكومة الرفض دايلنا
واحلكومة بصفة عامة كانت عندها يف الربانمج احلكومي واحد 
السياسة دايل تنويع الشركاء دايهلا، فحنا قلنا هذا تناقض، 
احلكومة كتناقض مع راسها، كتقولك بغات تنوع الشركاء، ولكن 
جاء يف مشروع قانون املالية وحنا سعداء أنه احلكومة اليوم تتاجع 
على هاذ الشي، وتفهمت وتراجعت وحنن سعداء أنه مجيع الفرق 

 .احلمد هلل كلها رفضات هاذ الرفع دايل هاد األسعار
مي  اإلستثمار العمو ابلنسبة دائما لإلستثمار العمومي، 

كيخصوا يتغري ليه املنظومة دايلو كلها، كلها، خاصو يويل عندو 
خاصو يويل فيه النجاعة، يف فريق  la performance واحد

األصالة املعاصرة قلنا هداك سوء التدبري أو سوء التسيري أو سوء 
توجيه اإلستثمارات العمومية خاصها تعاود، حنا فرحانني بطبيعة 

ميناء ولكن راه كاين مطارات كتنزل فيهم  43مطار،  62احلال 
طيارة يف النهار، راه مبقاتش يف نديرو هاذ الشي كامل، بقات 

ألف شاب ما  261اشنو املردودية دايل هاذ الشي؟ مليون و
يف املائة  21سنة ما عندهم حىت شي تكوين  61إىل  91  بني

ملانيون النواب الرب دايهلم، خمدامينش، واش قريتوا السيدات والسادة 
اليوم، املندوبية  91اللي خرج هاذي  HCP آخر تقرير دايل

، 6192يوم التقرير دايل أكتوبر  91السامية للتخطيط، هادي 
يف املائة دايل البطالة، ونقدر نقول  31سنة،  63-91ما بني 

، يف بعض البلدايت HCP ليكم واحد احلاجة مقلتهاش لكم ل
يف املائة، حيت مها   21وصالت ل  داخل األقاليم القروية

-91كيتكلموا غري على املعدل، كنهدر على الشباب، ما بني 
يف املائة دايل البطالة، واش كنهضروا على منوذج  31سنة،  63

تنموي اللي، زعما راه عيب نستمرو يف مواصالت هاداك نفس 
 la compétitivitéالنموذج القدمي، راه عيب هاد الشيء، 

نبغيو التنافسية يف املقاوالت دايلنا، والتنافسية مؤشر ك التنافسية،
 les indicateurs ،le Forumاملؤشر ايك، كنبغيو

Economique Mondial 942على  29، حنا يف املرتبة ،
سنني ما تقدمناش بنقطة واحدة،  3دائما يف التنافسية، هاذي 

stagnation 4 ans 961، جناعة سوق الشغل، حنا يف املرتبة، 
حنا يف املرتبة  l'enseignement et la formation يف

،  13، يف اإلبتكار املرتبة 19، يف الصحة والتعليم املرتبة 919
كيفما قلنا سوق الشغل، هادي حكومة إجتماعية، الصحة 

ا  م    والشغل، هاذ الشي كاين غري يف الواثئق يف لوراق، راه 
 إيال كانت حكومةكاينش يف الواقع، حنا نقول هلاذ احلكومة، 

 2ذات طابع اجتماعي، أشنو دارت هلاذ الشباب اللي 
واحد فيهم ما عندو حىت شي دبلوم من الساكنة  632و داملليون
ألف عندهم دبلوم من املتوسط،  111داملليون و 6النشيطة، 
 la fragilité de ، وهذاsupérieur ديبلوم 411ومليون و

l'emploi املليون  99غيلة لداخل داملليون دايل الش 4، هاذ
 ا عندهاشم اللي كنتكلم عليها، اللي هي كتخلق ثروة يف املغرب 

un contrat de travail ،1، أشنو دارت ليهم احلكومة 
ألف مغريب ما عندوش تغطية صحية، أشنو دارت  433داملليون و

 91ألف مغريب شاب ما بني  211ليها احلكومة؟ مليون و 
ا أشنو دارت هل سنة ال يعملون وال يتابعون أي تكوين 63و

احلكومة؟ تعطيل يف بعض االستثمارات، وقلتها يف اجللسة 
  Millenniumاإلفتتاحية يف مناقشة قانون املالية، 

