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 حمضر اجللسة التاسعة واألربعني

 
 ه(. 6192 نونرب 91) 9341 صفر 62 األربعاء :التاريخ
  .رشيد العبدي النائب األول لرئيس جملس النوابالسيد : الرائسة

لساعة ادقيقة ابتداء من  وأربعة عشرثالثة ساعات  :التوقيت
  والدقيقة العاشرة.مساء  الثالثة

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

 
 :اجللسة رشيد العبدي رئيسالسيد 

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

 .افتتحت اجللسة
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
للسنة املالية  21.92نواصل دراسة مشروع قانون املالية رقم       

، وسوف نستمع إىل ابقي املتدخلني. السادة النواب، إذن 6191
فريق األصالة واملعاصرة أمتوا املناقشة دايهلم. منر اآلن إىل فريق 
التجمع الدستوري يف مناقشة اجلزء األول من قانون املالية 

للنائب احملرتم السيد توفيق كميل ، وأعطي الكلمة 6191
 .فليتفضل. تفضل السيد النائب

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري
 .شكرا السيد الرئيس
 شكرا السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

قبل أن ابدأ مداخليت هاته إبسم فريق التجمع الدستوري،       
ونظرا لألمهية البالغة ملوسم لفالحي جيد، مشبع أبمطار اخلري 
والنماء يف تقوية اإلقتصاد الوطين واللحمة اإلجتماعية، امسحوا يل 
أن أرفع معكم هذا الدعاء إىل هللا عز وجل، طامعني يف كرمه 

تك م اسق عبادك وهبيمتك وانشر رمحورمحته وعفوه ونقول : " الله
واحيي بلدك امليت". يقول هللا تعاىل "وهو الذي ينزل الغيث من 

 .بعد ما قنطوا" صدق هللا العظيم
السيد الرئيس، خالل مداخليت هذه يف مناقشة مشروع       

 :، سأتناول ثالث حماور أساسية6191قانون املالية لسنة 
 .8102انون املالية لسنة احملور األول : سياقات مشروع ق

نعتز يف فريق التجمع الدستوري بكون هذا املشروع يصادف       
حلظة فرحة وطنية عارمة طبعت شهر نونرب احلايل، شهر املسرية 
املظفرة السرتجاع وحدتنا الرتابية، شهر األعياد الوطنية اجملسدة 

وتالحم العرش ابلشعب، وأيضا شهر الفوز الرايضي  لالستقالل
الوطين الذي أدخل الفرحة العارمة على جمموع الشعب املغريب. 
فبعد فوز فريق الوداد البيضاوي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة 
القدم، ها هو الفريق الوطين ألسود األطلس يهدي جلاللة امللك، 

فيلة ساحل  انتصارا مثينا على وللشعب املغريب، وللرايضة املغربية
العاج ويرحبون ورقة مثينة للمشاركة يف كأس العامل بروسيا لسنة 

، بعد عشرين سنة من الغياب عن هذا العرس الكروي 6191
العاملي. لقد فرح مجيع املغاربة حبماس ووطنية منقطعة النظري هبذه 

ا ناإلنتصارات الرايضية الكربى يف جمال كرة القدم، وما أحوج
الفياضة ملواجهة التحدايت  الستمرار هذه التعبئة الوطنية

األساسية يف قطاعات حيوية مثل قطاع الرتبية والتعليم وقطاعي 
الصحة والشغل، وكذلك يف التعبئة الوطنية اجلماعية للتقليص من 

 .اجملالية واالختالالت االجتماعيةالتفاواتت 
ية ترسيخ وحدتنا الرتاب أما امللحمة الوطنية األوىل من أجل      

وراء قائدان ضامن الوحدة الوطنية، جاللة امللك حممد السادس 
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أعزه هللا، فإهنا ملحمة رائعة غامرة ابإلرادة والتضحيات، ولنا يف 
نوفمرب األخري مبناسبة عيد املسرية اخلضراء نرباسا  2خطاب 

جديدا ومتجددا حيث أكد صاحب اجلاللة، من جديد على 
دد لتارخيية ملغربنا على صحرائه، وذّكر جاللته يف هذا الصالشرعية ا

ابملضمون الوحدوي والشرعية التارخيية يف خطاب جده املغفور له 
املرحوم حممد حممد اخلامس طيب هللا ثراه، يف حماميد الغزالن سنة 

أمام شيوخ القبائل الصحراوية، وكذا املطلب املغريب  9112
إن املعطيات اجلديدة املتولدة عن ، و 9124ابألمم املتحدة سنة 

استفتاءات فاشلة يف كطالونيا وكردستان العراق واملخاطر 
والتجزئة داخل اإلحتاد األورويب  االنفصالاملتعاظمة لدعوات 

نفسه، واملوقف الرافض والقاطع واجلاسم هلذه الدول جتاه النزوع 
ملعطيات ا املتنامي واملهدد الستقرارها ورخائها. إن هاته االنفصايل

املستجدة تسائل اإلحتاد األورويب نفسه وجمموع املنظومة األممية 
إزاء عبث استمرار نزاع اقليمي افتعله النظام اجلزائري اإلنقاليب 

عمى إزاء احلقد األ ميألهاالعسكري الالعقالين والذي حتكمه خنبة 
املغرب الدميقراطي امللكي اإلسالمي اإلفريقي اآلمن واملستقر، 

م يتشبث بسياسات ومقوالت عفا عنها الزمن وحياول ايئسا نظا
أن يقطع املغرب عن جذوره اإلفريقية. ولن يتأتى له ذلك أبي 
حال من األحوال إبذن هللا بفضل التالحم الرائع بني العرش 
والشعب وقوة جيشنا وبسالته وأجهزتنا األمنية الكفأة، واستعداد 

يف  التضحية ابلغايل والنفيسجمموع املغاربة وراء ملكهم من أجل 
سبيل الوحدة الرتابية املقدسة، )وميكرون وميكر هللا وهللا خري 

 .املاكرين( صدق هللا العظيم
إن الشطحات الكالمية والالمسؤولة لبعض أقطاب احلكم       

اجلزائري تدفعنا مرة أخرى إىل اإلشفاق على هذا السلوك العدائي، 
ات اليت يف النخبة احملبطة من قوة النجاحاجملاين، اجلنوين، املتحكم 

حققتها وحتققها بالدان وطنيا، إفريقيا، عربيا ودوليا. إن الرؤية 
اء اإلسرتاتيجية املتبصرة جلاللة امللك، إزاء إفريقيا اليت تعترب فض

لف حيواي لبالدان والتطور النوعي للعالقات املغربية اإلفريقية يف خمت
امللك، يف الفضاء اخلليجي من أجل اجملاالت، وحتركات جاللة 

تعزيز التوافق بني الدول اخلليجية الشقيقة والصديقة، ويف هذا 
اإلطار نستحضر حالة األجواء الغري املطمئنة والتحركات اليت ال 
تعرف نتائجها على املنطقة وعلى األمة، وعلى ما حيتمل أن تؤول 

 .إليه من نتائج نتمىن صادقني أن تكون عابرة
إهنا الدبلوماسية امللكية اهلادئة والقوية واملتبصرة والرائدة       

املرتكزة على الرؤية واملصداقية واملستقبل، ويف هذه األجواء 
املشحونة ابلتوجس نسجل موقفنا الراسخ والثابت من عدالة 
القضية الفلسطينية وأتكيد حق الشعب الفلسطيين املشروع يف 

يف احرتام اتم  لقدس الشريفإقامة دولة فلسطني وعاصمتها ا
 .للقرارات األممية ذات الصلة

وال ميكنين أن أختم هذا احملور األول املتعلق ابلسياقات،       
دون الوقوف على دقة ونوعية اللحظة السياسية اليت نعيشها على 
ضوء القرارات امللكية املتخذة ارتكازا على تقرير اجمللس األعلى 

اللة امللك، بشأن اإلختالالت اليت للحساابت املرفوع إىل ج
شابت إجناز برانمج التنمية اجملالية إلقليم احلسيمة منارة املتوسط، 
إعماال ابملبدأ الدستوري القاضي بربط املسؤولية ابحملاسبة، وإن 
هاته القرارات امللكية تسائلنا كربملانيني من أجل اإلسراع بتدارك 

السياسات  ان خبصوص تقييماخلصاص الربملاين يف جمال تقوية دور 
العمومية، وهو االختصاص الربملاين اهلام الذي يعترب أحد 

، لذلك فنحن مطالبون بتفعيل أقوى 6199مكتسبات دستور 
اإلمكانيات الدستورية والقانونية املتاحة أمام الربملان والربملانيني 
للقيام أبدوارهم يف املراقبة والتقييم على أحسن وجه، كما أننا 

طالبون ابإلنتباه والتمعن يف مضامني ودالالت اخلطب م
والتوجيهات امللكية السامية والتقاط إشاراهتا لنكون يف مستوى 

 .مسؤوليتنا
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لقد قطعنا أشواطا مهمة يف تنزيل املقتضيات الدستورية       
 والقانونية املتعلقة ابجلهوية املوسعة والتنظيم الرتايب، متكننا من

 ترابية وإفراز خنب مسؤولة عن تدبري اإلصالحتنظيم انتخاابت 
الرتايب، اإلصالح الذي علق ويعلق عليه املغاربة آماال وانتظارات 
ونتائج ملموسة على أرض الواقع. لقد مرت سنتني ونيف على 
 اإلستحقاقات الرتابية وحرارة اإلنتظارية يف ارتفاع وترقب، ونرتقب

رائية التنظيمية واإلجاالستكمال السريع ملا تبقى من النصوص 
 .وآليات التفعيل امليداين ملقتضيات املنظومة التشريعية الرتابية

إننا من موقعنا كنواب لألمة، البد لنا من التفاعل مع       
التساؤالت املطروحة يف الساحة اجلهوية والوطنية عن هذا الورش 

 لالوطين الكبري، أليست اجلهوية املوسعة هي األمل واألفق حللو 
واقعية ملشاكل حملية طال انتظارها؟ أليست اجلهوية املوسعة شعار 
لتحدي التنمية الرتابية والوطنية؟ أمل تكن اجلهوية شعارا لتحقيق 
العدالة اجملالية والتوازن اجلهوي؟ ألسنا مسؤولني عن هذا التأخري 

 الذي طال والذي قد نساءل عنه كسياسيني ومدبرين؟
 ت يف شأن توجهات ومضامني املشروعاحملور الثاين : مالحظا

يف البداية يسجل فريق التجمع الدستوري إبجيابية الرتبة       
 21اجليدة لبالدان فيما خيص مؤشر منو ممارسة األعمال، الرتبة 

، وهذا من شأنه أن حيفزان أكثر لتطوير مناخ 911من أصل 
. ةاألعمال، كشرط للنهوض ابإلستثمار واألعمال وحتقيق التنمي

أما خبصوص التوجهات الكربى ملشروع قانون املالية، فإننا نعتربها 
توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات املواطن واملقاولة 

، تقليص عجز امليزانية %4,6إذا أخذان بعني اإلعتبار نسبة النمو 
وذلك يف إطار حمصول  %9,1، التحكم يف التضخم %4إىل 

يون قنطار، ومتوسط سعر البوطان زراعي يف حدود سبعني مل
 .دوالر أمريكي للطن 411
إنه مشروع قانون مايل بنفس ونكهة اجتماعية واضحة، إنه       

مشروع قانون مايل يسعى الستعادة ثقة القطاع اخلاص، مشروع 

يواصل دعم  قانون مايل يويل عناية للتشغيل، مشروع قانون مايل
يز مشروع قانون املالية إبرادية نعم، لقد مت .اإلستثمارات العمومية

واضحة يف دعم القطاعات اإلجتماعية خاصة قطاع التعليم 
 .والصحة والسكن الالئق

قطاع التعليم، إن اإلختالالت والعجز والنقائص اليت يعرفها       
قطاع الرتبية والتعليم والبحث العلمي التنموي معروفة ومشخصة 

 العمودي ائيات والتقييم املؤسسايتمبا فيه الكفاية ابألرقام واإلحص
 %2واألفقي، علما أن املوارد املخصصة هلذا القطاع متثل نسبة 

من امليزانية العامة برسم  %69,1من الناتج الداخلي اإلمجايل و
، ومع ذلك فإن هذا القطاع يواجه حتدايت عديدة 6192سنة 

 .يصنف يف مراتب غري مشرفة
ولوية ستوري، نعترب هذا القطاع من أإننا يف فريق التجمع الد      

األولوايت، وهو رافعة أساسية لتحقيق التنمية والنمو والولوج إىل 
سوق الشغل والرقي اإلجتماعي وبناء جمتمع املعرفة والعلم، 
ونسجل هبذه املناسبة إن الشروع يف تنزيل الرؤية اإلسرتاتيجية 

ن مبدأ يعطي بعض النتائج األولية ابلرغم  6191-6141
افتقارها إىل قانون إطار نتمىن أن تسرع احلكومة يف إعداده وإحالته 
على الربملان يف أقرب وقت. لقد مت تسجيل حتسن يف بعض 
مؤشرات املنظومة الرتبوية تتعلق أساسا ابرتفاع نسبة التمدرس يف 
خمتلف املستوايت التعليمية من األول واإلبتدائي واإلعدادي 

ما مت ة لدى األطفال الذكور والفتيات، كوالتأهيلي بنسب متفاوت
تسجيل تراجع طفيف يف نسب اهلدر املدرسي، لكن ابلرغم من 
هذا التحسن الكمي فإن القطاع ال يزال يعاين ويواجه حتدايت  
 كربى تتمثل يف تعميم التعليم األويل جماليا ليشمل العامل القروي

حنيطكم و  والتصدي الفعال للهدر املدرسي بتقليص هذا النزيف.
ألف من شباب املغرب يغادرون املدارس  621علما أن أزيد من 

سنواي، كما تعاين املدرسة املغربية من ضعف ملموس على مستوى 
التحصيل الدراسي، والتعلمات اللغوية ونسجل إبجياب ما تضمنه 
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 61مشروع قانون املالية من تعزيز هليئة التدريس عرب ختصيص 
نة د برسم املوسم الدراسي املقبل لسألف منصب شغل مبوجب عقو 

أشهر  1مع اإلستفادة من فرتة تدريبية ملدة  6191-6191
 .ألف منصب مدرس ابلتعاقد 41تضاف إىل 

كما نسجل إبجيابية ما جاء يف مشروع قانون املالية من       
مدرسة جديدة، وأتهيل  939تعزيز للعرض املدرسي ببناء 

ة وتنويع للمؤسسات التعليمي للبنيات التحتية وجتهيز إضايف
للعرض املدرسي، واملسالك الدولية للبكالوراي املغربية املعرب عنها 
أبرقام دالة واعتماد مقاربة جديدة يف تدريس وتعلم اللغات 

وإىل جانب هذه  .األجنبية وإدراج الفرنسية يف التعليم األويل
ث يالتحدايت، هناك ورش حماربة األمية النوعية واملتنوعة ح

يف أفق  %61إىل  %41التزمت احلكومة بتقليص نسبتها من 
. نفس اإلهتمام 6162يف أفق سنة  %91، وإىل 6161سنة 

إلصالح التعليم العايل  6141-6191أولته الرؤية اإلسرتاتيجية 
 61حماور رئيسية تتضمن  3والبحث العلمي ابعتماد خطة من 

 .مشروع إصالحي
والبحث  ية كبرية ملسألة إنعاش اإلبتكارإننا يف فريقنا نويل أمه      

العلمي التنموي ابعتباره من أهم العوامل الضامنة لتحقيق تنافسية 
املقاوالت وخلق فرص جديدة وحديثة للعمل والتأهيل وتسريع 

روح املبادرة واملقاولة  إنتاج امللكية الصناعية والفكرية وتشجيع
معات الصناعية والشراكات الراحبة، وذلك إبحداث ودعم اجمل

جهواي ووطنيا وإحداث أحياء اإلبتكار وتوسيع شبكتها، والرفع 
من إمكانية متويل البحث العلمي التكنولوجي مواكبة ملخططات 
التصنيع واملهن العاملية اجلديدة وابقي املخططات القطاعية من 

 .طاقات متجددة وغريها
 السيد الرئيس،

إلجنازات واإلقرتاحات تلكم بعض األهداف والربامج وا      
 الواقعية اخلاصة بقطاع الرتبية والتعليم والبحث العلمي. لكن تظل

معضلة التعليم والتكوين والبحث مطروحة للنقاش اجملتمعي، من 
حيث جودهتا ومردوديتها وإنصافها وتعميمها، كأولوية وطنية هتم 

موذج ناجملتمع املغريب جبميع مكوانته وتظل حمددا أساسيا وركيزة لل
التنموي املقبل الذي أعلن عنه صاحب اجلاللة، مبناسبة افتتاح 

 .السنة التشريعية اجلارية
قطاع الصحة، فهو من القضااي الكربى اليت تستأثر إبهتمام       

اجلميع يف بالدان، ملا يعرفه هذا القطاع من خصاص وضعف يف 
كلفة تمستوى اخلدمات الصحية وصعوبة الولوج إليها وارتفاع 

اخلدمة الصحية ابلرغم من تطور اإلعتمادات املخصصة للصحة 
. 6192وسنة  6111مليار درهم ما بني سنة  1وانتقاهلا إىل 

قطاع يعاين من نقص كمي ونوعي يف املوارد البشرية بقدر معاانته 
من سوء التدبري وتوزيع هذه املوارد وعدم فعاليتها، واإلستفادة 

دم بة على املستشفيات العمومية بسبب عاملثلى من األطر احملسو 
 التفرغ واهلدر الوظيفي وسوء التوزيع الرتايب للرصيد البشري يف

 .الصحة العمومية
مما ال شك فيه أن ختصيص مشروع القانون املايل هلذا القطاع       

سيخفف من الضغط  6191منصب شغل برسم سنة  3111
ة كما ونوعا البشرية الصحيوسيساهم يف توفري اخلصاص يف املوارد 

وجماليا. إن حاجيات الصحة يف بالدان حتتاج منا مجيعا العمل 
على حتقيق العدالة الصحية بتيسري الولوج جلميع املرضى أينما  
كانوا وكيفما كانوا واإلستفادة املتكافئة من اخلدمات الصحية، 
وحتقيق الفعلية اإلستشفائية بكل كرامة، مستحضرين مضمون 

اب امللكي األخري يف هذه القاعة والذي ربط ما بني اخلط
اإلستشفاء والكرامة اإلنسانية. وال يعقل أن يعاين اإلنسان املغريب 
من املرض واإلهانة أمام املستشفيات العمومية أو يف الدهاليز، يف 
الوقت الذي يعترب فيه املستشفى فضاء لصون كرامة اإلنسان 

 .والعناية بصحته
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يف فريقنا أن ختصيص مناصب مالية جديدة غري   ونعتقد      
كايف لوحده ما مل يتم وضع تقييم حقيقي لإلمكانيات املتوفرة من 
موارد بشرية وجتهيزات طبية ومعدات وإعادة استعماهلا وانتشارها 
وفق خريطة ببعد ترايب جهوي حتقق احلد املطلوب من العدالة 

اربة رمي جلميع املغالصحية اجملالية، وضمان الولوج الصحي الك
لإلستفادة من اخلدمات الصحية اإلستعجالية واإلستشفائية 
واألدوية املختلفة والتحاليل اليت توفرها وزارة الصحة. هذا مع 
إمكانية اإلنفتاح على القطاع اخلاص ابلتعاقد املرن لسد اخلصاص 

 .والنقص الكمي والنوعي واجملايل يف القطاع العام
فري العدالة الصحية، فنحن مطالبون كنواب ويف إطار تو       

لألمة مبمارسة وظائفنا الدستورية جتاه هذا الورش احليوي مبمارسة 
املستمرين وفق ما يوفره النظام الداخلي من  الرقابة والتقييم

 .إمكانيات وآليات للرقابة والتتبع والتقييم
ارة املالية، ز السيد الوزير، أنتما اليوم عملتو اجملهود دايلكم كو       

ق وفرتو امليزانيات اخلاصة، وفرتو املوارد البشرية. يف نظران يف فري
التجمع الدستوري، أن هذا القطاع غري حمتاج ملوارد بشرية حاليا 
وغري حمتاج مليزانية، قطاع يعاين من سوء التدبري، القطاع اليوم 

ات داملغاربة مّلي كيمشيو للسبيطار، السيد الوزير، وهاذ اجملهو 
اللي كتديروهم، كتديروهم من امليزانية دايل البالد، املغاربة مّلي  
كيمشيو للسبيطار كيبغيو حاجات بساط، ما عندهم عالقة 
 ابمليزانية، كيبغيو ابتسامة يف االستقبال، ما كيلقاوهاش، كيبغيو

نظافة املستشفيات العمومية ما كيالقاوهاش السيد الوزير، كيبغيو 
زارة الصحة يكون عندهم روح وطنية، روح املوظفون دايل و 

املسؤولية، ال يعقل اليوم السيد الوزير، حنن نتكلم عن نقص يف 
املوارد البشرية والعدد دايل الساعات دايل االشتغال دايل 
املوظفني العموميني معروفة، ال يعقل اليوم أننا منشيو وما نلقاوش 

قل اليوم مل، ال يعاألطباء يف وقت االشتغال ويف الوقت دايل الع
السيد الوزير، كنلقاو أن يف بعض األحيان األطباء يف وقت العمل 

الرئيسي دايهلم كتلقاهم يف املصحات اخلصوصية، ال يعقل اليوم 
السيد الوزير، تكون املساومة مع املغاربة داخل املستشفيات، بغييت 
نفتح لك يف أجل قريب ايلاله معااي للمصحة اخلاصة، ال يعقل 

 les agents de ليوم السيد الوزير، أننا خنليو املغاربة عرضةا
sécurité  دايل  les hôpitaux اليوم إيال بغييت موعد ،

ما كاين الش تدوز من املسطرة العادية، اليوم إيال بغييت موعد 
 ، حنا هاذ اإلشكال دايلl'agent de sécurité سري عند

les agents de sécurité  دايل les hôpitaux  أظن
أن وزارة الصحة عارفاه، مدة سنني السيد الوزير، ما عمالتش 

 les hôpitaux على تصحيح هذا الوضع، اليوم املواعيد يف
أشهر، أبربع أشهر، خبمس أشهر، بست  4دايل العمليات 

 .أشهر
 3111اليوم السيد الوزير، وانتما كتعملو على ختصيص       

نعرفو واحد األشكال اللي  منصب شغل لوزارة الصحة، خاصنا 
كاين هذه مدة سنني، اليوم مّلي كنديرو املبارايت راه كيتقدموش 
الناس هلاذ املباراة، ولو كيتقدمو للمباراة هنار اللي كيكون التعيني 
يف واحد املنطقة معينة ما كيتمش اإللتحاق اتع هاذ الناس اللي 

