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        ةةةةالثانية عرش الثانية عرش الثانية عرش الثانية عرش     اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 دج*رب 8( 1437 صفر 26الثال:ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
مث  لرئHس اGلس، اخلليفة اBٔول ،محمد اBٔنصارياملس�شار الس?يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .شامش، رئHس جملس املس�شار�ن �ن كميالس?يد عبد احلاملس�شار 
ادسة ثالث ساXات، ٕابتداء من الساXة العارشة واUقRقة الس :التوقRتالتوقRتالتوقRتالتوقRت

  .صبا[ا ةعرش 
، تقدمي تقر�ر جلنة املالية والتخطيط والتمنية إالقaصادية - ::::^دول اBٔعامل^دول اBٔعامل^دول اBٔعامل^دول اBٔعامل

 iن الفرقاوكذU لرشوع يف املناقشة العامة من.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

    ::::الس?يد محمد اBٔنصاري رئHس اجللسةالس?يد محمد اBٔنصاري رئHس اجللسةالس?يد محمد اBٔنصاري رئHس اجللسةالس?يد محمد اBٔنصاري رئHس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....الم Xىل ٔ�رشف املرسلنيالم Xىل ٔ�رشف املرسلنيالم Xىل ٔ�رشف املرسلنيالم Xىل ٔ�رشف املرسلنيsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والس

تطبيقا }~س?تور، و}لقانون التنظميي }لاملية والنظام اUاyيل Gلس 
املس�شار�ن، خيصص جملس املس�شار�ن اليوم هذه اجللسة لالس?�ع ملقرر 
جلنة املالية والتخطيط والتمنية �قaصادية لتقدمي تقر�ر ا}لجنة حول مرشوع 

، و}لتدyالت العامة }لفرق 2016الية }لس?نة امل 70.15قانون املالية رمق 
  .واGموXات الربملانية

س�ٔعطي اللكمة }لس?يد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ،وبداية
�قaصادية لتقدمي تقر�ر ا}لجنة حول مرشوع قانون املالية وذi يف [دود 

  .دقRقة فليتفضل مشكورا 15

        ::::املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي مقرر ا}لجنةاملس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي مقرر ا}لجنةاملس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي مقرر ا}لجنةاملس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي مقرر ا}لجنة
        sسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحمي

امحلد � والصالة والسالم Xىل موال� رسول هللا وXىل �ٓ� وحصبه الطيبني امحلد � والصالة والسالم Xىل موال� رسول هللا وXىل �ٓ� وحصبه الطيبني امحلد � والصالة والسالم Xىل موال� رسول هللا وXىل �ٓ� وحصبه الطيبني امحلد � والصالة والسالم Xىل موال� رسول هللا وXىل �ٓ� وحصبه الطيبني 
        ....الطاهر�نالطاهر�نالطاهر�نالطاهر�ن

    . . . . شكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHس
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Xىل ٔ�نظار جملس?نا املوقر نص التقر�ر ا�ي ٔ�Xدته 

ية والتخطيط والتمنية إالقaصادية، مبناس?بة ا�هتاهئا من دراسة جلنة املال 
  .، واملوافقة Xليه معدال2016}لس?نة املالية  70.15مرشوع قانون املالية رمق 

و}لتذكري، فٕان ا}لجنة رشعت يف دراسة مرشوع قانون املالية املذ¡ور 
طوال اج�Xا م 11، وعقدت sش�ٔنه 2015نونرب  17ابتداء من يوم الثال:ء 

دج*رب  3نونرب و يوم  27و 26و 25و 24و 23: وفق التوارخي التالية
 .ساXة معل 44، حRث اس?تغرقت ما يناهز 2015

وامسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�تو^ه ¨لشكر والتقد�ر }لس?يد�ن الوز�ر�ن 
الس?يد محمد بوسعيد وز�ر إالقaصاد واملالية والس?يد ٕادر�س اBٔزيم 

Uى الس?يد وز�ر �قaصاد واملالية امللكف إالدر�يس الوز�ر املنتدب 
¨ملزيانية، ومجيع مدراء ؤ�طر وزارة �قaصاد واملالية Xىل املعطيات 
إالقaصادية وإالج�عية املتنوXة واملعززة ¨لعديد من اBٔرقام والتوضيµات 
وإالحصائيات اليت سامهت sشلك ٔ�سايس يف حتسني ظروف م*اقشة 

ءة مضامRنه والوقوف Xىل حمتو½ته، حRث ساد مرشوع قانون املالية وقرا
ء خمتلف مرا[ل دراسة هذا نوع من التوافق إالجيايب والتعاون املمثر ٔ�ثنا

  .املرشوع
وال تفوتين الفرصة لتقدمي ٔ�yلص عبارات الشكر والتقد�ر }لس?يد ر[ال 
املاكوي رئHس ا}لجنة احملرتم Xىل حسن Ãس?يريه وتدبريه Bٔشغالها، و}لسادة 

ات املس�شار�ن ا��ن ٔ�سهموا يف م*اقشة مرشوع القانون �لك والس?يد
^دية ومسؤولية رمغ الضغط الزمين وإال¡راهات الناجتة عن تعدد الو:ئق 
وكرثة التقار�ر املصاحÊة لهذا ملرشوع، واليت يتطلب إالطالع Xلهيا وقaا 

  .زم*يا ٔ�طول
 Gىل اX مجيع الطامق إالداري }لجنة iشكر كذ�هودات اليت وٕاىل ^ا�هبم ٔ

  .يبذلوهنا من ٔ�^ل Ãسهيل معل السادة املس�شار�ن يف ٔ�حسن الظروف
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن م*اقشة مرشوع قانون املالية ٔ�مام جملس?نا املوقر، 
Ïك�يس طابعا ممتزيا ¨لنظر ٕاىل Ïر¡يبة اGلس اليت تضم ذوي اخلربة واملعرفة 

ديني والفاXلني إالج�عيني يف جماالت مaعددة، من ممثيل الفاXلني إالقaصا
والغرف املهنية وم*تخيب امجلاXات احمللية، وامجلاXات الرتابية، اBٔمر ا�ي 
�شلك ال حماÔ قمية مضافة حقRقRة يف جمال توجRه الس?ياسات العمومRة يف 

  .خمتلف مRاد�ن التمنية
وي�ٔيت هذا املرشوع قانون، بعد اس?تكامل املسلسل �نتÕايب لهذه 

ا�ي اكن �ٓخره انتÕا¨ت جملس املس�شار�ن يف ٕاطار تزنيل الس?نة، و 
اBٔحاكم اUس?تورية، وكذا تفعيل اجلهوية املتقدمة اليت تعطي }لجامXات 
الرتابية دورا حمور½ ٕاىل ^انب اUوÔ من ٔ�^ل حتقRق التمنية �قaصادية 
و�ج�عية لبالد�، فضال عن تفعيل إالصالح الهيلكي املتعلق ¨لقانون 
التنظميي لقانون املالية ا�ي يفaح �ٓفاقا ^ديدة لتµديث اBٓليات التدبريية 

  .}لاملية العمومRة
عد �ٓخر مرشوع قانون املالية يف معر احلكومة احلالية ¨لنظر كام يُ 

لزتام*ه مع �ٓخر س?نة من الوالية ال�رشيعية التاسعة، وا�ي يطرح معها 
التزنيل الفعيل لßٔحاكم حتد½ت تفعيل الرب�مج احلكويم واس?تكامل 

  .اUس?تورية
    الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

        الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املعروض Xىل  2016ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالية لس?نة 
�نظار�، �س?متد مرجعيته من التوجهيات امللكRة السامRة املتضمنة يف خطب ٔ

Ôيد، وا�¡رى  ^الGمبناس?بة ا�¡رى السادسة عرش لعيد العرش ا àامل
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الثانية والس?تون لثورة املà والشعب، وكذا اخلطاب املليك ا�ي ٔ�لقاه 
^اللته مبناس?بة افaتاح اUورة اBٔوىل من الس?نة ال�رشيعية اخلامسة من 

مج الوالية ال�رشيعية التاسعة، فضال عن �لزتامات الواردة يف الرب�
  .احلكويم

ومن âة ٔ�خرى، ذ¡ر الس?يد الوز�ر ٔ�ن الس?ياق العام ٕالXداد مرشوع 
^اء مضن س?ياق دويل �متزي بتحسن توقعات اãمنو  2016قانون املالية لس?نة 

مما �سامه يف  ،�قaصادي العاملي و�روز بوادر انتعاش اãمنو مبنطقة اBٔورو
�سعار املواد البرتولية Ïزايد الطلب اخلارæ املو^ه لبالد�، وكذا Ïراجعٔ.  

�ما خبصوص الس?ياق الوطين، فقد متزيت مؤرشاته مبا ييلٔ:  
�س?تقرار الس?يايس؛ -  
القدرة Xىل احلفاظ Xىل وثرية إالصال[ات املتعددة اBٔبعاد حتت  -

  القRادة الرش?يدة جلالÔ املà محمد السادس حفظه هللا؛
قRق Ïمنية âوية مواصî مسلسل ٕارساء اجلهوية املتقدمة هبدف حت  -

  وحملية م*دجمة؛
حتسني وضعية �قaصاد الوطين من yالل مواصî اس?تعادة  -

اقaصادية وارتفاع وثرية اãمنو �قaصادي وحتسني القدرة -التواز�ت املا¡رو
الرشائية لßٔرس، مما جعل اãمنوذج التمنوي لبالد� حمط تنويه من طرف 

  .الرشاكء اUوليني لبالد�
نóىن Xلهيا مرشوع قانون املالية، فقد اتعلق ¨لفرضيات اليت ٔ�ما فñ ي 

  :ارÏكزت التوقعات Xىل اBٔسس اBٓتية
  ؛ 3%اãمنو �قaصادي بôس?بة -
  دوالر }لربمRل؛ 61سعر النقط �مثن  -
  دوالر }لطن؛ 480: سعر öاز البوطان -
  درمه مقابل اUوالر؛ 9,5: سعر الرصف -
  .من الناجت اUاyيل اخلام  3,5 –جعز املزيانية بôس?بة �قص -

¨ٕالضافة ٕاىل ذi، تطرق الس?يد الوز�ر Bٔولو½ت مرشوع القانون 
  :املالية لهذه الس?نة واملمتثî يف

توطيد ٔ�سس منو اقaصادي مaوازن، يواصل دمع الطلب و�شجع  -
  العرض Xرب حتفزي التصنيع وٕانعاش �س�þر اخلاص ودمع املقاوÔ؛

ادي مدمج، يقلص الفوارق �ج�عية توطيد ٔ�سس منو اقaص -
  واGالية ويوفر فرص الشغل؛

  .تفعيل اجلهوية وÃرسيع وثرية إالصال[ات الهيلكية الكربى -
ٕان ٔ�مه التدابري اليت ^اء هبا مرشوع القانون املايل، تà املتعلقة بدمع 

مليار درمه، هبدف مواصî  189صد � وتعز�ز �س�þر العمويم ا�ي رُ 
راش الكربى }لبRôة التحتية ومواصî دمع �سرتاتيجيات القطاعية، �و 

فضال عن مجموXة من إالجراءات الرضيRóة Uمع املقاوÔ، كام هو الش�ٔن Xىل 
  :سRóل املثال ال احلرص

  ٕارساء تعريفة لßٔسعار الôسRóة ¨لôس?بة }لرضيبة Xىل الرشاكت؛  -

 معليات اس?ترياد الطا�رات إالعفاء من الرضيبة Xىل القمية املضافة Xىل -
  مقعد؛ 100اليت تفوق سعهتا 

متكني قطاع الصناXة الغذائية من اسرتداد الرضيبة Xىل القمية املضافة  -
  Xىل العنارص اليت تدyل يف إالنتاج ذات اBٔصل الفال�؛ 

اع الرضيبة Xىل القمية املضافة املطبقة Xىل السلع التجهزيية  - تعممي ٕا̂ر
اع؛ هبدف [ذف [االت   ا�Uن الرضييب öري القابل لٕال̂ر

}~خول العقارية الناجتة عن  %40م*ح �س?تفادة من خصم  -
  العقارات يف اBٔرايض الفالحRة؛ 

  مراجعة مRثاق �س�þر ومواصî تóس?يط املساطر؛ -
تóس?يط الطعون ٔ�مام جلن املنازXات الرضيRóة ومراجعة نظام  -

  اجلزاءات؛
ت القانونية والتنظميية واملسطرية لتقليص ٔ�^ال Ãرسيع اختاذ إالجراءا -

اBٔداء املتعلقة ¨لصفقات العمومRة ؤ�داء املت�ٔخرات املرتامكة Xىل إالدارات 
  .واملؤسسات العمومRة

كام تضمن مرشوع القانون تدابري لتقليص الفوارق اGالية و�ج�عية 
صاص هبدف سد اخل 2022 -2016من yالل ٕاطالق الرب�مج املليك 

  .املس	ل يف البRôات التحتية واخلدمات �ج�عية يف اGال القروي
ودمع ال�سك �ج�عي من yالل مجموXة من إالجراءات لفائدة اBٔرس 
والش?باب وتدابري جÊائية ذات طابع اج�عي مكنح إالعفاء �رمس الرضيبة 

ؤسسة Xىل الرشاكت، الرضيبة Xىل القمية املضافة وواجÊات ال�سجيل مل
لالسلمى }لوقاية وXالج الرسطان، والرفع من التخفRض Xىل الرسوم امجلر¡ية 

س?نة عند  60}لمغاربة القاطنني ¨خلارج ا��ن تعادل ٔ�عامرمه ٔ�و تفوق 
، ٕاضافة ٕاىل مراجعة املساهامت 90%ٕاىل 85% اس?ترياد س?ياراهتم من 

ويض �ج�عية }لتضامن املطبقة Xىل املسا¡ن الشخصية من yالل تع
  .درمه، جبدول �س?يب لßٔسعار 60السعر الثابت احملدد يف 

وفضال عن ذi، اعمتد مرشوع القانون تدابري لتفعيل املقaضيات 
 4.2اUس?تورية والقانون التنظميي املتعلق ¨جلهات، حRث رصد ما مجموXه 

ماليري درمه }لجهات ãمتكRهنا من ممارسة اخaصاصاهتا Xىل الو^ه املطلوب، 
 ãقالمي اجلنوبية قاطرة }لتمنية اجلهوية املندجمة، وجعل اßٔمنوذج التمنوي ل

واعمتد تدابري لتفعيل مقaضيات القانون التنظميي }لقانون املالية، اكن ٔ��رزها 
ÔوUاكليف اÏمراجعة هيلك ^دول توازن موارد و.  

 Ôق العداRتضمن مرشوع قانون املالية تدابري لتحق ،iو¨ٕالضافة ٕاىل ذ
  .ة وتقليص �س?ت�*اءات وحتسني اخلدمات املقدمة }لملزمنياجلبائي

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،
شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل، وكذا 
املرجعيات والفرضيات اليت بين Xىل ٔ�ساسها، موضوع نقاشات مس?تفRضة 
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ا��ن ٔ�بدوا Xدة مالحظات واس?تفسارات  املس�شار�نمن طرف السادة 
واقرتا[ات حول املقaضيات اليت ^اء هبا هذا املرشوع وتداعياته الس?ياس?ية 
وإالقaصادية و�ج�عية واملالية، نوردها خمترصة، فñ س?ت	دوهنا مفصî يف 

        .احملور املتعلق ¨ملناقشة العامة
Xىل  2016ملالية لس?نة لقد Ïزام*ت م*اس?بة ٕا[اÔ مرشوع قانون ا

الربملان ¨حaفاالت ا�¡رى اBٔربعني }لمسرية اخلرضاء واليت توجت ¨لز½رة 
التارخيية اليت قام هبا ^الÔ املà ٕاىل مدينة العيون، حRث ٔ�Xلن فهيا 
^اللته عن اع�د مقاربة ^ديدة لقضية الو[دة الرتابية، Ïروم حتقRق التمنية 

اãمنوذج التمنوي اجلديد ا�ي ٔ�Xده اGلس  الشامî }لمواطنني من yالل
�قaصادي و�ج�عي والبHيئ.  

ؤ�مجعت مداyالت السادة املس�شار�ن Xىل ٕادانة الهجامت إالرهابية 
اليت اس?هتدفت يف اBٓونة اyBٔرية لك من فر�سا وÏر¡يا ولبنان ومجموXة من 

ف ¡يفام اUول اBٔخرى، مس	لني م*اهضهتم مجليع ٔ�شاكل إالرهاب والتطر 
  .اكن مصدره ٔ�و فلسفaه

وعرفت مداyالت السادة املس�شار�ن ٔ�ثناء ٕابداهئم �ٓراهئم وطر�م 
}ل�ساؤالت حول ما ^اءت به مقaضيات املرشوع نوXا من �خaالف 
والتبا�ن، ففñ نوه بعض السادة املتدyلني حبصيî العمل احلكويم 

العامة، فٕان البعض واملبادرات اجليدة اليت اختذت Xىل مس?توى الس?ياسة 
اBٓخر جسل Xدة مواقف ومالحظات سلبية، كام ٔ�شار ٕاىل وجود ٕالزتامات 

  .مل يمت الوفاء هبا من طرف احلكومة
، فقد اعترب بعض املايل وخبصوص س?ياقات ٕاXداد مرشوع القانون

السادة املس�شار�ن ٔ�ن مرشوع قانون املالية لهذه الس?نة ي�ٔيت يف س?ياق 
Rاكد ٕاقلميي ودويل تعرف فÏ دد من دول املنطقة اضطرا¨ت وانتاكساتX ه

  .تعصف ¨س?تقرارها
كام ٔ�نه ي�ٔيت يف س?ياق م�سم ¨س?مترار تدهور اBٔداء �قaصادي 
واملؤرشات �ج�عية، يف الوقت ا�ي اس?توجب اBٔمر الرشوع يف تنفRذ 
ٕاصال[ات �يلكة كربى، ويف طليعهتا تزنيل اجلهوية املتقدمة ومقaضيات 

  .ن التنظميي لقانون املاليةالقانو
واعترب ٔ�[د السادة املتدyلني ٔ�ن مرشوع القانون يعترب منوذ^ا 
مس?تôسÕا }لمشاريع السابقة، ¨ع�ده تدابري جزئية حيمكها التوازن املايل، 
ٕاضافة ٕاىل ¡ونه öري قادر Xىل اس�Rعاب جحم الرها�ت و�س?ت	ابة 

و�قaصاديني والفاXلني Xىل  النتظارات املواطنني والرشاكء �ج�عيني
املس?توى الرتايب، كام ٔ�نه �رهن فاXلية اBٔداء الرقايب الربملاين، sسóب 

  .التفاوت املعلومايت الصارخ بني احلكومة والربملان
ومتت إالشارة ٕاىل ٔ�ن م*اقشة مرشوع القانون املايل يÊôغي ٔ�ن Ïكون 

فرها خمتلف الهيئات فرصة }لتقRمي وتدقRق مؤرشات قاXدة املعطيات اليت تو 
واملؤسسات احلكومRة }لوقوف Xىل احلصيî احلقRقRة "تلف الس?ياسات 
القطاعية، ال ٔ�ن �كون م*اس?بة }لنقاش الس?يايس العام البعيد عن هواجس 

  .التدبري العمويم
وÃساءل ٔ�[د السادة املتدyلني عام ٕاذا اكنت احلكومة قد جنحت يف 

لعرض بدل الطلب، معتربا ٔ�ن اãمنوذج ٕاع�د منوذج Ïمنوي يقيض ب�شجيع ا
التمنوي ا�ي ٔ�فرزته �خaيارات احلكومRة اكتفى ٕاىل [د اBٓن بتعطيل 

  .احملراكت التقليدية ãمنو �قaصاد املغريب
ورصح ٔ�[د السادة املتدyلني ٔ�ن حتسن املؤرشات املا¡رو اقaصادية ال 

�خرى  جيب ٔ�ن �كون هدفا يف [د ذاته، ولكن وس?يî من بني وسائلٔ
توفر الرشوط املوضوعية ãمنو قوي ومس?تدام، كام ٔ�ن هذا التحسن يبقى 
مرتبطا جبزء öري �سري م*ه مبتغريات yارجRة، وظرفRة yاصة، وهببات دول 
اخلليج و�خنفاض الهام Bٔسعار املواد الطاقRة يف اBٔسواق اUولية، اليت 

�هنا سامهت يف مك*ت من تقليص الفاتورة الطاقRة و Ïاكليف املقاصة، كامٔ 
التخفRف من �ٓ:ر الز½دات يف اBٔسعار ويف الرضيبة Xىل القمية املضافة، 

  .وXىل القوة الرشائية }لمواطنني
فضال عن وصول املديونية ملس?تو½ت قRاس?ية وöري مس?بوقة، كام ٔ�ن 
اخنفاض Ïاكليف املقاصة وyالفا ملا تعهدت احلكومة به، مل �سامه يف حتر�ر 

  .تية ٔ�كرب ملزيانية إالس�þرمسا[ات موازا�
ومن âة ٔ�خرى، اعتربت مداyالت ٔ�خرى ٔ�ن احلكومة قامت بفaح 
ورش ¡بري Xىل مس?توى إالصال[ات املؤسساتية الكربى �سري يف اجتاه 
�رتقاء ¨لقضاء ٕاىل سلطة مس?تقî، وÏكر�س ربط املسؤولية ¨حملاس?بة 

رٔ�ة وÏرس?يخ الطابع املتعدد وتعز�ز اUميقراطية ال�شار¡ية وتعز�ز ماكنة امل
}لهوية الثقافRة الوطنية، يف ٕاطار و[دة املرجعية والثوابت اجلامعة لßٔمة 

  .املغربية
ويف س?ياق هذا املسار إالصال� التصاXدي، اس?تحرض ٔ�[د السادة 
املس�شار�ن جناح احلكومة يف تدبري �س?تحقاقات �نتÕابية اyBٔرية، 

ت�*ائية اãمنوذج املغريب املؤسس Xىل واليت شلكت حمطة �مة ¡رست ٕاس? 
ثنائية إالصالح يف ظل إالس?تقرار، ؤ�كدت ب�ٔن املغرب اعمتد قرارا ال رجعة 

  . فRه يقيض مبواصî البناء اUميقراطي
ويف هذا إالطار، مت التنويه ¨ملشاريع التمنوية الكربى اليت متت �رجمهتا ٔ�و 

 ٔBة اRقالمي اجلنوبية مبناس?بة اليت مت ٕاطالقها مبناس?بة الز½رة امللكßٔرية لy
ا�¡رى اBٔربعني الس?نوية }لمسرية اخلرضاء، وكذا ¨محلوÔ الواحضة }لخطاب 
املليك بنفس املناس?بة وا�ي يؤرخ ملر[î ^ديدة يف تعاطي املغرب يف 