Challenge Account   311اللي اعطت الوالايت املتحدة 
م ما زال ما عرانش أشنو غيّدار به، مليون دايل الدوالر، حلد اليو 
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 6191بغينا احلكومة جتاوبنا تقول لنا شنو دارت به؟ راه من 
ما زال ما تفّعلش، سنتني، كون كان حىت  6192تعطات إىل 

هو داخل فداك الشي دايل منارة احلسيمة، هللا حيفظ كون راه ما 
عرفت شنو حىت هو. جاللة امللك، يف اخلطاب دايلو، دايل 

قال بكل جرأة وشجاعة، جاللة  6193ماشي دااب،  6193
زعما -امللك، أقول، الكالم دايل جاللة امللك:" إما أن يكون 

إما أن يكون صاعدا وإما أنه سيخلف  -هاذ االقتصاد الوطين
 6193غشت  61موعده مع التاريخ" خطاب جاللة امللك، يف 

 جإىل يومنا هذا، احلكومة رفضت بل كانت كتعتز ابلنموذ 
 التنموي، وحنا كنا كنطالبو بتغيريه وبوضع واحد املنظومة اقتصادية
جديدة تالئم التصور دايل تغيري النموذج. ولكن، نعم، جاو 

 les métiers السيارات، الطيارات، بدينا كنحاولو نشوفو
mondiaux  اجلداد والسيارات واّلو les premièrs   

exportateurs  وحنا سعداء واخا l'intégration  مازال
إن شاء هللا  %62يف القيمة املضافة املغربية،  %62قليلة اي هللا 

 .تكون غادة كتحسن بشوية بشوية
لكن مّلي تنتكلمو تنسمعو احلكومة تتقول لنا، سياسة       

التسريع الصناعي وتصنيع البالد، أان قلتها، األرقام شكل، الواثئق 
من احلكومة تقول  شكل ولكن الواقع شكل آخر، هل هو جدي

لنا على أنه هاذ احلكومة كتهتم بتصنيع البالد ومعدل الصناعة يف 
، 93اللي كتقول احلكومة،  92ماشي  %93اإلقتصاد الوطين 
، le mode de calcul ؟ حينت بدلو92عرفيت عالش قالوا 

ال زالت  %93هذا اعتاف دايل السيد وزير التجارة والصناعة، 
من  %31الفالحة، بغينا وال كرهنا، ال زالت الفالحة تشغل 

الشغيلة املغربية للساكنة املغربية، تشغل الفالحة. لكن الصناعة، 
األرقام  %93نسبة الصناعة يف الناتج الداخلي اخلام ما كتفوتش 

، فاألرقام le mode de calcul  بدلوألنه  92رمسية، كيقولو 
يف شكل والواقع يف شكل، كتلة األجور قلناها وسنعيدها بكل 

شجاعة وجرأة، كتلة األجور يف املغرب اصبحت غري معقولة يف 
 départ دران 6111الوظيفة العمومية، غتقولو ليا ال دران 

volontaire ،départ volontaire   ما زال خصو يّدار ليه
هل كان انجحا؟ واش ماشي األطر  6111لتقييم، يف واحد ا

املغربية الكفأة، العالية الكفاءة؟ واش ماشي خوات الوظيفة 
العمومية مشات للقطاع اخلاص؟ مث ابش ترجع للوظيفة العمومية 
عرب قنوات أخرى؟ واش بغيتو هندرو ابلواقع وبصراحة؟ واش  

 لدرهممليار دايل ا 12-11كتعرفو أنه كنا ذيك الساعات 
مليار داملليار دايل الدرهم مبعىن على  911شحال وصلنا اليوم؟ 

مليار دايل  411وال  611امليزانية العامة اللي هي تقريبا واحد 
كيمشيوا ما بني كلفة األجور  Les deux tiers الدرهم

 un tiers pour  ونفقات التسيري وفوائد دايل الدين وتيبقى
l'investissement   مليار  21تنقول لكم أان فيه هديك اللي

دايل الدرهم اللي هي فيه مشكلة دايل املردودية وجناعة 
 la كيمشيو les deux tiers اإلستثمار، وتصوروا معااي

gestion   وكيمشيو للفوائد ماشي أصل الدين وكيبقى واحد
احلكومة وقتاش دارت؟ حىت واقيال  6192مليار هاذ  221