و عليهم، نا نعملجنحوا يف املباراة، إذن هاذي مها املسائل اللي خص
ألن ما نضيعوش، ما نضيعوش البالد يف مناصب شغل وكون 

 3111واحد جهة أخرى كتسوء التدبري دايهلا، كتشوفو هاذ 
منصب شغل كتأثر على قطاعات أخرى، ايال خدينا مثال السيد 
الوزير، قطاع السياحة اللي ختصت ليه واحد النسبة قليلة، واش 

املوارد البشرية؟ خمصوص من  قطاع السياحة ماشي خمصوص من
املوارد البشرية، إذن حنا انتما كتعملو اجملهود دايلكم، ولكن راه 
يف اجلهة األخرى خاص ختدا هاذ املسائل بعني اإلعتبار السيد 

 .الوزير
غادي ندوزو للسكن الالئق، من األولوايت ذات الطابع       

الالئق،  السكناإلجتماعي اليت هلا حضورها القوي هو الولوج إىل 
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ونذكر هبذه املناسبة الربانمج احلكومي الذي جعل ما بني أهدافه 
وذلك هبدف  6169ألف وحدة سكنية يف أفق  611إجناز 

ألف وحدة مقابل  611ختفيض العجز املسجل يف السكن إىل 
ألف وحدة مسجلة حاليا، وذلك ابلقضاء على السكن  311

عرض عوزة وكذا تنويع الغري الالئق وحتسني إطار عيش األسر امل
السكين جتاواب مع خمتلف الشرائح االجتماعية من السكن 
االجتماعي املنخفض التكلفة والسكن االقتصادي. ويف هذا 
اإلطار البد من تسجيل الرتاكم اإلجيايب الذي حتقق يف بالدان 
واستمرارية اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف جمال السكن وذلك 

قصاء االجتماعي على مستوى األحزمة لتقليص مظاهر اإل
وحتسني آليات وفرص الولوج خلدمات القرب،  واألحياء اهلامشية

والتجهيزات العمومية واملسامهة يف جعل املدن فضاءات للتماسك 
اإلجتماعي واإلندماج احلضري والرقي اإلجتماعي الفردي 

 .واجلماعي
ملقاولة م هبا اكما ال يفوتين أان أستحضر األدوار اليت تقو       

ة الوطنية الشريكة يف تنزيل وإجناز خمتلف الربامج، واملشاريع السكني
الناجحة عرب ربوع اململكة، واليت تشتغل بشراكة مع الدولة عرب 
جمموعة من اإلتفاقيات املربمة إلجناز مئات آالف من الوحدات 
السكنية املوجهة ملختلف فئات اجملتمع، وتطوير وتنويع العرض 

كين وتوفري وسائل اإلجناز والتأهيل، وأتهيل التجهيزات املعدة الس
للمنشآت السكنية. وهنا السيد الوزير، البد ما نتكلمو شوية على 
السياسة دايل البالد يف التعمري، اليوم السيد الوزير، مّلي كنخرجو 

،  les espaces vert partout لبلدان أجنبية كنشوفو
مري موجودة، اليوم يف سياسة التعكنشوفو املساحات الرتفيهية 

عندان، عندان غري البناء، عالش هاذ البناء السيد الوزير، اليوم  
كنعانيو من قلة العقار املخصص للبناء، عالش هاذ القلة دايل 
العقار املخصص للبناء، ألن كنشوفو كيجيب لينا هللا حبال إيال 

 les قاولحنا عندان يف جوج د البلدان، كنمشيو لبعض املدن كن

surélévations : r+10 -r+12 - r+20 - r+15 
- r+8 كنجيو للمدينة كمدينة الدار البيضاء كنلقاو r+3 - 

r+4   وهذا هو اللي كيقلل من الوعاء العقاري السيد الوزير، لو
 les كانت السياسة دايل التعمري رخصت أننا منشيو

surélévations  كنا نقدرو نقتاصدو بعض املساحات
ونديروها مساحات خضراء، وهاذي من املعاانة اللي كنرجاو 
احلكومة وكنغتنم الفرصة دايل تواجد السيدة كاتبة الدولة يف وزارة 
اإلسكان والتعمريأنكم تعملو على هاذ القضية، ألن ال يعقل 
مدينة الدار البيضاء نعطيك واحد املثال بسيط السيدة كاتبة 

 لبيضاء يف الدخلة دايهلا من جيهتالدولة، ال يعقل مدينة الدار ا
، الدخلة r+10 - r+15 احملمدية كنلقاو مدينة زانتة فيها

- r+15 األخرى من اجلهة األخرى كنلقاو مطار آنفا فيه
r+20وسط مدينة الدار البيضاء ، r+3  وهاذ الشي راه ماشي

 .معقول السيدة الوزيرة
ة يف املستعجلإننا نعترب وعي احلكومة ابألمهية املاسة و       

اإلستجابة للحاجيات واإلنتظارات اإلجتماعية وحماربة الفوارق 
اجملالية مكسبا مهما مع مطالبتنا مبزيد من اإلعتمادات، مع قوة 
وجناعة وحسن التدبري يف قوانني املالية القادمة لسد اخلصاص 
املهول والغري املقبول يف اجملال اإلجتماعي واجملايل يف املغرب 

هناك سؤال يطرح ويتداول، هل احلكومة متحكمة يف  احلديث.
توازانهتا املالية؟ نعم إننا نثمن جهود احلكومة يف كوهنا رغم 
خمصصاهتا املالية املرصودة للقطاعات اإلجتماعية، واليت ستطال 
نصف خمصصات امليزانية فإهنا مع ذلك حرصت على التحكم يف 

زان خفيض من املياقتصادية وسعت إىل الت-التوازانت املاكرو
التجاري رغم الرتاجع يف اإلحتياطات من العملة الصعبة. كما أن 
أصواات إرتفعت مهولة من نسبة املديونية، ويف هذا الباب نقول، 
نعم هناك ارتفاع يف نسبة املديونية ولكنه ارتفاع مقبول ومتحكم 
فيه، ما دامت هذه املديونية تذهب لإلستثمار وال لإلستهالك، 
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ا نعود لنقول أنه جيب التحكم يف حجم هذه املديونية، حىت ولكنن
 .مما تتحمل ال تثقل ميزانية الدولة أكثر

 السيد الرئيس،
لقد تعامل فريق التجمع الدستوري إبجيابية مع مشروع قانون       

املالية على مستوى النقاش العام، وعلى مستوى خمتلف 
لة ونقاشات القطاعات، حبضور وازن ومشرف ومبشاركة فعا

عميقة. وكم كنا نود أن يتابع املواطن املغريب نقاشات ومشاركات 
نواب األمة يف هذه احملطة الربملانية ابمتياز، حمطة مناقشة مشاريع 
قانون املالية انطالقا من حقهم يف الوصول إىل املعلومة، ولكن 
لألسف الشديد ال نعرف من يقف وراء عدم اإلسراع إبخراج 

 .لفزية الربملانية إىل حيز الوجودالقناة الت
إن فريق التجمع الدستوري تقدم جبملة من تعديالت مهت       

يف جمملها على املستوى اإلجتماعي واملعيشي للمواطنني، نذكر 
 على سبيل املثال: محاية املستهلك، العناية بصحة املواطنني وحماربة

لمي عتفشي بعض األمراض كالسكري وغريه، تشجيع البحث ال
هبدف حماربة داء السرطان، إعفاءات لبعض األشخاص يف وضعية 
إعاقة، تعميم تدابري هادفة إلنعاش الشغل. وعلى املستوى 
اإلقتصادي ودعم املقاوالت والفئات املهنية نذكرمنها على سبيل 

ة، املثال: حتفيز املقاوالت املشغلة وتعميم بعض االمتيازات الضريبي
توج البحث واإلبتكار والتطوير، محاية املنتشجيع املقاوالت على 

الوطين. وهنا نسجل إبجياب تفاعل احلكومة، يف شخص وزير 
السيد الوزير املالية، مع هذه التعديالت ونذكرعلى سبيل املثال 
محاية املنتوج الوطين، تقدم فريق التجمع الدستوري بتعديل خيص 

وج الوطين.  ة للمنتالرفع من قيمة االسترياد للعازل الكهرابئي محاي
كنعرفو أبن اليوم والت عندان هاذ العازالت الكهرابئية كتصنع يف 
البالد وكتدخل من بلدان أخرى مثل الصني، كتدخل بواحد 

. وحنا كفريق التجمع الدستوري كنا طالبنا %6,1النسبة دايل 
، واليوم احلكومة تفاعلت إجيااب مع هاذ %61ابلرفع دايهلا ل

     هنا ابقية ما عربت عن املوقف دايهلا، رغم أهنا التعديل، رغم أ
ما قبالتوش حلد الساعة، ولكن لنا الثقة يف احلكومة، لنا الثقة يف 
السيد الوزير املالية، اللي اليوم كيديرو حبث على هذا املنتوج واش 

 .من حقنا أننا نرفعوه أو ال
فع من ر كان هدفنا من هذه التعديالت اليت توخينا منها ال      

جودة األداء والتدبري املقاواليت عالقتها ابإلدارة الضريبية، هدفنا 
األساسي من تقدميها هو الدفع قدما ابجملال اإلجتماعي للربانمج 
احلكومي وترمجته بشكل ملموس على أرض الواقع، حبيث تتولد 
عنه أاثر إجتماعية واضحة، كما أكد على ذلك صاحب اجلاللة 

      عديد من خطبه. وإمياان منا أبن اإلجتماعي حفظه هللا، يف ال
ال يتحقق إال يف ظل دينامية اقتصادية ومنو مستدام، فقد أولينا 
عناية ابإلستثمار العمومي وابلقطاع اخلاص واملقاولة الصغرى 
واملتوسطة بوصفها جتسد اقتصاد القرب األكثر تشغيال واألكثر 

 .إسهاما يف املداخيل الضريبية
إذا كنا نتفهم عدم جتاوب احلكومة مع أغلب تعديالتنا و       

ابلنظر حملدودية اإلمكاانت وحرصها على التوازانت املالية، غري 
أن شرط احلكامة اجليدة وحتسني مناخ وممارسة األعمال هو 
مطلب ال يتطلب يف أغلب األحيان اعتمادات مالية خاصة. ومن 

إبجياب مع  عندما تفاعلهنا نتوجه ابلشكر للسيد الوزير املالية 
التعديالت اللي تقدمات من طرف مجيع اإلخوة الربملانيني، ونقول 

احلفاظ على التوازانت املالية ليس من اختصاص السيد وزير  أن
املالية بوحديتو، احلفاظ على هاذ التوازانت من اختصاص 
احلكومة والربملان. اليوم السيد وزير املالية، جيتو بواحد التعديل 
خبصوص الرفع من قيمة الضريبة على القيمة املضافة على 

ت  ان كنواب أمة قدموا تعديالاحملروقات، مجيع اإلخوة داخل الربمل
كيقولو فيهم أبن هاذ الرفع من هاذ الضريبة على القيمة املضافة 
غادي يكون عندها واحد التأثري سليب على القدرة الشرائية دايل 
املواطنني، أنتم السيد الوزير، بعدما طال النقاش فهاذ املوضوع 
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واطنني، ومن تفاعلتو ابإلجياب حفاظا على القدرة الشرائية دايل امل
هاذ الباب كنتوجهو لكم ابلشكر اجلزيل نيابة عن مجيع الناس 

 .اللي صوتوا علينا السيد الوزير
يف أفق النموذج  8102الثالث: مشروع قانون املالية  احملور

 التنموي املطلوب مراجعته
إن بالدان بتوجيهات ملكية سامية ومتبصرة، هي بصدد       

 وذجنا التنموي بكيفية تشاورية ومجاعيةإعداد إعادة النظر يف من
وعميقة. فإننا يف فريق التجمع الدستوري، نسجل كما أشران إىل 
ذلك سابقا أنه يف انتظار بلورة وإعمال هذا النموذج فقد مت 
التفاعل مع هذا التوجه األساسي، ابختاذ إجراءات وتدابري مالية 

تماعية واجملالية جوتنظيمية ومؤسسية يف اجتاه تقليص التفاواتت اإل
ال سيما إزاء اخلصاص التنموي املهول املوجود ابلعامل القروي، 
ورغم تنويهنا ابإلجراءات والتدابري اليت وردت مبشروع قانون املالية 

فيجب اإلقرار أبننا مطالبني ويف أسرع وقت ممكن بوقفة  6191
اص صنقدية شجاعة وعميقة ملراجعة مقارابتنا التدبريية ملعاجلة اخل

اإلجتماعي واجملايل وحماربة اهلشاشة اإلجتماعية والفقر الذي تفاقم 
منذ عقود وابلرغم من كل اجملهودات املبذولة، واليت أنتجت أيضا 
هتميشا لقوى دميوغرافية مهمة جمسدة يف فئة الشباب، علما أننا 
نعيش حتوالت كربى يف جمال تعبري املواطن والشباب بصفة خاصة 

فة م وتطلعاهتم، ويف عالقاهتم بقضااي الشأن العام بصعن انشغاالهت
عامة، لذلك البد من اإلسراع بوضع هذا النموذج التنموي املنشود 
الذي جيب أن يهتم قبل كل شيء خبلق الثروة وبعدالة توزيعها 

ة اجتماعيا وجماليا، وأن يعيد اإلعتبار للتدبري احمللي واجلهوي بصف
ة سة احلقوق اإلقتصادية واإلجتماعيفعلية وانجعة وأن يضمن ممار 

والعدالة واإلنصاف اجملايل واحلكامة الرشيدة والتقاء السياسات 
بة التنموية القطاعية مع تفعيل قوي آلليات التتبع والتقييم والرقا

وعلينا أن نستفيد يف هذا الباب من  .والرتكيز على النتائج
نظيمي انون التاإلصالحات اهلامة واهليكلية اليت أدخلت على الق

للمالية، وتبعا لذلك على النظام الداخلي جمللس النواب فيما خيص 
اعتماد الربانمج الذي يتضمن جمموعة من املشاريع مع األخذ 
 مبقاربة النتائج وليس فقط الوسائل، واعتماد جناعة التدبري العمومي

والتركيزي، وتقييم السياسات العمومية وتقدمي احلساب يف إطار 
 .املسؤولية ابحملاسبةربط 

إن من شأن التفعيل اجليد لعدد من املقتضيات اإلجرائية       
، ستعطي نفسا 6191الواجب األخذ هبا ابتداء من السنة املالية 

جديدا يف إطار هذا التحول التدرجيي املتعلق بتجويد احلكامة 
وضمان العيش الكرمي للمواطنني. وهكذا فإن مراجعة  العامة

التنموي وفق توجيهات جاللة امللك، هو ورش هام البد النموذج 
 .أن ننكب عليه سريعا بصفة تشاورية وجدية وإجيابية وطموحة

ويف األخري، البد أن نؤكد أن قانون املالية هو إحدى       
األدوات املهمة لتدبري الشأن العام، واإلستجابة ملختلف الفاعلني 

اإلستجابة تلبية حاجياهتم و  اإلقتصاديني واإلجتماعيني، سعيا إىل
إىل انتظاراهتم وتطلعاهتم. ومن أجل حتقيق تنمية وطنية مستدامة 
 ومتوازنة ننشدها مجيعا، أغلبية ومعارضة، تنتج الثروة والثروة والثروة

أوال، وحترص أشد ما يكون احلرص على توزيع مثراهتا لفائدة اجلميع 
، وحنن واملواطنني توزيعا تظهر مالحمه ونتائجه على املواطنات

يسري يف هذا اإلجتاه.  6191واثقون أن مشروع قانون املالية سنة 
 لكننا جناحه على أرض الواقع رهني ابلتناغم والتفاعل اإلجيايب بني

اجملهود السياسي واجملهود اإلقتصادي مع رفع التحدايت القائمة 
العمل و  يف جمال إعمال احلكامة اجليدة وحماربة الفساد وتعزيز الثقة

التشاركي. وهذا ما نسعى إليه مجيعا حكومة وبرملاان وفاعلني 
 .اقتصاديني واجتماعيني، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب. داخل نفس احلصة الزمنية املخصصة       

لفريق التجمع الدستوري السيدة النائبة احملرتمة السيدة أمساء 
 .فلتتفضلغاللو، 
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 :النائبة السيدة أمساء غاللو
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة أعضاء احلكومة،

 الزميالت والزمالء،
بعد تدخل السيد رئيس فريقنا الذي قدم رؤية شاملة وسياسة       

تعكس موقف الفريق، ابعتباره مكوان أساسيا من مكوانت 
جاء به مشروع قانون املالية برسم سنة األغلبية من جممل ما 

ي . يشرفين أن أتناول شقا نعتربه يف فريق التجمع الدستور 6191
 مركزاي وحامسا وجوهراي يف املرحلة الفاصلة اليت يوجد فيها اإلقتصاد

الوطين اليوم. ويتعلق األمر ابإلستثمار وسبل تيسريه من أجل خلق 
شغل هو األساس توفري الالثروة ورفع نسب النمو ابلتايل، وهذا 

وخاصة للشباب. إن األمر يتعلق برهان مركزي تلتقي فيه اليوم 
إرادة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أعزه هللا، وتطلعات 
الشعب املغريب إىل الرخاء اإلجتماعي وخطط احلكومة واخنراط 

وإذا كانت بالدان بفضل إصالحاهتا  .أوساط املال واألعمال
 لدستورية واملؤسساتية، وبفضل اإلستقرار الذي تنعمالسياسية وا

به، وبفضل اقتصادان املنفتح، قد جنحت يف جلب استثمارات 
مؤسسات عاملية، فإن اإلمكانيات اهلائلة اليت تتوفر عليها ما تزال 
غري مستغلة على النحو الذي ييسر حتويلها إىل ثروات، خاصة 

 .الصغرى واملتوسطة من خالل إعطاء دينامية جديدة للمقاوالت
ويف هذا الصدد نعترب يف فريق التجمع الدستوري، أن مواكبة       

ودعمها أحد مداخل اإلقالع اإلقتصادي، وذلك  املبادرة اخلاصة
 :من خالل جمموعة من النقط

إعمال المتركز إداري حقيقي من خالل اعتماد ميثاق  :أوال      
متقدم لالمتركز اإلداري، الذي ما فتئ يدعو صاحب اجلاللة أعزه 

، وسيكون هذا اإلصالح مبثابة الدعامة 6116هللا منذ 
احلكاماتية واإلدارية والعمومية للجهوية املتقدمة، اليت شرع املغرب 

 ح على منح الوحداتيف إعماهلا وينبغي أن يرتكز هذا اإلصال
اإلدارية والتقنية الالمركزية سلطات إدارية واسعة مبا يستجيب 
حلاجيات اإلقتصاد واإلستثمار واخلدمات اإلجتماعية يف اجلهات 

 واألقاليم، وييسر إنسيابية اإلجراءات والقرارات؛
إصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار الذي ينبغي أن  :اثنيا      

حفيز على اإلستثمار وخلق فرص العمل، وخلق تكون أدوات للت
املقاوالت وتبسيط املساطر وإعطاء مفهوم الشباك الوحيد معناه 
احلقيقي والعملي. يف هذا الصدد ندعو إىل إعادة هيكلة هذه 
املراكز وإخضاعها للرقابة التدبريية وحماسبتها على أساس النتائج 

تحضار نبغي دوما اساحملققة يف النفوذ الرتايب لكل مركز، كما ي
توجيهات جاللة امللك نصره هللا، وخاصة الرسالة امللكية املوجهة 
إىل السيد الوزير األول، حول التدبري الالمتمركز لإلستثمارات واليت 
على إثرها مت إحداث املراكز اجلهوية اعتبارها من بني الوسائل اليت 

لى عاعتمدهتا السلطات العمومية من أجل تشجيع اإلستثمار 
الصعيدين الوطين واجلهوي. حيث ال ينحصر دورها يف القيام 
مبهام الشباك الوحيد بل تتعداه إىل أدوار أخرى كتوفري املعلومات 
ووضعها رهن إشارة الفاعلني اإلقتصاديني، واملسامهة يف التعريف 

  .ابإلمكاانت اإلقتصادية للجهات اليت تتمركز فيها
تجمع الدستوري عن هذه األدوار إننا نتساءل يف فريق ال      

وعن أداء تلك املراكز، وما جيسد اإلهتمام امللكي ابملراكز اجلهوية 
 لإلستثمار، الرؤية املتبصرة جلاللته أعزه هللا ونصره، أبن تشجيع

ق ة يف خلق الثروة وحتقياإلستثمار يشكل أحد العوامل احلامس
ايت لتحدالتنمية وإحداث فرص الشغل، الذي يعترب من أهم ا

ابلنسبة لبالدان وهو ما اندى به جاللته منذ اعتالئه العرش وما 
فتئ يؤكد عليه يف أكثر من مناسبة حيث ال يكاد خيلو خطاب 
من خطبه من الدعوة إىل تشجيع اإلستثمار وتوفري الظروف 
املساعدة على خلق مناخ مالئم لألعمال والرفع من جاذبية 

 61يف خطاب عيد العرش ليوم املغرب. لقد أكد جاللة امللك، 
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، ولألسف على أن املراكز اجلهوية لإلستثمار تعد 6192يوليوز
ابستثناء مركز أو اثنني مشكلة وعائقا أمام عمليات اإلستثمار، 
عوض أن تشكل آليات للتحفيز وحلل مشاكل املستثمرين على 
املستوى اجلهوي دون احلاجة للتنقل إىل القطاع اإلدارة املركزية. 