  . ملف و[دته الرتابية
�ما فñ يتعلق بفرضيات وتوقعات مرشوع قانون املالية، فقد اخaلفت ٔ

بني اجتاه يعتربها فرضيات تعكس ٕاىل [د ¡بري املقاربة öري الطمو[ة  اBٓراء
}لحكومة يف تدبري الش�ٔن العام، سواء تعلق اBٔمر مهنا مبعدالت اãمنو ٔ�و 

  .العجز ٔ�و سعر البرتول
يف هذا إالطار متت إالشارة ٕاىل ٔ�هنا فرضيات حمكومة ¨لôسRóة و

لتحقق، وهذه معادÔ صعبة وبصعوبة حسم �ٓ:رها ومدى صدقRهتا وقابليهتا } 
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ال ميكن [لها ما مل يمت ت�ٔسHس منوذج Ïمنوي يaôج الرثوة وال �كaفي فقط 
  .بتوزيعها

وذ¡ر ٔ�[د السادة املتدyلني ٔ�ن اBٔمه هو قRاس مصداقRة هذه التوقعات 
ا�ي يظل رهينا مبدى انعاكسها Xىل احلياة اليومRة }لمواطنني وب�ٔ*رها 

موس، ومدى قدرهتا Xىل yلق دينامRة �قaصادي و�ج�عي املل
ٕاقaصادية تنعش املقاوÔ الوطنية، وحتد من الفوارق اGالية و�ج�عية، 
وقدرهتا Xىل توس?يع قاXدة ال�شغيل واحلد تدرجييا من �سب الفقر 

  .والهشاشة �ج�عية
 4.4%ومت ال�ساؤل عن السóب الاكمن وراء Ïراجع �س?بة اãمنو من 

املقîÊ، وذi رمغ الرتاجع الكÊري يف سعر البرتول  يف الس?نة 3%ٕاىل 
ومaوسط سعر البو-ن وÏراجع معدل التضخم، يف ظل صعوبة احلمك 
املس?بق Xىل طبيعة املومس الفال� املقÊل، والتقدم امللموس واحلاصل يف 
توس?يع الوXاء الرضييب املرتتب عن إالجراءات احلكومRة املتÕذة يف هذا 

  .اGال
، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن %3.5ضية خفض العجز ٕاىل وخبصوص فر 

املغرب اس?تفاد Xىل غرار الب~ان العاملية املس?توردة }لنفط من اخنفاض 
اBٔسعار، مما يفRد ٔ�ن خفض العجز ^اء ن�R	ة لتحوالت يف احمليط 
اخلارæ، والفaقاد املنتو^ات البرتولية [اليا لطابعها �سرتاتيجي، وال يعد 

  .فا ٕاجنازا حكومRا رص 
و¨ملقابل، اعتربت مداyالت ٔ�خرى، ٔ�ن Ïراجع العجز ال �رجع ٕاىل 

  ..اخنفاض الفاتورة النفطية حفسب
  .شكرا الس?يد الرئHس

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
        ....شكراشكراشكراشكرا

  .ٕا�هتت احلصة الزم*ية
ٕاذن الشكر موصول }لس?يد مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

�عضاهئا، وٕاىل الس?يد�ن وز�ري إالقaصادية وكذi لرئHس ا}لجنة ولاكفة ٔ
  .املالية Xىل هذا التقر�ر الهام والشامل

فٕاننا س?نواصل ٔ�شغالنا ¨ٕالس?�ع ٕاىل الفرق الربملانية املس	î يف  هوXلي
صبيµة هذا اليوم قصد تقدمي مداyالهتا العامة يف [دود احلصص الزم*ية 

  .ا"صصة للك فريق
قاليل }لو[دة والتعادلية، وبداية ٔ�عطي اللكمة لرئHس الفريق إالس?ت

اBٔس?تاذ عبد السالم ا}لبار، لتقدمي مداîy الفريق يف مسا[ة زم*ية ال 
  .دقRقة، فليتفضل مشكورا 40تتعدى 

        ::::املس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لباراملس�شار الس?يد عبد السالم ا}لبار
sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عن النيب املصطفsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عن النيب املصطفsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عن النيب املصطفsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عن النيب املصطفىىىى الكرمي وXىل  الكرمي وXىل  الكرمي وXىل  الكرمي وXىل 

�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني....        

Hالس?يد الرئHالس?يد الرئHالس?يد الرئHس،س،س،س،الس?يد الرئ        
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        ٕاخوإاخوإاخوإاخواينينينين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات، املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات، املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات، املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات،
        احلضور الكرمي،احلضور الكرمي،احلضور الكرمي،احلضور الكرمي،

�سعدين ¨مس الفريق �س?تقاليل }لو[دة والتعادلية، ومن yال� حزب 
�س?تقالل، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار م*اقشة مرشوع القانون املالية 

مالية  وا�ي �ك�يس ٔ�مهية كربى لكونه �ٓخر مرشوع قانون 2016لس?نة 
  .yالل الوالية ال�رشيعية احلالية

و¨لتايل فهو م*اس?بة ٕالجراء تقRمي موضوعي ومسؤول ملا حتقق وما مل 
عن مدى وفاء ، وملسائلتمك، الس?يد�ن الوز�ر�ن، يتحقق yالل هذه الوالية

  اليت قطعهتا يف الرب�مج احلكويم؟  ااحلكومة ¨لزتاماهت
yالل " �سRóا"ما مت ٕاجنازه  وعن مدى قدرة هذا املرشوع Xىل حتقRق

  .؟اyBٔريةٔ�ربع س?نوات 
        ،،،،احملرتماحملرتماحملرتماحملرتمالس?يد الرئHس الس?يد الرئHس الس?يد الرئHس الس?يد الرئHس 

        إالخوة احملرتمني،إالخوة احملرتمني،إالخوة احملرتمني،إالخوة احملرتمني،
، يه وقفة من التارخي 2016ٕان م*اقشة مرشوع قانون املالية ل 

 iني يف ذµل م�سلÊقة اليت لها و[دها التارخي واملس?تقRلصدع ¨حلق{
الهائل، ا�ي رامكه ¨ٕالرصار و�لزتام النابع من فRض الرصيد النضايل 

حزب �س?تقالل ٕاىل ^انب القوى الوطنية احلية يف مواâة لك احملاوالت 
اليا3سة لهدر الزمن الس?يايس ٔ�و لتضييع الفرص التارخيية، ¨}لغة املناس?بة 

  :للك ظرف، مؤكد�ن ٔ�ن معارضتنا س?تظل كام اكنت دامئا
  معارضة هبوية وطنية اس?تقاللية رصفة؛ -
  يادة يف ٕاختاذ القرارات؛معارضة م�سمة ¨لس?  -
  معارضة �زهية وموضوعية ال تصنف احلزب ٕاىل هذا اجلانب ٔ�و ذاك؛ -
  معارضة تصدح ¨حلق وال يشء öري احلق؛ -
معارضة يقظة، Ãس?تحرض الظروف اUقRقة والصعبة اليت جتتازها  -

 .بالد�، وا"اطر احملدقة ¨حلياة الس?ياس?ية و¨ملشهد الس?يايس الوطين
م ٕا[دى احملطات اBٔساس?ية لتطو�ر التواصل ما بني ٕاننا اليوم ٔ�ما

السلطتني ال�رشيعية والتنفRذية، و}لتذا¡ر بو^ه مكشوف حول امللفات 
الوطنية والقضا½ الكربى املطر[ة Xلينا، وحول اUور ا�ي يÊôغي ٔ�ن 

  .يضطلع به جملس املس�شار�ن �لك مكو�ته يف هذه املر[î اUقRقة
اليت تبؤ�ت -رخييا  ،،،،الو[دة الرتابية }لمملكة ٔ�وىل هذه القضا½، قضية

صدارة اBٔولو½ت يف ٔ�دبيات حزب �س?تقالل، معترب�ن ٔ�هنا قضية 
اع  ¨ملسرية اخلرضاء الصحراء ٕاىل حظرية الوطن حمسومة وم*هتية م*ذ اس̂رت

  .املظفرة اليت احaفى الشعب املغريب مؤخرا بذ¡راها اBٔربعني
Xة معربني يف هذا إالطار، عن اRة السامRري ¨لز½رة امللكÊزتاز� الك

والتارخيية لßٔقالمي اجلنوبية، مبضامني اخلطاب السايم جلالÔ املà محمد 
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السادس نرصه هللا ؤ�يده، وا�ي ٔ�Xلن فRه عن ٕاع�د مقاربة ^ديدة لقضية 
الو[دة الرتابية تورم حتقRق التمنية الشامî لٕال�سان والرتاب، من yالل 

منوي اجلديد ا�ي اقرت[ه اGلس إالقaصادي وإالج�عي والبHيئ، اãمنوذج الت 
  .ؤ�عطى ^اللته تعلñته السامRة ¨لبدء يف تنفRذ مضامRنه

 ،àامل Ôبلوماس?ية املغربية، بفضل الرؤية املتبرصة جلالUلقد جسلت ا
وXىل هدى مÊادهئا الثابتة وهو�هتا العريقة، املبRôة Xىل احلمكة والتبرص 

  . تدال، مك�س?بات �مة وملموسةو�ع 
الرتابية يف حÊك املاكئد  تناöري ٔ�ن اس?مترار خصوم ؤ�Xداء و[د

واUسا3س يفرض Xلينا مجيعا، اخلروج من �نتظارية و�Ïاكلية الس?ياسة 
لرد الفعل ٕاىل هذه املبادرة، والرتكزي Xىل تقوية اجلهبة اUاyلية، من yالل 

ويني ا��ن تصدوا لٕالنفصال والتجزيء، ومل �ه�م ب�ٔوضاع مواطنH*ا الو[د
واقعهم ا"تلفة يف ضامن رشوط Ãرسيع وترية ميذخروا âدا يف املسامهة من 

  .التمنية
معربني عن تقد�ر حزب �س?تقالل }لثقة الغالية اليت حصل Xلهيا 
م*تخبو احلزب ومجيع املنتخبني يف اBٔقالمي اجلنوبية يف مجيع مرا[ل 

كام ٔ�كد Xىل ذi ^الÔ  ،يب اyBٔري، واليت جعلت مهنماملسلسل �نتÕا
املà نرصه هللا، املمثلني احلقRقRني لساكن اBٔقالمي اجلنوبية، سواء Xىل 

  .مس?توى املؤسسات الوطنية، ٔ�و يف Xالقهتم ¨Gمتع اUويل
ٕان قضية و[دتنا الرتابية لHست قضية حكومة ٔ�و حزب دون �ٓخر، وال 

ضية مجيع املغاربة بدون اس?ت�*اء، وXىل امجليع ٔ�ن فريق دون �ٓخر، بل يه ق 
يف حتصني املك�س?بات واملنجزات وتعز�ز موقف  ،لك من موقعه ،�سامه

  . ومصداقRة بالد� وصدقRة مقرتح احلمك ا�ايت Uى املنتظم اUويل
وما دامت قضية و[دتنا الرتابية لك ال يتجزٔ�، فٕاننا يف الفريق 

صة لن	دد مطالب الفريق ومن yال� حزب �س?تقاليل، نغتمن هذه الفر 
اع الس?يادة Xىل الصحراء الرشقRة والق*ادسة والساورة  �س?تقالل، ¨س̂رت

  .وتوات وتدلكت و¨عتبارها ٔ�رض مغربية ال ^دال فهيا
Bٔننا ٔ�حصاب حق، وحق*ا :بت يف �ع�د Xىل لك املرÏكزات 

  .عيةواملس�*دات واملسوöات التارخيية والقانونية والطبي 
وندعو احلكومة يف هذا الصدد، ٔ�ن Ïرفع قضيهتا بصفة رمسية ٕاىل ا}لجنة 

السليب�ني سaóة الرابعة امللكفة بتصفRة �س?تعامر، دون ٕاغفال املدين�ني 
ومليلية والثغور اGاورة هلام، واليت يÊôغي ٔ�ن حتظى مباكنة ممتزية يف س?ياساتنا 

  .رويباخلارجRة yاصة يف Xالقaنا مع �حتاد اBٔو 
كام ٔ�ود هبذه املناس?بة، ٔ�ن ٔ�تقدم ¨مس الفريق �س?تقاليل ومن yال� 
حزب �س?تقالل بتحية تقد�ر وٕا¡بار }لقوات املسلµة امللكRة، ولقوات 
اUرك املليك، واBٔمن الوطين والقوات املساXدة والوقاية املدنية، Xىل الروح 

يربهنون Xلهيا من yالل العالية والتفاين والتضحيات اجلسام اليت ما فaؤوا 
مزاوãهتم ملها�م يف اUفاع عن حوزة الوطن وو[دته الرتابية، ويف احلفاظ 
^الل وٕا¡بار ٔ�مام لك  ٕ̈ Xىل اBٔمن و�س?تقرار وسالمة املواطنني، وننحين 

�رواح شهداء الواجب الوطينٔ.  
        الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، 

        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،
        اBٔخوات وإالخوة،اBٔخوات وإالخوة،اBٔخوات وإالخوة،اBٔخوات وإالخوة،
هتم التحضريات املقîÊ يف مرشوع  الرئHس?ية Bٔهنعترب اهذه القضا½ تُ 

  .2016قانون املالية 
ل ٕاجراءات، متكن من جتاوز لك السلبيات اليت ;شفها املسلس

        ....إالنتÕايب اyBٔري
وٕان حزب �س?تقالل، وٕاذ يعرب عن اXزتازه ¨لنتاجئ احملققة يف مجيع 

اك واملشالك مرا[ل املسلسل إالنتÕايب، فٕانه يÊôه ٕاىل بعض مظاهر �رتب
و[الت دون ضامن مشاركة مك=فة }لمواطنني  يةاليت ختللت العملية �نتÕاب 

  .واملواطنات
[داث الهي�ٔة الوطنية لٕالرشاف Xىل �نتÕا¨ت  ٕ̈ و}لتارخي، فقد طالبنا 
لغاء ا}لواحئ �نتÕابية، ملنح الفرصة لف<ات عريضة من اGمتع  ٕ̈ ومراقÊهتا و

التصويت احلر والزنيه، sسóب Xدم Ãسجيلهم ملامرسة حقها اUس?توري يف 
يف ا}لواحئ �نتÕابية ٔ�و sسóب ال�شطيب Xلهيم Bٔس?باب تطرح ٔ�كرث من 

    .سؤال
مطالبنا ذهبت ٔ�دراج الر½ح، فوقع ما كنا خنشاه وخنىش م*ه  ،لكن

  .ونÊôه ٕاليه، من ارتباك وyلل يف خمتلف حمطات املسلسل �نتÕايب
ملثري لٕالس?تغراب، هو حتريك ما مسي واBٔدىه من ذi لكه، بل ا

مبلفات الفساد إالنتÕايب، وإالرصار Xىل ال�شهري مبنتخبني، وبث ٔ�سامهئم يف 
وسائل إالXالم العمومRة، وهو ما شلك مسًا خطريا ومÊارشا بذمم الناس 

ن القضاء مشكورا ٔ�صدر �ٔ وقaال لقرينة الرباءة ورسية التحقRقات، yاصة و 
  ....هنمقراره بتربئة العديد م

ٕان طرح الفريق �س?تقاليل لقضية البالغ املعلوم، ال يÊôغي ٔ�ن يؤول 
من Uن البعض ب�ٔننا حنمي الفساد واملفسد�ن ٔ�و ن�سرت عهنم، بل ٕان دافعنا 
يف ذi هو حرصنا Xىل ضامن احلياد واملوضوعية وحامية لك احلقوق 

  .تقائيةواملساواة ٔ�مام املواطنني ليكون سواس?ية ٔ�مام القانون بدون ٕان 
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

هذه القضا½ مرتبط بتعز�ز الهوية الوطنية وصيانة تالمح وتنوع مكو�هتا، 
مفرشوع قانون املالية، ^اء yاليا من ٔ�ية ٕاجراءات هتم تنفRذ الزتامات يف 

  .هذا الش�ٔن
ف�ٔ�ن حنن اليوم من ٕالزتاممك، الس?يد�ن الوز�ر�ن، يف ش�ٔن بلورة 

لهوية املغربية وبتعز�ز ماك�هتا وتقوية الôس?يج س?ياسة املندجمة }لهنوض ¨ال 
  ا}لغوي الوطين؟

ٕان ا"اطر واãهتديدات اليت �شهدها حميطنا إالقلميي واUويل، 
و�نعاكسات السلبية }لعوملة Xىل هو½تنا والثقافات احمللية، تفرض Xلينا 
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�كرث من ٔ�ي وقت مىض، �س?�تة يف اUفاع عن ثوابت اBٔمة وعن الهوية ٔ
  .إال�س?ية املغربية، اليت دافع عهنا الزعمي Xالل الفايس رمحة هللا Xليهو 

لورت من yالل احلوار التارخيي الطويل بني اBٔمازيغي والعريب، واليت بُ 
بني إالفريقي واBٔورويب، بني الشاميل واجلنويب، بعيدا عن اãمنوذج املس?تورد 

ناس يف سلو;هم ويف ا�ي Ãسوقه التيارات اBٔصولية، وا�ي ٔ�حضى �هتدد ال 
حRاهتم ومس?تقÊلهم، بعيدا عن الشخصية الالديRôة اليت �سوق لها البعض 

  .¨مس احلداثة وحقوق إال�سان واليت ي�*اقض فهيا اخلطاب واملامرسة
ٕان احلداثة احلقRقRة واملعارصة الفعلية، تتحقق Xرب اãمتكن من احلفاظ 

Xىل اكفة املس?تو½ت، وال Xىل ثوابث اBٔمة ومالءمهتا مع مaطلبات التطور 
�هداف öري اBٔهداف اليت ٔ Ôل ب�ٔن ميثل حامÊتعين املسخ الهو½يت، ومن يق
حتفظ }لشعب املغريب ثوابته، فٕامنا هو بصدد yلق الفنت، سواء تعلق اBٔمر 
بقضية إالرث، ٔ�و ببايق القضا½ املرتبطة ¨لهوية املغربية العربية اBٔمازيغية 

  .وإالسالمRة
رب ٔ�ن ما ذهب ٕاليه اGلس الوطين حلقوق إال�سان يف �i، نعت

موضوع ذي حساس?ية مفرطة هو تطاول Xىل قضية اكنت حتتاج يف تناولها 
  .ٕاىل ٕارشاك ٔ�طراف كثرية ٔ�كرث ختصصا

ٕاننا يف الفريق �س?تقاليل، نؤمن ب�ٔن بعض القضا½ احملكومة بنصوص 
ح ال يعين ٔ�ننا ضد رشعية قطعية واحضة ال حيق لنا خمالفهتا، وهذا الطر 

�جهتاد، بل حنن نôمتي ٕاىل مدرسة إالجهتاد، ولنا ٔ�ن �س?تحرض املساهامت 
العظمية اليت ٔ�*رى هبا السلف إالس?تقاليل الفكر إالساليم املعارص، لك*نا 
مؤم*ني ٔ�ن �جهتاد من öري املتخصصني مقامرة قد Ãسóب يف عواقب 

  . قدر هللاوخمية ويف قRام الفaنة يف العباد والبالد ال
بالد� Xاجلت قضا½ ٔ�كرث خطورة مبهنجية ٕان التارخي شاهد ٔ�ن 

Ãشار¡ية، وٕابداع من ^الÔ املà محمد السادس نرصه هللا، ب�ٔن لكف 
^اللته جلان ٔ�سفرت عن نتاجئ ٕاجيابية طوت صفµة اخلالف، ؤ�حضت 

  .منوذ^ا حيتدى به ¨لôس?بة }لعديد من اBٔقطار إالسالمRة
        الس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHس

هو فرصتمك وس?ياس?تمك املالية  2016ن مرشوع القانون املالية لس?نة إ 
اyBٔرية، }لوفاء ¨لوعود و�لزتامات اليت متت صياغهتا عش?ية التنصHب 

  .احلكويم
فÊاBٔمس القريب قدممت سقفا ¡بريا حول �ٓفاق إالصالح وممك*اته، 

كويم وفaحمت �ٓماال كربى }لشعب املغريب، حول تنفRذ مضامني الرب�مج احل
ا�ي سامه حزب �س?تقالل يف ٕاXداده، وقدم }لشعب املغريب اكلزتام 

  .س?يايس لهذه احلكومة
ومن حق*ا اليوم ٔ�ن ن�ساءل من موقعنا يف املعارضة، عن مدى الزتام 

  احلكومة بذi؟
من حق*ا ٔ�ن ن�سائل كذi عن مدى قدرة احلكومة Xىل ¡سب 

رخيي وإالطار الس?يايس ا�ي الرها�ت املطرو[ة ويف مقدمهتا الرهان التا

  ^اءت يف س?ياقه؟
و¡يف س?تعمل Xىل اس?تكامل تفعيل وتنفRذ مقaضيات اUس?تور اجلديد، 

  ومل يبق من معرها الس?يايس ٕاال القليل بعدما قضت م*ه الك=ري؟
�رد� يف الفريق �س?تقاليل مب	لس املس�شار�ن هبذا التقدمي الس?يايس ٔ

نقاش?نا ملؤرشات القانون املالية لس?نة الرضوري وضع إالطار العام حملتوى 
مخسة وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�مر ٕاىل م*اقشة مضامني املرشوع من yالل ، 2016

  .حماور ٔ�ساس?ية
    ....الس?ياق العام واملالس?ياق العام واملالس?ياق العام واملالس?ياق العام واملهنهنهنهنجي }لمرشوع، هو اBٔولجي }لمرشوع، هو اBٔولجي }لمرشوع، هو اBٔولجي }لمرشوع، هو اBٔول

    ....فرضيات املرشوع، الثافرضيات املرشوع، الثافرضيات املرشوع، الثافرضيات املرشوع، الثاينينينين
    ....التدابري �قaصادية واملالية }لمرشوع، هو احملور الثالثالتدابري �قaصادية واملالية }لمرشوع، هو احملور الثالثالتدابري �قaصادية واملالية }لمرشوع، هو احملور الثالثالتدابري �قaصادية واملالية }لمرشوع، هو احملور الثالث

    ....2016201620162016عية }لمرشوع القانون املالية س?نة عية }لمرشوع القانون املالية س?نة عية }لمرشوع القانون املالية س?نة عية }لمرشوع القانون املالية س?نة والرابع اBٔبعاد �ج�والرابع اBٔبعاد �ج�والرابع اBٔبعاد �ج�والرابع اBٔبعاد �ج�
، 2016قÊل اخلوض يف تفاصيل مرشوع قانون املالية �رمس س?نة و 

�رى ٔ�نه من املهم، بل من الرضوري الوقوف Xىل بعض النقاط اليت تتعلق 
  .¨لس?ياق العام واملهنجي }لمرشوع