أشهر األوىل جتمدات  2عىن تقريبا واحد لشهر أبريل وال ماي مب
امليزانية دايل التجهيز مبعىن واش كتعرفو شحال كتسال الشركات 

مليار دايل الدرهم  31مليار دايل الدرهم،  31املغربية للحكومة؟ 
مليار  41و TVA مليار دايل الدرهم دايل 91أشنو فيها؟ فيها 
لدولة، بغينا اللي كيتسالو ا les entreprises دايل الدرهم

مليار دايل الدرهم اللي   31احلكومة ختل  شوية الشركات، 
مليار دايل  92بوحدها كتسال  l'OCP كيتسالو للدولة، غري

مليار دايل الدرهم،  92بوحدها كتسال الدولة  l'OCP الدرهم
وتصورو معااي الشركات مجدات استثمار التجهيز فهاذ العام  

لة فهاذ السنة؟ عالش قلت كتكيفاش غيكون اإلقتصاد الوطين 
من الناتج  %93األجور ألن كتلة األجور يف املغرب تساوي 
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من الناتج الداخلي اخلام،  %93الداخلي اخلام سجلوها 
parmis les plus élevé au monde يف العامل كيف ،       

ما قلت لكم قبايلة اإلستثمار العمومي النسبة دايلو كنستثمرو 
 la même chose و شوية من نسبة النموبزاف، ولكن تنخرج

مليار دايل الدرهم،  911عندان كتلة األجور قوية بزاف 
parmis les plus élevé  93، شحال قلت لكم % 6كندا 

، % 3، الربازيل: % 9,1، اهلند: % 6املغرب، كندا:  %
 93، املغرب: % 1وتركيا:  % 1، مصر: % 2الكوت ديفوار: 

وفريق األصالة واملعاصرة ال يقوم ابملعارضة من . هاذ املعارضة %
أجل املعارضة، حنن ننبه احلكومة وقلنا هلا النموذج التنموي ما 
خدامش وراك شفتوا النسبة دايل البطالة راه عاود طلعات، ايال 

 les chiffres دايل هذه شهر، من غري داك HCP قريتو
و الطبقة عاللي عطيتكم أان، ابش نشجعو اإلستثمار خصنا نشج
 les pays الوسطى راه مجيع االقتصادات يف العامل خاصة

émergents   ،اللي االقتصاد الصاعد أو الدول الصاعدة كلهم
كلهم استثمروا يف الطبقة املتوسطة، الطبقة املتوسطة هي العمود 
الفقري دايل اإلقتصاد، الطبقة املتوسطة هي ركيزة وهي املوطور 

طبقة املتوسطة هي اللي امسحنا فيها هي دايل السيارة، هاذيك ال
اللي ضعيفة عندان يف املغرب، هي اللي ما واكبنهاش، هي اللي 
ما هتليناش فيها، هي اللي ما ساهلناش عليها وبسطنا هلا األمور، 
هادوك الطبقة املتوسطة اللي حنا غدا بغيناهم يزيدو حيسنو 

فو عليهم ا خنفالكرامة دايهلم والعيش دايهلم. ابش نعاونوهم خصن
الضرائب، وخصنا خنففو عليهم تعقيد املساطر، وخصنا خنففو 
عليهم املواكبة دايل املشاكل اليومية دايهلم نعاونوهم فيها. وهنا  
كنربط هاذ الشي ابملناظرة الوطنية إلصالح منظومة اجلباايت، 

وشاركنا فيها   6194احلكومة دارت واحد املناظرة يف أبريل 
علني، اقتصاديني، مجعويني، خرباء، برملانيني، كاملني كلنا فا

وكلشي شارك فيها وخرجات بتوصيات، وإىل يومنا هذا هادوك 

ما بغيتش نقراهم  6194التوصيات دايل املناظرة دايل أبريل 
            عليكم ابش ما نضيعش الوقت بزاف، ليومنا هذا مازال 

 double taux ما خرجوش، احلكومة التزمات مثال أنه غتعطينا
10 de TVA   93ما زال  91ما زال  2مازال كاين  61و 