يسائل هذا التشخيص الدقيق واحلكيم خمتلف اجلهات املعنية و 
ويضعها أمام مسؤولياهتا، ويستدعي استدراك أوضاع املراكز 
اجلهوية لإلستثمار والعمل على إعادة بنائها لتقوم ابألدوار النبيلة 

اثنيا ينبغي التعامل جبرأة مع إشكاليات  اليت أحدثت من أجلها؛
وتعبئة األراضي العقارية اجملمدة العقار املخصص لإلستثمار 

 .وغرياملنتجة، لتكون قاعدة لإلستثمار املنتج للشغل والثروة
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،
 زمياليت وزمالئي،

من بني القطاعات اإلقتصادية الرائدة تظل الصناعة قطاع       
 ال حميد عنه خللق دينامية يف عدة قطاعات أخرى، وفضال عن
 فوائده الكربى يف حتديث البالد ويف التشغيل وخلق الثروة، فإنه

يعترب القطاع الذي من شأنه إعطاء دينامية جديدة لقطاعات 
أخرى: التجارة واخلدمات واللوجيستيك. وقد علمنا التاريخ أن 
ما من أمة من القوى الكربى وصلت إىل ما هي عليه من تطور 

نستثمر أن نعتمد على الرتاكم و  دون تصنيع، وعلينا يف هذا الصدد
ما حققته بالدان على سبيل املثال يف قطاعات السيارات 
والطائرات، كما ينبغي أن نستثمر ما توفره اتفاقيات التبادل احلر 
اليت جتمع بالدان مع عدد من التكتالت اإلقتصادية والبلدان 
الصديقة وما تفتحه مبادرات جاللة امللك، يف إفريقيا من 

نيات لنقوي نسيجنا الصناعي، وننوعه ونرفع من قيمته إمكا
التصديرية ونقوي تنافسية قطاعنا الصناعي ونستثمر أكثر يف 

 :البحث من أجل التطوير، ويتطلب حتقيق هذه األهداف

احلرص على اجلودة ورفع القدرة التنافسية للمنتوج  :أوال      
 الوطين؛
اليت  les dumping التصدي ألساليب اإلغراء :اثنيا      

تعتمدها بعض الدول يف تعاملها مع السوق املغربية، وهنا نثمن 
السياسة اجلمركية الوطنية اليت حتمي يف ذات الوقت النسيج 
الصناعي الوطين والقدرة الشرائية للمواطنني. ويف هذا الصدد، ننوه 
ابلتجاوب اإلجيايب للحكومة مع تعديالتنا اهلادفة على اإلبقاء 

املطبق على السلع  %92,1رسم اإلسترياد احملدد يف  على
خاصة وأنه  %61واملنتوجات املستوردة، بدل الرفع منه إىل 

سيؤدي إىل الرتكيز على استرياد املواد والبضائع من البلدان اليت 
تربطنا معها اتفاقيات التبادل احلر، مما ال ينسجم مع هدف بلدان 

ق اخلارجية وسيؤدي إىل خليف تنويع شركائه ومصادر التجارة 
ويف املقابل مت احلفاظ على رفع  .قطبية أكثر حنو بعض املصادر

ابعتبار تلك الالئحة تتضمن جمموعة  %41إىل  61الرسوم من 
 .من املنتوجات اليت يتم إنتاجها حمليا مما وجب محايته ودعمه

وإذا كان إنتاج الثروة وتوسيع جماالت هذا اإلنتاج وخلق       
طة جديدة رهاان مركزاي نتوخاه من التصنيع ومن اإلستثمار، أنش

فإن الرهان املركزي اآلخر هو التشغيل نعم التشغيل وخاصة تشغيل 
الشباب، مما يستتبعه من توفري الكرامة واملشاركة ويرتبط حتقيق 
هذا الرهان أي رهان توفري الشغل مع احملاور اليت حتدثت عنها 

ة يف فرص الشغل دون زايدة يف معدل ارتباطا جدليا، فال زايد
النمو وال منو دون توسيع اقتصادي وتنميته. ويف هذا الصدد، 
ينبغي مواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة واإلنتهاء مع معضلة 
تعقيد املساطراإلدارية وتفعيل اآلجال القانونية لألداء وتشجيع 

نية واستغالل مالتشغيل الذايت وحتفيز املقاوالت اإلجتماعية التضا
إمكانيات كل جهة أو إقليم، واملؤهالت املتوفرة هبا خللق أنشطة 

 .منتجة للثروة والشغل
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أيضا ينبغي مواصلة ومواكبة املقاولني الشباب وفتح األمل       
أمامهم وهيكلة القطاع الغري مهيكل وتقدمي التحفيزات له ليتطور 

فوائد هذه  من ويتجدد ويندمج يف النسيج اإلقتصادي ويستفيد
اهليكلة، وهو ما يقتضي إجراءات حتفيزية وعمال بيداغوجيا، وال 
يسعنا هنا إال أن نسجل إجيابيا اإلجراء احلكومي الذي يهدف 
إىل دعم املقاولة على التشغيل وحماربة القطاع الغري املهيكل من 

آالف درهم  91إعفاء من الضريبة على الدخل يف حدود  خالل
 63أجراء خالل مدة  1أجراء بدل  91تشغيل مينح يف حدود 

 .شهرا، ابتداء من اتريخ تشغيل األجري
 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات الوزراء،
ينبغي أن نعترب شبابنا وحيويته فرصة وثروة لإلقالع       

االقتصادي واالجتماعي، مما يتطلب مزيدا من التأطري هلذه الفئة 
واإلصغاء إليها وهلمومها، وفتح ابب األمل أمامها وتيسري 
مشاركتها يف احلياة اإلنتاجية والعمومية. وإذا كنا نسجل ابرتياح 

يل فيما بع الطموح للقانون املايف الفريق التجمع الدستوري، الطا
مليار درهم خمصصة  911يرجع إىل التشغيل واالستثمار 

لالستثمار العمومي، فإننا نعتقد أن هذا الطموح لن يتحقق دون 
 : إجراءات على األرض ومنها على سبيل املثال

العمل على تسريع وترية إخراج املخطط الوطين للنهوض  -   
ابلشغل ووضع اآلليات العملية لتفعيله خاصة عرب تقييم برامج 
إنعاش التشغيل ومن بينها: برانمج "إدماج"، برانمج "أتهيل"، 

 برانمج "حتفيز"، برانمج "التشغيل الذايت"، وغريها...؛
وق لوطين لرصد سمراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام ا -   

 الشغل؛
 مث تقييم برامج إنعاش التشغيل ومراجعة آليات الوساطة؛ -   

وربط التحفيزات على مستوى االستثمار بعدد مناصب  -   
 الشغل الفعلية احملدثة؛

 ودعم مواكبة مبادرة الشباب حاملي املشاريع؛ -   
ضرورة استمرار تبين احلكومة لسياسة مندجمة ترتكز على  -   

دعم العمل الالئق والتخفيف من الشغل الناقص وحتسني 
 العالقات االجتماعية يف العمل؛

تعزيز مالءمة الكفاءات حلاجيات سوق الشغل ووضع آليات  -   
لربط التحفيزات القطاعية املقدمة من طرف الدولة إبحداث 
 مناصب الشغل وتشجيع التناوب بني التكوين والعمل يف املقاولة؛

 ز دور اجلهات واجلماعات الرتابية يف جمال الشغل؛تعزي -   
إيالء العناية اخلاصة لتكثيف جهود الدعم املطلوب واملواكبة  -   

 للمقاوالت املبتدئة واملبتكرة؛
 مالءمة منظومة الرتبية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل؛ -   
 حتسني حكامة سوق الشغل وتطوير ظروف العمل؛ -   

لية إخراج خالصات أشغال اللجنة الوزارية تسريع عم -   
للتشغيل بشأن اسرتاتيجية وخطة العمل املتعلقة بوضع هذا 

 .املخطط الوطين للنهوض ابلشغل
 السيد الرئيس،

لقد كانت بالدان يف اترخيها املعاصر على موعد مع حمطات       
فارقة على درب اإلصالح، وأحد هذه احملطات اعتماد دستور 

 مينه التحررية واحلقوقية، وينبغي اليوم إعطاء املعىنمبضا 6199
االجتماعي الضروري هلذه اإلصالحات اليت يرعاها جاللة امللك 
أيده هللا، وال شك أن تقوية إشعاع البالد وتعزيز التماسك 
االجتماعي بتطويرها اقتصاداي، وجعل اإلقالع االقتصادي يبلغ 

نشطة اإلنتاجية مداه األعلى رهني بتقوية القطاعات واأل
واخلدماتية واالجتماعية، وتوفري الشغل الضامن للكرامة وال شك 
أيضا أننا نتوفر على اإلمكانيات اليت تيسر ربح هذه الرهاانت، 
علما أبن اهلدف األمسى هو حتقيق التقدم والرخاء واالستقرار 
وترسيخ متوقع املغرب كقوة إقليمية حتت القيادة املتبصرة جلاللة 

 .ك نصره هللا، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهاملل
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 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة، فيما تبقى من الوقت السيد النائب       

 .احملرتم، السيد عباس املغاري فليتفضل السيد النائب
 :النائب السيد عباس املغاري

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 أخوايت إخواين الربملانيني النواب،
، ال بد 6191وحنن نناقش اليوم مشروع قانون املالية لسنة       

أن نسجل ابفتخار اإلرادة القوية جلاللة امللك، وتشبثه ابستقاللية 
فيذية لضمان نالسلطة القضائية ابململكة عن السلطة التشريعية والت

شروط احملاكمة العادلة، كما نسجل عزم السيد وزير العدل 
واحلرايت على مواصلة ورش إصالح املنظومة القضائية ببالدان. 

، جند أن املشرع 6199فبالرجوع إىل الدستور املغريب اجلديد لسنة 
على أن السلطة القضائية مستقلة عن  912نص يف الفصل 

سلطة التنفيذية وامللك هو الضامن السلطة التشريعية وعن ال
الستقالل القضاء، فبعد تنصيب اجمللس األعلى للسلطة القضائية 
والذي خوله املشرع تدبري شؤون القضاة والسهر على توفري 
الضماانت املمنوحة هلم يف إطار القانون وتكريس مبدأ استقالل 

عت االقضاء وحتقيق عدالة فعالة ونزيهة، استطعتم، أو أقول استط
احلكومة بكل مكوانهتا أن تضيفوا حلقة يف إرساء دعائم دولة 
احلق والقانون، وذلك بتسليم السلط ونقل اختصاصات رائسة 
النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض، وهذا أتكيد 
على رغبة احلكومة يف اإلنتقال إىل مرحلة متقدمة من الدميقراطية 

 .واحلرية والكرامة
ومن خالل ما سبق نؤكد أن استقاللية القضاء ليس امتيازا       

أو تشريفا للقضاة بقدر ما هو مسؤولية وتكليف ترتتب عنه يف 

مواجهة القاضي إلتزامات عديدة تطوقه بواجبات محاية حقوق 
الناس وممتلكاهتم، ورغم ما متت اإلشارة إليه من إجيابيات، واليت 

الدستورية  ل العملي السليم للمقتضياتيبقى مفعوهلا رهني ابلتنزي
والقانونية على مستوى الواقع لن يتم اإلستقالل احلقيقي للسلطة 
القضائية إال إبيالء العناية اخلاصة والنظر يف أوضاع كل العاملني 
هبذا القطاع املادية واملعنوية، وخصوصا القضاة لتحصينهم من 

وبكل  حتقيقه ألنهاإلنزالقات الالقانونية، وهذا ليس ابلصعب 
صراحة من حسن حظنا أن وزارة العدل على رأسها اليوم وزير 

واستمرارا يف مسار التجسيد  .متشبعا حبقوق اإلنسان حىت النخاع
الالمادي للمساطر واإلجراءات القضائية وتبسيط اإلجراءات 
اإلدارية مع متكني العموم من خدمات إلكرتونية عن بعد عرب 

ة، تيجي لوزارة العدل يف حتديث اإلدارة القضائياخلط، كخيار إسرتا
 .جيب اإلسراع إبخراج بوابة اخلدمات اإللكرتونية للمحاكم املغربية

ومن األمور اليت جنمع عليها، إخواين النواب أخوايت، ولن       
خنتلف حوهلا، هي أن اخلطب امللكية السامية يف قطاع الشباب 

 وجعلت قضاايهم من ضمن بوأت الشباب املغريب مكانة مرموقة
األولوايت، وهو ما أشارت إليه احلكومة مشكورة يف برانجمها 
احلكومي، وعزمها على تغيري واقع الشباب وتنمية قدراته املختلفة 
وطاقاته اإلبداعية يف شىت اجملاالت. حنييكم السيد الوزير على 
التصور اجلديد لوزارتكم والكفيل بدعم اإلسرتاتيجية الوطنية 

جلديدة لتنمية وتطوير قطاع الرايضة اليت ترتكز على مقاربة ا
وبرامج عمل الوزارة  تشاركية ما بني الوزارات هبدف توجيه أولوايت

والقطاعات األخرى حنو التنمية احمللية، وما إخراج اجمللس 
االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي إىل حيز الوجود، ووضع 

لنسبة الوزارة وفق دفرت حتمالت ابمعايري مدققة لالستفادة من دعم 
للجمعيات واملتعاقدين إىل جانب أتهيل وعصرنة البنيات 
االستقبالية اخلاصة ابلشباب مع تزويد أكثر خلدمات الربانمج 
 الوطين للتخييم "عطلة للجميع"، ابإلضافة إىل تقوية سبل تيسري
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اإلدماج االقتصادي واملهين للشباب املغريب وتطوير الشراكات 
 .للبحث عن موارد مالية داعمة لفئة الشباب والطفولة واملرأة

كما حنييكم على أتكيدكم أن دعم القطاع الرايضي سيتم       
من خالل اعتماد جمموعة من اإلجراءات والتدابري، منها ما شرعتم 
يف تنزيله وهتم ابخلصوص مالءمة أنظمة اجلامعات الرايضية مع 

دفاتر التحمالت لتأهيل اجلامعات ، وحتضري 41.11القانون رقم 
ابإلضافة إىل مواصلة النهوض ابلرايضة القاعدية مع تقوية 
املنشآت والتجهيزات الرايضية، إىل جانب وضع معايري موضوعية 

 .ابلنسبة ملنح اجلامعات وتطوير نظام وبرامج التكوين
كما ال تفوتين الفرصة، السيد وزير الشباب والرايضة، أن       
ابرتياح أن فريقنا، فريق التجمع الدستوري، يثمن ابرتياح أمثن 

القرارات األخرية اليت اختذمتوها السيد الوزير، لرتسيخ احلكامة 
اجليدة يف كل دواليب املؤسسات اخلاضعة لسلطة وزارتكم، وربط 
املسؤولية ابحملاسبة، وذلك ابعتمادكم مبدأ الفحص والتدقيق لكل 

 .فيدة من األموال العمومية لوزارتكماإلدارات واجلامعات املست
ويف األخري، ال تفوتين الفرصة أن أقدم الشكر للسيد رئيس       

احلكومة، والسيد وزير الشباب والرايضة، وكذلك السيد رئيس 
اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم، على النجاح الذي حققته 

الفريقي أو االرايضة املغربية سواء على مستوى التتويج ابللقب 
التأهيل لكأس العامل يف كرة القدم، هذا النجاح الذي كان له وقعا 
إجيابيا على نفوس املغاربة. ومن هذا املنرب، أطلب من السيد وزير 
الشباب والرايضة أن يويل نفس االهتمام جلامعة ألعاب القوى 

 .السرتجاع أجمادها كما كانت يف السابق، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم. منر اآلن إىل تدخل الفريق       
االستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب احملرتم 

 .السيد الرئيس نور الدين مضيان

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

وإن كنت أمتىن أن تكون احلكومة حاضرة كما حضرت أثناء       
تقدمي هذا القانون وأن يتقدمهم رئيس احلكومة طبعا، ألن ما 
نناقشه اليوم قانون ملدة سنة اللي غادي يرهن حاضر ومستقبل 
يعين هاذ البالد ملدة سنة، ولكن أن نناقشه فقط مع وزيرين أو 

 استخفاف هبذه املؤسسة وبقيمة هذا القانون الذي ثالثة هذا فيه
نناقشه السادة الوزراء. نتمىن تدارك يعين هذا اخللل الحقا إن شاء 

  .هللا يف املستقبل
كذلك بدوري البد أن أتقدم ابسم الفريق االسقاليل ابلتهاين       

للفريق الوطين، وإن كان الفريق الوطين ليس يف حاجة إىل هتانينا، 
مليون خرجو  43الشعب املغريب خرج عن بكرة أبيه أكثر من  ألنه

يف املداشر والقرى واحلواضر واملدن والفريمات والشوارع، إذن فهما 
ال حنتاج إىل أن ننوب عنهم يف ذلك. إذن فهذا انتصار يؤكد على 
أن الشعب املغريب كان يف حاجة إىل فرحة ختفف عنهم املعاانة 

زمة ع األسعار، ارتفاع املستوى املعيشي، أاليومية، البطالة، ارتفا 
السكن، أزمة الصحة، أزمة التعليم، فلذلك خرجوا كلهم ونتمىن 
من احلكومة أن ال تستغل هذه الفرحة للزايدة يف األسعار، وتالهي 
الشعب املغريب هباذ الفرحة، ألن عارفني احنا منني كنفرحو كنساو  

وط الفرحة تدوم بسق كولشي، ولكن نتمىن إن شاء هللا أنه هاذ
األمطار اللي غادي ترفع نسبة النمو إن شاء هللا وكذلك ابنتصار 
املنتخب املغريب يف روسيا وملا ال، فلذلك فهذا انتصار جلميع 
املغاربة، انتصار من صناعة يعين أشخاص حمدودين، هاذ االنتصار 
جاء من صراعات الساهرين على تدبري هذا القطاع، أوال فيهم 

جامعة كرة القدم والوزارة وكذلك الشكر موصول للجالية يعين 
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لوا املغربية اليت سامهت بطبيعة احلال اآلابء واألبناء الالعبني اللي خت
عن اللعب للفرق احملتضنة رغم كثرة اإلغراءات، إذن فتحية للجالية 
وحتية للفريق الوطين بكل مكوانته. نتمىن إن شاء هللا ما نبقاوش 

اء اف ابش ما نقوسوش عليه، خنليو حىت جني إن شهنضرو عليه بز 
هللا نساو هاذ الشي. على كل هذه فرحتنا إن شاء هللا نتمناو أهنا 
تدوم وأن ال يستغل هذا اإلنتصار من طرف أية جهة، حنا عرفنا 
شكون اللي صنع هاذ اإلنتصار، وحنا عرفنا كيف جاء االنتصار، 

غاربة نتصار جلميع املوال ميكن أن نتحدث عن التفاصيل ألنه ا
مبختلف فئاهتم ومكوانهتم، إذن ال ميكن أبدا أن نسمح ألي جهة 

 .بسرقة أحذية اجملاهدين شكرا
أعود للموضوع، أعود إىل املوضوع ألقول السيد الرئيس،       

السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، سعيد جدا أن أتدخل 
شروع عادلية يف مناقشة مإبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والت

، هاذ املشروع الذي نناقشه اليوم 6191القانون املايل لسنة 
افل وقضية وحدتنا الرتابية تعرف تطورات يعين إجيابية يف خمتلف احمل

ا الدولية، بفضل الدينامية اجلديدة للدبلوماسية املغربية اليت يقوده
مملكة قوي للجاللة امللك نصره هللا، من خالل احلضور الوازن وال

ا املغربية يف خمتلف التكتالت الدولية السياسية منها واإلقتصادية مب
فيها ابألساس القارة األفريقية اليت تربطنا وإايها قواسم مشرتكة 
التارخيية منها واحلضارية والدينية والثقافية واإلقتصادية، هذه 
الدينامية القائمة على عالقات متعددة املستوايت يف مجيع 

  واجهات بدل هنج سياسة الكرسي واملوقع الفارغني،ال
 

نها هذه التطورات اإلجيابية لصاحل قضية وحدتنا الرتابية علينا حتصي
ر واستكماهلا ابسرتجاع املناطق الشرقية ومدينيت سبتة ومليلية واجلز 

التابعة هلما، لكن هذه األجواء بكل أسف ال تنطبق على الظرفية 
ة هذا املشروع مبا حتمله من حياة سياسي العامة اليت أييت فيها

مطبوعة إبضعاف دور األحزاب السياسية يف أتطري املواطنني 

وتكوينهم السياسي، ومسامهتها يف تدبري الشأن العام واخنراطه يف 
احلياة الوطنية وتبخيس العمل السياسي وضعف املشاركة السياسية 

تحقاقات االس املتمثلة أساسا يف تدين نسبة املشاركة يف مجيع
السابقة واالستحقاقات اجلزئية احلالية واألخرية، واستهداف 
املؤسسة يف مقدمتها املؤسسات املنتخبة اليت تعترب الواجهة 
  الدميقراطية احلقيقية اليت ينبين عليها الصرح الدميقراطي، فمخطئ
كل من يعتقد إبمكانية قيام دولة دميقراطية بدون أحزاب سياسية 

برباجمها، قوية بنخبها، وهذا لن يتحقق إال من خالل  قوية، قوية
دعم معنوي ومايل حقيقي من طرف الدولة لألحزاب السياسية 

ى واملركزايت النقابية حىت تضطلع ابملهام الدستورية املنوطة هبا عل
الوجه األكمل، مبا حتمله هذه الظرفية من احتقان اجتماعي يف 

زايد ظاهرة غياب حوار اجتماعي جدي ومأسسته وت
االحتجاجات والتعامل معها بقبضة حديدية، بدل اإلنصات 
واحلوار والتشاور والتشارك كأساس للدميقراطيات احلقيقية، مبا 
حتملها هذه الظرفية من تراجع حلقوق اإلنسان وحرايت املواطنني  
كما عربت عن ذلك تقارير بعض املنظمات احلقوقية، مبا حتمله 

د هش أساسه االقتصاد الغري املهيكل، هذه الظرفية من اقتصا
اقتصاد الريع اقتصاد غري منتج للثروة وفرص الشغل، كما جتسد 

آالف مقاولة سنوية أي بنسبة  2ذلك ظاهرة إقفال أكثر من 
 .من املقاوالت املوجودة 92%

السيد الرئيس، هل جاء هذا املشروع بتدابري كفيلة ملعاجلة       
ة؟ لراهنة اليت فرضتها متطلبات املرحلهذه األوضاع والتحوالت ا

هل يستجيب املشروع ملتطلبات تفعيل الربانمج احلكومي؟ والذي 
 :حماور أساسية وهي 1يرتكز على 

دعم اخليار الدميقراطي ومبادئ دولة احلق والقانون وترسيخ  -     
 اجلهوية املتقدمة؛

يخ ستعزيز قيم النزاهة والعمل على إصالح اإلدارة وتر  -     
 اجلهوية املتقدمة؛
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تطوير النموذج االقتصادي والنهوض ابلتشغيل والتنمية  -     
 املستدامة؛

 تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي واجملايل؛ -     
العمل على تعزيز اإلشعاع الدويل للمغرب وخدمة قضاايه  -     

 .العادلة يف العامل
ليها عل األولوايت اليت يستند عهل يرتجم هذا املشروع ابلف      

ابلفعل واملتمثلة يف مجيع القطاعات االجتماعية التعليم والصحة 
والشغل والسكىن وتقليص الفوارق اجملالية مع إيالء عناية خاصة 

 ابلعامل القروي؟
تطوير التصنيع وحتفيز اإلستثمار اخلاص ودعم املقاوالت  -    

 الصغرى واملتوسطة؛
 اجلهوية املتقدمة؛ترسيخ  -    
إصالح اإلدارة وحتسني احلكامة وتسريع تنزيل اإلصالحات،  -   

فكيف ميكن ملشروع قانون مايل فقري يف توجهاته واختياراته أن 
يدعم القطاعات االجتماعية مبا فيها منظومة التعليم مبيزانية ال 

وهي نسبة مهمة مقارنة مع، بطبيعة  %66,33تتعدى نسبتها 
خصوص لقطاعات أخرى، وهي من حيث الغالف  احلال، مع