فاملرشوع ي�ٔيت يف س?ياق م�سم ¨س?مترار تدهور اBٔداء �قaصادي 
رشات �ج�عية، sشلك هيدد ٔ�فاق اãمنو والسمل �ج�عي، ويؤكد واملؤ

ٕالدyال التحوالت الهيلكية والعميقة Xىل افaقاد احلكومة لرؤية واحضة 
، ويمن عن احنصار تفكريها واyزتا� يف احلفاظ Xىل اãمنوذج التمنوي

  .التواز�ت املا¡رو اقaصادية ال öري
وع، فرصة ساحنة }لحكومة }لقطع لقد كنا ن�ٔمل، ٔ�ن �شلك هذا املرش 

مع املقاربة التق*ية واحملاس?باتية الضيقة املعمتدة، ؤ�ن حيمل معه نفسا ٕاصالحRا 
نوعيا يؤسس ملر[î ^ديدة Xرب س?ياسة مالية ٕارادية، مرÏكزة Xىل 
ماكهنا �ضطالع بوظيفهتا املعا¡سة }~ورة  ٕ̈ �س?هتداف والفعالية، 

-La Fonction contra( بــــ�قaصادية ٔ�و ما نصطلح Xليه 
cyclique.(  

لكن املرشوع ومع اكمل اBٔسف ال يعدو ٔ�ن �كون اس?تôساyا 
  .}لمشاريع السابقة بتدابري جزئية حيمكها التوازن املايل

مرشوع öري قادر Xىل اس�Rعاب جحم الرها�ت، و�س?ت	ابة 
ني Xىل النتظارات املواطنني والرشاكء �ج�عيني و�قaصاديني والفاXل

  . املس?توى الرتايب
مرشوع �رهن فاXلية اBٔداء الرقايب الربملاين، sسóب التفاوت املعلومايت 

  .الصارخ بني احلكومة والربملان يف م*اوÔ مرشوع قانون املالية الس?نوي
مرشوع القانون املايل الس?نوي يÊôغي ٔ�ن Ïكون فرصة لتقRمي     م*اقشةٕان 

وفرها خمتلف الهيئات واملؤسسات وتدقRق املؤرشات واملعطيات اليت ت
احلكومRة }لوقوف Xىل احلصيî احلقRقRة "تلف الس?ياسات القطاعية، ٕاال 
�ن �كون م*اس?بة }لنقاش الس?يايس العام البعيد عن هواجس التدبري ٔ

  .العمويم وتقRمي الس?ياسات العمومRة
لقد جل�ٔت احلكومة من yالل هذا املرشوع، ولßٔسف الشديد، ٕاىل 
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وتدابري متس يف العمق لك املك�س?بات احملققة وحتول دون حتقRق ٕاجراءات 
  .اBٔهداف املعلنة
i� دم ٕارتياح*ا }لنتاجئ  ،وتبعاX س?تقاليل، نعرب عن�فٕاننا يف الفريق 

  :احملصX îىل هذا الصعيد، Bٔس?باب نذ¡ر مهنا
�وال، Ïراجع مaوسط منو الناجت اUاyيل ب[�ٔكرث من نقطة yالل هذه  -ٔ

  احلكومRة ¨ملقارنة مع الواليتني السابقaني؛ الوالية
�ن منو �قaصاد  -ٔ iصاد املغريب، ذaق�:نيا، حمدودية �ٓفاق تطور 

 %6وا�ي اكن يقاس حبوايل  (la croissance potentielle) املغريب
وهو ما قد �شلك ٔ�[د ا"اطر احلقRقRة Xىل السمل  %4لن يتعدى [اليا 

�ج�عي؛ 
¨Bٔسعار احلقRقRة س?نة  اجع منو الناجت اUاyيل اخلام }لفرد:لثا، Ïر  -

 ؛Bٔ1997ول مرة م*ذ س?نة  2014
Rة واس?تقاللية اãمنو ظام رابعا، تنايم ا"اطر اليت هتدد اس?تدامة وانت -

yالل هذه الوالية، بفعل ارتفاع التقلبات ٕاىل النقطتني، وبفعل �رتفاع 
حسب املندوبية السامRة  %80ن الصارو` }لمديونية العمومRة Bٔكرث م

 .}لتخطيط
        الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، 

لقد جعزت احلكومة Xىل بلورة اãمنوذج إالقaصادي وامليثاق إالج�عي 
غرضه  ذاجلديد جييبان Xىل ٔ�س?ئî املر[î ورها�هتا، فاãمنوذج التمنوي اس�*ف

وفقد راهنaHه، ون�ساءل هل جنحت احلكومة احلالية يف ٕابداع اãمنوذج 
  لتمنوي اجلديد؟ا

ٕان اãمنوذج التمنوي ا�ي ٔ�فرزتة �خaيارات احلكومRة اكتفى ٕاىل [د 
  :حRث �رى ،اBٓن بتعطيل احملراكت الaس?يكRة ãمنو �قaصاد املغريب

من الناجت اUاyيل  Ï30%راجع معدل �س�þر الوطين ٕاىل ٔ�قل من  -
 ؛2011نقطة  6، واخنفض من 2003اخلام Bٔول مرة م*د 

Ïراجع مسامهة اس?هتالك اBٔرس يف منو الناجت اUاyيل اخلام ب�ٔكرث من  -
 نقطة ¨ملقارنة مع الوال½ت السابقة؛

اس?مترار املسامهة السلبية }لمكون اخلارæ }لطلب، ¨لرمغ من  -
 .اس?تفادته من دينامRة صادرات قطاع الس?يارات

ؤية لقد عطلت احلكومة لك هذه احملراكت، من دون ٔ�ن تتوفر Xىل ر 
îلول البديµظمة }ل�.  

رؤية حتافظ Xىل نفس مس?توى اãمنو وXىل ضامن ثقة الرشاكء 
�قaصاديني و �ج�عيني، مفىت اكنت س?ياسة Ãشجيع العرض تؤدي ٕاىل 

  اخنفاض �س�þر؟ 
ٕان Ãشجيع العرض �م ومطلوب، لكن اBٔمه هو Ïرمجة ذX iىل ٔ�رض 

 .اقaصادا عرص½ وتنافس?ياالواقع مبا يضمن منوا قو½ ومس?تداما و 
كام Ïراه  ،ٕان املضمون الوحRد واخليط الناظم ãمنوذج اãمنو اجلديد

هو مقاربة صندوق النقد اUويل واملؤسسات املاحنة واملرÏكزة Xىل  ،احلكومة

  .التوازن املا¡رو اقaصادي فقط
�i، يبدو مرشوع قانون املالية م*�ش?يا بنرصه املرتقب Xىل جعز 

  . احلساب اجلاري ملزيان اBٔداءات وخفضهام ٕاىل مس?تو½ت معقوÔاملزيانية و 
والرجوع ٕاىل التواز�ت املا¡رو اقaصادية،     جعز املزيانية    ٕان التقليص من

ال يÊôغي ٔ�ن �كون Xىل حساب �س�þر واملس�مثر�ن، وXىل حساب 
الف<ات املس?تضعفة والفقرية، وXىل حساب الربامج �ج�عية ومشاريع 

  .ة �ج�عيةالتمني
لقد Ïمتك*ون من حتقRق ذi، ¨لرجوع ٕاىل �س?بة العجز العادي يف 
املزيانية، ن�R	ة الرتاجع املس?متر لسعر النفط Xىل املس?توى اUويل، وبفضل 
�نتعاش املس	ل يف الوضعية �قaصادية واملالية }لرشاكء اBٔساس?يني، 

  �عية لتحقRق ذi؟يه التلكفة �ج    مالكن السؤال ا�ي يقض املضاجع، 
ٕاهنا Ïلكفة ال [دود لها، Ïلكفة تنطوي Xىل ا"اطر الكربى، �Bٔمك ومع 
اكمل اBٔسف اعتدمت �س?تاكنة ٕاىل احللول السهî والóس?يطة، وجعزمت عن 

رىض إالج�عي مع الفرقاء �قaصاديني الٔ�دىن رشوط  بÊا� اس?ت 
  .و�ج�عيني

  ماذا يعين هذا؟
خمطط املغرب "ثقة احلكومة Ïراجعت يف قدرة يعين �لك sساطة، ٔ�ن 

Xىل الرفع من ٕانتاجRته واس?تقالليته عن العوامل املناخRة، وعن  "اBٔخرض
يف ٕاجياد بدائل }لقطاXات اليت وصلت  "خمطط ال�رسيع الصناعي"فشل 

  .ملر[î النضج
ٕان رؤي�*ا يف الفريق �س?تقاليل وتصور� لتحقRق �س?بة اãمنو املفرتضة 

  : رضورة العمل XىلÃس�*د Xىل
ٕادyال حتوالت هيلكية Xىل اقaصاد� الوطين، مبا �سمح بربوز  -

  قطاXات ^ديدة مصنعة وفروع ^ديدة ذات �س?بة منو Xالية؛
إالرساع بتفعيل وتنفRذ إالسرتاتيجيات القطاعية املعمتدة، هبدف توزيع  -

 وحتديث البRôات إالنتاجRة، وٕا[داث م*اصب الشغل، وتعز�ز قدراتنا
 التصد�رية والتنافس?ية؛

:لثا، تقوية �س?تقاللية يف مواâة التقلبات املناخRة، حىت ال �رهتن  -
اقaصاد� الوطين ومعدل اãمنو بaôاجئ القطاع الفال� فقط، وهو ٕاشاكل �هبنا 

، وس?نعيد الت�ٔ¡يد Xليه من ^ديد، حىت 2015ٕاليه yالل م*اقش�*ا ملرشوع 
yالل Ãرسيع وثرية اجناز خمطط املغرب Ïمتكن احلكومة من معاجلته من 

  .اBٔخرض
دوالر }لربمRل، فٕاننا  61ٔ�ما ¨لôس?بة لفرضية حتديد سعر النفط يف 

ن�ساءل عن اBٔس?باب، ن�ساءل فعال عن اBٔس?باب اليت دفعت احلكومة 
ٕاىل حتديد هذه الفرضية، يف الوقت ا�ي ال يت	اوز فRه السعر املتوقع من 

  دوالر ؟ 51طرف صندوق النقد اUويل 
يل ٔ�ن  أ�ما يف ما يتعلق ¨لتدابري املالية و�قaصادية املقرت[ة، فامسحو 

�قامس معمك بعض املالحظات العامةٔ:  
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تتعلق بصندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية وما : املالحظة اBٔوىل
وا¡به من نقاشات واسعة، ٔ�كدت مرة ٔ�خرى }لشعب املغريب وبوضوح 

  ؛كومRة وXدم ا�س	ا�اهشاشة اöBٔلبية احل
تتعلق بدسرتة مÊدٔ� توازن املالية }~وÔ، وٕالزام احلكومة : النقطة الثانية

السلمي والفعيل لٕالصال[ات املالية املتضمنة والربملان ¨لسهر Xىل التطبيق 
  .يف القانون التنظميي

[داث هيئة اس�شارية تعىن وهنا ال ٕ̈ بد ؤ�ن نذ¡ر مبطالب الفريق 
Rات الكربى }لس?ياسة مبتابعة تنفâة، و¨قرتاح التوRذ ٕاصالح املالية العموم

مaدyلني �ٓخر�ن من  ،املالية }~وÔ، وتضم ¨ٕالضافة ٕاىل احلكومة والربملان
قÊيل اGلس اXBٔىل }لحسا¨ت وبنك املغرب واملندوبية السامRة }لتخطيط، 

  .كام هو الش�ٔن مبجموXة من اUول املتقدمة yاصة ^رياننا يف ٔ�ور¨
ن�ٔمل يف الفريق �س?تقاليل ٔ�ال Ïكون هذه �ع�دات املرصودة جمرد 
�رقام }لتوظيف الس?يايس، Ãسعى من yاللها احلكومة ٕاىل ٕا�راز âدها ٔ
�س�þري، ¨لرمغ من ٔ�هنا تعمل ٔ�هنا öري قادرة Xىل اجناز �ع�دات 

Ïرصدها يف ٕاطار كام هو الش�ٔن ¨لôس?بة }لمبالغ املالية املهمة اليت ، املرصودة
الهبات املقدمة من طرف دول اخلليج، ٔ�و يف ٕاطار احلسا¨ت املرصدة 
Bٔمور خصوصية yاصة مهنا ذات العالقة ¨لقطاXات �ج�عية، حRث بلغ 

حساب خصويص ما  11مجموع الفائض املس	ل يف اGال �ج�عي Uى 
  .2014مليون درمه س?نة  659مليار و �12زيد عن 

املثال ال احلرص، نذ¡رمك بوضعية بعض احلسا¨ت اليت هتم وXىل سRóل 
  .، الس?يد�ن الوز�ر�ن4012اGال �ج�عي yالل س?نة 

 166داملليار و 3فاحلساب اخلصويص }لصيدلية املركزية، بلغت موارده 
مليون درمه، ٔ�ي بôس?بة ال  237مليون درمه، مل يرصف م*ه ٕاال مليار و

  ؛%39تتعدى 
مليار  7رة الوطنية }لتمنية الóرشية، بلغت موارده صندوق دمع املباد

مليون درمه  883داملليار و 2مليون درمه، مل ترصف م*ه ٕاال  496و
 ؛%38بôس?بة ال Ïزيد عن 

 238داملليار و 7صندوق دمع ال�سك �ج�عي، بلغت موارده 
مليون درمه بôس?بة ال تتعدى  859مليون درمه، رصف مهنا، مليار و

س اكينة الس?يد�ن الوز�ر�ن واBٔمل ٕان شاء هللا اك�ن، هاد ، الفلو 25%
  .نا �ركة Xلينال الفائض هذا خصنا öري رصفوه 

و¨لرمغ من تقلص الضغط Xىل احلسا¨ت العمومRة بفعل القرارات 
واس?تفادهتا من عوامل yارجRة öري  امللكفة اج�عيا اليت اختذهتا احلكومة

[لول اخلالقة ت�ىش واملر[î  مس?بوقة، öري ٔ�ن احلكومة وبدل بلورة
اUقRقة اليت جيتازها �قaصاد الوطين، اخaارت احللول السهî والóس?يطة 

  .ãمتويل ٔ��شطهتا مما ٔ�دى ٕاىل ٕاغراق البالد يف املديونية
س?نة  %63.4وهكذا، مفعدل مديونية اخلزينة و[دها ٕارتفع اىل حوايل 

خلارجRة العمومRة قفزت ، فñ املديونية ا2008س?نة  %47.3مقابل  2014

، و من املنتظر ٔ�ن تتفامق هذه 2008س?نة  %19بدل  %30ٕاىل ٔ�كرث من 
  .املؤرشات عند هناية هذه الس?نة

وبفعل هذه الس?ياسة، ٔ�صبحت yدمة ا�Uن Ãشلك عبئا حقRقRا Xىل 
 مليار درمه كفوائد 28مزيانية اUوÔ، حRث يتوقع املرشوع ٔ�كرث من 

من املس?توى املس	ل عند هناية  %40 من ومعوالت، ٔ�ي ¨رتفاع ٔ�كرث
  . 2012س?نة 

ؤ�yذا بعني �عتبار ٕاس?هتالاكت ا�Uن املتوسط والطويل اBٔمد احملددة 
مليار درمه، فان Ïاكليف yدمة ا�Uن  41يف ٕاطار املرشوع ٕاىل حوايل 

مليار درمه، ٔ�ي ٔ�كرث �ك=ري من ٕاع�دات  69جتاوز  2016املتوقعة س?نة 
þس��ر املتوقعة، مما جيعل مزيانية اUوÔ رهينة يف يد س?ياسة مزيانية 

�قرتاض املفرط، ويُ  ،îس?تدامة الطوي�عرض ا�Uن العمويم خلطر 
¨عتبار ٔ�ن احلكومات الالحقة س?تكون ملزمة ¨الس?تدانة لHس ٕالنعاش 

�س�þر ولكن ل�سديد فقط فوائد ومعوالت ا�Uن .  
        الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، 

مك الرصحي بتطو�ر وتفعيل الربامج �ج�عية جبعل اجلانب ٕان ٕالزتام
إالجراءات �ج�عي ٔ�ولوية قصوى يف الس?ياسات العمومRة، ٔ�مر تف*ده 

öري قادرة Xىل النفاذ سطحية املرشوع، واليت تظل ٕاجراءات  اليت يقرت�ا
ٕاىل معق إالشاكليات �ج�عية املطرو[ة، }لµد من الرتاجع املهول يف 

  .وج }لÕدمات �ج�عيةالول
�كرث منٔ iىل ذX الفشل ا�ريع يف مجيع املشاريع     وهل من دليل

        .والربامج اليت اعمتدهتا اUوÔ يف ٕاصالح املنظومة التعلميية
فÊالرمغ من اGهود املايل التصاXدي املبذول }لرفع من املزيانية ا"صصة 

املي، فٕان املفارقة يه ٔ�ن }لتعلمي واليت ٔ�حضت تفوق �ك=ري مaوسط املعدل الع
ال يوازيه تطور يف مؤرشات جودة التعلمي، كام يبني ذi  اتهذه اGهود

  .تقر�ر اGلس اXBٔىل }لرتبية والتكو�ن
ٕان ¡سب التµد½ت املطرو[ة تفرض ال�شخيص احلقRقي ال�شاريك 

سهم فRه لك الفاXلون }لمر[î الراهنة، Ãشخيص يÊôع من الق*اXة و�ُ 
ولك الفرقاء �ج�عيني ولك من هتمهم مصلµة الوطن، لت	اوز  واملنتخبون

هذا الوضع الصعب، �رامج وزارية فقرية، مؤسسات تعلميية مهتالكة، م*اجه 
  .مÕaلفة، مضمون بيداغوæ وXلمي ٔ�جوف، وخرجيون يف [ال من الضياع

�حضت مقربة لطمو[ات التالمRذ  ،مؤسساتنا التعلميية العمومRةٔ
اتنا التعلميية العمومRة، مل حتم ش?بابنا من اãهتمHش املادي مؤسس، والطلبة

والفكري، بل وXىل النقRض من ذi سامهت فRه ومعلت Xىل ٕاخفائه حتت 
  ...."الشهادة }لجميع"غطاء 

  فهل ميكن الرهان Xىل م*ظومة التعلمي يف ظل هذا الوضع؟
وهل ميكن الرهان Xىل املنظومة التعلميية يف ظل اخلصاص املهول 

  س	ل يف املوارد الóرشية والبRôات التحتية كام و¡يفا؟امل 
 %32هل ميكن الرهان Xىل م*ظومة التعلمي و�س?بة اBٔمRة Ïزداد عن 
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  كام يؤكد ذi إالحصاء العام }لساكن والسكىن؟
هل ميكن الرهان Xىل ٕاصالح م*ظومة التعلمي، وال زال املسؤولون 

ح املنظومة التعلميية وتطو�ر يعتربون ا}لغة العربية Xائقا ٔ�مام جتويد وٕاصال
  املواد العلمية؟

ٕان النخبة اليوم، ختلت عن املدرسة واجلامعة العمومRة، ويبدو مع اكمل 
اBٔسف وmٔن هذه املؤسسات ٔ�صبحت خمصصة }لف<ات املعوزة والفقرية 
فقط، يف الوقت ا�ي اكن يفرتض فهيا، ٔ�ن ختلق التقارب بني اBٔطفال 

  .اط �ج�عية بدل التفريق بHهنموالطلبة من خمتلف اBٔوس
�خaالالت البRôوية اخلطرية  وهل من دليل Xىل ذi الرتاجع ٔ�كرث من

اليت �شهدها قطاع الصµة، واليت من نتاجئها تدين جودة اخلدمات الصحية 
املقدمة والوضعية الاكرثية وامل�ٔساوية }لمس�شفRات واملراكز الصحية مبا فهيا 

  املس�شفRات اجلامعية؟
ون�سائل يف هذا الصدد، عن ٔ�س?باب Xدم تضمني مرشوع قانون 
املالية ٔ�ية ٕاشارة sش�ٔن الصندوق العمويم }لضامن �ج�عي }لمعوز�ن ا�ي 

[داثه يف ٕاطار الرب�مج احلكويم؟ ٕ̈   تعهدمت 
 الت�ٔمني ٔ�نظمة من �س?تفادة جمال وعن ٔ�س?با¨ الت�ٔخر يف تْوس?يع

  وöريه من الف<ات؟ ةاحلر  املهن ٔ�حصاب لHشمل إالجÊاري
 ،وهل من املربر �س?مترار يف ٕاخضاع املعاشات لالقaطاXات الرضيRóة

  الس?يد�ن الوز�ر�ن؟
فشل املشاريع املتعاقÊة يف  وهل من دليل Xىل هذا الرتاجع ٔ�كرث من

تدارك العجز املس	ل يف اGال السكىن وا�ي يصل اليوم ٕاىل حوايل 
  .و[دة سك*ية 580.000

ضع، فٕاننا يف الفريق �س?تقاليل نعترب ٔ�ن اBٔزمة ٔ�مام هذا الو 
�ج�عية لHست ٔ�زمة تق*ية ٔ�و مواز�تية، ٕاهنا يف العمق ٔ�زمة س?ياس?ية 
مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنيني يف تدبري امللفات �ج�عية، وقد صار من 
الالزم ٕارشاك لك الفاXلني يف ضامن ٕاصالح معيق للك اGاالت �ج�عية 

وفق مقاربة Ãشار¡ية Ïروم ٕاXادة  ،لمي وال�شغيل والتقاXد وöريهايف التع
�عتبار ملؤسسة احلوار �ج�عي ا�ي ¨رشته اUوÔ مع الفرقاء 

، وا�ي اكنت � نتاجئ اجيابية يف تعز�ز 1996�ج�عيني م*ذ فاحت غشت 
 السمل �ج�عي و�رتقاء �ج�عي لفائدة رشاحئ عريضة من اGمتع

  .املغريب
ٕاذ نعلن تضام*نا املطلق والالمرشوط مع اخلطوات النضالية اليت  ،ٕاننا

�قدمت Xلهيا املركز½ت النقابية مبا فهيا املسرية العاملية اyBٔرية، ندعو ٕاىل ٔ
إالرساع بفaح احلوار، احلوار إالح�عي حقRقي مع املركز½ت النقابية لوضع 

ñر السائدة، ولو فÏجواء التوßٔن  [د ل�تبقى من واليتمك، Bٔننا مؤم*ون ٔ
 iرب تعبيد مساX س?تقرار الس?يايس العام يف البالد، لن يتحقق ٕاال�

  .احلوار مع مجيع الفرقاء
 qRن حتل مشالكها ¨حلوار وال يشء دون احلوار، وح�فÊالد� اخaارت ٔ

  .ل احلكومة هبذا الرشط، فٕاهنا متس ب�ٔ[د ٔ�مه مقومات هذا �س?تقرارُخت 
    يد الرئHس،يد الرئHس،يد الرئHس،يد الرئHس،الس? الس? الس? الس? 