 قالت لنا احلكومة يف التوصيات، وما زال.. وكلهم عندهم مربرات
غتدير لنا دليل املراجعة الضريبية، واش املراجعة الضريبية واش 
 مكاجتيكومش واش الناس كايتشكاوش؟ كيتشكاو، ما كاينش

le code  دايلle redressement fiscal n'existe pas ،
القراءة احلمد هلل، دارت مدونة الضرائب أو ال إدارة الضرائب 

 l'article 213 دارت واحد اجملهود يف قراءة جديدة دايل هذاك
، مدونة le rejet de la comptabilité ايل كانت فيه

الضرائب دارت واحد اجملهود يف إعادة القراءة لكن بغينا املزيد، 
تنا بغينا الشفافية والوضوح، بغينا دليل املراجعة الضريبية اللي واعد

وحنا كنتسناو، كيما مسعنا مشروع قانون  6194به احلكومة منذ 
دايل راه قال لك ها هو جاي، ولكن ماعرفناهش فينا هو حينت 

منني جاي دايل االضراب، راه قال لك اّل راه كاين ما عرفتش 
يف الربملان ولكن حنا ما شفناهش، اىل يومنا هذا ما عدانش 
مشروع قانون اإلضراب، إىل يومنا هذا، ومسعنا قالك راه غادي 
جيي واحد املشروع، مشروع قانون دايل احلكامة، مشروع قانون 

، ادق يف احلكومةاحلكامة، ما زال ما شفناهش، ورمبا عاد غيتص
     مشروع احلكامة، عالش؟ ابش نعاجلو اإلستثمارات العمومية، 
ال بد نشيد هباذ املشروع واخا ما شفناهش، ما زال ما عرفناهش، 
لكن مهم جدا. لكن ما بغيناش نبقاو يف الفكر الكالسيكي 
التقليدي دايل العجز السنوي، راه تقهران، عالش؟ وهنا غادي 

لعمومية ابش نتكلم معكم على املديونية، واان ندخل للمالية ا
عارف هاذ الشي ما اتيعجبش بزاف، ألنه، حيث، كل شي 
خصو يقتض، كل شي كيمشي للكريدي، لكن يف امليزانية كنا  

إىل يومنا هذا  6196، من 6111-6112كنديرو فائض يف 
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وحنا يف العجز والعجز والعجز. دين اخلزينة العامة، أان ما بقيت  
ول الدين، دين اخلزينة العامة، السيد الوزير احملتم، قال لنا كنق
، حيث دااب وصل 22آخر السنة غادي يوصل ل  23,1البارح 
مليار دايل الدرهم دااب، رمبا كان كيتكلم على األرقام  224ل 

تيقول لنا دق  "FMI" العلم أنه مع fin juin، juin إىل شهر
 23 رمسيا، حنا راه وصلنا دااب 21ل انقوس اخلطر إيال وصلنا 

. أما الدين العمومي كلو راه 22ل أان تنقول غيوصل  21قول 
:  6196من الناتج الداخلي اخلام، كنا يف  %11وصل دااب ل
مليار دايل الدرهم مبعىن  121مليار دايل الدرهم اليوم  311

كان خاصو   6191دوبال، وهاذ املديونية خاص قانون املالية 
ما عاجلهاش، احلكومة السابقة واحلالية ابلنسبة لنا حنااي،  يعاجلها،

 1سنوات،  3موضوعيا يعمق وتعمق مديونية على البالد منذ 
سنوات، وهاذ الشي عالش خصنا كاملني نوقفو، ال معارضة وال 
أغلبية على هاذ الشي، ويّدار يوم دراسي ونشوفو كيفاش ممكن 

، 6191و 6196منذ  نعاجلو هاذ الشي، واملغاربة راه صربو
منني بداو تيخلصو هاذ الشي من جيبهم، ولكن راه تنظن دااب 

 .هللا جيعل شي بركة
، %61من النفقات العامة،  %61التعليم، التعليم كنخسرو       
 les Etats ،%99: رى من أعلى الدول يف العامل، مصرمرة أخ

Unis: 13%، هاذ الشي بعض املرات ما متبغيوش هاد  رمبا
، %91 السعودية:، %91 فرنسا:، %99 مصر:الشي ولكن، 
دايل النفقات العمومية كيخسرها كتمشي  %61 املغرب:
، فني كاين املشكل؟ ماشي يف الفلوس فقط، راه doncللتعليم، 