املايل ولكنها تبقى هزيلة من حيث ميزانية االستثمار واألهداف 
املتوخاة منها ما دامت نسبة كبرية من هذه امليزانية مت ختصيصها 

 % 91مبعىن بقات لنا  %11,21يعين مليزانية التسيري بنسبة 
يرو هبا؟ واش ندواش غادي نبنيو هبا املدارس؟ واش غادي جنهزو 

هبا الداخليات؟ واش نديرو هبا النقل املدرسي؟ على كل هذا 
ا بطبيعة احلال لن يفي ابملطلوب فحنا يف الفريق االستقاليل، كن

يعين إحداث ثورة حقيقية يف جمال التعليم  نتمىن ونتمىن دائما
وكذلك الصحة، ألن هذين القطاعني مريضان، فلذلك البد يعين 

ذ التعليم د يعين يف املستقبل القريب يف كيفية إنقامن التفكري جب
ابلدرجة األوىل، هذا يف الوقت الذي مل أيت فيه هذا املشروع أبي 
تدبري وكتجسيد إرادة احلكومة يف بلورة مشروع قانون إصالح 

التعليم، كما عرب عن ذلك اجمللس األعلى للرتبية والتكوين يف 
ة ت الكفيلة بتنزيل الرؤيتقريره األخري، وكذا غياب اإلجراءا

 إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي االسرتاتيجية
، خاصة يف ما يتعلق بتعميم التمدرس، تعجيز 6191-6141

متلك اللغات، تعميم إحداث مسارات مهنية ومالءمتها مع سوق 
الشغل، الرفع من مردودية التعليم العايل والقابلية للتشغيل، 

اين  التدابري اليت من شأهنا معاجلة اإلختالالت اليت تعابإلضافة إىل
منها املوارد العمومية واملتمثلة أساسا يف ضعف التأطري واهلدر 
املدرسي، عندما خصص مشروع القانون املايل هلذا القطاع 

ألف منصب شغل يف  61منصب شغل، و 211اإلسرتاتيجي 
الوقت الذي  ألف متعاقد، يف 11إطار التعاقد، أي ما جمموعه 

ألف على التقاعد، األمر  61يعرف فيه القطاع إحالة أكثر من 
الذي سيجعلنا أمام وظيفة عمومية برجلني خمتلفني، مناصب مالية 
قارة وأخرى ابلتعاقد، وما يرتتب عن ذلك من عدم اإلستقرار، 
وما قد ختلفه هذه الوضعية من اضطراابت وغياب التأطري 

 .لبا على منظومة اجلودة طبعاوالتكوين وانعكاس ذلك س
 السيد الرئيس،

كيف ميكن إذن ملشروع قانون أن يساهم يف معاجلة الوضعية       
الصحية املرتدية، وحتسني اخلدمات الصحية وتوفري التجهيزات 
الطبية الالزمة واألدوية الضرورية مبيزانية ال تتجاوز نسبتها 

يه حيتاج فمنصب مايل يف الوقت الذي  3111، ورصد 1,2%
منصب مايل، أكثر من ألف  41.111القطاع إىل أكثر من 

طبيب حىت يكون املغرب يف مستوى  41.111طبيب غري هاذو 
 .املعايري بطبيعة احلال احملددة من طرف منظمة الصحة العاملية

كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يعاجل معاانة املستفيدين       
ميد"، ابعتمادات مالية ظلت جامدة من نظام املساعدة الطبية "را

بغالف مايل ال يتجاوز مليار درهم يف الوقت الذي ارتفع فيه عدد 
مليون مستفيد، إذن فهاذ  99هؤالء املستفيدين إىل أكثر من 
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 99الثقافة دايل "راميد" أننا أحياان نفتخر ونتبجح أبن كاين 
، ةمليون لكن على املستوى أرض الواقع هذه البطاقة هي نقم

نقمة وليست نعمة على املرضى ألنه تؤجل يعين مدة عالجاهتم 
 ومواعيدهم إىل حىت كيجيب هللا يعين التيسري ابلوفاة طبعا، ماشي

شي حاجة. فلذلك إذن هذا مشكل جيب إعادة النظر فيه ألن 
حىت ذيك بطاقة "راميد" راه ما عندها حىت شي دور أنه كلشي 

د شى للطبيب أعطاو ليه موعابملواعيد، وحىت شحال من واحد م
على سنة وهو مريض مرضا مزمنا، فالشيء الذي حال بطبيعة 

 .احلال دون متكنهم من ذلك فرمحهم هللا
كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يعاجل معضلة التشغيل       

 %31بعدما عرفت نسبة البطالة ارتفاعا مهوال أبكثر من 
سنة دون  61و 91 ابحلواضر ابلنسبة لفئة الشباب ما بني

الذين يعانون من اإلقصاء  احلديث عن شباب املناطق النائية
والتهميش والبطالة، وكذلك غياب أي تدابري إلخراج املخطط 
الوطين للنهوض ابلشغل إىل حيز الوجود، واالكتفاء ببعض 
اإلجراءات التحفيزية احملتشمة حلث القطاع اخلاص على خلق 

بة لعشرة فاء املنشآت االقتصادية ابلنسفرص الشغل واملتمثلة يف إع
أجراء من أداء الضريبة على الدخل والتحمالت االجتماعية ملدة 

 .6166سنتني يف أفق 
إذن كيف ميكن كذلك ملشروع قانون املالية أن يقلص       

د الفوارق االجتماعية والتفاواتت اجملالية والعناية ابلعامل القروي برص
سبع سنوات لتسريع تفعيل الربامج  مليار درهم على مدى 11

احلكومية للحد من هذه الفوارق والتفاواتت يف الوقت الذي تغيب 
ن عنه التدابري الكفيلة بتحسني القدرة الشرائية للمواطنني والرفع م

مستوى معيشتهم عندما جند أن احلكومة من خالل هذا املشروع 
رة الشرائية داختارت الطريق السهل للرفع من املداخيل بضرب الق

دون احلق يف  %93عوض  %61للمغاربة من خالل فرض 
اخلصم للخدمات املقدمة من طرف وكاالء التأمني، هذه الزايدة 

اليت ستنعكس على زبناء التأمني مبختلف شرائحهم مبا فيهم 
األشخاص الذاتيني والطبيعيني، ابإلضافة إىل فرض سعر 

الزايدة من على الوقود، وما تشكل هذه % 91عوض  93%
أاثر سلبية على احلياة العامة، هذا ابإلضافة إىل الرفع من سعر 

درهم دون أي سند  111إىل  411التنرب على جواز السفر من 
من شأنه تربير هذه الزايدة، يف الوقت الذي بطبيعة احلال أنه 
احلكومة على دراية اتمة مبصادر الثروة لتبحث احلكومة عن 

 من شأهنا إغناء اخلزينة، وهي املواكبة، املصادر احلقيقية اليت
استخالص الضرائب، القضاء على التملص الضرييب وكذلك على 
امتيازات الريع، ومجيع االمتيازات مبختلف أشكاهلا، على احلكومة 
بطبيعة احلال إذا كانت جادة يف عملها ويف عزميتها، كونوا على 

 .يعين املتوسطة لفئاتيقني أبهنا ستدر مبالغ تغنينا عن املس هبذه ا
كيف ميكن ملشروع قانون أن يوسع قاعدة املستفيدين من       

خالل صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء املعوزات وأطفاهلن 
القاصرين عندما يتم إمهاهلن بدون نفقة؟، إذن كذلك خالل فرتة 
الزواج وكذلك األطفال املستحقون هلذه النفقة يف حالة وفاة األم 

 .همل إىل آخرهامل
 السيد الرئيس،

كيف ميكن كذلك ملشروع قانون مايل أن يعاجل أزمة السكن       
من امليزانية العامة للدولة؟ يف  % 1,2مبيزانية ال تتعدى نسبتها 

الوقت الذي التزمت فيه احلكومة من خالل برانجمها ابلسعي إىل 
ألف أسرة تعيش يف دور الصفيح يف  961من  %11معاجلة 

ألف بناية مهددة ابالهنيار ابإلضافة  42، ومعاجلة 6169أفق 
 .إىل احلد من مجيع أشكال السكن الغري الالئق

كيف ميكن ملشروع القانون املايل أن يساهم يف تقوية البعد       
ة الثقايف وترسيخ اهلوية الوطنية واإلنسية املغربية والقيم االجتماعي

اع حنراف والتطرف مبيزانية لقطومواجهة الغزو الفكري ومظاهر اال
من امليزانية العامة للدولة، يف الوقت الذي  % 9الثقافة ال تتجاوز 
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يتأكد فيه اجلميع أنه ال ميكن حتقيق أي إقالع تنموي بدون تنمية 
ثقافية، متفاعلة مع حميطها ومتجذرة يف أصوهلا قادرة على النهوض 

صينهم من واإلبداعية وحتابإلنسان املغريب وحترير طاقاهتا اخلالقة 
االستالب أمام القيم اهلدامة اهلادفة إىل طمس اهلوية الوطنية 

 .املغربية ونشر ثقافة امليوعة واالحنراف واإلابحية
كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يرتجم البعد الدستوري       

للثقافة املغربية بصيانة تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية 
نصهار كل مكوانهتا العربية، اإلسالمية واألمازيغية املوحدة اب

ة والصحراوية احلسانية والغنية بروافدها االفريقية واألندلسية والعربي
واملتوسطية يف الوقت الذي مل أييت فيها املشروع أبي تدبري من 

عيل تنزيل اللغة وتف شأنه للحفاظ على املكانة املتميزة للغة العربية
شحال، أان ابهلل قد يئسنا ويئس املغاربة من هذا األمازيغية هاذي 

الشعار، فعال أهنا لغة دستورية ولكن ملاذا مل يتم تفعيلها؟ ملاذا مل 
نه يتم تنزيلها؟ يعين هاذي سنوات مجيع القوانني التنظيمية تقريبا أ

مت تفعيلها وتنزيلها، إال هذه، إال هذا املشروع تنزيل األمازيغية 
 يطرح أكثر من تساؤل، وكيفية إدماجها كذلك فهذا بطبيعة احلال

يف حىت يف جماالت التعليم واحلياة العامة، ما زال، أان أعتقد أبنه 
احلكومة ال تتوفر على إرادة حقيقية لتنزيل ذلك على مستوى 

 .الواقع
كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يرسخ اجلهوية املتقدمة       

على  عندما اقتصر املشروعلتحقيق التفعيل السليم للدستور 
إجراءات حمتشمة ال ترقى إىل املستوى املطلوب الذي تصبح فيه 
اجلهة اإلطار املؤسسايت احلقيقي لتنزيل السياسات العمومية مبا 
حتمله من معاجلة للمطالب اإلجتماعية والتنموية مبختلف مناطق 

 .اململكة
 حكيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يعمل على إصال      

اإلدارة، هاذي سنوات وحنن نسمع ونشتغل على إصالح اإلدارة، 
واش هادي اإلدارة ما زال ما حان الوقت لإلصالح دايهلا؟ مبعىن 

أننا دائما نرفع هذا الشعار كل سنة، كل تصريح حكومي إصالح 
اإلدارة، حماربة الرشوة، تقريب اإلدارة من املواطنني، هذه الشعارات  

ويف حني أن هناك وصفات اللي هي واقعية كذلك سئمنا منها، 
وسريعة مع توفر العزمية واإلرادة فعال من شأهنا أن تعجل إبصالح 
اإلدارة كأداة جللب اإلستثمار وكأداة إلعادة الثقة واسرتجاع الثقة 

 .يف نفوس املغاربة
إذن كيف ميكن ملشروع قانون املالية أن يعمل على إصالح       

 ختالالت اليت تعرفها وجعلها بطبيعة احلال يفاإلدارة وجتاوز اإل
خدمة املواطنني واملقاوالت وتبسيط املساطر واعتماد الالمتركز 
للموارد املالية والبشرية وحماربة الرشوة والفساد اإلداري والقضاء 
 على البريوقراطية اإلدارية القاتلة، عندما إعترب، بطبيعة احلال جاللة

ن من بني املشاكل اليت تعيق تقدم امللك يف خطاب العرش: "أ
املغرب هو ضعف اإلدارة العمومية سواء من حيث احلكامة وعلى 
مستوى النجاعة أو جودة اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني" كما 

 .قال جاللة امللك
 السيد الرئيس،

كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن حيقق العدالة اجلبائية       
اإلصالح اجلبائي عن موعده يف غياب  احلقيقية بعدما ما أتخر

تدابري توسيع الوعاء الضرييب والتخفيض من الضغط الضرييب 
وحماربة التملص الضرييب ووضع حد لإلعفاءات الضريبية اليت ال 
ختدم أبدا اإلقتصاد الوطين، بقدر ما تصب يف حتقيق مصاحل ذاتية 

ء غري اضيقة يف إطار سياسة اإلمتيازات واقتصاد الريع واإلثر 
 .املشروع
كيف ميكن ملشروع قانون مايل أن يساهم يف بلورة منوذج       

تنموي جديد، وهو يفتقد ألية ملسة سياسية من شأهنا مالءمة 
السياسات العمومية لتستجيب النشغاالت املواطنني وتطلعاهتم 
وحاجياهتم وخصوصية كل منطقة من مناطق اململكة حىت يشمل 

 لبالد ومستوى منوها مجيع املواطنني حىتالتقدم الذي تعرفه ا
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يتمكنوا من اإلستفادة من ثروة البالد وخرياهتا يف أفق التخفيف 
من الفوارق اإلجتماعية واجملالية اليت ال تزداد إال اتساعا يف ظل 
النموذج التنموي املعتمد الذي تطغى عليه سياسة الليربالية 

قية ألولوية واحدة  املتوحشة. أمل يكن من األجدى إعطاء األسب
كإصالح التعليم مثال كما أشرت سابقا؟ ابلنسبة ملشروع هذه 
امليزانية يف إطار ميزانية الربامج اليت يكون اإلصالح شامال وحقيقيا 
بدل أن يظل ترقيعيا بدل تضخيم األولوايت يف غياب آليات 

 .التنفيذ
 السيد الرئيس،

ه إذا كان، إذا كان لقد نبهنا يف أكثر من مناسبة، إىل أن      
النموذج التنموي املعتمد قد ساهم إىل حد ما يف خلق الثروة فإنه 

ع توزيع هذه الثروة التوزيع العادل واملنصف لتشمل مجي أخفق يف
املناطق ومجيع الفئات ومجيع املغاربة بكل شرائحهم ومناطقهم 
والتقليص من حدة الفقر واإلقصاء والتهميش، حيث ال زالت 

يات الصادرة عن املؤسسات الدولية والوطنية املختصة اإلحصائ
ترسم صورة قامتة عن األوضاع اإلجتماعية اليت أخذت بعدا مقلقا 
هتدد اإلستقرار اجملتمعي ومتاسكه نتيجة اتساع رقعة الفقر 
واهلشاشة ومظاهر احليف اإلجتماعي الذي تعاين منه شرائح 

اكنة العامل القروي واسعة من املغاربة، وانسداد اآلفاق أمام س
واملناطق املهمشة، كما جتسد ذلك يف تزايد رقعة اإلحتجاجات 
للمطالبة حبقها الدستوري يف التنمية وتوفري املاء الصاحل للشرب 
والكرامة يف العديد من مناطق اململكة، مبا فيها الريف، وزاكورة 
وقلعة السراغنة ومناطق أخرى، ورزازات، اتوانت، سوس وغريها 

ساكنة املناطق النائية. فعوض إعمال لغة احلوار واإلنصات من 
ملطالب الساكنة مت اللجوء إىل لغة العصا، إىل العنف والزج 
أبصحاب احلقوق يف السجون، فهل املطالبة ابلعيش الكرمي كحق 
من حقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا واملكرسة يف مجيع دساتري 

تعترب جرمية يف ظل  6199ري دايل اململكة مبا فيهم الدستور األخ

دولة احلق والقانون واملؤسسات؟ يف الوقت الذي وقف فيه جاللة 
امللك، أكثر من مرة على حقيقة األوضاع وحجم اإلختالالت 
اليت تعرفها جمموعة من املناطق واملغاربة متسائال جاللته، أليس 

يت مت لاملطلوب هو التنفيذ اجليد للمشاريع التنموية املربجمة ا
إطالقها؟ ومن مث إجياد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشاكل 
احلقيقية واملطالب املعقولة والتطلعات املشروعة للمواطنني يف 
التنمية والتعليم والصحة والشغل وغريها، كما جاء يف خطاب 
جاللة امللك مبناسبة افتتاح السنة التشريعية احلالية، فكان جواب 

ا ذا داللة واضحة لكل من يهمه األمر بشأن جاللة امللك، سريع
هذه اإلختالالت اليت وقفت عليه كل من املفتشية العامة للداخلية 
واملفتشية العامة للمالية يف ما خيص إجناز مشاريع "منارة املتوسط" 
ابحلسيمة، مبا فيها تلك اليت أطلقها جاللة امللك كما جاء يف 

درة إجيابية امللكية اليت تعترب اب بالغ الديوان امللكي، هذه القرارات
يف تفعيل البعد الدستوري لتقييم السياسات العمومية الذي جيب 
أن خيضع تدبريها ملبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة 
مبا يضمن إعطاء املسؤولية السياسية والتدبريية مدلوهلا احلقيقي 

 .بعدم اإلفالت من العقاب
هذه اخلطوة نتمىن اليت أقدم عليها صاحب اجلاللة، نتمىن       

أن تشمل مجيع اإلختالالت اليت عرفتها املشاريع األخرى مبختلف 
ربوع اململكة، ماشي غري يف احلسيمة، هناك املفتشية العامة 
للداخلية وال اجمللس األعلى للحساابت قام جبوالت كثرية مبختلف 

نت كثرية ووقف على اختالالت ربوع اململكة، وزار مؤسسات كا
فظيعة وأفظع من اليت وقفت عليها املفتشية األخرية للمجلس 
األعلى للحساابت األخرية. إذن فكل ذلك ملفات الفساد املايل 
يف كل مكان حملاولة بطبيعة احلال احملالة على وزارة العدل من 
 طرف احملاكم املالية حىت تكون درجة الزلزال السياسي يف مستوى

تطلعات املواطنني أكثر. كما جيب أن يشمل هذا التوجه اجلديد 
يف تدبري السياسات العمومية وتقييمها املشاريع امللتزم هبا أمام 
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جاللة امللك، ابلقارة األفريقية كذلك، سواء تعلق األمر 
 .العمومية أو اخلاصة ابالستثمارات

 السيد الرئيس،
ا لقد تعودان يف الفريق اإلستقاليل أال نقتصر فقط يف نقاشن      

على تقييم التشخيص واإلكتفاء ابلنقد، ولكن نتقدم ابلبدائل 
الكفيلة لتحسني مضمون مشروع القانون املايل وتوجهاته 
واختياراته حىت يكون يف مستوى تطلعات وانتظارات املواطنني، 

قتصادية ويشكل ابلفعل مدخال إلصالح األوضاع اإل
 واإلجتماعية اليت تعرفها البالد ويساهم يف تعزيز الثقة واملصاحلة
مع املواطنني عندما جيدون ذاهتم يف تدبري السياسات العمومية 
واإلسرتاتيجيات الوطنية املعتمدة والقوانني املالية ابعتبارها اإلطار 
السنوي لتفعيل هذه التوجهات واإلختيارات وذلك من خالل 

 لبعد التعاديل مدلوله احلقيقي يف تدبري السياسة العموميةإعطاء ا
 وآلياته التنفيذية املتمثلة يف امليزانية السنوية كمذهب اقتصادي

واجتماعي ال هو ابلشرقي وال ابلغريب بعيدا عن أي منوذج جاهز 
مستورد من اخلارج، مذهب يستلهم توجهاته واختياراته ومرتكزاته 

واقع، القيم الثقافية املغربية والتفاعل مع المن املبادئ اإلسالمية و 
 وتطلعات وانتظارات املواطنني وحاجياهتم، مذهب نعتربه يف الفريق

اإلستقاليل، يشكل أساس بناء جمتمع تعاديل تسوده املساواة 
وتكافؤ الفرص يف توزيع ثروة البالد وخرياهتا، جمتمع تذوب فيه 

يه الغين ، جمتمع يتكامل فالفوارق الطبقية أو التفاواتت اجملالية
والفقري، يتكامل فيه سكان العامل القروي والعامل احلضري، تتعايش 
فيه خمتلف الشرائح اإلجتماعية كيفما كان مستواها الثقايف 
واإليديولوجي واإلجتماعي. هذا البعد التعاديل الذي نعتربه بديال 

ت للنموذج التنموي الذي أابن عن فشله يف معاجلة اإلختالال
اإلقتصادية واإلجتماعية اليت تعرفها البالد، حيث تؤكد األوضاع 
اإلقتصادية واإلجتماعية املتأزمة اليت وصلت إليها البالد صواب 
خيار النموذج التنموي القائم على التعادلية اإلقتصادية 

واإلجتماعية يف أفق أنسنة اقتصاد السوق وتقوية اإلقتصاد 
ن أجل ية حقيقية ابلعامل القروي، مالتضامين ليشكل ثروة اقتصاد

حتسني دخل الساكنة وخلق فرص الشغل، وقيمة مضافة حملية 
 .مهمة ابلرفع من مستوى معيشة الساكنة

 السيد الرئيس،
كنا أنمل أن أييت هذا املشروع ابإلجراءات الكفيلة مبواصلة       

إصالح صندوق املقاصة مبا ميكن الفئات املستهدفة من اإلستفادة 
من هذا الصندوق من خمتلف أوجه الدعم، فعال عليكم مواصلة 
هذا اإلصالح أنه هاذ صندوق املقاصة أوال مت أتسيسه الستهداف 
الفئات اهلشة احملتاجة الفقرية، ولكن لألسف هذا الصندوق 
 تستفيد منه الفئات الغنية، الفئات املصنعة، تستفيد منها مجيع

يد منه ه إىل الفقراء أن يستفالفئات، فال يعقل أنه الدقيق موج
اجلميع، ال يعقل أنه البوطان كذلك يستفيد منه الفالحني 
والصناع، ال يعقل للسكر أن تستفيد منه معامل املشروابت الغازية 
مبختلف والعصائر لتصدر إىل اخلارج لتجين بذلك أرابحا مهولة 

 .على حساب قوت الشعب ومتويل الشعب
هذا اإلصالح إلهناء هذا احلرج وبطبيعة إذن فعليكم مواصلة       

احلال وسنكون مهنئني لكم وشاكرين لكم ألن مال الشعب قد 
عاد إىل الشعب، كنا أنمل أن أييت هذا املشروع بتدابري كفيلة 
بتعزيز وتقوية الرعاية اإلجتماعية يف خمتلف اجملاالت، إذن كنا أنمل 