�ؤكد لمك ٔ�ن الفريق �س?تقاليل yاض يف م*اقشة مضامني هاد خaاما ٔ
مرشوع القانون املالية بزناهة وموضوعية وحمكة وبعد النظر، وفاء }لقمي 

  .التعادلية السامRة
ال �ريد  ،الس?يد�ن الوز�ر�ن ،هذا، ٕاننا اليوموBٔننا اليوم ال �ريد بقولنا 

املها، Bٔن جنا�ا هو جناح }لمغرب، جناح بقولنا هذا تبHÕس احلكومة ٔ�ع
 ٕاس?مترار }لتوâاتاحلكومة هو جناح }~ميوقراطية، جناح احلكومة هو 

السامRة امللكRة اليت Ïريد من املغرب ٔ�ن �رىق ٕاىل مس?توى اãمنو، ٕاىل 
  .مس?توى اUول النامRة

وٕامنا بقدر ما �ريد هبذا، �ريد ٔ�ن نÊôه ٕاىل جماالت تaóغي إالصالح، وال 
يشء دون إالصالح، إالصالح هو املôشود ولHس هذا بعز�ز Xىل كفاءاÏمك، 

  : : : : إالصالح هو املôشود ٕاس�*ادا ٕاىل قو� تعايل

"""" هلَيي إِال بِاِهللا عيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِال اإلصْالح أُرِيد إِن هلَيي إِال بِاِهللا عيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِال اإلصْالح أُرِيد إِن هلَيي إِال بِاِهللا عيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِال اإلصْالح أُرِيد إِن هلَيي إِال بِاِهللا عيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِال اإلصْالح أُرِيد إِن
أُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَوأُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَوأُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَوأُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وصدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظميصدق هللا العظمي""""        تَو....        

        ....ورمحة هللا تعاىل و�راكتهورمحة هللا تعاىل و�راكتهورمحة هللا تعاىل و�راكتهورمحة هللا تعاىل و�راكته    والسالم Xليوالسالم Xليوالسالم Xليوالسالم Xليمكمكمكمك

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
شكرا لßٔس?تاد عبد السالم ا}لبار رئHس الفريق إالس?تقاليل }لو[دة 
والتعادلية Xىل مداyلته، واBٓن سôس?متع مجيعا ٕاىل املداîy املوالية اليت 
 ÔصاBٔس?تاد بنعزوز عبد العز�ز لتقدميها ¨مس الفريق اBٔفضل اaHس

  .ل مشكوراواملعارصة، فليتفض
  .، شكراذدقRقة ٔ�س?تا 38[دود   ٔ�ذ¡ر وذi يف

        ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

        الس?يدان الوز�ران احملرتمان،الس?يدان الوز�ران احملرتمان،الس?يدان الوز�ران احملرتمان،الس?يدان الوز�ران احملرتمان،
        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،

  ،السادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمونالسادة املس�شارون احملرتمون
        ....السالم Xليالسالم Xليالسالم Xليالسالم Xليمكمكمكمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته ورمحة هللا تعاىل و�راكته

لóسط مواقف حزب اBٔصاÔ واملعارصة �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك 
واملنظمة اUميقراطية }لشغل من مرشوع القانون ٔ�و Xىل اBٔحص مبناس?بة 

  .2016م*اقشة مرشوع القانون املايل لس?نة 
وامحلد �، بفضل إالصال[ات الهامة واملسؤوÔ واجلريئة  ،وقد متك*نا"

ة التواز�ت وبفضل إالجراءات املالية الصائبة من وقف الزنيف واس?تعاد
  .املالية، ٔ�ي ٔ�ننا ٔ�وفRنا مبا الزتم*ا به ٔ�مام جملس?يمك املوقر�ن

كام حرصت احلكومة Xىل اUفع قدما ¨ٕالصال[ات يف ٕاطار ال�شاور، 
مع اكفة الفاXلني، اكفة الفاXلني، وyاصة ٕاصالح  ،ال�شاور واحلوار، احلوار

  .Xداملقاصة، ٕاصالح املقاصة وإالصالح اجلبايئ وٕاصالح التقا
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تلمك اكنت املؤرشات اUاX Ôىل صواب اخaياراتنا وXىل جناح*ا، جناح*ا 
يف املرور من مر[î كنا فهيا Xىل وشك فقدان قرار� الس?يادي املايل 

�Xد� فهيأ î]صادي ٕاىل مرaق��Xد� فهيا التواز�ت املا¡رو اقaصادية،  ،ؤ
 ٔ�هداف، وXىل رٔ�سها تثRóت اخaياراهتا وتوطيدها لتحقRق ما نصبو ٕاليه من 

حتقRق ظروف العHش الكرمي، العHش الكرمي، العHش الكرمي }لمواطن 
  ."املغريب

تلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، مقaطفات من خطا�مك ٔ�مام جمليس الربملان 
  .2016اãهنار ا}يل قدمaو مرشوع القانون املايل لس?نة 

�ش?نو غنقولو Xىل هاذ اخلطاب ا}يل مسعنا �؟ خطاب مطمنئ،ٔ 
يو� هاذ اخلطاب �كو�مك واثقون ^دا من  ،خطاب مaفائل ^دا

س?ياساÏمك، بل هاذ اخلطاب حيمل الك=ري من الزهو ¨لنفس و�ن�شاء 
 îس?نوات 4¨ٕالجنازات اليت حققهتا احلكومة طي.  

تتلكمون، الس?يد الوز�ر، عن إالصال[ات الهامة واملسؤوÔ واجلريئة، 
��شوفو هاذ إالصال[ات، ومن بعد � ٔ Ôشوفو واش يه هامة فعال ومسؤو

فعال وجريئة فعال؟ ¨ش غنبداو؟ حRث احلكومة فaحت وا[د العدد د½ل 
إالصال[ات يف لك �جتاهات، وôöشوفو من بعد راه حىت يش ٕاصالح ما 

  .اك�ن، ولكن Xىل لك [ال غنبداو ¨ملقاصة، املقاصة
لغت  يف املقاصة؟ ٔ�و �ٓش دارت احلكومة يف املقاصة؟ أ�ش?نو دارو

اUمع د½ل احملروقات، واش هذا ٕاصالح؟ يعين واش هذا ôöسميوه 
مسؤوال وهاما وجريئا؟ öري فقط سدينا الروبHين Xىل اUراوش؟  إاصال[

قد �كون جريئا فعال، ولكن اجلرٔ�ة يف هذه احلاX Ôىل الفقراء والطبقات 
  . املتوسطة وXىل تنافس?ية املقاوÔ الوطنية

�� ما كôسمهيش ٕاصالح، فهو .. ينة يف هاذهاذي يه اجلرٔ�ة ا}يل اكٔ
بدون ٕاجياد ٔ�ي بديل، وغنتذا¡ر Xليه، هذا ما ميكن ليناش  تفكRك }لمقاصة

�سميوه ٕاصالح هذا ٕاجراء تقشفي، هذا ٕاجراء تقشفي بغت احلكومة حتóس 
إالنفاق يف اGال �ج�عي وتتقشف Xىل اUراوش، ولكن ما ا�ي خيفRه 

   هذا إالجراء ¨لضبط؟
: هذا إالجراء خيفي، من حRث تدري ٔ�و ال تدري حكومaنا، ما ييل

توسعو قاXدة الفقراء مز½ن، كرثوا من الفقراء يف البالد، تفقروا الطبقة 
املتوسطة حىت يه تلحقوها ¨لفقراء، Xالش؟ من ٔ�^ل التحمك يف رقاب 

حمك العباد، التحمك يف رقاب املغاربة، وهذا هو التحمك احلقRقي، ولHس الت
ا}يل تذا¡ر Xليه الس?يد رئHس احلكومة احملرتم yالل اBٔس?بوع املايض فاش 
^ا �رشح التحمك، قال i يش �س Ïهيرضوا يف التليفو�ت مع يش �س 
�ٓخر�ن و تيضغطوا ¨لتليفو�ت، م=ل هذا الaم، بل قال Xىل ٔ�نه يف 

ناك انتÕا¨ت رئاسة جملس املس�شار�ن ٔ�و رئHس جملس املس�شار�ن اكن ه 
  .حتمك واتصاالت ¨لهاتف وكذا

Bٔن اBٔمر يعين املس�شارات واملس�شار�ن، واش  ،¨� Xليمك وXليكن
هناك من اتصل �مك ¨لهاتف ليضغط Xليمك لتaôخبوا اBٔخ حكمي �ن شامش 

  رئHسا Gلس املس�شار�ن؟
هذه اBٔسطورة قد ا�هتت، ٔ�ما التحمك احلقRقي فهو التحمك ¨خaيارات 

كومة احلالية، ويه تتغىي التحمك يف رقاب الشعب املغريب، س?ياس?ية }لح
  .وها هو التحمك اخلطري

عرف ٔ�ش?نو؟ ½ك ٔ�ن� نٔ�ما القول ¨تصاالت والضغوطات والهاتف، وما 
½ك . ك�س	لوا ذاك املاكملات الهاتفRة، ك�س	لوا الهرضة يف التليفون، جسلوا

  . ابعتت ؟وزارة العدل ¨قة الشاف د½ل النيابة العامة
رافات فهو املساس ٔ�عتقد ٔ�ن الهدف من وراء Ïروجي هذه اخلُ 

  .¨ملؤسسات، وغنجي من بعد لهاذ الهرضة، öرنجع ٕاىل بقى يل يش وقت
س?نني دازت Xىل احلكومة،  4:نيا، إالصالح الثاين، النظام الرضييب، 

دارت جمهود مسؤول وجمهود جريء وجمهود هام، ¨ش تد�ر ٕاصالح جÊايئ 
 la(م*و ٕاىل [د اBٓن؟ بغاوا يو[دوا الرضيبة Xىل القمية املضافة  ٔ�ش?نو خرج
TVA1(،  و العديد من�¨يق ما تو[دÃش، بل مت الرفع مهنا Xىل املواد ٔ

املواد اBٔساس?ية ا}يل كHس?هتلكها السواد اBٔعظم من املغاربة، و�ٓخرها يف 
ن�ش الز½دة يف الرضيبة بل الترضيب Bٔنه ما اك 2016هاذ املرشوع د½ل 

مرضبة قÊل، ا�رة والشعري، ا�رة والشعري والنقل السكيك، بل هاذو 
ت الرضيبة التضام*ية ا}يل اكنوا ¡ي�ٔديوها اÏزادوا ولغاوا احلكومة يعين، لغ

ت هلم الرضيبة، ااBٔغنياء، ا}يل كريحبوا �زاف، الناس ا}يل ال¨س Xلهيم، لغ
د :ين، احليط و¨ش عوضهتا؟ عوضهتا بترضيب اUراوش، الفقراء Xاو 

القصري ¨لôس?بة لهاذ احلكومة، جرٔ�هتا وجشاعهتا ومسؤوليهتا يه ٕاثقال اكهل 
  .الفقراء ¨ملزيد من الرضائب

�ش?نو هاذ الرضيبة التضام*ية؟ داروها Xىل اUراوش ا}يل عندو يش ٔ
بقRعة د½ل اBٔرض، ا}يل عندو يش بقRعة د½ل اBٔرض يبôهيا ليه وBٔوالده 

 400ل  150ل  60داروا لو الرضيبة زادوا فهيا، من ¨ش يتدرق فهيا، 
  .ز½دة ةني ٔ�رقام كثرية، املهم اك

يعين ٔ�ن مفهوم التضامن عند احلكومة هو التضامن ¨لôس?بة لها هو 
الفقري يتضامن مع الفقري، ½ معرش الفقراء تضام*وا يف فقرمك، هذا هو م*طق 

العدل واملنطق ا}يل فRه احلكومة، ولHس املنطق املعقول واملنطق ا}يل فRه 
إالنصاف ا}يل كنتó*اوه اح*ا يف حزب اBٔصاÔ واملعارصة، هو ٔ�ن التضامن 
يÊôغي ٔ�ن �كون معود½، تضامن ¡يزنل من الفوق ٕاىل التحت، من اBٔغنياء 
ٕاىل الفقراء، ¨ش اBٔغنياء ¡يجروا شوية الفقراء }لفوق وهام ¡هيبطوا شوية، 

ل الطبقة املتوسطة ا}يل يه كتحمل ¨ش Ïكون عند� قاXدة عريضة د½
الفكر العقالين وا}يل كتحمل الفكر املتنور ويه ا}يل ك�س?هتà �زاف ويه 
ا}يل ك�شلك قاطرة التمنية، وهاذ احلكومة ما بغاÃش، هاذ احلكومة بغت 
Ïزيد من قاXدة الفقراء، ليعم اجلهل والفقر لتمتكن من التحمك يف املغاربة، 

  .Rقة لالخaيارات الس?ياس?ية لهاذ احلكومةهذه يه اخللفRات احلق 

                                                 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

11 

 )2015 دج*رب 8( 1437صفر  26

�هنرض ما زال Xىل هاذ الرضيبة �زاف، ولكن غنقول يف هاذ اليش د½ل ٔ
الرضيبة، جعزت احلكومة يف حماربة اãمتلص الرضييب، جعزت احلكومة عن 
ٕادماج القطاXات öري املهيلكة، جعزت احلكومة عن توس?يع الوXاء الرضييب، 

الرمق عندمك وقولوها }لمغاربة، رمق ، "س?تÕالصها البايق"جعزمت عن حتصيل 
  .¡بري �زاف

لHس هناك ٔ�ي ٕاصالح، ٔ�ش?نو لك ما هناi ٕاجراءات مaفرقة هنا 
وهناك، شوية من هنا، لك Xام �ٓش öادي يد�روا تيجزٔ�و ذاك اليش، وهاذ 
إالصالح يفaقد ٕاىل اخليط الناظم ا}يل من املفروض �كون يف ٔ�ي ٕاصالح 

ذ اليش ٔ�ش?نو اكن الن�R	ة د½لو؟ الن�R	ة د½لو هو مشويل ومaاكمل، وها
الرضييب؟  رارالرضييب، واش?نا هو إالyالل ¨الس?تق رارإالyالل ¨الس?تق
الرضييب هو املساس ¨الس�þر، ٔ�ش?نو هو املساس  رارإالyالل ¨الس?تق

  .¨الس�þر؟ هو ضياع فرص الشغل وضياع الرثوة عن البالد
كهترض Xليه احلكومة، ٕاصال[ا هاما ٕاصالح ٔ�نظمة التقاXد ا}يل 

س?نني هاذي، ولكن جنازف القول ٔ��مك  4ومسؤوال وجريئا، الزلنا نaôظر 
�لك مسؤولية وجرٔ�ة ٔ��مك س?تل	�ٔون ٕاىل احللول السهî، وغتقلبوا Xىل ذاك 
احليط القصري ا}يل هام الفقراء واUراوش ¨ش تنقزوا Xليه Xاود :ين، ويف 

 امل�ٔجورون واملتقاXدون ٔ�نفسهم، وهاذ اليش هاذ احلاÔ شكون هام؟ هام
  .ا}يل غتد�روا، ¨يق ما درتوهش ولكن غتد�روه

س?نوات من احلوار ما yىل وراه öري  4ٕاصالح م*ظومة اGمتع املدين، 
  .الع	اج، مل خيلف وراءه ٕاال الغبار والزوابع اyBٔالقRة والس?ياس?ية

يف هاذ اليش  ٕاصالح م*ظومة التعلمي، واش بغيتوا نقول يش [ا^ة
د½ل التعلمي؟ ال ٔ�عتقد ٔ�ن املغاربة مازال عندمه اخلاطر ¨ش �سمعوا يش 
�م Xىل ٕاصالح م*ظومة التعلمي، ملوا، جضروا، جضروا من �س?�ع ٕاىل 

  .هاذ الaم املردود، و¨لتايل ما غهنرضش Xليه
  .¨حٕاصالح إالدارة، 

.. وا[د العدد ٔ�مسوٕاصالح م*ظومة العداÏ ،Ôراوح ماكهنا، احلوار، 
ولكن ٔ�ش?نو يه الن�R	ة؟ لك يش غضبان، لك يش غضبان يف اجلسم 

  .القضايئ، هذه يه الن�R	ة، وهكذا دواليك
احلكومة  - كام قلت  - ٔ�عتقد احلزي الزمين ال �سمح، و¨لتايل  ؟öزنيد

�طلقت إالصال[ات يف مجيع �جتاهات دون ٔ�ن Ïمتكن من ٕاصالح ٔ�ي ٔ
�ية رؤية  –وهاذي يه احلقRقة  -متتà  يشء، Bٔهنا بóساطة الٔ àال متت

  لٕالصالح؟
إالصالح حيتاج ٕاىل رؤية، وإالصالح يف احلاÔ املغربية يÊôغي ٔ�ن �كون 
 Ôن احلاBٔ املغربية؟ Ôالش تنقول احلاX ،املغربية Ôىل احلاX مشوليا، هنرض
املغربية اجمتعت فهيا لك الرشوط لٕالصالح، وهاذ احلكومة ما بغاÃش 
تصلح، دس?تور مaقدم ال يف فصل السلط والسلط ا}يل كتعطى }لحكومة 
¨ش تد�ر وÏكون عندها الش	اXة فعال واجلرٔ�ة فعال }لقRام ¨ٕالصالح، 

  . اس?تقرار س?يايس واج�عي

ٕاهيام املغاربة ٔ�نه ^لب  �س?تقرار، هناك من �زمع و�سعى ٕاىل
�قول �س?تقرار، يعين �س?تقرار ما اك�ن يف هاذ البالد حىتٔ �� ^ا هو، ؤ

�س?تقرار مع الوطن واBٔمة م*ذ قرون، ٕاال يف [اÔ احلرب ضد العدوان 
اBٔج*يب وضد الغزوات �س?تعامرية، ٔ�ما املغاربة ال حيتاجون Uروس من 
�ي اكن، املغاربة قدموا تضحيات يف س?نوات الرصاص، وجتنبوا الفaنة Bٔهنم ٔ

يد اس?ترياده، العنف دخRل يÊôذون العنف، العنف مس?تورد ٔ�و البعض �ر 
ب�ٔصوهلم  ،بثقافهتم ،Xىل ثقافaنا، و¨لتايل فاالس?تقرار املغاربة قاد�ن حبضارهتم

، وما حمتاجôRش ليش [د يف هذا "}لبHت رب حيميه"حيصنوه وحيميوه، و
  . الباب

iىل ذX ام ¨ٕالصال[ات  ،زدRى احلكومة }لقU الرشوط ا}يل اجمتعت
 la(ة �ية دولية وطنية م*اسÊوجعزت وفشلت، ظرفRة اقaصاد

conjoncture mondiale et nationale(، مشاريع هيلكية ا}يل اكينة 
يف البالد وتفaحت قÊل هاذ احلكومة، قÊل هاذ احلكومة، مشاريع �يلكة 
كربى قÊل هاذ احلمكة، و^ات وعطلت هذه املشاريع الهيلكية الكربى Bٔنه 

م، هذه يه الرشوط، هذه يه احلاÔ جعزت Xىل ٕاجياد صيغة �لتقائية بHهن
ؤ�قولها  -املغربية، ولكن مع اBٔسف، ٔ�ن هذه احلكومة جعزت وفشلت Bٔهنا 

  .ال تتوفر عن إالرادة الس?ياس?ية }لقRام ¨ٕالصالح -�لك مسؤولية 
حتدثمت، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف خطا�مك عن إالجراءات املالية 

  . الصائبة، إالجراءات املالية الصائبة
¨لôس?بة  ،احلد من إالنفاق يف القطاXات �ج�عية ٕاجراء ماليا صائبا

}لحكومة، ٔ�م ٕاجراء تقشفي �هنك القدرة الرشائية }لمواطنني؟ }لمغاربة ٔ�ن 
  .جييبوا

ا}لجوء ٕاىل املزيد من �س?تدانة ٕاجراء ماليا صائبا، Ãسلف Ãسلف 
 %64واصلني  Ãسلف، واصلني دا¨ يف التقد�ر واحلساب ا}يل ¡يد�روا هام

ولكن يف احلقRقة، حبال حبال ٔ�لس?يد الوز�ر، ولكن يف احلقRقة  %63وال 
، وهاذ السلف هو ا�ي ٔ�دى ٕاىل Ïرامك العجوزات يف %80رامك وصلتوا 

  .لك يشء
Ïلكممت، الس?يد الوز�ر، يف معرض خطا�مك املتفائل ^دا واملطمنئ ^دا 

يف ٔ�رقامك  ريكٔ�^ا عن اس?تعادة التواز�ت املالية، ويف هذا الباب لن
  .الرتÊHة والباردة ^دا، والرتÊHة والباردة، ¨ردة، م=ل	ة، ال تنطق ¨لواقع

مبناس?بة احلديث Xىل اBٔرقام، الس?يد رئHس احلكومة (ولكن امسحوا يل 
قال يل اBٔس?بوع املايض راك كتكذب، فاش قلت لو Xىل املزيانيات املوزXة 

  .ومةحسب الوزارات وحسب املكو�ت د½ل احلك
ما غنقولوش Ïكaكذب، [اىش و�،  ،ٔ��، الس?يد رئHس احلكومة

ولكن غنقول لو ال تقول احلقRقة ½ س?يدي رئHس احلكومة احملرتم، وهاذ 
اBٔرقام ما عطاوهومش ليا العفاريت ٔ�و يش âاز ما، هاذ اBٔرقام اكينني 

  .، ود�روا املقارنة2011، ها د½ل 2015هنا، ها القانون املايل د½ل 
نبدا ¨لرئاسة د½ل احلكومة، ¨ش كتجمع هاذ اBٔرقام، اك�ن الفلوس 
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د½ل املزيانية العامة، اك�ن الفلوس د½ل احلسا¨ت اخلصوصية، واك�ن 
   .)2SEGMA(بطريقة مس?تقî الفلوس د½ل القطاXات املسرية 

مليون بال ما نثقل Xليمك ¨Bٔرقام، ولكن  260املزيانية العامة مليار و
Bٔنه هو  40%د½ل الز½دة، ٔ�� قلت  %33لهاته اBٔرقام وس?ت	دون عودوا 

، 450مليار و  4، املزيانية العامة %46املعدل، هو املعدل، العدل 
�لف، اGموع  SEGMA( 900( مليون 560احلسا¨ت اخلصوصية ٔ5 

مليون يف احلسا¨ت  370، 642االتصال مليار و  ؛%46مليار 
التضامن واملرٔ�ة واBٔرسة  ؛SEGMA(، 33%(مليون يف  21اخلصوصية، 

 ،مليون يف احلساب اخلصويص 800مليار و 3يف املزيانية العامة،  649
، د�رو احلساب راه دا¨ 66د½ل الز½دة، د�روا العمليات احلسابية  66%

هاذ اليش مس	ل ورجعوا � رجعوا ليه، راه مaوفر، راه عندمك، وöد�رو 
  .احلساب

ش Xليمك اGموع د½ل هاذ اليش لكو املعدل هو Xىل لك [ال، ما نثقل
40%.  