املشكل دايل منظومة التعليم، راه واخا تزيدهم الفلوس، واخا 
ف من املوظفني، راه مشكلة يف املنظومة دايل أل 61تزيدو 

التعليم، خصها تعاود كلها، خصها تدرس، خ  احلكومة حتّمل 
مسؤوليتها، كيف ما احلكومة خصها حتّمل مسؤوليتها يف التقاعد، 

اه ما كاينش ر  يف املديونية، خصها حتّمل مسؤوليتها يف التعليم

 كاينة غري أرقام فوقمعاجلة هاذ اإلشكاليات راه ما كايناش، راه  
 الواثئق. بغينا تقييم دايل السياسات العمومية، بغينا احلكومة جتي
اين تقولينا هللا جيازيكم خبري، بغينا هاذ احلكومة تعتف تقول لينا ك

مشكل تقييم السياسات العمومية، ال بد البد مراجعة هاذ 
السياسات العمومية. كاين بزاف ما يتقال لكن ماغاديش يبقى 

 .عندان الوقت بزاف
هذا  1وشهر  3احتياطي العملة الصعبة، كتعرفو أنه يف شهر    

مليار دايل  31ل األخري هبطات االحتياط دايل العملة الصعبة 
دااب وعالش وقع هاذ الشي؟ على  661الدرهم، دااب راه رجع 

ود بعض املؤسسات اللي تسرعات ونظرا لبعض الضغوطات كذا 
ش قضية دايل تليني، الّ حيث األسرار ما كاينوختلعات على أنه ال

عام ما كينش 91سنني  91دااب اليوم التحرير، التحريرغيكون من 
غادي منشيو  (....) le fixe حترير، غادي منشيو تدرجييا من

منها للتليني وعاد غنوصلو للتحرير، ما كاينش حترير كاين تليني 
 ا احلكومة،زعما. بعض املؤسسات مشات تتجري قالو كذا كذ

حنا قلنا هلا احلكومة راه هذا سوء دايل التدبري دايل هاذ 
 2و 2اإلعالانت، وحىت اخلرباء الدوليني قالوا هاذ الشي يف شهر 

 la Banque وراه كاين تصريح صحايف دايل بعض اخلرباء دايل
Mondiale  أنه une précipitation  أنه تلغات واحد ندوة
عشرة دايل الصباح يف حياة رجينسي يف الدار  91صحافية مع 

البيضاء عالش؟ ما عرفناش راه ما ما عرفناش، يف األصالة 
واملعاصرة دران نقاش حول هاذ املوضوع وما عرفناش عالش، 

دايل  91احلكومة كتعلن على ندوة صحافية وكتلغيها مع 
هاذوك  ça veut dire quoi هالصباح، وأنه كيقولو أنه را

املؤسسات اللي ختلعو ومشاو دارو ذاك الشي ومشاو شراو العملة 
 2وكذا ّوقع ذاك املصيبة اللي وقعات، وهبطت االحتياطات من 
 1شهور لشهر ون ، يف شهر ماي راه ما كنعاودش ليكم قصة 

شهر لشهر ون ،  2وقعات من  dernier سنني، راه شهر ماي
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اليوم، لوال التدخل دايل احلمد  91شهور و 2لداب راه طلعت 
هللا زعما.. نقول احلكومة ياله ما كاين مشكل ولكن هاذ الشي 

 il ya un أنهاللي وقع راه خطري جدا، آش كيبني؟ كيبني 
problème de gouvernance   زعما راه ما خصوش يبقى

 هاذ الشي راه حشومة، راه الناس زعما راه ماشي حنا، راه الناس
دوليني كيتفرجو فهاذ الشي، ورمبا وايل بنك املغرب راه حىت هو 
ما عجبوش احلال، وحىت هو ما عجبوش احلال راه ضرب فوق 

 il ya الطبلة، ألنه هاذ الشي ماشي معقول هاذ الشي كيبني أنه
un problème. 

 les accords de libre نطالب احلكومة هاذوك      
échange  غاديش نرجع ليهم ولكن بغيت غري نقول كلمة  ما

هللا جيازيكم خبري كاين إشكال خصكم حتلوه، ما بغيتوش 
           تراجعوعلى هاذ الشي؟ قولو لنا ما بغيناش نتاجعو عليه، 

، عرفتو expotatrices ما غتاجعوش عليه وخليو الشركات
ا ركي، عرفيت ت1111شحال عندكم من شركة يف املغرب كتصدر؟ 