لة مبعاجلة ابري كفيأن أييت مشروع القانون املايل هلذه السنة بتد
اليت تعرفها الوضعية االقتصادية  العميقة واالختالالتاألعطاب 

واالجتماعية ابلبالد، ولكن احلكومة دائما تتعامل مبنطق التفكري 
ابملفرد عندما قدمت حىت احلصيلة، حىت حصيلة احلكومة دايل 

يوم، أنه احلكومة متت فقط يعين إبشراك أغلبيتها، كأن  961
ملمثلة داخل الربملان ال دور هلا يف ذلك، إذن فهذا سلوك الفرق ا

بطبيعة احلال نرفضه ألن كان من الواجب على رئيس احلكومة أن 
ينفتح على مجيع املكوانت النيابية داخل اجمللس، ألن احلصيلة ال 
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م هتم األغلبية فقط هتم كذلك املعارضة، ومجيع الفرق يعين مبا فيه
كذلك كما أقول أبنه كانت بطبيعة احلال   إذن .الفريق االستقاليل

ة وكأن مكوانهتا ال هتمها هذه احلصيلة اليت يعتربها املتتبعون خميب
آلمال املغاربة، ابتداء بكيفية تعيينها إىل الزلزال السياسي الذي 

إذن فنتمىن إن شاء هللا،  .تتبعه الرأي العام الوطين ابهتمام ابلغ
ا من التعديالت اليت تقدمنا هب أنه أن تتجاوب احلكومة مع بعض

أجل جتويد هذا النص بطبيعة احلال، كل ذلك بطبيعة احلال من 
أجل حتسني الوضعية االجتماعية واالقتصادية جلميع املغاربة 

 .بفئاهتم املختلفة
 السيد الرئيس،

اك ر -نتمىن من هللا عز وجل أن يسقينا أبمطار الرمحة       
ي معاان، خالوك بوحديك، نتمىن وادع -بوحديك، السيد الوزير

من هللا عز وجل أن يسقينا أبمطار الرمحة يف ظل موسم فالحي 
إن شاء هللا ماشي نقولوا بدأت بوادر أتشر ملوسم جفاف، ولكن 
ما زال اخلري قادم إن شاء هللا وما قد يرتتب عن ذلك من نتائج 
 اسلبية إذا استمر الوضع على حاله، وسينعكس بطبيعة احلال إذ

ما سقط املطر أنه املغاربة يراتحون ويفرحون كذلك، كما فرحوا 
زيز، النتصار املنتخب املغريب. علينا مجيعا أن نتقي هللا يف وطننا الع

ما دام حب األوطان من اإلميان، "إن هللا ال يغري ما بقوم حىت 
يغريوا ما أبنفسهم" صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورمحة هللا 

اته، وأفسح اجملال لزميليت لتتحدث عن الشأن تعاىل وبرك
 .االقتصادي واملايل

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا للسيد النائب، إذن فيما تبقى من احلصة الزمنية       

املخصصة للفريق الستقاليل للوحدة والتعادلية فلتتقدم السيدة 
 .النائبة احملرتمة السيدة رفيعة املنصوري، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

غري السيد الرئيس، إيال امسحيت ننتظر جيي وزير االقتصاد       
 le الكالم موجه لوزير االقتصاد واملالية وهو غائب انتظرو

temps  اللي جيي. 
 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي السيدة النائبة      
 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

 .السالم عليكم
بسم هللا الرمحان الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 .املرسلني
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية       
، وهي 6191ة لسنة ملناقشة الشق االقتصادي ملشروع قانون املالي

مناسبة سنوية للوقوف على مكامن القوة والضعف يف تدبري 
السياسات العمومية ومدى تنفيذ مضامني الربانمج احلكومي 
ومدى استجابة هذا املشروع النتظارات املواطنني والفاعلني 
االقتصاديني واالجتماعيني خاصة فيما يتعلق بتوفري شروط مناخ 

وتشجيع  ستثمار الداخلي واخلارجيأعمال مواتية جللب اال
مبادرات مبا فيها ابألساس املقاوالت الناشئة اليت حىت تساهم يف 

 .إنعاش اإلقتصاد الوطين
طبعا هي مناسبة دستورية أيضا، كنا نتمىن صادقني أهنا       

حتضى بواحد التتبع دايل الشباب خاصة واملواطنني بكثرة، وتكون 
منا هذا اخلطاب، وحنن أيضا سئ تتبع قوي، لكن لألسف نستئم

هذا اخلطاب ألن يف كل مرة نقف على هذه املنصة لنردد لغة 
التمين واألمل وكنا وكنا، ابلدليل أبن السيد رئيس الفريق العام 
الفايت بدا الكلمة دايلو أبنه أيمل أبن احلكومة جبميع الوزراء 

رئيس احلكومة، وهاذ السنة  chapeauté par دايهلا حتضر
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نعمل نفس املالحظة، وأان على يقني أبن السنة اجلاية إن شاء ت
هللا غادي نعملو نفس املالحظة. إذن من الطبيعي ومن البديهي 
أن ميل شبابنا، وأن يسأم شبابنا هذا اخلطاب، وكنا أنمل أيضا، 
وكنا أنمل أيضا هذا مشروع قانون املالية جا مورا اخلطاب دايل 

اللي هو حث أننا نقوموا إبعداد واحد جاللة امللك نصره هللا، و 
النموذج تنموي، كان جيب على احلكومة، وكنا أنمل أهنا جتيب 

، ولو إشارات 6191واحد الثورة فهاذ مشروع قانون املالية دايل 
جزئية تنبه أبهنا على أهبة اإلستعداد ألن تقوم إبعداد واحد 

جا  ليشالنموذج تنموي، وكان خاصها ّدير اجتماعات، ما يقولو 
هاذ الشي مزاحم وراه الدستور وراه املدة الومنية ما غتقدانش، 
ابلعكس كان األجدر هبا ّدير إجتماعات أفقية وعمودية وجتند 
مجيع األطر دايهلا والكفاءات دايهلا ابش أهنم يعطيو لنا أقول 

 .وأسطر عليها ولو إشارات بسيطة هلذا النموذج التنموي
عاجلة هذا املشروع أييت بتدابري كفيلة مل وطبعا كنا ننتظر أن      

العراقيل اليت يعرفها اإلستثمار، خاصة فيما خيص تعقيد املساطر 
وختليق احلياة اإلدارية، وعدم تفعيل نظام احلكومة اإللكرتونية، 
 وتوفري الوعاء العقاري الضروري مبا فيها للمناطق الصناعية، ترسيخ

 مة العادلة، إعادة النظر يفمنظومة قضائية مستقلة تضمن احملاك
مدونة الشغل حىت تواكب متطلبات اإلستثمار، وإعادة النظر  
كذلك يف دور املراكز اجلهوية لإلستثمار بعدما أابنت عن فشلها، 
وشحال قلناها من مرة، وجات يف خطاب جاللة امللك، وال من 

 .أذن صاغية
ش امج ابطبعا أن احلكومة اعتمدات واحد اجملموعة من الرب       

أهنا طور اإلقتصاد الوطين وترفع من املردودية دايلو، من بينها 
خمطط "املغرب األخضر"، "أليوتيس"، "إقالع"، "برانمج التسريع 
الصناعي"، "اسرتاتيجية املغرب الرقمي"، "إسرتاتيجية السياحة 

"، يف احلقيقة كنهدر ماشي مراتحة ألن الوزير ما  6161رؤية 
 أخاطب؟ كينش ما عرفتش من

 :السيد رئيس اجللسة
 .تفضلي السيدة النائبة، تفضلي      

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري
إذن كل هاذ الربامج، السؤال دايلنا اليوم للحكومة، هو ملاذا       

فشلت هذه املخططات اإلسرتاتيجية يف حتقيق األهداف املتوخاة 
مهمة رصدت هلا؟ واش منها، رغم أهنا هناك أغلفة وأرصدة مالية 

هاذ الفشل يف أهنا تقوم هباذ الدور دايهلا راجع ألهنا ما كيناش 
إرادة سياسية للحكومة لتنزيل هاذ الربامج، أو أهنا راجعة لغياب 
تدابري جيد للسياسات للعمومية املرتبطة هبذه املخططات، أو أن 
هاذ املخططات أساسا كان فيها خلل بنيوي ابش تنزل من 

 .األساس
 :السيد رئيس اجللسة

 النواب هللا خيليكم شوية دايل ...، السادة السياقيف هذا       
 .اهلدوء، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري
 السيد الرئيس،

يف هذا السياق، البد من اإلشارة إىل أن التوزيع القطاعي       
املباشر يف املغرب عرف خالل السنوات  األجنيب لالستثمار

املاضية تغيريا كبريا، حيث أصبح كل من قطاع العقار والصناعة 
ميثالن القطاعات األكثر جاذبية، حيث استحوذ القطاع العقاري 

من جمموع اإلستثمارات األجنبية  %31,2على ما يعادل 
ابملغرب، بينما مل يستقطب القطاع الصناعي سوى ما يعادل 

من جمموع اإلستثمارات األجنبية، األمر الذي يؤدي  66,3%
إىل تقليص فرص الشغل القارة وتزايد معدل البطالة الذي أصبح 

. فهل هذا راجع إىل عدم الثقة يف %91يتجاوز نسبة 
االستثمارات املنتجة؟ أم راجع إىل صعوبة التمويل؟ أم راجع لعدم 

ال ابألساس الرأمس االستغالل األمثل للرأمسال الالمادي مبا فيه
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البشري؟ أم هو راجع إىل غياب خارطة طريق، طريق اإلستثمار 
 .يف القطاعات املنتجة

ويف هذا السياق نتساءل السيد الوزير، عن دور األبناك يف       
متويل اإلستثمارات واملسامهة يف دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

لشغل يف خلق فرص ا والصغرى جدا واملقاوالت الناشئة واملسامهة
عن طريق التمويل الذايت، وأن هاذ اإلطار القانوين دايل التمويل 
الذايت هو ظل جسد بدون روح، هو فقط احلاجة كنصوتو عليها 
يف الربملان ومن بعد كتخرج وكتجّمد ما كيتفّعل منها والو، وهو 
ما يتطلب من احلكومة اليوم التعجيل إبعادة النظر يف مسامهة 

 ك يف متويل اإلستثمار مبنح مزيد من الثقة للشباب احلاملنياألبنا
ملشاريع طموحة بدل اإلرتكان يف تقدميه للمقاوالت الكربى 
احملظوظة خاصة عندما تضع شروطا تعجيزية أمام املستثمرين مبا 
فيها وجوب توفر الرهن العقاري مع ما تفرضه من نسبة فوائد جد 

ويف هذا السياق  .واإلستثمار مرتفعة غري مشجعة على املبادرات
يعترب الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أن األبناك التشاركية 
ميكنها أن تساهم مسامهة فعالة يف متويل اإلستثمار، خاصة ما 
يتعلق منها ابإلستثمارات للمقاوالت الصغرى واملتوسطة على 

 .غرار ما معمول به يف عديد من الدول
 السيد الرئيس،

يف كل مناسبة نسائل احلكومة عن نتائج اتفاقيات التبادل       
احلر، وما استفاد اإلقتصاد الوطين من هذه اإلتفاقيات يف الوقت 
الذي جند فيه أن العجز التجاري مع هذه البلدان ال يزداد إىل 
ارتفاعا، فهل هذا راجع إىل غياب رؤية واضحة للمبادالت 

اجع إىل عدم أتهيل املقاولة التجارية مع هذه الدول؟ أم هذا ر 
املغربية حىت تكون يف مستوى املنافسة املطلوبة؟ أم هذا راجع إىل 
عجز االقتصاد الوطين عن توفري منتوجات حملية قابلة للتصدير 
وذات جاذبية تصديرية هبذه الدول حىت يسرتجع ميزاننا التجاري 

ذا التوجه هتوازنه؟ مما حيتم اليوم على احلكومة أن تعيد النظر يف 

مبا يضمن لإلقتصاد الوطين قوته ومناعته. وجيب أن نقول اليوم 
أبن هاذ اإلتفاقيات دايل التبادل احلر ليست كالما مقدس وال 
جيب املساس به، السيد الوزير، راه مجيع الدول اللي كتعمل جتارب  
كتدير إعادة النظر دايهلا ايال كانت النتائج املتوخاة دايهلا غري 

فلهذا جيب الوقوف على هاذ االتفاقيات وحتديد مكامن  مرضية،
اخللل ابش نعرف نشوفو وندافعو شوية حىت حنا على بالدان، ما 
نعطيوش األولوية غري للناس يستفادو من اخلريات دايلنا، إن 
إنعاش احلياة اإلجتماعية والرفع من مستوى التنمية القروية واجلبلية 

ب ر منوذج اقتصادي تنموي يستجيواملناطق احلدودية رهني إبقرا
خلصوصيات البالد ومؤهالهتا الطبيعية والبشرية، يقوم أساسا على 
اإلرتقاء ابإلقتصاد اإلجتماعي إىل حرفة أببعادها الوطنية والدولية 
مدرة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ليشكل بذلك ثورة تنموية 

استغالل و  حقيقية كفيلة خبلق الثروة وتوفري مناصب الشغل
املؤهالت الطبيعية والكفاءات البشرية وتوفري فرص الشغل 
واستغالل املؤهالت الطبيعية والكفاءات البشرية وتثمينها، وذلك 
من خالل دعم التعاونيات واجلمعيات واجملموعات ذات النفع 

إحداث وكالة خاصة ابإلقتصاد  العام ما يتطلب من احلكومة
 يها مهمة تدبري ومواكبة تنسيقالتضامين واإلجتماعي يعد إل

اإلسرتاتيجيات املتعلقة ابإلقتصاد التضامين، وهذا ما يساهم يف 
إدماج اإلقتصاد الغري املهيكل الذي يعرف تناميا مستمرا حيث 

من  %93من النشاط اإلقتصادي ويساهم حبوايل  %21ميثل 
من خالل تدخله يف  %6الناتج الداخلي ويف تشغيل أكثر من 

لقطاعات اإلنتاجية الصناعية منها والفالحية والتجارية خمتلف ا
 .واخلدماتية وغريها من األنشطة املدرة للدخل

 السيد الرئيس،
 إن التعامل السليب للحكومة وأغلبيتها النيابية مع التعديالت      

اليت تقدم هبا الفريق اإلستقاليل، تؤكد ابمللموس انفراد احلكومة 
ابلرأي الوحيد يف تدبري الشأن العام رغم األمهية الكبرية اليت 
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ريق تكتسيها التعديالت يف إغناء مشروع امليزانية الذي نعتربه يف الف
 أداة إصالح للتغيري ملا فيه احلفاظ على قدرة املواطناإلستقاليل 

 املغريب وتقدمي منوذج تنموي الئق هبذا التوجه الذي أابن عن فشله،
خاصة عندما يتعلق األمر مبيزانية الدولة اليت ترهن مصري البالد 
ملدة سنة كاملة. هذا التوجه الذي يؤكد ابمللموس غياب إرادة 

ة ركية يف تدبري السياسات العموميسياسية إلعمال مقاربة تشا
وإعطاء دميقراطية مواطنة بعدها الدستوري احلقيقي. هذه 
التعديالت اليت استهدفت اخلفض من العبء اجلبائي للمواطنني 
واملقاوالت خاصة منها املقاوالت الناشئة اللي هي أصال كتعرف 
واحد اإلنتكاسة كبرية، وهاذ االنعكاسات على قدرهتم الشرائية 

 91إىل  93مبا فيهم ختفيض الضريبة املضافة عن احملروقات من 
والرسوم اجلمركية على  93إىل  61وعلى وكالء التأمني من 

إىل  61السيارات املستوردة خارج إطار اتفاقية التبادل احلر من 
، وإذا كانت احلكومة قد تعاملت إبجيابية فإننا نتأسف 92,1%

 .تعاملها السليب
وزير، حنن نتفق أبن احلكومة تعمل جاهدا لكي السيد ال      

تبحث على موارد للدولة، ومتاشيا مع هذا الطرح تقدمنا بتعديل 
يهم ميكن به أن نضرب عصفورين حبجر واحد، أوال احلكومة 
تعمل على إصالح صندوق املقاصة، السكر السيد الوزير، هو 
مدعم من طرف احلكومة ويستفيد منه بعض الشركات، وهنا 

دمنا تعديل أبنه جيب إخضاع الضريبة على املشروابت الغازية ق
واملشروابت احملالة، من جهة غادي نطاكسيو هادوك الناس 
وحناولو هو طريقة لإلصالح دايل السكر اللي مها كيستافدو منه 

داملليون هذا   6ومن طريقة كتعرفوا، السيد الوزير، أبن أننا عندان 
ايل املرضى دايل داء السكري كإحصاء رمسي مصرح به الناس د

دايل  3راه كتوصل حىت  non déclaré ولكن احلقيقة واللي
املليون زائد أمراض السمنة. فلهذا، هذا اإلصالح هو من شأنه 
هاذ التعديل أنه جييب موارد للدولة من جهة، ومن جهة أخرى 

أنه حيافظ لنا على الصحة دايل املواطنني، عالوة على اإلعفاء من 
يبة على القيمة املضافة والرسوم اجلمركية إذن هنا كنشوفو، الضر 

السيد الوزير، أن هاذ احلوايج اللي كيرتفضو وأن قانون املالية جاب 
دايل الزبدة واإلعفاءات  la taxation شي حوايج من بينها

أان أمسيها جمامالت ضريبية لبعض املواد املستوردة أخصها ابلذكر 
 ستعملة لرتبية األحياء املائية، هنا أصالوهي العلف أو املواد امل

    السؤال كيساءلنا كاملني بنا، ملن هاذ اجملاملة؟ راه تعفاو من
les frais de douaneتعفاوا من ،TVA هاذ اإلعفاءات ،

على   la taxe هذه كلها عالش ما نقدموهشاي وعالش رفعتو
القيمة يف  دالزبدة ابعتبارها أهنا واحد املنتوج اللي ما عندوش واح

اجملتمع، يف حني أن األحياء املائية وهاذ األمساك اللي ترتىب راه 
معروف شكون اللي كيستهلكها وشكون اللي كيتاجر فيها راه 
ماشي الشعب اللي كياكول وال املواطن الضعيف اللي كياكول 
داك األحياء املائية. فلهذا السيد الوزير، نطالب احلكومة اليوم 

فهاذ اإلجراء وأهنا تقبل اإلجراءات اللي كتهم  إبعادة النظر
من  92,1املواطنني. كذلك السيد الوزير، قمتم ابحلفاظ على 

الضريبة اللي كانت فذاك الالئحة، الالئحة دايل املواد املستوردة 
أظن إىل  93خارج اتفاقية التبادل احلر، لكن ارفعتو األخرى من 

 des produits وتتضمن ذاك الالئحة 61%
pharmaceutiques et des médicaments  ،حىت األدوية

إذن هذا واش أنتما هنار مّلي رفعتو ما درستوش أبن هاذ األدوية 
حنا كنصنعوها داخل البالد وأنكم رفعتو هلا  ما نكونوش ممكن

الخر وغادي تغال وكاين انس اللي حمتاجينها، خصنا نعرفوعالش 
والبد خص خفض دايل  si non ملن تتصالح هاذ األدوية؟

 .الضريبة دايهلا
 السيد الوزير،

سأغتنم الفرصة أين نتكلم على اجلهات غادي ندير واحد       
اإلشارة، السيد الوزير، كان نقاش كيدور داخل جلنة املالية حول 
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الصندوقني، صندوق التضامن بني اجلهات وصندوق التأهيل 
راه الغياب دايل  سوم ولكناعطت املر  اإلجتماعي. طبعا احلكومة

اإلعتمادات املالية دايلو يف مشروع قانون املالية رمبا أنه غادي 
 .خيلق مشكل

يف احلقيقة دائما عندما نبدأ الكالم ابلتمين وخنتمه ابلتمين،       
اليوم السيد الوزير، أمتىن من احلكومة أهنا تتفاعل جبدية مع هاذ 

 اخلطاابت دايل التميناخلطاب دايلنا من داخل الفرق، وأهنا هاذ 
اللي كنكرروها هنااي دائما جيب اليوم أن نشمر على السواعد، 
حنن اليوم مطالبني وملزمني إبعداد برانمج تنموي، منوذج تنموي 
فعال يستجيب لتطلعات املواطنني والحتياجات هاذ البالد. إذن 
حنا اليوم نتحمل املسؤولية كامال يف إعداد هاذ الربانمج التنموي 
ال كربملان وال كحكومة، فلهذا جيب أن تكون هناك عالقة، أن 

واحد التبادل، واحد التجانس  la mutualité تكون واحد
بني الربملان جبميع مكوانته وفرقه واحلكومة من أجل إعداد هاذ 
التصور اللي من شأنه أنه يرفع هباذ البالد. هاذي يف النهاية البالد 

د ري، هاذي ماشي حنا تندافعو ضد واحدايان وكلنا ابغيني هلا اخل
الناس اللي مها ماشي دايلنا راه احلكومة دايلنا، وهاذ الرتافع اللي  
كنعملو ما كنعملوهشي من أجل العرقلة وال من أجل شي حاجة 

 أننا la collaboration أخرى، ابلعكس حنا بغينا
collaborer ensemble  نوصلو لواحد النتيجة اللي  ابش
 .هي مرضية جلميع اجلهات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيدة النائبة احملرتمة، ومنر مباشرة إىل الفريق احلركي       

فليتفضل السيد النائب احملرتم السي حممد مبديع السيد الرئيس، 
 .تفضل

 :النائب السيد حممد مبديع رئيس الفريق احلركي
هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي، يف هذه       

اجللسة العامة املخصصة للدراسة واملصادقة على مشروع امليزانية 
 ، مبقاربة تستند إىل مرجعية الفكر احلركي املنبثق6191العامة ل

من حزب احلركة الشعبية كقلعة نضالية تعتز ابمتدادها القادم من 
. مقاومة نعتز هبا اليوم وحنن على عمق املقاومة وجيش التحرير

فيها  أهبة اإلحتفال بعيد اإلستقالل، وهي أجواء أيضا نستحضر
صدور ظهري احلرايت العامة من طرف املغفور له جاللة امللك 
حممد اخلامس طيب هللا ثراه، حيث كان الفضل حلزبنا العتيد يف 

 احلرية يفإخراجه إىل النور ليتمتع املغاربة اليوم حبقهم املشروع 
والتعددية السياسية والثقافية واللغوية ضدا على احلزب الوحيد 
والفكر األوحد واللغة الواحدة. سياق قد ال يتذكره جيل اليوم 
واألجيال السابقة، ألن التاريخ ال يتم استحضار فصوله املشرقة 
يف ظل صراعات حزبوية ضيقة تربط املواقع ابملواقف، تيارات 