نعطيمك املزيانية د½ل الصµة ا}يل ¡يقودها احلزب احملرتم التقدم 
 مليار، احلساب اخلصويص مليار، 13و�شرتا¡ية، املزيانية العامة 

(SEGMA)  س?بة  55مليار وô20مليون، ال%.  
رتم احلركة الشعبية، نعطيمك الش?بÊHة والر½ضة ا}يل ¡يقودها احلزب احمل

  .%9مليون، الôس?بة  43مليون،  800، 600مليار و
املغاربة املقميني ¨خلارج بقRادة احلزب  -كنعطي öري مناذج  -نعطيمك 

 437مليون، اGموع  437احملرتم التجمع الوطين لßٔحرار، املزيانية العامة 
  . )هاته يه احلقRقة. ¨ملقارنة %9مليون، 

            الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،
مزيانية تقشفRة Bٔن هذا هو ا}يل بغيت نقول i هو الس?يد رئHس 
احلكومة مل يقل احلقRقة يف هاته اBٔرقام، ٕاما ما Xارفهاش ٕاما خÊاوها Xليه، 
ٕاما كترصف واح*ا ما سايقني اخلبار فني كترصف Bٔن التقشف اك�ن، 

رتم، وسع ما تق*طش، الس?يد الوز�ر احمل ..و¨لتايل الربملان يف ٕاطار املراقÊة
  .قشابتك، الس?يد الوز�ر احملرتم

قد اخنفض جعز املزيان الت	اري وجعز مزيان اBٔداءات حصيح حصيح، 
وحتسôت املؤرشات املا¡رو اقaصادية، هل هذا بفضل، الس?يد الوز�ر 

  .احملرتم، إالصال[ات الهامة واملسؤوÔ واجلريئة؟ قطعا، ال
ار البرتول ٕاىل [د اخنفاض ٔ�سع -ويعرفوها املغاربة  -هذا بفضل 

قRايس، مومس فال� جRد، بل موامس فالحRة جRدة، اخنفاض ٔ�سعار ^ل 
املواد اBٔساس?ية يف السوق اUولية وهبات دول اخلليج، و� امحلد، ½ريب 
�س?متر هاذ اليش، ٔ�ما ¨ش نعولو Xليمك راه عولنا Xىل اخلال، ٕاىل سلمنا 

ري خيفي يف احلقRقة واقع ميلء �كون ما حصل واعترب�ه ٕاجنازا فهو ٕاجناز صغ

                                                 
2 Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome 

اكينة هاذ  ¨الخaالالت الهيلكية اليت مل يمت احلسم معها بعد، و¨يق
�خaالالت ومس?تدامة.  

قاس بقدرة ال متتلكها Bٔن إالجنازات الكربى، الس?يد الوز�ر احملرتم، تُ 
احلكومة، يه القدرة Xىل التحمك يف الظرفRة �قaصادية ولHس ال�سلمي 

  .رفRة والتعامل معها mٔمر واقع، بل التحمك يف الظرفRة �قaصاديةهباته الظ
ال بد ما نقولو احلقRقة }لمغاربة، Bٔن ما اعتربمتوه ٕاجنازا  ،ويف هاذ الباب

ما غيغري حىت [ا^ة يف الواقع د½ل العجوزات ٔ�لس?يد الوز�ر، العجز يف 
العجز يف املزيان الت	اري مس?تدام، العجز يف مزيان اBٔداءات مس?تدام، 

 Ôزمة الس?يو�املزيانية مس?تدام، العجز يف متويل �قaصاد الوطين مس?تدام، ٔ
  . البنكRة مس?تدامة

البالد لكها جعوزات، وهاذ احلكومة لكها جعوزات، ولن Ïمتكن  :احلصول
  .من جتاوز هذه العجوزات

هذا يف املا¡رو اقaصادي، التواز�ت اليت Ïزهو احلكومة بنفسها 
�ما . جنازات كام لو ٔ�نه دارت يش [ا^ة، ما دارت والو¨حلديث عن االٕ ٔ

  . العجوزات يف القطاXات �ج�عية ا}يل غنتذا¡رو Xلهيا من بعد
يف معرض [ديثمك وخطا�مك، الس?يد الوز�ر، ٔ��مك ٔ�وفRمت  ،قلمت

¨لزتاماÏمك وغندyلو د¨ معمك يف ا}لعبة د½ل ما الزتممت به وما ٔ�جنزمت، 
  اك�ن هناك الوفاء من Xدمه؟ و¨لتايل ٕاىل ٔ�ي [د

�س?بة اãمنو مع هناية الوالية، واBٓن بال حشمة بال  %5.5الزتممت ب 
، ما Ïزنك ليمك الو^ه، ما حامر الو^ه، حىت %3حRاء ¨لاكد تتوقعون 

  %.3، اليوم تعودون }لقول %5.5[ا^ة، هنار اBٔول قلتوا }لمغاربة 
، الزتممت خبلق %10.1اليوم يف % 8الزتممت بتخفRض البطاÔ ٕاىل 

 7، واش يف هاذ 200.000مليون م*صب شغل وحىت اBٓن ¨لاكد وفرمت 
؟ قطعا ال، ما اكيôش هاذ 80%ٔ�شهر ا}يل بقت غتوفروا  8ٔ�شهر وال 

  .اليش
لنقارن اBٓن احلصيî مع ما اكن Xليه احلال [ني توليمت تدبري الش�ٔن 

، 10غتطلعوها ل 8، البطاÔ اكنت %3غهتبطوها ل% 5العام، اãمنو اكن 
�زل  28، �دyار الوطين اكن يف 32غهتبطوه ل 36�س�þر الوطين اكن 

، ا�Bٔشطة الهشة اكنت �43.3زلت ل 50، �س?بة ال�شغيل اكنت 24.7ل 
، 20.1طلعت ل 17.75، عطاÔ الش?باب اكنت 10.3طلعت  8.9

املؤرشات املز½نة هبطت، اخلايبة طلعت، ٕاذن مع هاته احلكومة اخلايب 
  . ¡يطلع والزو�ن ¡يزنل

 ُ   .ثقل مسامعمك ومسامع املغاربةس?نكaفي هباته اBٔرقام حىت ال ن
س?تقولون مرة ٔ�خرى، س?تقولون مرة ٔ�خرى ٔ��مك ٔ�مضيمت لك وقaمك 

س?نوات �لك مسؤولية وجرٔ�ة يف ضبط التواز�ت املا¡رو  y4الل 
�قaصادية، قلنا لمك ال يد لمك يف هذا، بل اب�سم لمك احلظ، رامك 
حمظوظني، ذاك اليش ا}يل قلنا، ٔ�ما الظرفRة فقد حتسôت كثريا، ومل 

  Ãس?تغلوا هاته الظرفRة، ف�ٔ�ن �مكن اخللل؟ 
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  :عوامل، يف تقد�ر� 5اخللل �مكن يف 
احلكومة ال متتà رؤية مشولية لٕالصالح، عندها رؤية جتزي�Rة مش�aة، 

ن بعضها القطاXات ا}يل دyلت فهيا ¨ش تصلحها، yالهتا جزر مقطوXة ع
البعض، لHست هناك ٔ�ية رؤية اللتقائية لك املشاريع إالصالحRة، Xالش؟ 

  .^اية العوامل اBٔخرى ¨ش غتفرس هاذ العوامل اBٔوىل
ٕاىل  )leadership(:نيا، احلكومة تفaقد ٕاىل الزXامة الس?ياس?ية، 

  .الزXامة الس?ياس?ية القادرة Xىل تôس?يق �راجمها، وضامن ا�س	ا�ا، وتضامهنا
�ن� شفaوا الثالث ا}يل فات ا}يل وقع ما بني الس?يد رئHس احلكومة ها ٔ

  .والس?يد وز�ر الرتبية الوطنية
اح*ا مايش شغلنا، بH*اهتم ذاك اليش، ولكن، اح*ا مغاربة، تÊHقى فRنا 
احلال، حرام، Bٔن لك يش ¡يتفرج، الرٔ�ي العام الوطين واUويل، يعين 

ء يبغيوا يعين ذيك الشوهة، اBٔج*اس لكها كت�Êع، جوج د½ل الوزرا
حشومة، Bٔنه هاذي بالد�، قلبنا Xىل بالد�، ما ميكôش نقÊلو هباذ اليش، 
عندمك يش [ا^ة يف املطبخ اUاyيل، فكوا ذاك اليش بH*اÏمك، تدا�زوا، 
تغاوتوا، تصارعوا، اخaلفوا، ولكن، من بعد، القاوا احلل، وخرجوا عند� 

  .اح*ا ¨حلل
ياس?ية والزXامة الس?ياس?ية، ¨ش تôسق الربامج فالقRادة الس?  ،ٕاذن

رضورية، مفaقدة هذه  ةاحلكومRة، وتôسق اBٔعامل واBٔوراش د½ل احلكوم
  .الزXامة يف هاذ احلكومة

احلكومة ٔ��نية ومغرورة، فaحت جهبات الرصاع مع امجليع، ومل حترتم يف 
�قول . اربةذi ال اUس?تور وال التوجهيات امللكRة السامRة، وال ذاكء املغٔ

تعمدت Xدم �لزتام ¨ملقاربة ال�شار¡ية مع ¨يق  ،هذا، Bٔهنا تعمدت
  .الفاXلني، والبحث عن التوافقات إالجيابية، ما اكيôش هاذ اليش هنائيا

العامل الرابع، احلكومة ٔ�مخدت امحلاسة الشعبية والتعبئة العامة لينخرط 
 5س?نني وال  4ذي امجليع يف إالصالح، اكن هناك يف وا[د الوقت، ها

س?نني، اكن وا[د امحلاس، وا[د الناس ¡يaôظرو يش [ا^ة، الناس، يعين 
حمفز�ن، ¨öني �شار¡وا، ولكن، طفاوا من بعد ¨ش طفاوا؟ Bٔنه احلكومة 
احلالية، ٕان قامت مبجهود مسؤول وهام، فقامت هبذا اGهود املضين يف 

  .ÃسفRه املؤسسات وتبHÕسها ٔ�مام الرٔ�ي العام
ا، هاذ احلكومة تفaقد ٕاىل ٔ�دىن حس ٕابداعي ا}يل ¡يتطلبو ٔ�ي yامس

م=ال، نعطيمك م=ال، يش مرات ¡يوقع تغليط الرٔ�ي . ٕاصالح هيلكي ¡بري
، دا¨، ¨ش كهنرضو Xىل ٔ�ن املغرب عندو الصناXة د½ل الس?يارات. العام

½ك مسيهتا  ؟واش هاذ الس?يارات مسيهتا بنعزوز وال مسيهتا بوسعيد
)Renault(،  مسيهتا)Peugeot( سامء فر�س?ية، ^ايبني ذاك�، هاذو ٔ

اليش كمنونطيو ند�رو املونطاج يف املغرب، وكنعاودو نصدروه Xىل �را، 
، ¡يقولوا Xىل ٔ�نه %15عند� يف القمية املضافة،  %15كرنجعوه هلم، وا[د 

ال، راه حاك غنÕلقو ٔ��شطة اقaصادية وôöشجعو املقاوالت الصغرى 
دمج يف هاذ الôس?يج الصناعي د½ل الس?يارات، نقول ٔ�نه واملتوسطة ¨ش ت

لHس هناك من مؤرش حلد اBٓن، ٕاذن ¨ركة من تغليط الرٔ�ي العام ونقولو 
راه اح*ا كنصنعو الس?يارات، راه ما كنصنعوش الس?يارات، كرن¡بو، ال، يف 
اخلطا¨ت د½لمك، الس?يد الوز�ر، تقولون ¨لصناXات الس?يارات ¨ملغرب، 

  .حصيح، مايش معقول، نقولو احلقRقة }لمغاربةهذا مايش 
طيب، واBٓن قد سقطت ورقة التوت عن عورة احلكومة، وا�كشفت 
شعاراهتا اجلوفاء وا�هتت اBٔساطري اليت ما فaئت Ïروج لها، ا�هتت ٔ�سطورة 

، ا�هتت ٔ�سطورة اخلطاب اyBٔاليق، ا�هتت 2011بداية التارخي مع نومفرب 
هبل ا"، س?ياسة د½ل "هبل تعHشا"مRة يه ٔ�سطورة املظلومRة واملظلو 

، وتعHش يف الس?ياسة يه Ïكسب اBٔصوات، جنيو منارسو الهبيل "تعHش
لكسب اBٔصوات، ا�هتت هاته اBٔسطورة، ٔ�سطورة اUوÔ العميقة، فني 

  اكينة هاذ اUوÔ العميقة؟
الس?يد الوز�ر ٔ�^ابين ب�ٔنه اكينة، وبغيتو جياوب املغاربة ويقول هلم فني 

خرج  اöد ..اUوÔ العميقة وٕاىل Xارفها يقولها ãهيم، يقولها ãهيم ¨ش ٔ�مسويه 
¨لترصحي وال اليوم وقولها ãهيم، ٕاذن ٔ�ما حنن فس?منكث يف اBٔرض والزبد 

 .س?يذهب جفاء

        ::::الس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسةالس?يد رئHس اجللسة
        ....شكرا، شكرا الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، شكرا شكراشكرا، شكرا الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، شكرا شكراشكرا، شكرا الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، شكرا شكراشكرا، شكرا الس?يد الرئHس، الس?يد الرئHس، شكرا شكرا

الس?يد رئHس اGلس  اBٓن ٔ�س�سمحمك س?تواصل اجللسة حتت رئاسة
  .خشصيا

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي �ن شامش، رئHس اGلساملس�شار الس?يد عبد احلكمي �ن شامش، رئHس اGلساملس�شار الس?يد عبد احلكمي �ن شامش، رئHس اGلساملس�شار الس?يد عبد احلكمي �ن شامش، رئHس اGلس
        ....شكرا اBٔس?تاذ اBٔنصاريشكرا اBٔس?تاذ اBٔنصاريشكرا اBٔس?تاذ اBٔنصاريشكرا اBٔس?تاذ اBٔنصاري

        الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،الس?يدات والسادة الوزراء،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

�عتذر عن Xدم متكين من مaابعة وقائع هذه اجللسة من بدا�هتا، ٔ
عطاء اللكمة لفريق العداÔ والتمنية ٕ̈   .و�س?ت�ٔنف 

  .س?يد الرئHس تفضلال 

        ::::املس�شار الس?يد نRóل ش?يخياملس�شار الس?يد نRóل ش?يخياملس�شار الس?يد نRóل ش?يخياملس�شار الس?يد نRóل ش?يخي
ن الرحمي والصالة والسالم Xىل س?يد� محمد وXىل �ٓ� وحصبه ن الرحمي والصالة والسالم Xىل س?يد� محمد وXىل �ٓ� وحصبه ن الرحمي والصالة والسالم Xىل س?يد� محمد وXىل �ٓ� وحصبه ن الرحمي والصالة والسالم Xىل س?يد� محمد وXىل �ٓ� وحصبه sسم هللا الرمحsسم هللا الرمحsسم هللا الرمحsسم هللا الرمح

�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ....        
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¨مس فريق العداÔ والتمنية يف ٕاطار م*اقشة 

�مام هذا اGلس املوقر 2016 نون املالية لس?نةقأ.  
ومن اجلد�ر ¨�¡ر ٔ�ن مرشوع قانون املالية ا�ي حنن بصدده يعترب 
�ٓخر مرشوع يف عهد هذه احلكومة، و هو [لقة ٔ�خرى لتنفRذ ما تبقى من 

  .الرب�مج احلكويم
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كام ٔ�نه مرشوع ي�ٔيت يف ظل الرشوع يف مسلسل إالصالح التدرجيي 
لعمومRة وتزنيل مقaضيات القانون التنظميي }لاملية، ¨ٕالضافة ٕاىل ¡ونه }لاملية ا

ي�ٔيت ٔ�يضا يف ٕاطار مواصî احلكومة لعملها إالصال� الهام بعد جتاوزها 
حملاوالت إالر¨ك ا�ي ما فaئت تتعرض � و¨لرمغ من ال�شو�ش إالXاليم 

  .ا�ي واâته هذه التجربة م*ذ ٔ�½�ا اBٔوىل
م*ه مرشوXا يف تقد�ر� لتكر�س املك�س?بات ومواصî وهو ما جيعل 

 .املنجزات
ٕان م*اقش�*ا ملرشوع القانون املايل يÊôغي ٔ�ن Ãس?تحرض الس?ياق 

  .الس?يايس و�قaصادي و�ج�عي، وطنيا وٕاقلمييا ودوليا
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاقلميي مضطرب تعرف  الية لهذه الس?نة يف س?ياقي�ٔيت مرشوع قانون امل

فRه Xدد من دول املنطقة ٔ�وضاXا س?ياس?ية ت�سم بعدم �س?تقرار 
�ن اUول اليت Xاشت ما عرف ¨لربيع العريب تعHش ٔ iالس?يايس، ذ
�وضاXا صعبة بعد ٕانتاكسة حماوالت التغيري اUميوقراطي، ؤ�حضت تعاين ٔ

 î]ل جتاوز املر^��نتقاليةخماضا معقدا من ٔ.  
 ٔ�ال ٕاس?تقرار واس?مترار الزناXات املسلµة يف لٕان املس?تفRد اBٔول من 

، املنطقة، يه رشاكت ٕاXادة إالعامر وش?باكت هتريب النفط وجتار اBٔسلµة
يف ظل تواطؤ بعض القوى اUولية، Xرب حتالف موضوعي مع تيارات 

�نقالب مقاومة إالصالح بدول املنطقة وجRوب عهد �س�Êداد من ٔ�^ل 
�^Bٔ ىل مسار إالصالح ا�ي -قت ٕاليه الشعوب وانتفضتX.  

وXىل عكس ما تعرفه الب~ان املشار ٕاãهيا، جيدر بنا ٔ�ن نقف وننوه 
¨Uرس اUميقراطي التو�يس ا�ي يعترب اليوم فعال منوذ^ا يف الت	ديد 

  .الفكري و�عتدال الس?يايس يف العامل العريب
 املنطقة العربية، ال يعين ب�ٔن حركة التغيري ٕان هذا الس?ياق الرتاجعي يف

اليت انطلقت يف العامل العريب قد انطف�ٔت Bٔن حركة التارخي ال ميكن ٔ�ن 
  .Ãسري ٕاال يف اجتاه قمي احلرية والكرامة واUميوقراطية

ويف هذا الس?ياق املضطرب، جنح املغرب بفضل هللا يف ظل قRادته 
والت�ٔ¡يد Xىل ٔ�نه خRار ال رجعة ميقراطي اUاملتبرصة يف مواصلته بناء خRاره 

فRه ؤ�ن املغرب ملزتم مبواصÏ îرس?يÕه مع رفض السقوط يف ٔ�ي نوع من 
�نواع إالرتداد والنكوصٔ.  

وي�ٔيت مرشوع قانون املالية هذه الس?نة، يف س?ياق مطبوع بعدد من 
 اBٔعامل إالرهابية اليت عرفهتا Xدد من الب~ان سواء بلبنان ٔ�و مرص ٔ�و Ïر¡يا

�و فر�سا ٔ�و مايل ٔ�و بدوÔ تو�س مؤخراً ٔ.  
ونؤكد ¨ملناس?بة Xىل مواقف*ا الثابتة اليت ما فaئنا نعرب عهنا من إالرهاب 
¨عتباره معال مرفوضا رشXا وعقال، ال ميت ٕاىل إالسالم ورمحته بصî، وال 
جيوز Ãسويغه ب�ٔي مسوغ ديين ٔ�و س?يايس، ونعلن تضام*نا مع حضا½ه ومع 

   .اس?هتدفaه يف اBٓونة اyBٔرية الب~ان اليت
كام �س?تحرض خماطر إالرهاب وتداعياته Xىل �س?تقرار إالقلميي 
واUويل، وت�ٔثريه السليب Xىل صورة إالسالم واملسلمني يف العامل، وXىل 
حر½هتم وحقوقهم وقضا½مه اBٔساس?ية واãمتكني لصورة منطية عن إالسالم 

الوسطية والتعاون بني اGمتعات،  واملسلمني �كون حضيهتا �عتدال وهنج
والتعاون فñ بني مكو�ت اGمتع الوا[د Xىل إالصالح وبناء اUميقراطية 
ودوÔ احلق والقانون، واãمتكني لالس�Êداد واBٔنظمة اليت مقعت شعوهبا يف 

  .املنطقة والتدyل اخلارæ حتت شعار حماربة إالرهاب
iرب ،و�X ىل إالرهاب مترX مقاربة مشولية ال مفر فهيا من فٕان احلرب 

عودة املسار اUميقراطي }لمنطقة، ¨ٕالضافة ٕاىل �رش قمي إالسالم الصحيµة 
  .وتعريف العامل بقمي التعا�ش والتعارف والرمحة اليت �زخر هبا ديô*ا احلنيف

كام ي�ٔيت مرشوع القانون املايل هذا، يف س?ياق مطبوع بتواصل احلصار 
الكRان الصهيوين Xىل قطاع غزة ومعليات التقaيل  الظامل املفروض من قÊل

املس?مترة يف اBٔرايض احملتî ¨ملوازاة مع مصادرة اBٔرايض واملمتلاكت 
س	د اBٔقىص وهتويد امل الفلسطيRôة وتوس?يع املس?توطنات وا�هتاك حرمة 

  .املعامل اUيRôة }لقدس الرشيف
Rôة الثالثة ونعرب ¨ملناس?بة، عن دمعنا الاكمل لالنتفاضة الفلسطي 

و}لمقاومة الفلسطيRôة الباسî ولصمود الشعب الفلسطيين املمتسك ب�ٔرضه 
  .وحقوقه

وي�ٔيت مرشوع قانون املالية كذi، يف مر[Ï îزايدت فهيا التµد½ت 
�مام ملف و[دتنا الرتابية حRث Ïزايدت م*اورات اخلصوم ومعا¡سة اجلهود ٔ

يف ٕاطار املفاوضات حول اليت يبذلها املغرب حلل هذا املشلك املفaعل 
املقرتح املغرب القايض مبنح احلمك ا�ايت Bٔقاãمينا اجلنوبية، هو ما �س?تدعي 
اع�د مقاربة ^ديدة مرÏكزة Xىل احلضور اليويم لب~� يف املنظامت اUولية، 
Xرب دبلوماس?ية رمسية و�رملانية وشعبية قامئة Xىل الرصد وإالس�Êايق وXدم 