، ثالثة، تصورو معااي 6111شحال فيها من شركة مصدرة؟ من 
 1111شركة مصدرة بقات  1111، 6192إىل  6114من 

، 6192-6114شركة مصدرة، غنعطيكم مثال غري دايل تركيا: 
ألف، هذا عرفيت شكون اللي قال هاذ الشي؟  11ألف اليوم  41

دايل  للي فات،قالتو هاذ احلكومة يف املناظرة اللي دارت العام ا
تغيري النموذج حيث ابن ليها النموذج ولكن ما بغاتش تغريو، 

ألف، دارت واحد املناظرة حبال هاذيك دايل  11ألف ل  41
ألف  41اجلباايت كيخرجو التوصيات ما كيطبقوش، قالوا أنه 

ألف وقالوا يف نفس عندي هاذ الشي  11شركة يف تركيا والت 
 donc il y، 1111وابقة  1111مكتوب، قالوا أنه كاينة 
a un problème  حنا ما كنواكبوش الشركات املصدرة ومتا ،

ومتا كاين الفائض ومتا كاين املواكبة ومتا كاين  devises كاين
 حىتالنق  من العجز، و  معاجلة امليزان التجاري وكاين متا معاجلة

la balance des payement  ميزان األداءات على ود

، آش كنديرو؟  les devises ما عندانش هاذ القضية حنا
، هاذ الشي en devises كنمشيو نتسلفو ابش كنتسلفو
ما عندانش العملة  devises عالش، حيث إيال ما تسلفناش ب

نلتاجأو لإلقتاضات. وهاذ  donc on ai obligéالصعبة، 
الشي احلكومة ما عاجلاتوش وما حالتش املشكل يف مشروع 

 .6191قانون املالية 
الفرضيات كانت خاصين نبدا بيهم يف احلقيقة، ولكن       

الفرضيات حنا عندان إشكال يف فريق األصالة واملعاصرة، وقلناه 
مشروع قانون  6192يف السابق وغادي نعاود نقولو ليكم اليوم، 

، سنة gaz de butane دوالر 411املالية قالينا غيجيبو 
رو مشروع قانون حبيث ديك الساعة حنا اياله كندي 6192
، اليوم مشروع قانون املالية اللي قبالتكم فيه 362ب 6192
، مبعىن ديك 199راه وصل دااب  gaz de butane يف 411
 gaz مليار دايل الدرهم اللي كانت يف صندوق املقاصة دايل 1

de butane مغاديش هنضر على السكر 99غادي طلع ل ،
 السكر غري ابشواحلبوب حيت ما بقاش الوقت بزاف، لكن 

تعرفو، راه حىت السكر حنا ما كنتجوهش بوحدان، راه كنجيبو 
ألف  611ألف طن كنديرو منها  111الن  منو من اخلارج، 

بة نفس الشيء ابلنس ألف طن راه كنجيبوها من برا، 611طن، 
دايل الطاقة دايل املغرب،  % 11للحبوب، الطاقة كنستوردو 

، % 92طلعات هاذ العام بمليار دايل الدرهم و  33وصلنا 
خاصنا هاذ الشي راه خاصو جيي من اخلارج، خاصكم ختلصوه 

، إذن خاصنا نواكبو الشركات واملقاوالت املصدرة. devises ب
ويف فريق األصالة املعاصرة، تنطالبو احلكومة ابش تدير سياسة 

اللي تكلمت  % 93التصنيع ابجلدية ماشي ابألرقام، هاديك 
 les paysاصها تويل على األقل، عليها قبايال خ
émergents كاتبينها يف les pays émergents ,la 

Banque Mondiale  على األقل إيال بغينا نكونوا حمتمني
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على األقل، حنا  64، %93، ماشي % 64خاصنا نوصلو ل
 .. إذن سياسة تصنيع البالد خاصها تغري93ابقيني يف 

لم ألصالة واملعاصرة راه تكالصحة راه السيد رئيس فريق ا      
فقط دايل نسبة الناتج الداخلي اخلام دايل الصحة،  % 2على 

"l'organisation mondiale de santé "l'OMS 
 % 96الدول اللي كتحتم نفسها على األقل خاصها توصل ل