ية ثرية على األشياء املعقولة، ولكننا كمدرسة حركتفضل األشياء امل
سنظل دائما ننتصر لألشياء املعقولة ضد األشياء املثرية، فقط ألننا 
بناة وطن، أبناء مغرب عظيم فوق كل حزبية ضيقة، حنن احلركيون، 
قد نظهر بسطاء غري قادرين على التعريف أبنفسنا ألننا نعتقد 

ب، ولكننا حاملون ملشروع قادم دوما أبن املغرب أكرب من احلز 
من مغرب عميق ال يهمه إال أن ينتصر الوطن ولو على حساب 
احلزب. نعم، مستعدون للتضحية مبواقعنا شريطة أن يستمر 
الوطن، وبنفس الدرجة مستعدون للقطيعة والتصدي ودحض كل 
املساومات واالبتزازت اليت قد تستهدف هذا الوطن الذي نعتز 

ه وترابه، مغرب أكرب من كل املساومات أن نكون من طين
السياسوية ابسم الدين أو احلرايت الفردية أو املزايدات العرقية، 
مغرب حيتاج اليوم وغدا إىل خنب تساير طموحات صاحب 
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اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، يف إرساء منوذج تنموي 
خليا امغريب خالص، جيعل بلدان أكرب من املساومات السياسوية د

 .وخارجيا
 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،
حنن اليوم يف مرحلة حتول اسرتاتيجي يقوده جاللة امللك       

حممد السادس، أسس له حفظه هللا يف خطاب العرش األخري، 
ذا ويف اخلطاب االفتتاحي للربملان للسنة التشريعية احلالية، عنوان ه

دبريية  ية ابحملاسبة على مجيع املستوايت تالتحول هو ربط املسؤول
كانت أو حكومية أو برملانية أو حزبية أو مجاعات ترابية أو 
مؤسسات عمومية ليبقى، السيد الوزير، السيدين الوزيرين، 
حضرات السيدات والسادة، السؤال الكبري اليوم هل فعال 

 ناستوعبنا مضامني هذه الرسالة؟، وابلتايل من حقنا التساؤل ع
التدابري املتخذة من طرف هذه املؤسسات جلعلها يف مستوى 

 .تطلعات وانتظارات املواطنني وقبلهم جاللة امللك
 السيد الرئيس احملرتم،

إن الشعب املغريب الذي يتابع إجنازات هذه احلكومة من       
خالل اختياراهتا وبراجمها، ينتظر بكل أتكيد مدى جتاوهبا مع 

وانشغاالته الكبرية املتعددة على خمتلف انتظاراته وهواجسه 
املستوايت. إن املواطن املغريب، حضرات السيدات والسادة، ينتظر 
تغيريا جذراي يؤسس ملصاحلته مع الدولة وزرع الثقة بينه وبني 
مؤسساهتا، لقد تتبعنا بتأثر كبري مشاعر الفرح العام الذي تفجر 

هل خارجه إثر أتيف صفوف املواطنني املغاربة داخل املغرب و 
، وقبله فوز الوداد الرايضي 6191املنتخب املغريب إىل كأس العامل 

لذين ا بعصبة األبطال االفريقية الشيء الذي يؤكد أبن املغاربة
يوحدهم حب الوطن، تواقون إىل اإلنتشاء ابلفرح والسعادة، وهي 
 رسالة عميقة الداللة والرمزية، جيب التقاطها مبا يقتضيه األمر من

تفان خلدمته من أجل إسعاده. فكل التهنئة للشعب املغريب هبذه 

اإلجنازات العظيمة، وأدعوكم مجيعا السيدات والسادة الوزراء 
ونواب األمة لنكون يف مستوى هذه التطلعات واإلنتظارات، 

 .والعربة ابلنتائج
 السيد الرئيس احملرتم،

ما من حقنا ريب، كمن حقنا أن ننتشي هبذا التألق والنبوغ املغ      
أن نفتخر مبا حتقق يف بالدان من إجنازات وإصالحات وأوراش  
كربى بقيادة جاللة امللك حممد السادس نصره هللا، فما تتحقق 
 ببلدان يعترب خري رد على اخلصوم واملناوئني، كما أن التطور والتقدم

الذي يعرفه ملف وحدتنا الرتابية، إن على املستوى اإلفريقي أو 
املي، وكذا مشاريعنا الرائدة جعلت آلة التشويش املعادية تفقد الع

بوصلة الصواب، وتضرب األمخاس يف األسداس، على اعتبار 
تواجدها يف قلب معادلة غري متكافئة، مؤّداها وجود نظام فاعل 
ومواكب مقابل نظام عاجز جيرت األزمات والنكبات واملسخرين 

 .خلدمة أجندهتم الفاشلة
ابملناسبة حضرات السيدات والسادة، نوجه حتية تقدير       

وإكبار لقواتنا املسلحة امللكية، والدرك امللكي ورجال األمن، 
والقوات املساعدة، والوقاية املدنية ورجال السلطات الرتابية 
ابململكة، اليت حترص الوطن من خمتلف اجلبهات، ولعل تصديها 

يل على  املتطرفة، خلري دل بشكل استباقي لكل اخلالاي اإلرهابية
كفاءهتا وقدراهتا العالية ووطنيتها الصادقة، فلهم مين كل التقدير 

 .واالحرتامواإلجالل 
 السيد الرئيس احملرتم،

يخ يف نفس السياق، نؤكد يف الفريق احلركي أبن املتصفح لتار       
املغرب احلافل ابلتعدد اللغوي والثقايف، سيكتشف أبن مكون 

، كما ثقافة له دور كبري يف تعزيز قيم املواطنة واحلوار الثقايفاللغة وال
أنه يشكل حاجزا أمام كل أشكال التطرف واإلنغالق. ومن هذا 

رأتنا املنطلق، فإن األمازيغية اليت تعترب ملكا جلميع املغاربة، ختترب ج
من هذا املنظور، نسائل احلكومة  .يف التنزيل واألجرأة والتنفيد
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إرادهتا السياسية إلنصاف األمازيغية، يف إطار سياسة املوقرة عن 
 .لغوية وطنية مندجمة ترتجم مضامني الفصل اخلامس من الدستور

 السيد الرئيس احملرتم،
 إن القراءة املتأنية هلذا املشروع، تبني أبنه يتقاطع يف أهدافه      

مع أهداف الربانمج احلكومي، الذي سامهنا يف حتديد معامله  
ة شعبية، غري أن املاتل رقميا ال ميكن اعتباره إال إرهاصا كحركي

أوليا إلجناز برامج ممتدة لسنوات. ويف هذا اإلطار، فإن األمل هو 
حتقيق معدل منو يفوق املتوقع، ومواصلة خفض معدل التضخم، 
والتحكم يف العجز وإعادة الثقة والتجاوب مع انتظارات الفاعلني 

، إبعطاء دينامية خاصة ابلقطاع اإلقتصاديني واإلجتماعيني
 .اخلاص ومواجهة اجملهود اإلرادي لإلستمرار العمومي

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

لقد دعا جاللة امللك حفظه هللا، يف خطابه أمام الربملان       
م مبناسبة افتتاح السنة التشريعية احلالية إىل بلورة رؤية مندجمة هت

وابلتايل فإن هذا النموذج أصبح يسائلنا حكومة  ،منوذجنا التنموي
وبرملاان ومؤسسات عمومية ومجاعات ترابية وقطاع خاص عن 
مدى قدرته على التقدم وعلى رفع التحدايت والعوائق املاتلة 

 .أمامنا
يف هذا الصدد، ال ميكن استلهام منوذج تنموي حمدد بوصفة       

كل بلد   مجيع األزمان، ألن معيارية مثالية تصلح لكل البلدان ويف
له خصوصيته ومساره التنموي اخلاص حسب موارده البشرية 
واإلقتصادية والطبيعية ورصيده احلضاري، وأيضا حسب إكراهاته 
ورهاانته. كما أكد على ذلك صاحب اجلاللة امللك حممد 

لثورة امللك  29السادس، يف خطابه السامي مبناسبة الذكرى 
قيق توافق عليه عامليا يتمثل يف القدرة على حتوالشعب، غري أن امل

منو قوي ودخل فردي يتجاوز معدالت الدول األقل تقدما، 
واإلندماج يف اإلقتصاد اجلهوي والدويل، وبطبيعة احلال تعزيز 

التطور الدميقراطي واملؤسسي املنشود، ألن املغريب ليس له احلق 
ها وعيشها. إدراك فقط يف احللم ابلسعادة، ولكن له احلق أيضا يف

 فماذا حنن فاعلون السادة الوزراء، لتحقيق هذه الطموحات؟
إن امتالك بلدان لثوابت راسخة لنموذجنا التنموي تتجلى       

 يف خياراته وتعدديته واستقراره وقدرته على التعامل مع السياقات
 21اليت انضلت احلركة الشعبية من أجلها على مدى أكثر من 

اعية إجيايب مع امللكية الدستورية الدميقراطية واإلجتمسنة، بتفاعل 
وقدرته على امتصاص الصدمات، عوامل ال ميكنها إال أن حتفزان 
على جتديد وتطوير منوذجنا التنموي، طبعا مبقاربة تتوافق مع 
النموذج املغريب، تستثمر ذكاءان اجلماعي املعهود إلبداع رؤية 

 .العامل بل، ومنفتحة علىمتجددة بتصورات إستشرافية للمستق
ويف هذا اإلطار، نؤكد أن مسارات النموذج التنموي املتجدد،       

  :البد أن أتخذ العناصر اليت نسرد بعضا منها
بنية الناتج الداخلي اخلام ومدى إمكانية إعادة ترتيبها،  :أوال      

السيما أن مسامهة خمتلف القطاعات يف الناتج الداخلي اخلام 
ظلت قارة منذ اإلستقالل، وهناك دراسة أكدت يف هذا الصدد 

      6141من نوعية املهن اليت ستمارس يف أفق  %21إىل أن 
مي. ى صناع القرار احلكو ال وجود هلا حاليا يف سلم األولوايت لد

اليوم السادة الوزراء، حنن اليوم نبحث على أجوبة ألسئلة 
 .مطروحة، علينا أن نبحث وهنيئ أجوبة ألسئلة مل تطرح بعد

 حضرات السيدات والسادة،
الفوارق اإلجتماعية واجملالية ومدى القدرة على ردم  :اثنيا      

ايل أو لفئوي أو اجملاهلوة السحيقة املسجلة سواء على املستوى ا
اإلجتماعي أو على مستوى النهوض بوترية عيش املواطنني يف 

 املناطق النائية واملهمشة؛
استثمار الرأمسال الالمادي من خالل أتهيل الرأمسال  :اثلثا      

البشري عرب مباشرة إصالحات عميقة لقطاع التعليم والصحة 
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قايف والفين داع الثوتشجيع اإلبتكار والبحث العلمي وتعزيز اإلب
 وكذا االخنراط يف اقتصاد املعرفة؛

إرساء آليات احلكامة املؤسساتية وعلى رأسها تفعيل  :رابعا      
اجلهوية املتقدمة ابعتبارها مرتكزا أساسيا لتحقيق االلتقائية 
والنجاعة على مستوى كل اإلسرتاتيجيات واملشاريع اإلقتصادية 

 .واإلجتماعية
 حملرتم،السيد الرئيس ا

 حضرات السيدات والسادة،
ال ميكن من منظوران احلركي التدشني النطالقة متجددة       

لتصوران التنموي، دون أن نستحضر عوائق النموذج احلايل، 
فاملغرب أقدم على إجنازات ومشاريع كربى واسرتاتيجية رائدة 
غريت وجه املغرب وصورته. لكن هذه اإلجنازات، ليست بذلك 

ق اإلجيايب املطلوب واملباشر على املواطنني، فساكنة املناط التأثري
القروية واجلبلية ال يصلهم من مثرات املشاريع الكربى إال القليل، 
فهذه املناطق تفتقر إىل معظم مقومات العيش الكرمي خاصة يف 
جمال الطرق واملاء، وأتهيل املدرسة ومشولية اخلدمات الصحية 

يف  تقر إىل تغطية مشولية للهاتفوتشغيل الشباب، مناطق تف
الوقت الذي نتحدث فيه عن ثورة رقمية غزت العامل واقتصاد 
املعرفة واإلدارة اإللكرتونية وغريها. أجل نريد مشاريع كربى 
مهيكلة يف بلدان، ولكن بنفس القدر نتطلع إىل عدالة اجتماعية، 

لتنمية اجمالية توزع مثار التنمية وتنصف اجلهات احملرومة من فرص 
من أجل بناء مغرب اجلهات يف إطار وحدة الوطن والرتاب حتت 
القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة. وارتباطا هبذا املوضوع، نتساءل 

 .اليوم، أمل حين الوقت إلخراج قانون املناطق اجلبلية؟
 السيد الرئيس احملرتم،

 حضرات السيدات والسادة،
البد أن نستحضر يف مسارات تشخيصنا لألفق التنموي       

املرتقب، أبننا نقدم على مبادرات ونصادق على قوانني، لكننا 

نقف عند هذا احلد وال نعرف الفصول الالحقة، فهناك مشاريع 
واسرتاتيجيات كربى، نثمنها وننخرط فيها ولكننا كربملانيني 

ن أجل جتويديها مها مبعيدون كل البعد عن مراقبتها وتتبعها وتقيي
ومراجعتها من أجل تسقيمها وحتسني مردوديتها. آملني أن 
تتفاعل احلكومة إجيااب مع اآلليات الدستورية املتعلقة بتقصي 
احلقائق وجلان االستطالع قصد متكني الربملان بغرفتيه من حقه 
الدستوري يف مراقبة وتقييم السياسات العمومية وترتيب النتائج 

 .ن عمل هذه اللجنالعملية ع
 السيد الرئيس احملرتم،

مغرب اجلهات يف إطار وحدة الوطن يتطلب جعل القرار       
ا اإلداري والسياسي يف يد مستعمليه الفعليني جهواي وإقليميا وحملي

من أجل تفادي العودة إىل القرار احلكومي املركزي لتمكني صانع 
ن ة واجلهات مالقرار التنموي على مستوى اجلماعات الرتابي

خماطب رمسي قادر على صنع القرار اإلداري. فهل هناك إرادة 
سياسية اليوم عند الفاعل احلكومي املركزي للتنازل والتعاطي مع 
هذا التوجه؟، وأؤكد على ذلك، السيد الرئيس احملرتم، ألن الالتركيز 
يرهن جناح مشروع اجلهوية املتقدمة مع احرتام استقاللية اجلماعات 

رتابية املنصوص عليها دستوراي حىت ال تتحول اجلهة ذات ال
الصدارة إىل متملكة لقرار مركزي يقصي التوازن اإلقليمي واحمللي 
داخل نفس اجلهة. وال أخفيكم، السيد الرئيس، خويف من اهلروب 

 .من مركزية الرابط للسقوط يف مركزية اجلهة
 السيد الرئيس احملرتم، 

 حضرات السيدات والسادة،
يف نفس السياق، واستحضارا ملا تقوم ابملؤسسات العمومية       

والشبه العمومية واملؤسسات ذات التدبري املستقل من أدوارتنموية 
مهمة، ال ميكننا يف الفريق احلركي، إال أن نثمنها ولكن بنفس 
القدر نتساءل من هذا املنرب عن دور الربملان يف مراقبتها. 

مية ضخمة، بدون دور إجتماعي مؤسسات تدبر أموال عمو 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

28 

ملموس، ويف نفس الوقت بعيدة عن الرقابة الربملانية الدستورية. 
امسحوا يل أن أسائلكم اليوم، هل احلكومة قادرة اليوم على إخضاع 
ا هذه املؤسسات اليت تقع حتت وصايتها للمراقبة الربملانية؟ مث ملاذ

بة، ما دام اسال ختضع هذه املؤسسات ملبدأ ربط املسؤولية ابحمل
اجلميع ملزم ومقتنع خبدمة وطن واحد حنن أبناؤه مجيعا حتت قيادة 

 صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا؟
 حضرات السيدات والسادة،

إن التقييم واحملاسبة واملراقبة جيب أن يشمل كذلك احلساابت       
اخلصوصية ومرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، من أجل 
استخالص مدى التزامها مببادئ احلكامة اجليدة. وهنا حضرات 
السيدات والسادة، نستحضر رقما داال من خالل التقرير األخري 
للمجلس األعلى للحساابت، حيث وصلت أرصدة احلساابت 

مليار درهم،  966إىل ما يزيد عن  6192اخلصوصية عند هناية 
 مام حاجياتمنها حساابت ذات طابع اجتماعي بقيت جممدة أ

 .االجتماعيةملحة ومستعجلة يف اجملاالت 
 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة،

كما سبق اإلشارة إىل ذلك، فقد متكنت بالدان من التأسيس       
للعديد من اإلسرتاتيجيات القطاعية، يف صدارهتا "خمطط املغرب 

و"املخطط األزرق"  األخضر" و"خمطط اإلقالع الصناعي"
و"خمطط الصيد البحري" و"خمطط املغرب الرقمي" و"رؤية 
الصناعة التقليدية" و"برانمج مقاوليت" و"برانمج إبداع" وغريها... 
أمل حين الوقت اليوم إىل تقييمها وتزكيتها أو مراجعتها؟ وهنا السيد 
الرئيس احملرتم، أقف عند "خمطط املغرب األخضر" على سبيل 

، الذي ال ميكن ألي أحد أن ينكرجناحه. برانمج انجح، املثال
خمطط ارتقى مبسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام، 
وأبدع آليات مكنت من جعل مساحات زراعية كبرية منتجة 

ومسامهة يف ساللسل اإلنتاج. اليوم هذا الربانمج حيتاج إىل 
. وما دمتم أتكلم يقالتوجيه، للتثمني والتخزين والتصنيع والتسو 

عن الفالحة، أدعو هللا سبحانه وتعاىل، أن ميطر علينا السماء 
بلدك  يعبادك وهبيمتك وانشر رمحتك واحي مدرارا، "اللهم اسق

امليت"، "اللهم اسق عبادك وهبيمتك وانشر رمحتك واحيي بلدك 
امليت"، "اللهم اسق عبادك وهبيمتك وانشر رمحتك واحيي بلدك 
امليت"، "اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني". يف انتظار 
رمحة هللا سبحانه وتعاىل، ننتظر من احلكومة إعادة تفعيل صندوق 

اف. اجلفاف السيد الوزير، الذي مع األسف بدأان حماربة آاثر اجلف
 .نلمس آاثره يف املناطق القروية واجلبلية

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،

ال خيتلف اثنان يف أن اإلدارة العمومية هي املنزل الفعلي       
واحلقيقي ملختلف السياسات العمومية. نعم إدارة هلا مشروع 

نة، تروم حتديثها وجعلها أكثر جناعة. مت وبرانمج وخطط متواز 
  .التأسيس هلا منذ احلكومة السابقة

 
وابلتايل نؤكد على ضرورة التنزيل السريع واألمثل هلذه 
اخلطط ويف مقدمتها اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مع 
إرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها، ابإلضافة إىل كل التدابري 

وال سيما إعادة انتشار املوظفني، الرتقي على أساس واإلجراءات 
املردودية واإلنتاج، تفعيل اإلدارة الرقمية، التدبري املبين على 
النتائج، تفعيل أسلوب التعاقد مع اإلدارات كأسلوب عصري 
وفعال ينزع إىل اإلنتاج واملردودية، حماربة ظاهرة املوظفني األشباح، 

سني ة بني القطاعني العام واخلاص، حتتفعيل القانون املنظم للشراك
وختليق أسلوب استقبال املرتفقني واملواطنني، اإلصالح الشمويل 
ألنظمة التقاعد، إننا حضرات السيدات والسادة، نريد إدارة 

 .انجعة مضيافة مسهلة للولوج إىل اخلدمات العمومية
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 السيد الرئيس احملرتم،
 حضرات السيدات والسادة،

مشروع قانون املالية الذي نناقشه اليوم إبجراءات لقد حفل       
املهمة على املستوى اإلجتماعي، حظي فيه قطاع التعليم 
ابلنصيب األوفر، وحنن ال يسعنا إال أن نثمن املسار الذي يؤطر 
هذا القطاع وما تضمنه من مبادرات، فاألمر ال يتعلق فقط مبجال 

ري. ايل البشإجتماعي، ولكن يتعلق ابستثمار يف الرأس امل
وابلتايل، فاألمل هو أن ننتقل من مرحلة تدبري اإلكراهات 
التقليدية اليت ال زالت ترخي بثقلها على هذا القطاع إىل أفق 
جديد يدخل فيه التعليم والتكوين املهين مرحلة تعزيز الدينامية 

 .اإلقتصادية والتنموية للبالد
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة،
قطاع الصحة كان دائما حيظى ابألولوية من خالل       

اإلعتمادات اليت مت ضخها يف ميزانيته، ومن خالل مناصب 
الشغل اليت يستفيد منها، لكن اخلدمات الصحية ال تقابل برضى 
املواطنني، كما أن مؤشرات الصحة مل تتحسن ابلشكل املطلوب. 