  .عال Xىل ما حييكه ٔ�Xداء ب~� ضد و[دتنا الرتابية�كتفاء �ردود اBٔف
ويف هذا إالطار، ننوه ¨ملشاريع التمنوية الكربى اليت متت �رجمهتا ٔ�و اليت 
مت ٕاطالقها مبناس?بة الز½رة امللكRة اyBٔرية Bٔقاãمينا اجلنوبية مبناس?بة ا�¡رى 

ليك بنفس اBٔربعني }لمسرية اخلرضاء، وكذا ¨محلوÔ الواحضة }لخطاب امل
املناس?بة وا�ي يؤرخ يف تقد�ر� ملر[î ^ديدة يف تعاطي املغرب مع ملف 
و[دته الرتابية قامئة Xىل الت�ٔ¡يد العميل Xىل التطور املؤسسايت ا�ي يعرفه 
ب~�، وXىل متكني ساكنة املنطقة من تدبري شؤوهنا بنفسها يف ٕاطار الو[دة 

  .الوطنية
ها الس?تحضار املعا�ة الرهيبة ٕالخواننا احملتجز�ن يف ويه م*اس?بة نغتمن 

خمñت تندوف والظروف الصعبة اليت يعHشون فهيا، �هيمك عن حتويل 
  .املساXدات إال�سانية اUولية املوâة ٕاãهيم

ويف هذا الس?ياق، جندد مطالب�*ا }لمنتظم اUويل لتحمل مسؤولياته 
السامح بعملية ٕاحصاء هؤالء  اكمî يف هذا اGال، مع محل اجلزا�ر Xىل
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  .احملتجز�ن ¨عتبارمه الج<ني فوق اBٔرايض اجلزا�رية
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ش?تôرب، حمطة �مة ¡رست  4لقد شلكت �نتÕا¨ت امجلاعية ل 

ظل املؤسس Xىل ثنائية إالصالح يف  ،اس?ت�*ائية اãمنوذج املغريب
�س?تقرار، ؤ�كدت مبا ال يقÊل الشك ب�ٔن املغرب قرر قرارا ال رجعة فRه 
�ن يواصل مسار البناء اUميقراطي ويتحمل تبعاته ¨عتباره مترينا جامعيا ٔ
يتطلب ٕارادة س?ياس?ية، لHس فقط من قÊل اUوÔ، بل ٔ�يضا من قÊل لك 

 خيضع الفاXلني الس?ياس?يني، ٕارادة ترص Xىل امليض يف مسار تصاXدي ال
للك عوامل الشد واجلذب ٕاىل الوراء ٔ�و احملاوالت اليت Ãسعى لتقزمي 
تطلعات اGمتع املغريب حنو تعميق املسار اUميقراطي وتوطيد احلر½ت 
�ج�عية وتقليص  Ôصادية والعداaق�الفردية وامجلاعية وحتقRق التمنية 

  .الفوارق بني الف<ات واجلهات
اح بالد� يف هذا �س?تحقاق ا�ي مكن من ويف هذا الصدد، �مثن جن

رمس مسار انتÕايب ^ديد ي�سم ¨لزناهة و�ه�م املزتايد ¨لعملية 
الس?ياس?ية وارتفاع حرارة النقاش الس?يايس بني الفرقاء sشلك عكس 

  .الرها�ت الس?ياس?ية الوطنية لهذه احملطة �نتÕابية احمللية
حقاقات، قمية صوهتم لقد ٔ�درك املوطنون من yالل هذه �س?ت

Ôايب التصويت  ،واس?تعام� بطريقة فعاÕنت�حRث �رز يف املشهد 
}لمصداقRة والربامج الطمو[ة واملشاريع املؤسسة Xىل الرتش?يد واملوضوعية 

  .بقي اBٔمل وت�yٔذ بعني �عتبار ٕا¡راهات الواقعواخلطا¨ت املتوازنة اليت تُ 
من الناحRة الس?ياس?ية اBٔمهية  ومما يدل Xىل Ïزايد ٔ�مهية هذا إالدراك

اليت ٔ�والها املواطنون ملتابعة معلية التµالفات واس�*اكر واس?هت	ان 
  .التµالفات اليت متت يف �جتاه املعا¡س ٕالرادة الناخÊني

 î]ا يف مرâدى ٕاىل تبوء املسؤولية ملرحشني ووجوه مت ٕاخرا�مما ٔ
�نتÕايب وجب لت�سلل يف مرا[ل الحقة من yالل ثغرات يف النظام 

العمل Xىل سدها بطريقة هنائية، حىت ال نغذي الي�ٔس يف نفوس املواطنني 
  .وندفعهم }لشعور بعدم اجلدوى }�هاب ٕاىل مراكز �قرتاع

وهو ما يقaيض يف نظر�، ٕاصالح القوانني �نتÕابية حملارصة م=ل هذه 
مة جنا�ا الظواهر املسH<ة }لعملية �نتÕابية، وهنا وجب ٔ�ن �س	ل }لحكو 

يف تدبري هذه �س?تحقاقات، ٕان Xىل مس?توى إالرشاف الس?يايس من 
قÊل رئHس احلكومة Bٔول مرة ٔ�و من âة تدبري التنظمي من قÊل ا}لجنة 

  .املركزية لالنتÕا¨ت ممثî يف وزارة اUاyلية ووزارة العدل
وٕاننا ٕاذ �مثن حرص احلكومة Xىل حتصني العملية �نتÕابية من لك 

 ،الفساد �نتÕايب، وحتصني إالرادة احلرة }لناخÊني من اكفة املؤ*رات مظاهر
yاصة مهنا املالية واختاذ لك إالجراءات اليت تضمن �زاهة وشفافRة العملية 

فٕاننا نعرب عن حتفظنا الشديد Xىل معلية ال�شهري اليت متت يف ، �نتÕابية

احلكومRة لت�Êع  حق Xدد من املس�شار�ن من البالغ ا�ي ٔ�صدرته ا}لجنة
 X10لن الفوز عن مرحشا ��  14خشصا، من بHهنم  26مشلت  ،�نتÕا¨ت

  .مهنم مبقاXد يف جملس املس�شار�ن
ونؤكد ¨ملناس?بة Xىل واجب ٕا[رتام رشوط احملامكة العادÔ وا[رتام قرينة 

عترب يه اBٔصل، وقد ^اءت معطيات نتاجئ التحقRق القضايئ الرباءة اليت تُ 
عهنا مؤخرا لتؤكد �راءة بعضهم ومن بHهنم ٔ�خوينا عضوي فريق اليت ٔ�Xلن 

العداÔ والتمنية املس�شاران يوسف بن	لون ومحيد زاتين، وهو ما يؤكد ٔ�ن 
حصيفة العداÔ والتمنية، س�Êقى حبول هللا �صعة البياض �ام [اول البعض 

�ن �شوش Xلهيأ.  
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        س�شارون احملرتمون،س�شارون احملرتمون،س�شارون احملرتمون،س�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل الس?يدات والسادة امل 
بعيدا عن اخلطا¨ت التبHÕس?ية، اليت -هت بني العدمRة واب�سام 
احلظ، وانطالقا من نظرة موضوعية، ^اء مرشوع قانون املالية لس?نة 

يف تقد�ر� يك �كرس احلصيî احلكومRة املرشفة ويواصل تزنيل  2016
يعية يف هذه ٔ�وراش ٕاجراءات الرب�مج احلكويم، لقد اكنت احلصيî ال�رش 

املر[î، حصيî ٕاجيابية ومرشفة ¨ملقارنة مع احلصيî ال�رشيعية يف وال½ت 
سابقة، حRث مت ٕاXداد مجمل القوانني التنظميية، ^لها من طرف احلكومة، 
وسÊHقى Xلهيا ٕاXداد ما تبقى من هذه القوانني ٕالزتاما ¨Bٔحاكم اUس?تورية 

لتنظميية Xىل الربملان يف ٔ�فق ممت اليت تدعوها ٕاىل عرض مشاريع القوانني ا

  .الوالية ال�رشيعية
ويبقى Xلينا يف هذه املؤسسة، ٔ�ن نعمل Xىل Ãرسيع وجتويد املنتوج 

  .ال�رشيعي يك �كون يف املوXد Xىل مس?توى اBٓ^ال اUس?تورية ٕالصدارها
كام نaôظر ٕاXادة وٕا[اX Ôدد من القوانني املهمة من قÊيل اGلس اXBٔىل 

نون اGلس اXBٔىل }ل	الية، وقانون اGلس الوطين حلقوق }لش?باب، وقا
إال�سان، وقانون الصµافة والôرش واGلس اXBٔىل لßٔرسة والطفوÔ واGلس 

  .اXBٔىل }لغات
�ما Xىل مس?توى اBٔوراش الكربى لٕالصالح، فقد ^اء مرشوع قانون ٔ

لق Xددا متم Xددا من اBٔوراش إالصالحRة الكربى ويطمثن و�ُ املالية يك �ُ 
�ٓخر مهنا، فعىل مس?توى ٕاصالح القضاء، شهد هذا الورش تقدما واحضا 
سواء من yالل ٕاXداد مRثاق ٕاصالح املنظومة القضائية ٔ�و من yالل 
ٕاخراج مشاريع قوانني تنظميية �يلكة من ٔ�^ل تفعيل اGلس اXBٔىل }لسلطة 

Ô وتعز�ز القضائية، وÏكر�س مÊدٔ� ٕاس?تقاللية القضاء وختليق م*ظومة العدا
امحلاية القضائية }لحقوق واحلر½ت وهو ما حتقق من yالل ٕاقرار جملس 
النواب }لقانون التنظميي }لسلطة القضائية، والقانون التنظميي }لقضاة ا}��ن 
متت املصادقة Xلهيام وسaôداول sش�ٔهنام قريبا ٕان شاء هللا مب	لس 

  .املس�شار�ن
رت احلكومة القوانني وXىل مس?توى ورش اجلهوية املتقدمة، ٔ�صد
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املتعلقة ب�*ظمي وانتÕا¨ت امجلاXات الرتابية، ومت تنظمي �نتÕا¨ت امجلاعية 
 iل ذ^�واجلهوية، والزتمت احلكومة ¨Bٔج*دة الزم*ية اليت ٔ�Xلنت عهنا من ٔ
يف الوقت اليت شككت فRه مكو�ت س?ياس?ية من املعارضة يف قدرة 

iىل ذX احلكومة.  
�زاههتا ووفرت الرشوط لن	ا�ا واخنراط  كام معلت Xىل ضامن

املواطنني فهيا، Xلام ٔ�ن موضوع اجلهوية ال �رتبط فقط ¨النتÕا¨ت اجلهوية، 
رساء هيئات âوية مaقدمة ¨خaصاصات وٕاماكنيات ^ديدة،  ٕ̈ بل ٔ�يضا 
وكذi من yالل تطو�ر وÏرس?يخ نظام الالمتركز إالداري مبختلف 

ا �سهم يف التقليص من مظاهر البريوقراطية القطاXات واملرافق احلكومRة مب
  .والبطء إالداري

ؤ�ما Xىل مس?توى الوظيفة العمومRة، فقد مت Ïكر�س م*طق ^ديد يقطع 
واع�د هنج  "التوظيف املبارش"مع الزبونية من yالل ما اكن يعرف ب

^ديد جيعل الولوج ٕاىل الوظيفة العمومRة قامئا Xىل ٔ�ساس الشفافRة 
كفاءة وÏاكفؤ الفرص، وyالل هذه اBٔربع س?نوات، مت ٕا[داث واملساواة وال

�لف اليت ^اء هبا مرشوع قانون  26ٔ�لف م*صب مايل دون ا[�ساب  90ٔ
املالية احلايل، ¨ع�د م*ظومة املبار½ت و�رش لواحئ املرتحشني ولواحئ 

  .الناحجني
وXىل مس?توى ورش ماكحفة الفساد، �ش?يد ¨Gهود املبذول Xىل 

ظومة الصفقات العمومRة وارتفاع Xدد ٕا[االت ملفات اGلس مس?توى م*
اXBٔىل }لحسا¨ت Xىل القضاء، وٕاصدار القانون املنظم }لهيئة الوطنية 

  .}لزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا وöريها من إالجراءات اBٔخرى
وهو ورش يÊôغي ٔ�ن يتواصل من yالل ٕاسرتاتيجية مaاكمî وتدابري 

ونية ومسطرية وزجرية، ونعترب ٔ�ال م*اص }لحكومة من مواصî ٕاس�ÊاقRة وقان
تنفRذ إالصال[ات ذات اBٔولوية وحتملها ملسؤوليهتا الس?ياس?ية التضام*ية 

  .فهيا وٕاعطاء اBٔولوية }لمصاحل الوطنية الكربى
ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل ال�رسيع بورش ٕاصالح ٔ�نظمة 

  .�شاور ومل يعد �سمح ب�ٔي ت�yٔريالتقاXد ا�ي حيض مبا �كفي من ال 
س?نوات من وال�هتا يف ظل  4لقد ^اءت هذه احلكومة اليت انقضت 

وقد ¨رشت �ا�ا، نقولها  2012ٔ�وضاع ٕاقaصادية واج�عية صعبة س?نة 
و�كررها، جبرٔ�ة وجشاXة، ورشعت يف فaح ٔ�وراش ٕاصالحRة كربى مل Ïكن 

اكن من بHهنا يف اGال حكومات سابقة جترٔ� Xىل جمرد إالقرتاب مهنا، و 
�قaصادي، حتر�ر مالية اUوÔ من Xدد من الس?ياسات اليت اكنت ت�yٔذ 
خبناقها وÏرههنا لتقلبات ٔ�سعار سوق النفط اUولية وال Ãسمح هبوامش 

  .معقوã Ôمتويل �س�þر العمويم ودمع Xدد من املشاريع �ج�عية
Xىل جحب إالس?تفادة  و¨ملناس?بة، فٕان ٕاصالح صندوق املقاصة، معل

Xىل من ال �س?تحقها من اBٔ*ر½ء ومن احليتان الكÊرية اليت يعرفها املغاربة 
جRدا وا�ي يف حقRقة اBٔمر مل Ïكن Ãس?تفRد م*ه الف<ات الفقرية ٕاال ¨لزنر 

  .الHسري

واس?تطاعت احلكومة بفضل هذه الس?ياسات الش	اXة، ٔ�ن حتقق Xددا 
  .هبا Xدد من اBٔرقام واملؤرشاتمن النتاجئ إالجيابية اليت تنطق 

  :نذ¡ر من مضن هذه املؤرشات
بعد ٔ�ن اكن يف [دود  2015يف س?نة  Ï4.3%راجع جعز املزيانية ٕاىل  -

  ؛2012س?نة 7.7%
�سهم فRه دون شك  ،2015س?نة  %5حتقRق معدل منو يبلغ  -ٔ

 115املس?توى القRايس ¨لôس?بة }لمحصول الزراعي ا�ي بلغ حوايل 
ولكن ٔ�يضا ٔ�سهمت فRه  ،Ïراجع الفاتورة الطاقRةمليون ق*طار، و 

سلسî من إالصال[ات والتدابري احلكومRة اجلريئة، من قÊيل ٕاصالح 
صندوق املقاصة واع�د نظام املقا�سة وÏرش?يد نفقات ال�س?يري 

  .وحتسني م*اخ اBٔعامل وyلق ٔ�جواء مس?تقطبة لالس�þر اBٔج*يب
س?نوات  4اكن قÊل حوايل بعد ٔ�ن % Ï2.8راجع جعز اBٔداءات ٕاىل -

  ؛%9يف [دود 
  ؛عن الس?نة املاضية% Ï20.4راجع العجز الت	اري حبوايل  -
  ؛%5.2ارتفاع حتويالت املغاربة املقميني يف اخلارج حبوايل  -
، وöريها من %22.8ٕارتفاع موارد �س�þرات اBٔج*بية حبوايل  -

îال لرسدها اكمGخرى اليت ال ي�سع اBٔرقام اBٔا. 
 �س	ل لهذه احلكومة دمعها }لمقاوÔ الوطنية وتعز�ز قدراهتا Xرب كام

ٕاصالح نظام الصفقات العمومRة، وتطبيق نظام اBٔفضلية الوطنية وختصيص 
�س?بة }لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، ؤ�داء ديون املئات من املقاوالت 

توفري ومراجعة النظام الرضييب اخلاص هبا وحتفزي دورها يف حماربة البطاÔ و 
  .فرص الشغل

جيابية سعي احلكومة  ٕ̈ �ما Xىل مس?توى احلقوق واحلر½ت، فôس	ل ٔ
ٕاىل تعز�ز م*ظومة حقوق إال�سان، كام �مثن اجلهود املبذوÔ }لهنوض حبرية 

هناء [االت  الصµافة والتقدم إالجيايب احلاصل، وٕان كنا لن �رىض ٕاال ٕ̈
وٕاهناء حمامكهتم Xىل  اعتقال الصµافRني مبناس?بة قRا�م بعملهم الصحفي،

�ساس قوانني ال Xالقة لها بقوانني الصµافةٔ.  
جيابية تطور املامرسة االتفاقRة املغربية، حبيث  ٕ̈ ومن âة ٔ�خرى، �س	ل 
�صبح املغرب ٕاىل ^انب اUول اليت صادقت Xىل االتفاقRات ال�سع ٔ
اBٔساس?ية يف جمال حقوق إال�سان، مع Ãسجيل انتظام عرض تقار�ره 

Xىل جملس حقوق إال�سان وXىل جلان املعاهدات yالل الس?نوات اUورية 
iل ذÊرية وجتاوز الت�ٔخر ا�ي اكن قyBٔربعة اBٔا.  

وخبصوص املس�Ôٔ ا}لغوية، فٕاننا �مثن اع�د احلكومة ملقاربة مشولية 
وم*دجمة، ٕاال ٔ�ننا نطالب ب�رسيع وثرية إالجناز الس?ñ ¨لôس?بة محلاية ا}لغة 

هبا، وتفعيل ٔ�اكدميية محمد السادس }لغة العربية، والتعجيل  العربية واãهنوض
قرار القانون التنظميي لتفعيل الطابع الرمسي لßٔمازيغية ٕ̈.  

كام �رفض sشدة لك احملاوالت الهجينة الرامRة ٕاىل املس ¨لتدر�س 
¨}لغة العربية يف بعض مواد العلمية ¨لثانوي، و�ش?يد �ردود الفعل اBٔاكدميية 
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ة ضد هذا التو^ه ا�ي ي�*اىف مع اUس?تور ومع مقaضيات امليثاق والشعبي
الوطين }لرتبية والتكو�ن ومع الرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح اليت اعمتدها 

  .اGلس اXBٔىل }لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
وXىل مس?توى إالج�عي، فقد اكنت احلصيî احلكومRة ٕاجيابية يف 

د من إالجراءات �ج�عية اليت تفاXل معها معو�ا من yالل تطبيق Xد
�ج�عية كتزنيل نظام  Ôالالت العداaمتع ¨عتبارها مقدمة لتصحيح ٕاخGا
املساXدة الطبية، وصندوق التاكفل العائيل، وٕاطالق دمع اBٔرامل يف وضع 
هشاشة وٕا[داث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والرفع من احلد 

عاشات، وختفRض ٔ�مثان اBٔدوية وöريها من إالجراءات اBٔدىن لßٔجور وامل
  .اBٔخرى

كام �مثن ما ^اء به مرشوع قانون املالية يف ٕاطار اس?تدامة �ع�دات 
املرصودة لصندوق ال�سك �ج�عي واملبادرة الوطنية }لتمنية الóرشية 
وصندوق الت�ٔهيل �ج�عي وتفعيل صندوق التمنية ¨لوسط القروي 

  .طق اجلبليةواملنا
وٕان كنا �س	ل يف بعض احلاالت البطء احلاصل يف تنفRذ بعض 
املشاريع وتدين �سب إالجناز اليت يÊôغي تدار;ها مع احلرص Xىل Ïاكمل 

  .تدyالت القطاXات واملؤسسات املعنية
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
الهامة اليت حققهتا هذه احلكومة، ويه ٕاجنازات  ٕاننا معزتون ¨ٕالجنازات

يؤرش Xلهيا املنحى التصاXدي يف Ïرمجة الزتامات الرب�مج احلكويم، رمغ 
لك إال¡راهات والصعو¨ت ويه إالجنازات اليت Ãشهد Xلهيا Xدد من 
املؤسسات �قaصادية واملالية اUولية، وتصنيفات Xدد من اجلهات اUولية 

هد Xلهيا اس?مترار تدفق �س�þرات واBٔداء إالجيايب ا"تصة، كام �ش 
املضطرد لعدد من مكو�ت �قaصاد الوطين، yاصة يف جمال الصناXة ويف 

  .Xدد من اGاالت �ج�عية اليت توفرت رشوط ٔ�فضل لتحسني مؤرشاهتا
ٕاننا yالل هذه الس?نة، مطالبون مجيعا ¨ٕالسهام يف حتصني املك�س?بات 

بالد� Xىل اكفة املس?تو½ت اUس?تورية والس?ياس?ية اليت حققهتا 
واملؤسساتية و�قaصادية و�ج�عية، مع ما يقaضيه ذi من رفع وثرية 
ٕاجناز اBٔوراش وإالصال[ات يف خمتلف اGاالت واملس?تو½ت، والت�ٔ¡يد Xىل 

  :بعض اGاالت احليوية وذات اBٔولوية، ومن بHهنا
ع القوانني التنظميية وٕا[اãهتا وفق اBٓ^ال ٕاس?تكامل ٕا[اÔ وٕاصدار مشاري -

  احملددة دس?تور½؛
  ٕاس?تكامل ٕا[داث املؤسسات اUس?تورية؛ -
العمل Xىل رحب املغرب لرهان إالXداد اجليد وتنظمي اس?تحقاقات  -

Ãرشيعية Ãس?تجيب لتطلعات اGمتع املغريب، مع احلرص Xىل ٔ�ن Ãشلك 
د والتحمك ببالد� هذه �س?تحقاقات حمطة [امسة }لقطع مع الفسا

وا�ي حياول ٔ�ن يومهنا البعض ٔ�ن مزتمعيه قد -بوا وXادوا ٕاىل رشدمه 
  وا�ي يبدوا ٔ�هنم ٔ�صبحوا �س�*	دون ¨لرصاع الطبقي؛

  إالطالق الفعيل لورش اجلهوية املتقدمة؛ -
الرشوع يف تزنيل مقaضيات القانون التنظميي }لاملية، yاصة ؤ�ن هذا  -

قانون املايل اBٔول ا�ي س?يعمل Xىل الرشوع املرشوع س?يكون هو ال
  يف تزني�؛

مواصî إالصال[ات �قaصادية الكربى والسعي ٕاىل حتسني ٔ�داء  -
�قaصادي الوطين، ومتكRنه من تعز�ز م*اعته ضد التقلبات الظرفRة 

  .وذi من yالل مواصî مراجعة اãمنوذج التمنوي الوطين
هو  2016مرشوع قانون املالية لس?نة وXىل سRóل اخلمت، فٕاننا نعترب ٔ�ن 

س?مترار �قانون Ïرس?يخ املك�س?بات ومواصî املنجزات ¨مaياز وذX iرب 

يف تزنيل ٔ�وراش وٕاجراءات الرب�مج احلكويم يف سaôه اyBٔرية مضن 
  .اBٔولو½ت اليت [ددها

ونؤكد ٔ�ن بعض اخلطا¨ت البئHسة والعدمRة والتبHÕس?ية لßٔداء 
سوى Xىل رفع من ٔ�سهم احلكومة واöBٔلبية املشلكة لها احلكويم، لن تعمل 

  .ش?تôرب عنا ببعيدة U4ى املواطن، وما حمطة 
  .والسالم Xليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHس
        ....شكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHس

  .اللكمة اBٓن }لس?يد الرئHس، فريق احلريك، تفضل الس?يد الرئHس

  :املس�شار الس?يد مÊاراملس�شار الس?يد مÊاراملس�شار الس?يد مÊاراملس�شار الس?يد مÊاركككك الس?باعي الس?باعي الس?باعي الس?باعي
        ....هللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحميهللا الرمحن الرحمي    sسمsسمsسمsسم

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
        السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،السادة الوزراء احملرتمني،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ،احلضور الكرمياحلضور الكرمياحلضور الكرمياحلضور الكرمي

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ¨مس الفريق احلريك ٕالبداء وâة نظر� يف 
مرشوع القانون املايل }لس?نة املقîÊ، مس?تحرض�ن يف البداية الطبيعة 

لهذا املرشوع، ا�ي يعد اyBٔري يف الوالية احلكومRة احلالية، واBٔول  اخلاصة
يف والية جملس?نا املوقر بصيغته اUس?تورية اجلديدة، ٕان Xىل مس?توى 
الرت¡يبة ٔ�و �خaصاصات، وهو ما يضفي نوXا من اخلصوصية Xىل هذا 

ج املرشوع املعروض Xىل ٔ�نظار�، واملفروض فRه ٔ�ن يتوج الزتامات الرب�م
احلكويم، Xىل اعتبار ٔ�ن املزيانية العامة يه احملك احلقRقي لقRاس 
الس?ياسات العمومRة املتبلورة عن هذا الرب�مج، ا�ي يعترب تعاقدا بني 

  .احلكومة واملؤسسة ال�رشيعية
نعترب يف الفريق احلريك و�لك واقعية، ٔ�ن احلكومة ٔ�وفت به ٕاىل  ،تعاقدا

ات مaفاوتة طبعا [د ¡بري، والمست خمتلف ٔ�هدافه  املرسومة، وٕان بد̂ر
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جراء الطوارئ و�¡راهات، ولكن �رؤية مؤسسة لٕالصالح يف ضوء 
�س?مترارية املت	ددة.  