، وبعض % 1,1دايل الناتج الداخلي اخلام، حنا ابقيني يف 
 مليار دايل الدرهم، راه حنا 93اإلخوان فرحانني أنه وصلنا ل
depuis des années   هذا هو 93دااب  96,1، 96يف ،

التعليم والصحة، زعما هاذ الشي اللي طالبني املغاربة التعليم 
هادي  96,1مليار دايل الدرهم، كنا يف  93والصحة، ابقني يف 

مخس سنني هاذ الشي اللي كاين، وما ميكنش تزيدو أكثر ألنه 
امليزانية، ما عندمهش الغالب هللا، ألنه الساكنة  ما عندمهش يف

النشيطة اللي غّدير هاذ الشي راها غادة وكت.. مشاكل الصحة 
 la راه كتعرفوها، ما حنتاجش نقوهلا ليكم، ما زال

concentration sur deux région  الدار البيضاء-
 les autres فهاذداألطباء يف املغرب كاينني  31الرابط 

régions، les deux regions عرفتش ما. 
أان غري بغيت نرجع فقط بعجالة لإلستثمارات دايل اجلهات،       

يف انتشار أو  la répartition وقلناها سابقا هنالك خلل يف
توزيع اإلستثمارات دايل املقاوالت العمومية، احلكومة قبايلة منني 

ضر كتهمليار دايل الدرهم استثمارات، راه   911وال  921قالت 
بعدا راه دايل املؤسسات العمومية، اللي هي  912على واحد 

بعدا منني كتجيب دوك الفلوس؟ راه من اإلقتاضات، عنداك 
حيسابكم راه امليزانية دايهلا، واش كتعرفو شحال وصلو 

مليار دايل الدرهم،  921لإلقتاضات دايل املؤسسات العمومية؟ 
مليار دايل  1ئد زا 6192و 6192غري هاذ السنة ما بني 

دايل املؤسسات، سوء التوزيع،  1الدرهم دايل اإلقتاضات، 

نطالب يف اجلهات يكون واحد املعاجلة دايل اجلهات، الدار 
 4طنجة -الرابط-، الدار البيضاء% 21البيضاء والرابط وطنجة 

دايل املؤسسات  من امليزانية العامة،%21 هاتاجلدايل 
من  1,1واملقاوالت العمومية، بعض اجلهات ما كتفوتش %

     اإلستثمار العمومي للمؤسسات، وقلنا هاذ الشي ذاك العام، 
أو تنقولوه هاذ العام، احلكومة البد جتلس مع املؤسسات العمومية 
أو املقاوالت أو تشوف معاها كيفية معاجلة، ابش يكون واحد 

يف اإلستثمار العمومي دايل املقاوالت يف النوع من اإلنصاف 
 .اجلهات
املخططات طلبنا تقييم دايهلم كلهم، املخطط "أليوتيس"،       

رواج"، راه "، "vision tourisme"، ""املخطط األخضر
 أكيد خاصنا منظومة تقييمية أو طلبنا احلكومة تدير لينا تقييم فني

ار األول، املقرر وصلو هاذ املخططات مع اهلدف اللي كان النه
ألف منصب شغل يف  461هلم اللي هو خلق مناصب شغل، 

السنة كانو هاذ املخططات. دران املخططات أو دران امليزانيات أو 
ألف منصب شغل  11، 32دران االقتاضات، وابقي لليوم يف 

سنواي، حنا غري نتساءل، هاذ اإلقتاضات اللي مها اقتاضات 
مي لقانون املالية، هاذ اإلقتاضات على حساب القانون التنظي

خاصهم يكونو موجهني غري لإلستثمار، ولكن نتساءل كيفاش 
مليار دايل الدرهم دايل  311هاذ االقتاضات كاملة، وهذا 

 سنني، أو ما خلقاتش هاذ مناصب الشغل؟ 1اإلقتاضات فهاذ 
comment se fait-il? 6116، ابلعكس رجعنا قبل-

ي، هاذ الشي اللي هاذ احلكومة تنقولو ، كاين خلل بنيو 6114
 .ليها يف فريق األصالة واملعاصرة، خلل بنيوي