ع قطا وأتسيسا على ذلك ندعو إىل حوار وطين خاص هبذا ال
مبشاركة الفاعلني فيه لتشخيص الداء وإجياد الدواء املمكن ملعضلة 
الصحة يف املغرب، مطالبني بضرورة تفعيل اخلريطة الصحية اليت 
ستمكن من التقييم الدقيق حلاجيات كل منطقة فيما خيص املوارد 
البشرية والتجهيزات الطبية. كما ندعو ابملناسبة إىل ضرورة تقييم 

، حية ونظام املساعدة الطبية "راميد"، يف أفق تطويرهالتغطية الص
ألن احلاصل اليوم، حاصل اآلن يتجلى يف حصول املستفيدين 
على بطاقات دون أن يقابلها احلق يف اإلستشفاء، وهذه معادلة 
غري منطقية. هلذا نطالب من هذا املوقع أن تصبح بطاقة "راميد" 

يف كل  ريض أن يعاجلمثل بطاقة التعريف الوطنية، تسمح لكل م
 .جهات املغرب

 حضرات السيدات والسادة،
إن دعوتنا إىل تقييم خمتلف الربامج واإلسرتاتيجيات       

واإلستثمارات، وربطها ابألثر والنتيجة املطلوبة، مرده إىل مدى 
اإلنعكاس املباشر لكل هذه اجلهود على اجلانب اإلجتماعي، وال 

طالة نسبا مقلقة وعلى حماربة البسيما حماربة الفقر الذي يسجل 
وإنعاش التشغيل، الذي يسجل بدوره مؤشرات غري مطمئنة، 
وعلى ردم التفاواتت اإلجتماعية واجملالية اليت ال زالت مستفحلة 
بشكل كبري، نقدر ابلطبع جمهودات احلكومة يف هذا الصدد، 

ن  ولكننا نؤكد ابملقابل على ضرورة الربط بني اإلجراء والنتيجة، أل
كرامة املواطن يف هناية املطاف هي أمسى ما تتوخاه أي سياسة 

 .عمومية
 حضرات السيدات والسادة،

يف إطار تثمني الرأمسال البشري دائما، البد من التذكري       
ابلقاعدة املعيارية األساسية اليت تؤكد أبن اجملتمع ال ميكن أن 

تفع يؤكد ال ير يتطور ويبىن إال بشبابه، والواقع العنيد الذي 
من إمجايل عدد السكان  %43ابمللموس أن هذه الفئة تشكل 

ال زالت تعاين من صنوف متعددة من التهميش، وابلتايل فإن 
هذه الشرحية من اجملتمع اليت كانت حمط إهتمام ملكي، البد أن 

ة حتظى بسياسة شبابية متطورة جتعلها يف قلب الدينامية اجملتمعي
للشغل واحلق يف التعليم والصحة  من خالل تكوين مفضي

وأتسيس مقاولة. ويف هذا السياق، فإننا نطالب يف الفريق احلركي 
بتوفري مناطق صناعية يف كل جهة وكل إقليم الستيعاب الشباب 
وخلق فرص الشغل ودعم املبادرات وخلق مناخ سليم وحمفز 

 .لإلستثمار واالخنراط ابلتايل يف سياق الدورة اإلقتصادية
 يد الوزير احملرتم،الس

 السيد الرئيس،
 حضرات السيدات والسادة،
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إن طموحنا اليوم ال ميكن أن يستثين شرحية عزيزة من       
مواطنينا، وهي جاليتنا املغربية املقيمة ابخلارج، طموح يروم إىل 
إشراكها يف الرهاانت واألوراش اليت اخنرطت فيها بالدان، وهو 

عمل املتزايد هبا اإلهتمام املتزايد هبا والاألمر الذي ال يعادله سوى 
على حتصينها اهلواييت ومحايتها من كل أشكال التطرف، مثمنني 
ما يقوم به معهد حممد السادس لتكوين األئمة واملرشدات 
واملرشدين، آملني أن ميتد إىل خمتلف الدول األوروبية واإلفريقية 

ميز دوما ين امللتأطري شباب املهجر ترسيخا لقيم التسامح الدي
وأبدا للمغرب حتت الرعاية احلكيمة ألمري املؤمنني حامي امللة 
والدين والضامن لألمن الروحي لكافة املواطنني يف اململكة 
السعيدة. بنفس اهلاجس نتساءل ماذا أعددان لشرحية أخرى من 
املواطنني وهي الطبقة الوسطى اليت مل تستفيد من برامج ملموسة 

 تمعي؟ خنشى السيد الوزير، أن تنحدر هذه الطبقة إىللإلرتقاء اجمل
 .الطبقة ما دون املتوسطة

 حضرات السيدات والسادة،
لقد تقدمنا مبعية فرق األغلبية مبجموعة من التعديالت،       

وهي مناسبة نود من خالهلا تقدمي الشكر للسيد وزير املالية على 
علقة بعدم تلك املتتفاعله اإلجيايب مع هذه التعديالت وال سيما 

املساس ابلقدرة الشرائية للمواطنني ودعم املقاولة وتعزيز شروط 
 .التنافسية وتوطيد التوجه اإلجتماعي

 حضرات السيدات والسادة،
نؤكد أن هذه احلكومة مطوقة اليوم مبجموعة من الرهاانت       

واإلنتظارات واإللتزامات، نتمىن صادقني أن تكون السنة األوىل 
بداية اشتغاهلا إيذاان بتحقيق ما ميكن حتقيقه لفائدة املواطن من 

املغريب، مؤكدين أبن الثقة يف املستقبل والثقة يف اإلصالحات 
حتتاج إىل التعبئة اجلماعية ومشاركة كل الفعاليات، فنحن، 
حضرات السيدات والسادة، نتوفر على رأمسال مهم قوامه الرأمسال 

ها اإلستقرار وهي عوامل إذا استثمرانالبشري وكذا فضيلة الثقة و 
 .اإلستثمار األمثل سنحقق املبتغى والنمو املنشود لبالدان

 السيد الرئيس، ختاما،
 السيد الوزير،

 حضرات السيدات والسادة،
أود السيد الرئيس، أن أؤكد لكم أن الفريق احلركي كامتداد       

 حلزب احلركة الشعبية اليت بفضل نضاهلا إىل جانب نضال الغيورين
على هذا الوطن ننعم اليوم حبرية التعبري والتعددية احلزبية 
والسياسية. أقول أن الفريق احلركي ال ميكن إال أن يكون مع كل 

  ء مغرب مستقر وآمن ومطمئن،اإلصالحات القادرة على بنا
         مغرب ال ميكن أن تنال منه أية مؤامرات كيفما كان نوعها 
ا أو منبعها، مغرب يكرم مجيع أبنائه ويؤسس ملستقبل نتقامسه مجيع

حتت القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره 
 .هللا

 تحضر قولة رجلوأخريا، امسحوا يل السيد الوزير، أن أس      
طبع التاريخ مبواقفه حني ذكر أنه ال ميكن أن نعّلم اإلنسان كل 
شيء لكن ابملقابل ميكن أن نساعده على اكتشاف األشياء 
بداخله، أكيد أن هناك أشياء مجيلة بداخلنا فلنسمح ألنفسنا 

 .شكرا على انتباهكم أيتما دي إيستما، تاتمنري ابكتشافها،
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، استنفذمت وقتكم كامال. ومنر       
، إىل 6191اآلن يف إطار مناقشة اجلزء األول من قانون املالية 

الفريق اإلشرتاكي، السيد الرئيس احملرتم السيد شقران فليتفضل 
 .مشكورا

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي
 م،شكرا السيد الرئيس احملرت 

  السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي ملناقشة       
، مناقشة 6191للسنة املالية  21.92مشروع قانون املالية رقم 

نرمي من خالهلا الوقوف عند جمموعة من القضااي اإلقتصادية 
ون من يف عالقة مبشروع القان واإلجتماعية، السياسية والثقافية

جهة، وارتباطا ابلتحوالت اهلامة اليت تطبع كافة مناحي احلياة 
ببالدان من جهة اثنية. مناقشة نبسط من خالهلا وجهة نظران 
خبصوص ما جاء به مشروع قانون املالية من إجراءات 
وإصالحات، من ابب مسؤوليتنا كطرف يف األغلبية احلكومية 

ي بواجب اإلخنراط املستمر واملسؤول يف بناء ومن منطلق الوع
الوطن وتسريع وترية اإلصالح وحتصني املكتسبات وفتح أبواب 

 .األمل مشرعة أمام املستقبل اجلماعي لكافة املواطنات واملواطنني
حنن يف الفريق اإلشرتاكي، نعترب أن مناقشة القانون املايل       

 ألرقام واإلحصائياتليست ابلعملية التقنية القائمة على ا
واملناصب املالية فقط، بل فرصة ملناقشة السياسات العمومية يف 
جمال تدبري اإلقتصاد الوطين وخمتلف القطاعات احلكومية ومدى 
مالءمتها مع الربانمج احلكومي الذي صادقنا عليه، وخاصة مدى 

 .إستجابته النتظارات البالد وتطلعات املواطنات واملواطنني
وإذ نعرب يف البدء عن ارتياحنا لعدد من اإلجراءات والتدابري       

واإلصالحات اهلامة اليت جاء هبا مشروع قانون املالية، خاصة 
منها اعتبار دعم القطاعات اإلجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل 
وتقليص الفوارق اجملالية أولوية أساسية ضمن أربع أولوايت يرتكز 

 عن ارتياحنا لذلك، فإننا والشك من اببعليها املشروع، إذ نعرب 
النضال املستمر من أجل الدميقراطية والكرامة والعدالة 
اإلجتماعية، ومن منطلق مرجعيتنا كحزب اشرتاكي، ال ميكن إال 
أن نضع النقط على حروف بعض املتغريات واإلكراهات الواجب 

ت، اليت ااإلنتباه إليها وحماولة تداركها يف عالقة بعدد من اإلختيار 
نرى أن آاثرها قد تكون بعكس اإلصالح املراد منها، وهو ما 
سنتطرق إليه يف اآليت من هذه املداخلة برتكيز لضيق الوقت 

وابلنظر إىل أن عددا من املواقف عربان عنها أثناء مناقشة امليزانيات 
 .الفرعية
إن احلكومة وهي هتدف من خالل مشروع قانون املالية       
إىل حتقيق معدل منو الناتج الداخلي اخلام بنسبة  6191لسنة 
من الناتج الداخلي  %4، وتقليص عجز امليزانية إىل 4,6%

اخلام، مؤسسة ذلك على فرضية حتدد توقع حمصول زراعي من 
ومتوسط سعر غاز البوطان يف  ،مليون قنطار 21احلبوب يبلغ 

أبهنا  دوالر أمريكي للطن، واحلكومة هتدف إىل ذلك، نعترب 411
تعاطت بعقالنية وموضوعية مع اإلمكاانت املرتبطة ابلظرفية 
الوطنية والدولية، لوال أن املتغريات األخرية على مستوى ما تشهده 
الساحة الدولية من توثرات خاصة مبنطقة اخلليج والشرق األوسط 
من جهة، وأتخر سقوط األمطار من جهة اثنية، األمر الذي 

يكون مسألة وقت فقط، جيعلنا أمام واجب نسأل هللا عز وجل أن 
التفكري اجلماعي أغلبية ومعارضة يف سبل متنيع بالدان، وجعلها 
يف منأى عن أي أتثر سليب أبوضاع غري منتظرة قد تطبع املرحلة 

 .املقبلة ال قدر هللا
لقد جتنبت بالدان يف مناسبات عديدة عددا من اهلزات اليت       

، سواء منها األزمة املالية العاملية، أو ما عرفتها عدد من البلدان
مسي ابلربيع العريب وتبعاته على املنطقة أو غريمها، بفضل 
اإلمكاانت احملققة طيلة سنوات من النضال، وبفضل اختيارات 
مسؤولة طبعت ابخلصوص العقدين األخريين من الزمن، وكذلك 

ملسؤول ا بفضل حلمة وطنية هي عنوان حلكمة يف التدبري والتعاطي
مع القضااي الكربى للوطن ابلرغم من كافة اإلشكاالت 

اليت مل تكن يوما حاجزا دون البالد  واالجتماعية االقتصادية
 .والتغيري واإلصالح

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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صوص خبإننا يف الفريق اإلشرتاكي نعرب أن التوجه العام لبالدان       
يف تنويع شركاء االقتصاديني سيكون مبثابة صمام أمان يقينا من 

،  التقلبات اليت قد متس بعض الشركاء فتنقص حدة التأثري السليب
كما أننا نراهن على أن السياسة امللكية الرشيدة، لتعميق البعد 
اإلفريقي يف خمتلف عالقاتنا لن يكون هلا إال األثر اإلجيايب على 

توايت السياسية واإلقتصادية. إن هذا الرهان يفرض خمتلف املس
علينا العمل بكثافة ومالءمة قوانني املالية مع هذا املستجد الذي 
ينبغي أن جتعل منه احلكومة أحد األولوايت احملفزة على تقوية 
قدرات كل القطاعات اليت نتعامل من خالهلا مع الدول اإلفريقية، 

عات مهيكلة القتصادان الوطين وأن جنعل منها قاطرة لربوز قطا
 .الداخلي

إن السياق الدويل واإلقليمي ينبغي مع ذلك أن ال حيجب       
عنا أوضاعنا الداخلية وما تقتضيه من تعامل صارم ومسؤول مع  
كل املظاهر اليت تعيق تطور بالدان، وذلك على صعيد التجاوب 

ات ئمع تطلعات خمتلف الفئات داخل اجملتمع وخاصة منها الف
الشعبية اهلشة والضعيفة، والقضاء على كل مظاهر الريع، وحماربة  
كل مظاهر الفساد، وإجناز اإلصالحات الكربى يف اجملاالت 
احليوية خاصة منها ورش إصالح التعليم وتقوية قدرات اخلدمات 
الصحية، وتوفري الشغل والسكن الالئق وتقدمي خدمات مرفقية 

ا إىل غري ذلك من ما نعتربه أساسيجيدة وختليق احلياة العامة، 
 .إلعادة الثقة للمواطن املغريب للشأن العام

وارتباطا ابلقانون التنظيمي للمالية، وما جاء به من       
مستجدات وإصالحات هامة، فإن دوران الرقايب ال شك ميتد 
عمليا ملراقبة أوجه صرف األموال العمومية مبختلف القطاعات، 

ة بنا كنواب وهو منوط بنا كنواب، وهو ما مراقبة بعدية منوط
نضعه نصب أعيننا كفريق إشرتاكي، منوط بنا ضرورة تفعيلها 
مبنأى عن أي انتظارية مرتبطة بعمل اجمللس األعلى للحساابت أو 
مفتشيات القطاعات احلكومية وذلك من منطلق الوعي بتكامل 

دمة خ عمل املؤسسات مجيعها لتفعيل مبدأ املسؤولية واحملاسبة
 .للمصلحة العليا للوطن

إن األمر هنا، مبا هو حتصني خليار اإلصالح يستمد أمهيته       
من الوعي التام أبن أحد أسس البناء الدميقراطي ببالدان يكمن 
يف تفعيل القانون، ومراقبة أوجه صرف املال العام، واحرتام دفاتر 

 لعموميةللمالية االتحمالت املتعلقة ابلصفقات العمومية محاية 
وهو ما عمل الفريق اإلشرتاكي بشأنه على التقدم مبقرتح قانون، 
األول يهم هيئة قضااي الدولة من أجل ترسيخ احلكامة القانونية 
اجليدة داخل املرافق العمومية، لوقايتها من املخاطر واألخطاء 

 ينالقانونية اليت عادة ما تكبد ميزانية الدولة الشيء الكثري؛ والثا
ة يقضي مبنع تعدد األجور والتعويضات يف اهليئات الرتابية واملهني

املنتخبة واملؤسسات الدستورية واإلدارية، ترشيدا للنفقات العمومية 
من جهة، وختليقا للحياة السياسية يف إطار احلكامة اجليدة من 

 .جهة اثنية
إن الفريق اإلشرتاكي، يعي جيدا أن رفع حتدي اإلصالح       

كافة اجلوانب املشار إليها سابقا، رهني بقدرة مؤسساتنا على   يف
 الفعل املبين على الرؤية اإلسرتاتيجية، والتخطيط اجليد، واملمارسة

االندماجية اليت ال حتول القطاعات الوزارية إىل وحدات منفصلة 
عن بعضها البعض، وكذا جعل اهلدف األمسى هو حتقيق العدالة 

ق . فنحن نعترب أنه ال ميكن لبالدان أن حتقاجملالية واإلجتماعية
التنمية الشاملة دون عدالة جمالية تكسر اختالف وترية التنمية بني 
خمتلف اجلهات، وعدالة إجتماعية تقلص الفوارق بني الفئات 
اإلجتماعية املختلفة، ودون إعمال مبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة، 

اف وستبقى هذه األهدواعتماد سياسة متكاملة موجهة للشباب. 
شعاران املركزي الذي نتعامل من خالله مع املبادرات احلكومية، 

 .ومنها مشروع قانون املالية الذي نناقشه حاليا
إن قراءتنا ملشروع القانون املايل، تنطلق من مرجعيتنا        

ا  كدميقراطيني إشرتاكيني حداثيني، وهي املرجعية اليت تفرض علين
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األغلبية احلكومية، أن ندفع يف اجتاه تقوية كأحد مكوانت 
وتعميق البعد اإلجتماعي، ملا له من أتثري مباشر على املعيش 
اليومي للمواطنات واملواطنني. فنحن نعترب أن هذا التوجه هو 
الكفيل مبنح مصداقية أكرب ملختلف السياسات العمومية اليت 

د الذي املسدو  ننتهجها، دون أن مينعنا ذلك من اإلعرتاف ابألفق
نسري إليه نتيجة النموذج التنموي الغري املنتج، والذي دعا صاحب 

 .اجلاللة، إىل إعادة النظر فيه
إن النموذج التنموي الذي نبتغيه وننشده، ال ميكن أن يكون       

إال منوذجا تنمواي مندجما ملختلف الفئات اإلجتماعية يف صريورة 
هتميش، وال ميكن أن يكون إال اإلقتصاد الوطين، دون إقصاء أو 

منوذجا موزعا بشكل عادل على خمتلف جهات اململكة، ومنتجا 
ملناصب الشغل، وموفرا حلماية إجتماعية عادلة، موزعة حسب 
 احتياجات الفئات املعنية. ولنا يف جتربة اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات
 الشعبية، يف تدبري الشأن احلكومي انطالقا من حكومة التناوب
بقيادة أخوان اجملاهد عبد الرمحان اليوسفي، مرتكزات صلبة 
شكلت أرضية إلصالحات بنيوية ال تزال مستمرة إىل اليوم. كما 
شكل برانجمنا اإلنتخايب يف هذا الصدد، ربطا بينما حتقق وما جيب 
 اإلسراع ابلقيام به ارتباطا ابلتفكري يف املشروع التنموي املناسب

 .ملغرب اليوم والغد
ولعل أحد أسس هذا النموذج التنموي البديل، هو حتمل       

 املسؤولية يف جمال تشخيص اإلختالالت، اليت تعيق تطور اقتصادان
رغم األوراش الكربى املفتوحة، وعلى رأسها ورش اإلصالح 
السياسي الذي يستلزم أوال وقبل كل شيء، توفر اإلرادة السياسية 

ية، حىت وتعبئة كل الفئات اإلجتماعاحلقيقية القادرة على استثمار 
نقطع الطريق على أي توجه حنو زرع اليأس وتعميم التشاؤم وبروز 

 .التطرف
 السيد الرئيس،

إن جمموعة واسعة من التدابري املالية املزمع اعتمادها، تنسجم       
بشكل كبري مع تصوران كفريق اشرتاكي. ولذلك فإنه ال ميكن إال 

ضرين يف نفس الوقت، أن أي سياسة ال أن ندافع عنها، مستح
 يصل أتثريها اإلجيايب إىل الفئات املتضررة واملعنية، ال ميكن إال أن

 .تعود سلبا على أداء األغلبية احلكومية
وبقدر ما نثمن التوجه العام ملشروع القانون املايل، بقدر ما      

ر أهنا ايلزمنا اإلدالء ببعض املالحظات اليت نعتربها جوهرية ابعتب
 متس صميم السياسات العمومية اليت تنتهجها احلكومة، واليت نعترب

حنن كفرق لألغلبية احلكومية مبجلس النواب مسؤولني عنها أيضا. 
إننا كفريق اشرتاكي، نعترب أن ما يلزم الوقوف عنده انطالقا من 

 :مرجعيتنا، هو االنطالق من عنصرين أساسيني
املنتج واملدمج ملختلف الفئات  النموذج التنموي :أوال      

االجتماعية وخمتلف اجلهات يف صريورة اإلنتاج، ابعتبار أن 
النموذج احلايل مل يعد قادرا على حتقيق أهداف التنمية الشاملة 
رغم االستثمارات العمومية الكبرية، إنه منوذج ال يستجيب 
النتظارات الشعب املغريب وحقه يف خدمات اجتماعية تليق به، 

ل يؤدي إىل مزيد من الفوارق االجتماعية ويوسع من هامش ب
 الفقر؛
الرعاية االجتماعية املتكاملة العادلة واملنصفة، وهي  :اثنيا      

 الرعاية اليت كنا دائما وسنبقى مدافعني عنها، إننا نريد تطبيق رعاية
اجتماعية قائمة على احلقوق األساسية للمواطن يف التعليم 

والسكن الالئق وغريها، لذا فإن كل السياسات  والصحة والشغل
العمومية ينبغي أن تصب يف هذا االجتاه وجيب أن يعكس القانون 
املايل ذلك، مثلما ينبغي العمل كذلك على وضع سياسات جتعل 
شرائح واسعة داخل اجملتمع تستفيد من األوراش الكربى اليت 

هيكل يف ري املتعرفها بالدان، وذلك ابلعمل على دمج القطاع الغ
النسيج االقتصادي الوطين املنظم. مثلما جيب التعاطي مع واقع 
أن بالدان تعرف اقتصادا عصراي قائما على وسائل التدبري احلديثة 
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إىل جانب قطاعات اسرتاتيجية ال تزال تعتمد على العوامل 
الطبيعية واملناخية أساسا بكثري من التفكري واإلبداع، فالفالحة 

 أمهيتها يف نشاط االقتصاد الوطين رهينة ابلتساقطات مثال حبكم
املطرية وبشكل ال ميكن معه إال أن يبقى اقتصادان غري خمطط له 
بشكل أفضل، وهو ما يفرض علينا الرفع من نسبة مسامهة 
العناصر الغري املرتبطة ابلفالحة يف االقتصاد الوطين، ونفس األمر 

   وامل هينا هو اآلخر بعينطبق على قطاع السياحة الذي يبقى ر 
 .ال نتحكم يف جزء كبري منها

 السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
إننا يف الفريق االشرتاكي نعترب أن التوجه العام الذي يتحكم       

يف مشروع قانون املايل وفق التقارير املرفقة به أنه فعال ذو طابع 
أن ذلك ال مينع من االعرتاف بضرورة توحيد فهمنا  اجتماعي، إال

للطابع االجتماعي، فالبعد االجتماعي ال يعين فقط تضخيم 
ميزانية قطاع معني كالتعليم والصحة مثال وهو عمل حممود 
ومطلوب، ولكن يعين مدى استفادة الفئات الضعيفة من 
السياسات العمومية هلذه القطاعات وبنفس املنطق نقول إن 

ديث عن تطبيق رؤية اسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية احل
والتكوين والبحث العلمي، مسألة يف غاية األمهية. ونتساءل عن 
دوران كربملان ينبغي أن يناقش هذه االسرتاتيجية ويطلع على 
تفاصيلها بل وحيدد مسار اإلصالح املتعلق هبذا الورش بكل 

 .مسؤولية وطنية
ل ريق االشرتاكي، نراهن كثريا على أن مستقبكما أننا يف الف      

املغرب قائم على السياسات اليت سنبلورها للشباب، إنه الشرحية 
األوسع يف اجملتمع املغريب، فال ميكن أن نبقى دون اسرتاتيجية 
بقدر طموح هذا الشباب وحقه يف بناء وطنه ابالخنراط يف كل 

 حة، وشغل،اجملاالت ذات الصلة ابهتماماته من تعليم، وص

ورايضة وغريمها... وابلتايل نعترب أية اسرتاتيجية ستكون قطاعية 
سيكون مآهلا الفشل إذ يلزم اعتماد االلتقائية واملنهجية املوحدة 