تلمك �س?مترارية اليت رخست اãمنوذج املمتزي لب~ عظمي من جحم املغرب 
ا�ي يعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري؟ بتالمح بني املà والشعب، 

ي مرتامك م*ذ عقود، مaوج بعهد دس?توري ^ديد، قعد ومبسلسل دميقراط
ملغرب احلقوق واحلر½ت والفصل املتوازن }لسلط، ؤ�سس ملغرب اجلهات 
يف ٕاطار و[دة الوطن والرتاب، مغرب اBٔمن املتنامغ مع الكرامة والقمي 

  .الكونية املؤطرة بثوابت ومقدسات البالد
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

املرشوع، كفريق حريك، Ãس?متد  مقارب�*ا ملضامني وتوâات هذا
مرجعيهتا كذi من فكر وقمي احلركة الشعبية، اليت و^دت نفسها م*ذ 
مRالدها mٔول حزب يف جفر �س?تقالل يف قلب معارك ب~ نعزت ٔ�ن �كون 
من طينه وÏرابه، فكر حريك �ضل Xىل مدى س?تني س?نة من ٔ�^ل مغرب 

�ن الرصاع الس?يايس ال  املؤسسات �رؤية اس�ÊاقRة، مؤم*ة öاية إالميانٔ
  .ميكن ٔ�ن يمت ٕاال حتت سقف املؤسسات ولHس yارâا

ؤ�ملنا اليوم ٔ�ن تلتحق اBٔقلية الباقRة مبغرب املؤسسات، وداyلها 
  .فلي�*افس املتنافسون

قراءتنا لهذا املرشوع تنطلق كذi، الس?يد الرئHس، من مدرسة حر¡ية 
طننا العز�ز، ٔ�فمل تنادي بôت ٔ�فاكر كربى صارت اليوم خRارات دس?تورية لو 

احلركة م*ذ مRالدها بتعددية ا}لغة والس?ياس?ية والثقافة، وبرضورة ٕانصاف 
  اBٔمازيغية يف ٕاطار مغرب الو[دة يف التنوع؟ 

�مل تدافع، وال Ïزال، عن املناصفة اGالية وÏمنية الوسط القروي؟ ٔ  
كزية ٔ�لHست يه الس?باقة يف طرح خRار اجلهوية يف زمن تغولت فRه املر 

  احلزبية؟
�ج�عية واBٔصاÔ املفعمة ¨حلداثة  Ôمل جتعل من الكرامة والعدا�ٔ

  عناو�ن ٔ�ساس?ية لرب�جمها م*ذ عقود؟ 
�مل تaôرص، وال Ïزال، لقمي الوسطية و�عتدال وم*اهضة للك ٔ�شاكل ٔ

  التطرف ٔ�½ اكنت مصادره ٔ�و فلسفaه؟
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

هدف*ا هو تذكري من الزال حيتاج ٕاىل ٕاننا [ني نذ¡ر هبذه املرجعيات، ف 
�ن املغرب بعرشه وشعبه، وبقواه احلية وجبهبته اUاyلية املرتاصة ٔ iذ

  .وامل�سكة ٔ�كرب من مواقف حتددها املواقع
ٕان اãمتزي املغريب هو نتاج لنظال وطين صادق وملسار من إالصال[ات 

طة شعوب، املتالحقة جعلت بالد� اليوم وöدا، كام اBٔمس، yارج خري
اس�Êدلت لغة احلوار واملصاحلة �ز�د البنادق وراحئة البارود، وبدلت 
املؤسسات مبغارات إالرهاب والتطرف، وجعلت من �ريق ربيعها اخلداع 
حاممات دم مقRت، �ٓملني بصدق ٔ�ن ختتار هذه الشعوب قمي الو[دة 

 .والتعا�ش بني مكو�هتا سRóال لعبور حمهنا املؤملة

ق، جندد ٕادان�*ا }لمامرسات إالرهابية اليت تعرضت لها ويف هذا الس?يا
Xدة دول، يف اس?هتداف مهجي }لحق يف احلياة ولقمي إال�سانية القامئة Xىل 
العHش املشرتك وال�سامح، جمدد�ن اXزتاز� ¨ãمنوذج املغريب اBٓمن 
واملس?تقر بفضل حمكة ٕامارة املؤم*ني اليت Ãشلك صامم اBٔمن الرو� لاكفة 

نني وبيقظة لك املكو�ت واâBٔزة اBٔم*ية، موâني هبذه املناس?بة املواط 
حتية تقد�ر وٕا¡بار ٕاىل القوات املسلµة امللكRة ور^ال اUرك املليك، اBٔمن 
الوطين، القوات املساXدة والوقاية املدنية، Xىل جمهوداهتم اجلبارة لصيانة ٔ�من 

لرش?يدة لصاحب اجلالÔ الوطن واملواطنني وحامية ممتلاكهتم، حتت القRادة ا
  .املà محمد السادس، نرص هللا ؤ�يده

لهذا املرشوع ا�ي نناقشه اليوم مزية ٔ�خرى، وهو ¡ونه يزتامن مع 
احaفاالت الشعب املغريب بذ¡رى املسرية اخلرضاء، واليت متزيت هذه الس?نة 
¨لز½رة املميونة لصاحب اجلالÔ املà محمد السادس، نرصه هللا، ملدينة 

عيون العز�زة، واملتو^ة خبطاب -رخيي جلاللته وضع النقط Xىل احلروف ال 
خبصوص الزناع املفaعل حول مغربية ٔ�قاãمينا اجلنوبية الراخسة ¨لبيعة والتارخي 
والطبيعة و¨لرشعية وإالجامع الوطين اخلاU، وو^ه رساÔ واحضة ٕاىل 

ا اجلزء الغايل من خصوم و[دتنا الرتابية، ورمس معامل اãمنوذج التمنوي لهذ
  .اململكة

وهبذه املناس?بة، نؤكد ٔ�ن مقرتح احلمك ا�ايت يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة 
وو[دة الوطن وÏرابه هو سقف احللول املمك*ة لوضع [د لهذا الزناع 
املفaعل، بغية �لتفات ٕاىل بناء الو[دة املغاربية املôشودة يف زمن التكaالت 

اتقوا هللا يف شعبمك ويف ٔ�موا� : "م اجلزا�ر نقولإالقلميية والعاملية، وحلاك
اليت هو يف ٔ�مس احلا^ة ٕاãهيا، بدل سعيمك، فاشلني، ٕاىل دمع ¡يان ومهي 
�حضى مس�*قعا لٕالرهاب واãهتريب ومالذا وم*بعا }لمتطرفني وصناع املوت ٔ

  ".يف م*طقة الصحراء والسا[ل
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

ه ي�ٔيت بعد خaام مسلسل انتÕايب ٔ�مهية هذا املرشوع تت	ىل ٔ�يضا يف ¡ون
طويل، توج ¨س?تكامل البناء املؤسسايت }لجامXات الرتابية ويف صدارهتا 
اجلهات وجملس املس�شار�ن بطبيعته وÏر¡يaóه اجلديدة، ؤ�يضا يف مس?هتل 
س?نة انتÕابية ^ديدة، س�aوج ¨نتÕاب ٔ�عضاء جملس النواب وÃشكRل 

جعل الرهان �نتÕايب بعيدا عن احلكومة، ويه ظرفRة Ãس?تلزم م*ا مجيعا 
  .الرهان التمنوي ا�ي يظل ٔ�ولوية اBٔولو½ت

  الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
تطلعنا كذi ¡بري ٕاىل ٔ�ن نلمس تغريا بRôو½ ووظيفRا يف مرشوع 
املزيانية العامة، yاصة ؤ�نه يصدر يف ٔ�عقاب اع�د القانون التنظميي }لاملية 

درجييا يف مس?هتل الس?نة املالية يف صيغته اجلديدة، واملفروض العمل به ت
املقîÊ، وهو ما يؤسس لبناء قانون مايل يقعد ملزيانية النتاجئ، ويوطن 
رشاك ٔ�وسع }لمؤسسة ال�رشيعية يف رمس وتقRمي  ٕ̈ املشاريع مبنطق âوي، و
ومراقÊة اBٔهداف الكربى }لاملية العمومRة، مما يوفر لنا كربملان تóس?يط 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

19 

 )2015 دج*رب 8( 1437صفر  26

 Ôج�عية لربجمة مقروئية املزيانية وسهو�رصد اBٓ:ر �قaصادية و
�ع�دات، وفق مؤرشات الن	اXة وطبقا Bٔج*دة واحضة وحمددة لٕالجناز 
وقRاس املؤرشات Xىل ٔ�رض الواقع، مما س?ميكن من اخلروج من اجليل 

  .التقليدي }لموازنة العامة بطابعها احملاس?يب
دقRهتا وقابليهتا اãمنوذج حمكوم ¨لôسRóة وصعوبة حسم ٔ�:رها ومدى ص

}لتحقRق، وتلمك معادÔ صعبة ال ميكن [لها ما مل نؤسس ãمنوذج Ïمنوي يaôج 
  .الرثوة وال �كaفي فقط بتوزيعها

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
بناء Xىل ما س?بق، وبعيدا عن اجلدل ا�ي �رافق Xادة الفرضيات 

خم احملددة يف مرشوع املزيانية العامة املتعلقة بôس?بة اãمنو والعجز والتض
ومعدل الرصف وسعر البرتول ومaوسط سعر البو-ن، واليت ال فائدة من 

هو ٔ�ن  -يف اعتقاد� كفريق حريك  -ٕاXادة Ïكرارها يف هذا املقام، فٕان اBٔمه 
قRاس مدى مصداقRة هذه التوقعات يظل رهينا مبدى انعاكسها Xىل احلياة 

وس ومدى قدرهتا اليومRة }لمواطنني، وب�ٔ*رها �قaصادي و�ج�عي امللم
Xىل yلق دينامRة اقaصادية تنعش املقاوÔ الوطنية، وحتد من الفوارق 
اGالية و�ج�عية، وكذا قدرهتا Xىل توس?يع قاXدة ال�شغيل، واحلد تدرجييا 

  .من �سب الفقر والهشاشة إالج�عية
واBٔ¡يد ٔ�ن سقف املرشوع ال يفaح هذا اBٔفق، ولكن اBٔ¡يد ٔ�يضا ٔ�نه 

فقط الثقة يف ٔ�ن فرص التمنية  ..يعزتونطريق ٕاليه، فاملغاربة اليوم يدشن ال
يه يف الطريق ٕاىل قرامه ومدارشمه، ومفaاح ذi، الس?يد الرئHس، هو 
احلاكمة اجليدة وس?ياسة القرب والتدبري اBٔم=ل واملنصف لفرص هذه التمنية 

  .املôشودة
ن يف التدبري فالن	اXة والن	اح ال �رتبطان حبجم الرثوة، ولكن �مكنا

املعقلن }لقليل مبراXاة اخلصاص واBٔولو½ت اGالية و�ج�عية، Xىل ضوء 
  .الرهان اBٔكرب وهو yلق التوازن اجلهوي واGايل و�ج�عي

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف الفريق احلريك ٕاال ٔ�ن  ويف جمال الس?ياسة �ج�عية، ال ميك*نا

�س	ل تفاXلنا إالجيايب مع إالجراءات احلكومRة املتÕذة يف جمال تعز�ز 
التاكفل وال�سك �ج�عيني، من yالل yلق صناديق ¨ع�دات �مة، 
موâة }لف<ات املعوزة واBٔرامل واملطلقات، مع رضورة اختاذ ٕاجراءات 

 ٕاىل ٔ�ن Ïربط احلكومة توزيع لفائدة ذوي إالحaيا^ات اخلاصة، مaطلعني
هذه �ع�دات بدراسة دقRقة حول الف<ات املس?تحقة وحتديد خريطة 

  .واحضة املعامل }لفقر، ضام� ملبادئ الشفافRة وإالنصاف و�س?تحقاق
ويف هذا الس?ياق، عفوا، وٕاذ �مثن اجلهود القطاعية املبذوÔ، والربامج 

جحم إال¡راهات والتµد½ت  املسطرة يف جمال الرتبية والتكو�ن، رمغ
املطرو[ة Xىل القطاع، فٕاننا �س	ل دمعنا لتو^ه الوزارة الوصية الهادف 

ٕاىل بلورة ؤ�جرٔ�ة خمطط yاص ¨لتعلمي القروي، هبدف الرفع من جودة 
العرض املدريس وتوفري البRôات املوازية ل�شجيع اãمتدرس، وهو خمطط 

عنية، وكذا امجلاXات الرتابية نتطلع ٕاىل ٔ�ن تنخرط فRه خمتلف القطاXات امل 
ٕالجياد [لول لبRôات إاليواء والنقل املدريس وت�ٔهيل املدارس، وذi يف 

  .ٕاطار نقل �خaصاصات ٕاىل اجلهات مرفوقة ¨الع�دات الالزمة
وبنفس املنظور، نتطلع، الس?يد الرئHس، ٕاىل بلورة مRثاق وطين 

امن جودة اخلدمات }لصµة، يقدم [لول ٕالشاكلية املوارد الóرشية وض
الصحية، وتوفري بRôات �س�شفاء �رهان مس�شفى ^امعي يف Xامصة لك 

 )3RAMED(مراجعة نظام âة من âات اململكة، ٕاىل ^انب 
 ،îRóهدافه الن�وتصحيح �خaالالت والتعقRدات اليت حتول دون بلوغ ٔ
حRث مل يعد مقÊوال ٔ�ن �رى مشاهد �ساء ي~ن يف ٔ�بواب املس�شفRات 

  .يف اBٔزقة، وينقلن Xىل اUواب }لبحث عن مركز حصي، ٕان و^دو
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

وöري بعيد عن هذا الس?ياق، وبغض النظر عن اجلدل ا�ي رافق 
صندوق Ïمنية املناطق القروية واجلبلية، حول صفة اBٓمر ¨لرصف، وا�ي 
هو ش�ٔن حكويم، فٕان اBٔمه يف اعتقاد� ال �مكن يف من يوقع Xىل 

دات، بل �مكن يف ضامن اBٔ*ر التمنوي لهذه �ع�دات الهامة Xىل �ع�
وضعية وحميط ساكنة البوادي واجلبال، حىت Ïمتكن بالد� من اخلروج من 
جممتعني بوثريتني خمتلفaني، ونعتقد ^ازمني ٔ�ن نقل القرار ٕاىل مس?تعمليه يف 

ت هذا الش�ٔن هو اخليار اBٔم=ل، من yالل اخنراط اجلهات والوال½
والعامالت يف تفعيل هذا الرب�مج الهام، وا�ي نتطلع ٔ�ن تعمل احلكومة يف 
املس?تقÊل القريب، ومبقاربة Ãشار¡ية، Xىل sسط معامل هذا الرب�مج، وفق 
مشاريع ؤ�وراش موزXة حسب اجلهات املعنية، وب�ٔج*دة حمددة لٕالجناز، 

ملتدX îyىل مaطلعني يف هذا الصدد ٕاىل ٔ�ن تقدم احلكومة ولك اجلهات ا
وضع �ر�مج اس�Êايق Uمع ساكنة املناطق اجلبلية والقروية اليت توا^ه 
مو^ات الربد والصقRع من yالل توفري املؤونة ووسائل التدف<ة، يف ٕاطار 

  .قمي التضامن والتاكفل �ج�عي وقمي املواطنة احلقة
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

حملراكت اBٔساس?ية ٔ�ن �مثن عزم احلكومة مواصî تفعيل ا ٕاالال ميكن 
لالقaصاد الوطين، واملمتثî يف �س�þر يف البRôات التحتية واBٔشغال 
العمومRة واملهن العاملية ودمع ا"ططات القطاعية �سرتاتيجية، اليت نعتقد 

  .اليوم ٔ�ن تقRميها وتقوميها ٔ�صبح رضور½ بعد نضج التجربة
س?ية }لتمنية ومن ^انب �ٓخر وBٔن املقاوÔ يه الرافعة اBٔسا

�قaصادية و�ج�عية، وٕاذ �س	ل Ïركزي املرشوع يف ٔ�هدافه Xىل 
جراءات اج�عية، فٕاننا يف الفريق احلريك نعتقد ٔ�ن اGهود املبذول  ٕ̈ دمعها 
ٕالنعاش Xامل املقاوالت مبختلف ٔ�صنافها، yاصة املتوسطة والصغرى، يظل 

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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  .حمدودا
وحمدودية �ع�دات  ففضال Xىل الثقل الرضييب املفروض Xلهيا

ا"صصة لالس�þر العمويم وتعقد املساطر والقوانني املؤطرة }لصفقات 
العمومRة وصعوبة الولوج ٕاىل اãمتويل، فٕان الوضعية Ïزداد صعوبة يف ظل 
اع مÊالغ الرضيبة  Ïرامك املت�ٔخرات املس?تحقة }لمقاوالت وال�طل يف اس̂رت

نفRذ اBٔحاكم اãهنائية الصادرة لفائدة Xىل القمية املضافة، �هيك عن Xدم ت 
ÔوUاص ضد اÕشBٔاملقاوالت وكذا ا.  