فاملعارضة اليت منارس معارضة مسؤولة، وكانت لدينا نقاشات       
إجيابية، وغادي نرجع للتقرير اللي قدمت املقررة دايل جلنة املالية، 
            هذاك التقرير مسؤول عليه رئيس جلنة أو مقررة اللجنة،

le rapporteur  أو مقرر اللجنة يف العامل، يف الدول املتقدمة
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مسؤول على نقل املناقشات  transmettre مسؤول على
داخل اللجنة مبوضوعية، مزاين، وأان متفق مع السي األزمي فاش 
قال على أنه ذاك هذاك خاصو يقول األمساء صحيح، خاص املرة 

 .يرتقر فرق، املهم احملضر أو اجلاية نطالب بنقولو أمساء ال
 :السيد الرئيس

 .النائبةالسيدة النائبة، السيدة    
 :النائب السيد صالح الدين أبو الغايل

 le ماشي مشكل.. حنا نطالب أنه كيفما يف العامل كله      
poste de rapporteur يف فرنسا يف l'Assemblée 

Nationale  ا فيهكلهم يتمجون ويعكسون املناقشة مبا
املداخالت دايل الفرق الربملانية ابألمساء دايهلم، ألنه حنا ماشي 

واحد الكلمة  امها يف املعارضة يف فريق األصالة واملعاصرة اللي قالو 
دايل هاذ احلكومة تشوش، حنا حضران، وحنا عرفنا شكون اللي 
قال هاذ الشي، أان كنت حاضر، حنا ما قلناش احلكومة تشوش 

ريق يف األغلبية، ما غنذكرش االسم دايلو، حنا قاهلا واحد الف
ابلعكس كانت عندان مناقشة إجيابية، وزعما معارضة نقدية 
إجيابية، وبناءة ولكن بعض الفرق اللي كانت تتهم احلكومة، أنه 
احلكومة تشوش أان ما غنذكرش امسيتها احتاما هلم.. فالدروس 

 القرآن تيقول ىل يفممكن نعطيوها لبعضياتنا لكن هللا سبحانه وتعا
 الو كانت املالئكة تنزل مطمئنني احنا راه ماشي مالئكة، احنا م
كاينش هنا املالئكة، ما كاينينش املالئكة، إذن حنا إيال كان فينا 
حىت حنا أخطاء وال عيوب امسحو لينا حنا راه فينا أخطاء وعيوب  
كاملني مين أان وجبد، لكن ابش البعض يعتف حيساهبم راهم 

 املعارضة دايلنا اللي كنمارسو وهلذا يفالئكة راه مكاينينش، م
 .احنااي منارس معارضة مسؤولة

وامسحو يل أشيد ابألطر الكفأة العالية جدا يف وزارة       
اإلقتصاد واملالية، وال يف اجلمارك وال يف مديرية التوقعات 
والدراسات وال يف الضرائب، اللي الواثئق اللي عطاوان واخا 

البعض خيتلف، الواثئق كانت كافية جلميع الفرق ابش حنا نطّالعو 
على الوضعية اإلقتصادية دايلنا، وهاذي البد نشيدو هبا ألنه 
بالدان حققت إجنازات فهاذ منذ تويل جاللة امللك، اللي ما عمران 
شفناها أو على األقل نقول ابش ماشي ما عمران شفناها من قبل 

. لكن اليوم، حنا مطالبني نظرا ولكن حتسنات بكثري جدا
للتحدايت، نظرا للمشاكل اللي كيعانيو منها املواطنني يف التعليم 
ويف الولوج إىل اخلدمات الصحية ويف امليزانية اللي غدا غادة تزيد 
تكمل العجز دايهلا، ويف املديونية اللي وليدات وليداتنا مازال 

جال عاجال غادي خيلصو هاذ الشي، حنا نطالب احلكومة عا
 مبعاجلة النموذج اإلقتصادي مبنظومة اقتصادية جديدة.

وهلذه األسباب اليت ذكرت نسعدكم أننا سنصوت ضد 
مشروع قانون املالية محاية للمصاحل العليا للمواطنات واملواطنني 
اللي اتقو فينا حنااي ابش نكونوا يف املعارضة وبوأوان هاذ املرتب 

ها مدرسة كانت لبعض الفرق مدرسة ونعترب يف املعارضة، املعارضة 
 .مدرسة ونفتخر هبا، أما احلكم والتحكم وقت ما جا ينفع وشكرا

  :السيد الرئيس
 .شكرا، نتوقف اآلن وسنستأنف على الساعة الثالثة   