 .حىت يتم حتقيق النجاعة املطلوبة
إن هذا الورش جيب أن يكون فرصة لبلورة سياسة موجهة       

 واإلحباط، واالهتمامللشباب، قائمة على أساس حماربة اليأس 
األكرب كذلك مبجال الطفولة اليت تعترب ركيزة شباب الغد. كما 
أننا يف الفريق االشرتاكي، نعترب أن إعداد القوانني املالية يقتضي 

تلك  خاصة إعادة النظر يف طريقة تقدمي األرقام واإلحصائيات
اسة ياملتضمنة يف التقارير املرفقة مبشروع القانون املايل. إن الس

املالية الناجحة تقتضي التوفر على قاعدة معطيات مضبوطة 
وحقيقية لفهم الوضع اإلجتماعي بصورة أفضل وأوضح، فاألرقام 
اليت يتم تقدميها تبقى أرقاما جمردة وليس هلا أي معىن إذا مل تكن 
تعكس الواقع احلقيقي. فمثال ال ميكننا أن نفهم جيدا، كيف تتم 

 ليات الدعم اإلجتماعي ألن األرقام ال تبنياالستفادة من خمتلف آ
ذلك، مادام أنه يتم تقدميها بطريقة منفصلة عن بعضها البعض 
ومرتبة حسب اجملاالت، بينما قد يتعلق األمر بنفس األشخاص 
الذين يستفيدون من كل اجملاالت وهو ما يؤدي إىل تضخيم عدد 

نفسها  هياملستفيدين، واحلال أن األمر يتعلق حباالت مكررة و 
 .املستفيدة من كل جمال أو آلية للدعم اإلجتماعي

إن مشروع القانون املايل، ينبغي أن يكون أيضا فرصة للتغلب       
على خمتلف العوائق من قبيل إدماج املرأة، وعوائق إصالح اإلدارة 
والنظام اجلبائي وآلية التمويل والنظام البنكي ووضعية املقاوالت 

رص وخاصة العوائق اليت تقف يف وجه توفري ف الصغرى واملتوسطة
الشغل، وحنن يف انتظار املخطط الوطين للنهوض ابلشغل الذي 
ال نريده خمططا قطاعيا ينضم إىل ابقي املخططات القطاعية ولكن 
ورشا جامعا ومندجما بني كل القطاعات احلكومية حىت حيقق الغاية 

 .املرجوة منه
 السيد الرئيس احملرتم،
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إن مشروع القانون املالية، ابلرغم من نفحته اإلجتماعية،       
وابلرغم من اجملهود املبذول يف جوانب متعددة ويف قطاعات 
خمتلفة، يقدم بعض اإلجاابت فقط لواقع اجتماعي واقتصادي 
 بنقائص كثرية وابنتظارات شعبية وفئوية كبرية. لكننا واعون أبن

رة بالدان قائمة، وأبن قاطإرادة النهوض اإلقتصادي واإلجتماعي ب
اإلصالح تشق طريقها ابلرغم من عدد من العقبات والصعوابت 
الذاتية واملوضوعية، واعون أبن مغرب اليوم ليس هو مغرب 
األمس، واعون أبن األساس صلب، وأبن الدعامات األساسية 

م ملغرب الغد ال ميكن إال أن تتجسد يف تعليم وتربية جيدين يف سل
 .م، يف مغرب احلق والقانوناجتماعي دائ

إننا يف اإلحتاد اإلشرتاكي إذ حنيي جتاوب احلكومة مع العديد       
من التعديالت اهلامة اليت تقدمنا هبا رفقة فرق األغلبية، خاصة ما 
يتعلق ببعض اإلجراءات ذات العالقة ابلقدرة الشرائية للمواطنني. 

نا إليه تطرقوإذ سنصوت لصاحل امليزانية كتحصيل حاصل ملا 
أعاله، فإننا ال بد أن نؤكد على أن اإلصالح، أي إصالح ال 
ميكن أن ينجح إال بتحمل كل فرد داخل اجملتمع مسؤوليته كاملة،  
كل من موقعه وإمكانياته. وابحلديث عن املسؤولية الكاملة جندد 
ابملناسبة، حتية الشكر واإلحرتام والتقدير لقواتنا املسلحة امللكية 

الدرك امللكي واألمن الوطين والقوات املساعدة والوقاية وقوات 
املدنية، الساهرين على أمن واستقرار البالد بكل مسؤولية ويقظة. 
إننا إذ نناضل من أجل تعميم احلقوق بني كافة شرائح اجملتمع، 
فإننا نؤمن بضرورة حتمل الواجبات بنفس القدر كل من موقعه مرة 

 .أخرى وشكرا حلسن إنصاتكم
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد النائب عن الفريق اإلشرتاكي. ومنر اآلن       
إىل تدخل اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية، السيد النائب 

 .احملرتم السيد مجال كرميي مشكورا، فليتفضل
 :النائب السيد مجال كرميي

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدين الوزيرين احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم     

واإلشرتاكية، يف املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون 
. والذي نقاربه السيد الوزير، من منطلق وفائنا 6191املالية لسنة 

لى اإلمتثال الشديد عللمدرسة السياسية اليت ننتمي إليها وحبرصنا 
م ملا تستلزمه املصاحل العليا للوطن والشعب. متشبعني يف ذلك بقي

ومبادئ حزبنا القائمة على الروح الوطنية العالية، وعلى ضرورة 
التحلي أبقصى درجات النزاهة والصدق واألمانة وبتشبث راسخ 

د مبؤسسات وبثوابت األمة ويف احرتام اتم ملقتضيات الدستور وتقيي
 .صارم ابلقانون وهو ما دأبنا عليه منذ عقود وسنواصل

فبالرغم من التزامنا السياسي ضمن األغلبية احلكومية احلالية،       
فإن ذلك ال مينعنا من إاثرة االنتباه إىل بعض نواقص قانون املالية 
احلايل، يف أفق جتاوزها السيد الوزير احملرتم، عرب التعاون األساسي 

د من املؤسستني التشريعية والتنفيذية. وهي املناسبة اليت نؤكبني 
 خالهلا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية على يقيننا الصادق
أبن ما مت إجنازه من طرف وزرائنا يف القطاعات احلكومية سواء 
السابقة أو احلالية قد مت بكل نزاهة وروح تضحية ومسؤولية عالية 

 .اتوتفان ونكران ذ
 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين احملرتمني،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تعترب حلظة مناقشة مشاريع قوانني املالية من اللحظات       
ة يف الدميقراطية اليت ميارس فيها الربملان سلطاته التشريعية والرقابي

طيات عأعلى املستوايت، فامليزانية العامة ليست جمرد أرقام وم
إحصائية، وإمنا هي تعبري عن توجهات سياسية واقتصادية 
واجتماعية جيب علينا مجيعا أن حنرص من خالهلا على الدفاع 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

36 

وابستماثة على خمتلف القضااي العادلة جملتمعنا. وانطالقا من 
حتليلنا املستفيض للوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة يف 

 ...بالدان
 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب      
 :النائب السيد مجال كرميي

وعلى ضوء التطورات العميقة واملتسارعة، ويف حميطنا اإلقليمي       
والدويل الذي خيتلف جزئيا عن السياق السياسي الذي أعد فيه 

. فإننا نتطلع إىل أن يكون تنزيل قانون 6192قانون املالية لسنة 
ا حلكومتنا من أجل الوفاء حمكا حقيقي 6191املالية لسنة 

 إبلتزاماهتا، والتزاما ابلربانمج احلكومي الذي صوتنا له. ويف السياق
ذاته جيب أن ال ننسى السياق الدويل الذي جاء فيه هذا املشروع، 
إذ علينا أن أنخد بعني اإلعتبار التوثرات اجليوسياسية اليت حتدث 

ة اخلليج قيف حميطنا، وبصفة خاصة خمتلف التطورات يف منط
والشرق األوسط، وما قد يرتتب عنها من انعكاسات على وطننا، 
مما يفرض علينا مزيدا من اليقظة واإلنفتاح على فضاءات سياسية 
واقتصادية جديدة مثل روسيا، والصني، واهلند والعمل على 
التجدر أكثر يف أمريكا الالتينية والعمق اإلفريقي وخاصة 

 .وغريها  "CDEAO" ى مثلالتجمعات اإلقتصادية الكرب 
 السيد الرئيس،

يف سياق وطين  6191أييت مشروع القانون املايل لسنة       
يتسم ابستمرار تنامي وعي املواطنات واملواطنني حبقوقهم 
وحقوقهن، والحظنا كيف تفاعل الكثري من الفئات اإلجتماعية 
 مع مضامينه خاصة يف خمتلف مواقع التواصل اإلجتماعية. وحجم

إعداده ومناقشته يف خمتلف جلان  املرافعات واملطالب اليت واكبت
جملسنا املوقر، ومن كل أيضا من كل األطراف األخرى من فاعلني 
اقتصاديني واجتماعيني ومهنيني وغريهم. وإذ نستحضر أمهية 

، 6191اجملهود املايل املبذول يف مشروع القانون املايل لسنة 

نها ات اإلجتماعية اليت لطاملا حتدثنا عواهتمامه أكثر بدعم القطاع
إبسهام، وسنواصل ذلك إىل أن أنيت بنتائج إجيابية أكثر وفاعلية 
داخل جمتمعنا كقطاع التعليم، وعندما نتحدث عن التعليم 
نتحدث عن التعليم العمومي الوطين املثمر، وأيضا قطاع الصحة 

ل يف يالذي نقف اليوم لننوه ابملنجزات اليت كانت حاصل حتص
التجربة احلكومية السابقة واستمرت يف بداية الوالية احلالية وتعد 
من املنجزات اليت مل يسبق لنا أن حصلنا عليها منذ عقود. رغم 
حاجة هذا القطاع إىل ميزانيات أكرب وأكرب لكي يلعب دوره يف 
اإلطار اإلجتماعي الصرف. كذلك على مستوى التشغيل، وإن 

غيل الشباب والوقوف إىل جانب نتحدث عن التشغيل، تش
الشباب يف مغرب له ثروة كبرية أال وهي ثروة الشباب يف اهلرم 

 .الدميغرايف
 نعم السيد الرئيس،
 السيدين الوزيرين،

نعترب ذلك غري كايف، كل ما جاء يف الشق اإلجتماعي غري        
كاىف ألن اإلستجابة للتحدايت اليت تواجه بالدان خاصة يف جمال 

يل والتخفيف من حدة الفوارق اإلجتماعية والتفاواتت التشغ
اجملالية تعد كبرية. لذا علينا العمل مجيعا من أجل إقرار حقيقي 

ع للتوزيع للخريات بني مواطنينا ومواطناتنا، توزيع مبين على توزي
أساسي للناتج الداخلي اخلام اإلقتصادي لبالدان. ونعتقد هنا أن 

ق عة النيابية لتجاوز هذا الوضع ينطلاملدخل األساسي يف اجملمو 
من تقوية احلكامة الرتابية عرب إجناح ورش اجلهوية املتقدمة، اليت 
تشكل املخرج الناجع لتحقيق التنمية املنشودة مع التأكيد على 
اإلستمرار يف اإلصالحات الكربى املبنية على منوذج تنموي جديد 

 .وية قويةيضمن اإلندماج اإلقتصادي يف إطار أقطاب تنم
وابملوازاة مع ذلك، ندعو إىل استحضار النظرة الشمولية       

د واإللتقائية يف تنفيذ خمتلف السياسات القطاعية، وتسخري اجلهو 
من أجل إجياد التوافقات الضرورية لتحقيق مشروع جمتمعي تنموي 
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ملغرب الغد يعتمد كمدخل له كما أشران ونشري دائما على التعليم  
سية للتنمية يف خمتلف البلدان، والذي يزال ولألسف كركيزة أسا

الشديد، إصالحه اليوم يراود مكانه، كما نعترب أن اعتماد التشغيل 
عرب التعاقد يف هذا القطاع احليوي أمر سيزيد من تعميق أزمته، إذ 
رغم أمهية هذا املخرج يف إجياد حل مرحلي إلشكالية اخلصاص، 

شرتاكية من جدواه يف ظل عدم إال أننا نتوجس يف التقدم واإل
اإلستقرار اإلجتماعي والنفسي للمتعاقدين. كما أنه من زاوية 
نظران سريهن مستقبل البالد، ألن األمر يتعلق ابلتعليم والرتبية 
والتنشئة، والتنشئة اإلجتماعية هنا ألجيال، طفالت وأطفال اليوم 

ملستقبل ا هم شباب الغد وشاابت الغد، نساء ورجال الغد أيضا يف
 .القريب

 السيد الرئيس، 
لة، والبد عاليا اجملهودات املبذو  إننا يف اجملموعة النيابية نقدر      

حيمل يف طياته  6191أن نقوهلا جلعل مشروع القانون املايل لسنة 
 عن إنصات هذا النفس االجتماعي الذي نراه اليوم. إذ يعرب

عها كما نتفاعل ماحلكومة لنبض اجملتمع وله تطلعات إجيابية 
تتفاعل معها خمتلف املطالب االجتماعية، ال سيما مطالب 
التشغيل اليوم الذي هو أساس الكرامة وأساس العدالة 
االجتماعية، وابلتايل أي توجه يف املستقبل جيب أن يبىن على 
سياسة أساسيا اجتماعية تتجه حنو حل معضلة البطالة اليت تعترب 

 تمعنا األساسي. مث هذا التشغيل الذيإحدى بؤر التوتر داخل جم
حتدثنا عنه جيب أن يالمس السيد الوزير، حاملي الشواهد العليا، 
إصالح التعليم يعترب يف نظران أساس ضمان حقوق كثرية، حقوق  
كثرية من قبيل الولوج السلس ملختلف اخلدمات االجتماعية 

يتنا لأساسا منها أيضا الصحية بشكل اليوم نراه ال يناسب مسؤو 
السياسية كفرقاء سياسيني للنهوض أساسا بقطاعات إنتاجية 

 .وتنمية املقاولة اليت تعترب شريك أساسي يف حل معضلة التشغيل

كما نسجل اليوم أنه ال تزال قوانني املالية تسري يف اجتاه        
سنة، رغم طموحنا أن  91كما كان مسطر هلا منذ ما يزيد عن 

عىن للمالية أكثر استجابة ملعاجلة ذلك، مبيكون القانون التنظيمي 
أن هذه القوانني مل ترق بعد إىل قوانني املالية بنفس جديد وجريء 
يضمن العدالة االجتماعية كما نقوهلا مجيعا وننشدها مجيعا 

وم والعدالة اجلبائية والضريبية والعدالة اجملالية. فاملغرب إىل حدود الي
قط على متكاملة، وإمنا يعتمد ف مل يتوفر بعد على خطة اقتصادية

حتديد أولوايت ومسؤوليتنا هنا هي على األقل ضمان بلورة تفعيل 
هذه األولوايت. وإذ ننوه ابلتفاعل اإلجيايب للحكومة مع 
التعديالت اليت ختص سحب الزايدة يف الضريبة على القيمة 
املضافة على احملروقات وعلى وكالء ووسطاء التأمني، فإننا يف 

قابل نتأسف على الزايدة اليت مت إقرارها ابخلصوص، واجب امل
درهم،  111إىل  411التنرب على جواز السفر الذي ارتفع من 

وعدم األخذ بعني االعتبار بتعديلني جوهريني يهمان خلق شرائح 
مليون  1جديدة للضريبة على الشركات اليت حتقق أرابحا أكثر من 

ملسامهة يوم واجبها الوطين هو ادرهم كأرابح صافية، واليت أصبح ال
 بيف متويل التكاليف العمومية، يف حني يهم الثاين الرفع من تضري

املشروابت الغازية والعصائر االصطناعية اليت تستهلك بشكل 
 .مفرط مادة السكر املدعمة

د ويف املقابل، السيد الوزير احملرتم، سجلنا استمرار تقدمي املزي      
 كتدابري حتفيزية لدعم الدورة االقتصادية، ندعو يفمن التنازالت  

هذا الصدد، إىل تقييم موضوعي لألثر الفعلي هلذه اإلعفاءات 
اجلبائية، ودراسة آاثرها على القطاعات اليت تستفيد منها للوقوف 
على مسامهة فعلية، وجناعتها، وقدرهتا على خلق الثروة وترشيد 

نافسية اعية، واملسامهة يف تسوق الشغل، وحتسني املؤشرات االجتم
ح البد من مباشرة اإلصال اقتصادان الوطين. ولتجاوز هذا الوضع،

بية اجلبائي الضرييب لتحقيق العدالة االجتماعية وإقرار حتفيزات ضري
لفائدة الطبقة املتوسطة وإقرار عدالة أجرية، هنا ال بد من مراجعة 
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ير، ما السيد الوز  حقيقية ملنظومة األجور يف بلدان، كذلك ملاذا،
زلنا نفرض الضريبة على الدخل على معاش املتقاعدين علما أهنم 
أشخاص غري نشيطني؟ وهنا نرجو أن ننظر هلذه الفئة، وابلتايل 
إعفاءها من الضريبة على الدخل، كما نرجو مراجعة الضريبة على 
الدخل من أجل رفع األجور لتتناسب مع القدرة الشرائية لعموم 

  ألن الطبقة الوسطى ابتت تندحر إىل عتبة الفقر ونعلماملواطنني
 .مجيعا دورها االجتماعي والتضامين داخل اجملتمع

 السيد الرئيس، 
، هناك قضااي كربى يف 6191حنن بصدد مناقشة ميزانية       

موقع مساءلة جدية. ولعل آخرها كما ورد يف اخلطب امللكية 
 تنموي الذي ينهجه املغرباألخرية مدى جدوى وجناعة النموذج ال

منذ عقدين. يف هذا الصدد البد أن نسجل أن واقع املغرب حقق 
الكثري من املنجزات ويف جماالت عديدة بفضل تالحم القوى 
الوطنية واملؤسسة امللكية خاصة منذ جتربة التناوب التوافقي، مث 
قيام عهد جديد على مستوايت دمقرطة البالد، حقوق اإلنسان، 

 6199رأة، اإلنصاف واملصاحلة وصوال إىل دستور حقوق امل
 .ابملضامني املتقدمة

ويف هذا الصدد، نلتقي مع جاللة امللك، يف خطابه الداعي       
إىل ضرورة صياغة منوذج تنموي جديد، هذا النموذج التنموي 
الذي عليه أن يالمس خمتلف الشرائح اإلجتماعية من مواطنينا 

سجيل لقروي واحلضري. أيضا علينا أن نقوم بتومواطناتنا ابلعاملني ا
قاعدة اثبتة أال وهي استقاللية األحزاب السياسية واستقالل 
 قراراهتا بنظام احلكامة، والشفافية املطلقة يف تسيري هذه املؤسسات

لدورها داخل خمتلف اهليئات الدستورية. وابلتايل، اليوم هناك 
مع دورها داخل اجملترسالة أساسية لألحزاب السياسية يف لعب 

وأتطري املواطنني، ولعبها دور تنموي أساسي من خالل تواجدها 
 .يف خمتلف الفئات املنتخبة

 :السيد رئيس اجللسة

 .اختم السيد الرئيس، استنفدمت الوقت      
 :النائب السيد مجال كرميي

هنا أتوقف ألشري أن الشباب اليوم، من داخل اهليئات       
جيب أن حيظى ابلعناية الالزمة. علينا أن نتجه  السياسية أيضا،

حنو سياسات واقعية من أجل الشباب، من أجل مستقبل البالد، 
ات  ورأينا مجيعا الفرحة الكربى للشباب ببلوغ منتخبنا الوطين لنهائي

كأس العامل يف روسيا. الشباب تواق للفرحة، إلجناز كله محاس  
صاحله ه برامج أساسية ختدم مكله إرادة، ابلتايل علينا أن نبلور ل

 .من أجل مصلحة الوطن. شكرا لكم السيد الرئيس
 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الرئيس. وآخر تدخل للسيد النائب احملرتم       
 .السي عمر بالفريج يف دقيقتني، فليتقدم مشكورا

 :النائب السيد عمر بالفريج
 السالم عليكم،

ة واحد من أهم مشاريع القوانني اللي  جوج دقائق ملناقش      
كتجي يف السنة التشريعية، هادشي اللي عطاو لينا. هذا دليل 
جديد على أن هذه األغلبية ما كتآمنش ابلدميقراطية وال كتآمن 

راه الدميقراطية ماشي غري  .calculette بواحد الدميقراطية دايل
كن لو مي اللي وصل األول فاإلنتخاابت وال اللي شكل أغلبية،

حيكم ويقمع اآلخرين. الدميقراطية احلقة هي اللي عندو األغلبية 
ميكن لو حيكم، طبعا خصو حيكم، ولكن ولكن كيسهر كذلك 
على ضمان املعارضة واألقلية احلق يف الكالم واحلق يف التعبري. 
اليوم هاذ احلكومة وهاذ األغلبية كتقمع اآلراء املختلفة، ماشي 

احلكومة، هاذ األغلبية كتعتقل يف الناس،  علي أان دااب. هاذ
اعتقلت الناس يف الريف، اعتقلت يف زاكورة، كتعتقل يف مجيع 
أجناء الوطن. الناس اللي عندهم آراء خمتلفة كتعتقلهم. نرجع 
للربملان، حىت يف الربملان أش غيقولو دوك الناس اللي يف الشارع 
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 6تيوه اين عطياللي ما عندمهش الوقت ابش يتكلمو. انئب برمل
 .دقايق ابش يناقش القانون املايل، ماشي مشكل

فيما خيص مناقشة هذا القانون، هو قانون االستمرار وغري       
عادل. ولكن مع األسف كنتأسف، ما ميكنش يل انقشو فجوج 
دقائق، ما مينكليش نناقش أان فجوج دقايق هاذ القانون اللي هو 

 قانون كبري. 
املغاربة يتوجهو ملنابر أخرى من أجل فكنطلب من 

االستماع لرأي خمتلف. رأينا، مقرتحاتنا البناءة، بناءة للمغرب، 
مغرب أفضل، املغرب حنا كنظنو  مقرتحاتنا من أجل مغرب آخر،

أبن املغرب اليوم حمتاج لعقد إجتماعي جديد، حمتاجني للتعاقد 
ثقافة  ة،وعقد اجتماعي جديد، حمتاجني خنرجو من ثقافة اهلمز 

اهلمزة السائدة وندخلو يف واحد الثقافة اللي تكون مجيلة، ثقافة 
التضامن العادل بني األجيال، التضامن العادل بني األجيال، 

 .والسالم عليكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد النائب. قبل رفع اجللسة، أذكر اجمللس املوقر       

ة غد إن شاء هللا اخلميس، على الساعة الثالثابجللسة العمومية يوم 
بعد الزوال، ختصص لرد السيد وزير اإلقتصاد واملالية، والتصويت 

ورفعت  .على اجلزء األول من مشروع قانون املالية. شكرا للجميع
 .اجللسة

 