ويف نفس الس?ياق، البد ٔ�ن نعيد إالشارة مرة ٔ�خرى ٕاىل ما ميث� 
�قaطاع من املنبع حتت ¨ب إالشعار لغري احلا�ز من ت�ٔثري سليب Xىل 

  .املقاوالت واBٔشÕاص الطبيعيني واUورة �قaصادية
هذا اGال Xىل ٔ�ن دمع املقاوالت يقaيض رضورة العمل كام نؤكد يف 

Xىل تقليص �ٓ^ال اBٔداء يف الصفقات العمومRة، وٕاعامل مÊدٔ� الفائدة Xىل 
 �والعمل Xىل " املعامî ¨ملثل"املت�ٔخرات املس?تحقة Xىل اUوÔ معال مببدٔ

توس?يع �س?بة اBٔفضلية }لمقاوالت الوطنية، yاصة املتوسطة والصغرى 
  .مهنا

 نود يف هذا احملور �س?تفسار عن الôس?بة احملققة يف جمال ٕادماج كام
القطاع öري املهيلك ا�ي جعلت م*ه املزيانيات السابقة ٔ�[د ٔ�هدافها 

  . الرئHس?ية
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

من âة ٔ�خرى، وBٔن الفال[ة Ãشلك دXامة �قaصاد الوطين، وٕاذ 
	ة، yاصة مع خمطط �س	ل تفاXلنا إالجيايب مع الس?ياسة الفالحRة املنهت

املغرب اBٔخرض، فٕاننا نؤكد Xىل رضورة [ل إالشاكليات املرتبطة 
¨ل�سويق، مع املراهنة Xىل جعل الفالح يف قلب ��شغال ويف معق 

  .الس?ياسة الفالحRة املسطرة
وبنفس ��شغال، وٕاذ �س	ل دمعنا }لربامج اخلاصة ¨لتمنية 

Xىل �س�þر يف الصناXة الثقîR الصناعية، فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن �رÏكز التو^ه 
  .واملنت	ة، بذل �كتفاء فقط ب�شجيع �س�þر يف صناXة اخلدمات

كام نود ٔ�ن نثري يف هذا الس?ياق مدى اخنراط املؤسسات العمومRة يف 
yدمة التمنية �قaصادية و�ج�عية، فضال عن ٕاسرتاتيجية احلكومة 

وة ¨Gهود احلكويم امللموس يف لتطو�ر حاكمهتا ومفعولها التمنوي، ٔ�س
ملف احلسا¨ت اخلصوصية، وعزم احلكومة املوصول Xىل ٕاضفاء مزيد من 

ÔوUمالك ا�  .الشفافRة Xىل ٔ
كام نود ٔ�يضا ٕا:رة �ن�Êاه ٕاىل رضورة تقRمي وٕاXادة النظر يف �رامج 
التمنية الóرشية، اليت يه فلسفة Ïمنوية Ãس?هتدف إال�سان ;صانع وهدف 

ة يف نفس الوقت، ولHست جمرد مشاريع تربمج دون مراXاة }لتمني
اخلصوصيات احمللية ومaطلبات الساكنة املعنية، yاصة يف ظل غياب 

  .تôس?يق مع الربامج القطاعية املتدîy يف نفس اGال
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

ٕان تقوية �قaصاد الوطين وyلق فرص الشغل املنت	ة جيب يف 
واجز اليت تعرقل �س�þر واملقاوÔ يف �ٓن نظر� ٔ�ن مير Xرب رفع لك احل

وا[د، ف�aٔهيل �قaصاد الوطين البد ٔ�ن �رÏكز ¨Bٔساس Xىل ت�ٔهيل 
من �س?يج  %95املقاوÔ الصغرية واملتوسطة، اليت متثل اBٓن حوايل 

اقaصاد� الوطين، ون�ٔمل ٔ�ن تعمل احلكومة Xىل حتيني وتفعيل مقaضيات 
املقاوالت، ؤ�ن تو^ه �س�þر Xىل  امليثاق اخلاص هبذا النوع من

اخلصوص ٕاىل قطاXات وجماالت ت�*اسب مع [اجRات وخصوصيات 
  .املناطق واجلهات، yاصة ¨لعامل القروي

كذi البد ٔ�ن تتóىن س?ياس?ية واحضة، Ãسامه يف توفري وجتهزي ٔ�رايض 
  .املناطق الصناعية ب�ٔسعار حتفزيية

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
ا يف احلركة الشعبية ٕاال ٔ�ن نتفاXل اجيا¨ مع من زاوية ٔ�خرى، ال ميك*ن

ت�ٔطري مضامني املرشوع ¨ملرجعيات والثوابت اUس?تورية }لمملكة، 
مس?تحرض�ن يف هذا الصدد اخلطاب املليك السايم يف افaتاح الس?نة 
ال�رشيعية اجلارية، وا�ي ٔ�كد فRه ^اللته Xىل اع�د التوافق إالجيايب 

التنظميية املنصوص Xلهيا يف اUس?تور، ويف الس?تكامل Ïرسانة القوانني 
خراج مرشوع القانون التنظميي لرتس?مي اBٔمازيغية، مبا  ٕ̈ صدارهتا التعجيل 
�كرس املك�س?بات ووفق مÊادئ التعممي وإالجÊارية وا}لغة املعيارية 
املو[دة يف جمال التعلمي واع�د املناصفة يف جمال الس?ياسة إالXالمRة 

يف جمال القضاء، وخمتلف م*ا� احلياة إالدارية والعامة، ؤ�جرٔ�ة اBٔمازيغية 
  . وم*حها املاكنة الالئقة هبا يف جمال الس?ياسة الثقافRة وجماالت التخطيط

كام نaôظر من احلكومة العمل Xىل اع�د املقاربة ال�شار¡ية يف بلورة 
 النص املنظم }لم	لس الوطين }لغات والثقافة املغربية، Bٔن يف ذi حمكة

  .الو[دة يف التنوع وو[دة الثقافة، وٕان اخaلفت تعابريها
كام نتطلع ٔ�ن �كون هذا اGلس ٕاطارا يضم لك املؤسسات ا}لغوية 
والثقافRة حسب م*طوق اUس?تور، ولHس بوصî تؤطر ش?تات هذه 

  . املؤسسات
�ما خبصوص احملور املتعلق ¨ٕالصالح املؤسسايت وإالداري وتطو�ر ٔ

�مثن مضامني هذا احملور، مس	لني تطلعنا ٕاىل ٕايالء احلاكمة، فٕاننا ٕاذ 

املاكنة الالئقة }لربملان مب	لس?يه، Xىل اعتبار ٔ�ن املؤسسة ال�رشيعية يه 
رشيك اسرتاتيجي }لسلطة التنفRذية يف جمال تزنيل مقaضيات اUس?تور 
وصياöة الربامج التمنوية يف خمتلف اGاالت، مس?تحرض�ن املاكنة 

ن، واليت عززها اUس?تور، ٕان Xىل مس?توى الرقابة ٔ�و اUس?تورية }لربملا
ال�رشيع ٔ�و يف اGال اUبلومايس وختطيط التمنية اجلهوية والوطنية، مع 
اUعوة ٕاىل دمع ٕاسرتاتيجية معل جملس املس�شار�ن يف صيغته اUس?تورية 
اجلديدة، ¨عتباره صو- }لجهات وم*ربا }لحساس?يات املهنية والقطاعية 

  .طار جليل ^ديد من اUبلوماس?ية املوازيةاملنت	ة وإ 
ويف هذا إالطار، فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى Xىل رضورة متتيع الربملان 
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¨س?تقال� املايل وإالداري مكنطلق ٔ�سايس لفصل السلط، ٕاذ مل يعد 
مقÊوال ٔ�ن يظل الربملان يف العهد اUس?توري اجلديد �رفع مزيانaHه ٕاىل 

وهو احلارس اBٔمني Xىل مراقÊهتا وÃرشيع السلطة التنفRذية }لحسم فهيا، 
  .مزيانHهتا

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ٕاخوإاخوإاخوإاخواينينينين املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن، املس�شار�ن،
كثرية يه ��شغاالت املرتبطة هبذا املرشوع جبوانبه املالية 
والس?ياس?ية و�قaصادية و�ج�عية والثقافRة، ولكن س?نكaفي هبذا 

ة يف اجللسة العامة ا"صصة القدر، Xىل ٔ�ن نفصل يف الس?ياسات القطاعي
  .لها

وفق*ا هللا مجيعا ملا فRه yري الوطن واملواطنني حتت القRادة احلكمية 
  .جلالÔ املà محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  .والسالم Xليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHس
        ....شكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHس

لتجمع الوطين �ٓخر مداîy يف �ر�مج هذه اجللسة يه لفريق ا
  .لßٔحرار، تفضل الس?يد الرئHس

        ::::املس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكوري
        ....sسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحميsسم هللا الرمحن الرحمي
        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�تدyل اليوم ¨مس فريق التجمع الوطين لßٔحرار ملناقشة مرشوع قانون ٔ
يف هذه اجللسة العامة، و¨ملناس?بة ٔ�تقدم ب�ٔحر اãهتاين ٕاليمك،  2016املالية 

الس?يد الرئHس، Xىل الثقة اليت وضعت فRمك من طرف الس?يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء جملس?نا املوقر، يف متر�ن دميقراطي مشهود 
 iه �لك ثقة، �نئني كذRميقراطي املاضون فUوسلمي يعزز مسار� ا

دات والسادة املس�شار�ن احملرتمني Xىل ثقة الناخÊني والناخÊات، الس?ي
مشدد�ن ¨ملناس?بة Xىل رضورة تعبئ�*ا مجيعا و�اكفة مكو�تنا الس?ياس?ية 
و�قaصادية و�ج�عية لالرتقاء بعملنا ال�رشيعي والرقايب ملا يعزز ماكنة 

  .مؤسس�*ا اUس?تورية وخيدم املصلµة العليا }لوطن
        Hس احملرتم،Hس احملرتم،Hس احملرتم،Hس احملرتم،الس?يد الرئ الس?يد الرئ الس?يد الرئ الس?يد الرئ 

البد من التذكري ¨لس?ياسات الكربى اليت مت Xىل ٔ�ساسها حتضري 
وتزنيل هذا املرشوع، وا�ي ^اء يف س?نة انتÕابية، هذه �نتÕا¨ت نوه هبا 
امجليع و¨جلو إالجيايب ا�ي مرت فRه، حRث ٔ�مجعت اكفة اBٔحزاب 

قRة الس?ياسة الوطنية Xىل ٔ�هنا مرت يف ظروف جRدة، اÃسمت ¨ملصدا

والزناهة، ٔ�كدت من ^ديد Xىل ٔ�ن بالد�، و� امحلد، Ãسري خبطى ح=يثة 
حنو Ïكر�س اãهنج اUميقراطي، وت�ٔ¡يد اخنراطها يف مسار إالصال[ات 
 ،àامل Ôاها ^الXة، اليت �رRج�عية والثقاف�الس?ياس?ية و�قaصادية و

مجيعا حامية حفظه هللا، واليت جعلت من بالد� ب~ا ممتزيا يفرض Xلينا 
  .منوذج*ا املغريب واحلفاظ Xليه

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
لقد Ïزام*ت ٕا[اÔ هذا املرشوع Xىل الربملان، وبالد� حتتفل ¨�¡رى 
اBٔربعني }لمسرية اخلرضاء املظفرة، اليت y~ها الشعب املغريب قاطبة يف 

هبا جو رو[اين التحم فRه الشعب مع ملكه، بفعل الز½رة التارخيية اليت قام 
^اللته ٕاىل مدينة العيون، واليت توجت ¨لتوقRع Xىل Xدد ¡بري من املشاريع 

مليار درمه، هذه املشاريع  77الضخمة، اليت وصلت مÊالغها املرصدة ٕاىل 
س?تغري ¨لت�ٔ¡يد معامل ٔ�قاãمينا اجلنوبية، حRث نعتربها ز½رة ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن 

هب يف اجتاه بناء العزة يقال عهنا ٔ�هنا -رخيية تؤرخ ملسرية ^ديدة تذ
  .والكرامة Bٔبناء الصحراء

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لßٔحرار، ومن موقعنا ;حزب س?يايس رامك 
جتربة رائدة وتقدم مؤسسه الس?يد ٔ�محد عصامن املسرية اخلرضاء املظفرة، 
�شدد Xىل رضورة تعبئة اكفة اجلهود لتقوية اجلهبة اUاyلية }لوطن وÃسÕري 

ياتنا لفضح ادXاءات ؤ�العيب خصوم و[دتنا الرتابية ومن يدور اكفة ٕاماكن 
 iفاع يف مقابل ذUبنائنا الصحراويني املغرر هبم، وكذا ا�يف فلكهم من ٔ
Xىل مقرتح احلمك ا�ايت، مaبRôني يف ذi مقاربة اس�ÊاقRة وم*وهني ¨ملناس?بة 

ال اBٔمن الوطين وا Uرك املليك بعمل قواتنا املسلµة امللكRة الباسî و�̂ر
والقوات املساXدة ور^ال الوقاية املدنية ومس?ئويل إالدارة الرتابية، ا��ن 
يضحون ¨لغايل والنفHس يف سRóل اUفاع عن حوزة الوطن ؤ�م*ه 
واس?تقراره، وذi يف حميط ٕاقلميي ودويل ^د مضطرب يعاين من تداعيات 

 البعد عن إالرهاب العاملي اBٔمعى، ا�ي تقوده قوى ظالمRة بعيدة لك
  .تعالمي ديô*ا إالساليم احلنيف املبين Xىل السالم وال�سامح و�عتدال

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
ٕان بالد�، حفظها هللا، لHست مبعزل عن هذا اخلطر، ا�ي رضب 
^ل ب~ان العامل، ¨عتباره حتد خطري جيب مواâته، لHست فقط ¨ملقاربة 

ال يف اUاyل واخلارج ملواâته اBٔم*ية الرصفة، بل كذi بتعبئة شعبنا اكم
  .ورصده وفق نظرة اس�ÊاقRة

و¨ملناس?بة، ننوه بعمل خمتلف ٔ�âزتنا اBٔم*ية اليت ٔ�رست دXامئ حاكمة 
�م*ية ٔ�صبحت م=اال لقوى ٔ�م*ية كربى، واليت فككت، مشكورة، ٔ�كرث من ٔ

yلية ٕارهابية داyل الوطن، مربز�ن ٔ�ن إالرهاب اBٔمعى ال وطن �  140
مل ب�ٔرسه ٔ�صبح مطالبا مبµاربة اBٔس?باب واUوافع املؤدية ٕاىل ؤ�ن العا
  .التطرف

وXلينا مجيعا ٔ�ن نتعب�ٔ لتطو�ر دميقراطي�*ا الصاXدة وتدعمي مسار 
احلر½ت واحلقوق ومواâة لك مظاهر الهشاشة �ج�عية، كام Xلينا مجيعا 
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، املواâهت ٔ�ن نتعب�ٔ وراء ^الÔ املà الساهر Xىل اس?تقرار� ؤ�م*نا الرو�
م*وها ¨ملناس?بة بتعلñت ^اللته املوâة يف املوضوع ٕاىل مؤسسة اGلس 
عطائنا اجهتادات حترم م=ل هاته العمليات  ٕ̈ العلمي اXBٔىل ا�ي طالبه 
وجتسد مفهوم ا�Uن إالساليم احلقRقي }لعامل وا�ي يبقى �ريئا من هذا 

  .الôشاز
        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

اسة اخلارجRة لب~�، البد ٔ�ن ننوه ¨Gهودات اجلبارة Xىل مس?توى الس?ي
اليت تقوم هبا دبلوماس?ي�*ا الوطنية، حتت ٕارشاف ^الÔ املà، وXىل النظرة 
�س�ÊاقRة وبعد النظر ا�ي متزيت به يف الس?نوات اyBٔرية، وXىل تنوع 

جتاوزت معه النظرة التقليدية }لتعامل، مربز�ن اليوم ٔ�ن  ،ٔ�بعادها
نيات املرصدة لها ال Ïكفي }لقRام �لك ما يلزم، ومشدد�ن Xىل رضورة إالماك

�عتناء ¨Uبلوماس?ية املوازية يف بعدها الثقايف و�قaصادي.  
وال �سعنا ٕاال ٔ�ن حنيي âود وزارة اخلارجRة والتعاون لالرتقاء 
بدبلوماس?ي�*ا ودمع اUور �سرتاتيجي ا�ي ٔ�صبحت تلعبه بالد� Xىل 

Uولية وخصوصا إالفريقRة مهنا، متاش?يا مع توâات ^الÔ املà، السا[ة ا
 -ا�ي زار العديد من ب~ان القارة يف م*اس?بات مaعددة ليدمع حمور ج*وب 

  .راحب -ج*وب يف ٕاطار Xالقة راحب 
ال تفوتين الفرصة ليك ٔ�طالب من هذا املنرب وزارة الشؤون اخلارجRة 

^د½ }~بلوماس?ية العامة وتطو�رها، مع والتعاون ليك تويل اه�ما ¡بريا و 
العمل Xىل جتيHش لك قوى اUوÔ من �رملان ؤ�حزاب و�س?يج مجعوي 
وخنب م=قفة لتقدمي لك مساهامهتا Xىل الرتوجي لصورة بالد� وإالصال[ات 

 .الكربى اليت تبارشها
        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

Xه ٕاRداد وتقدمي اكن هذا جزء من الس?ياق الس?يايس العام ا�ي مت ف
، م*وهني ¨ملناس?بة بعمل الس?يدات والسادة 2016مرشوع قانون املالية 

اش?تغلوا sشلك ماراطوين ليك خيرج هذا  ناملس�شار�ن احملرتمني، ا��
القانون يف �ٓ^ا� اUس?تورية، حRث متك*وا من فرض العديد من التعديالت 

ت اليت تقدمت Xليه، م*وهني كذi ¨نفaاح احلكومة Xىل خمتلف املقرت[ا
هبا خمتلف الفرق واGموXات الربملانية اليت اس?تغلت هذه املناس?بة }لوقوف 
Xىل خمتلف الس?ياسات احلكومRة، حRث معلت Xىل تقRمي مدى جناعهتا 

  .yالل الس?نة املالية
فÊالرجوع ٕاىل م*اقشة الشق �قaصادي واملايل }لمرشوع، البد ٔ�ن 

  :يف م*اقش�*ا Xىل نعمتد Xىل املهنجية التالية ونقaرص
�وال، م*اقشة الفرضيات اليت ^اء هبا املرشوع؛ٔ 

 :نيا، �س�þر العمويم وXالقaه ¨ل�شغيل؛
:لثا، البعد �ج�عي }لمرشوع واحملافظة Xىل القدرة الرشائية 

 }لمواطن؛
رابعا، ورش �صال[ات �قaصادية و�ج�عية واملؤسساتية، مبا 

، ٕاصالح ٔ�نظمة التقاXد، اس?تكامل بناء املؤسسات فهيا إالصالح اجلبايئ
 .اUس?تورية

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يه �س?بة العجز املقرت[ة Xىل املرشوع يه م*اس?بة ليك هن£،  3.5%

¨مس التجمع الوطين لßٔحرار، احلكومة Xىل هذا إالجناز التارخيي Bٔن اللك 
مل مس?تو½ت العجز ا�ي وص� ٕا¨ن Ãسمل هذه احلكومة �ا�ا، حRث يع

، حRث اس?تعادت بذi بالد� قرارها 2012س?نة  %7.2اكن يف [دود 
الس?يادي Xىل ماليهتا العمومRة ولHس Uينا ٔ�ي مر¡ب نقص عندما هن£ 
احلكومة Xىل هذا إالجناز، Bٔن Ïراجع العجز مل �كن فقط، كام يدعي 

ٕاىل اخنفاض الفاتورة النفطية حفسب، بل ٕان اس?تعادة  البعض، راجعا
التواز�ت املا¡رو اقaصادية ^اءت كذi بفضل إالصال[ات اجلريئة 

 .وإالجراءات املالية الصائبة اليت تبôهتا احلكومة م*ذ ثالثة س?نوات
دوالر، سعر يبقى معقوال ومقÊوال ومرحشا  61سعر البرتول اخلام 

رتفاع، وذi بفعل الوضع إالقلميي واUويل لالخنفاض كام ٔ�نه مرحش لال
  .امللهتب، خصوصا يف م*طقة الرشق اBٔوسط

جند ٔ�ن اع�د نظام  ،و¨لرجوع ٕاىل موضوع تقلبات ٔ�سعار البرتول
املقا�سة وفر لبالد� ٕاماكنيات �مة، وâت ٕاىل اس?هتداف الف<ات 

ز البRôات وتعز� "صندوق ال�سك �ج�عي"�ج�عية الهشة، Xرب دمع 
 . التحتية الصحية Xىل اخلصوص، وتوجت بتحر�ر ٔ�سعار احملروقات

    الس?يد الرئHس احملرتم، الس?يد الرئHس احملرتم، الس?يد الرئHس احملرتم، الس?يد الرئHس احملرتم، 
�¡يد ٔ�نه معدل واقعي ومقÊول يؤكد ¨مللموس صدقRة 3%�س?بة اãمنو ٔ ،

هذه املزيانية وشفافRهتا، اليت ال �سعنا داyل فريق التجمع الوطين لßٔحرار 
بة، وٕان اكنت öري مشجعة، ٕاال ٔ�نه لها ما ٕاال ٔ�ن ننوه هبا و�مثهنا، ٕاهنا �س? 

  .يربرها
فلك اقaصاد½ت دول العامل اليوم تتفاXل مع تقلبات الظرفRة الس?ياسة 

�قaصادية واملالية املبتغاة، يه اليت تت�ٔقمل مع ٔ�لظروف، فµaديد هذه و
توقعات  -يف نظر�  - الôس?بة ¨ع�د معدل س?نة فالحRه مaوسطة تبقى 

بار ٔ�ن اBٔمطار يه هبة من هللا، عز و^ل، وال يتحمك فهيا معقوX Ôىل اعت 
ٕاال هو، طالبني هللا عز و^ل ٔ�ن Ïكون س?نة فالحRه ممتازة، ٕان شاء هللا 

  .تعاىل
ويه م*اس?بة ليك ننوه فهيا بعمل الس?يد وز�ر الفال[ة والصيد البحري، من 

ا�ي ارتقى مبس?توى فالحaنا  "خمطط املغرب اBٔخرض"yالل مرشوع 
ت معه بRôة القمية املضافة الفالحRة وسامه يف الرفع من اBٔمن الغذايئ وتغري 

من  %70الوطين، حRث متك*ت بالد�، و� امحلد، من تغطية �س?بة 
من ا}لحوم والفواكه و^لب ٔ�كرث  %100[اجRاتنا الوطنية من احلبوب و 

 .مليار درمه من �س�þرات اخلارجRة 42.3من 
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        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
اBٔدىه من ذi، و^د� يف فريق التجمع الوطين لßٔحرار ٔ�ن �قaصاد 
الوطين بدٔ� يتحرر من القطاع الفال� رمغ ٔ�مهيته، حRث الحظنا ٔ�ن حصة 

يف  %15.4القطاع الفال� من الناجت اUاyيل اخلام تقلصت من حوايل 
يف الفرتة  %12.7ٕاىل حنو  1999 – 1990املتوسط yالل الفرتة ما بني 

، اليشء ا�ي يفرس انتعاش القطاXات 2014 – 2000متدة ما بني امل 
اBٔخرى öري الفالحRة، وXىل رٔ�سها القطاع الصناعي، حRث �رجع الفضل 
يف ذi ٕاىل خمتلف �سرتاتيجيات القطاعية اليت مت تبôهيا م*ذ س?نة 

-رخي إالXالن عن خمطط ال�رسيع الصناعي، ا�ي  2014، ٕاىل س?نة 2007
وز�ر الت	ارة والصناXة و�س�þر و�قaصاد الرمقي، واليت ٔ�Xلن عنه 

�[دث حتوال بRôو½ Xىل مس?توى �قaصاد الوطين، دون احلديث عن ٔ
 .قطاع اخلدمات ا�ي عرف بدوره نقî نوعية

هذه املعطيات جممتعة، واليت هن£ احلكومة Xلهيا، تبني لنا     ،ٕاذن
لكة منوذâا التمنوي Xرب Ãشجيع و¨مللموس ٔ�ن بالد� مaوâة حنو تغيري هي

د�ن بذi مزامع لك من يقول ٔ�ن هذا ضا[العرض ودمع الطلب اUاyيل، 
        .اãمنوذج التمنوي اس�*فذ لك ٕاماكنياته وطاقاته

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
البد ٔ�ن نعرج وبع	اÔ يف هذه املناس?بة الس?نوية Xىل م*جزات بعض 

راؤ�، مش?يدا ¨ملناس?بة بعمل القطاXات احلكومRة، اليت اجهتد فهيا وز
احلكومة املتاكمل يف هذا إالطار، حRث �س	ل فريق التجمع الوطين 
لßٔحرار ¨رتياح ¡بري اGهودات املبذوÔ من طرف وزارة الصناXة 
و�س�þر و�قaصاد الرمقي والت	ارة اخلارجRة، البد ٔ�ن ننوه ¨UينامRة اليت 

حRث اس?تطاعت هذه القطاXات اليت زرعها الوزراء يف هذه القطاXات، 
من ٕاجناح Ãرسيع مسلسل التصنيع ا�ي  ،اكنت تعاين يف الفرتة السابقة

من الناجت  %23م*صب شغل، وسامه بôس?بة  y500.000لق حوايل 
 Ôاية ^الXعها حتت رRات اليت مت توقRٓمالنا ¡برية يف االتفاق�اUاyيل اخلام، و

يف تفعيل ا"طط وÃرسيع التمنية اتفاقRة  33املà، واليت وصلت ٕاىل 
  :ٕاجراءات رئHس?ية، ٔ��رزها 10الصناعية، واليت اعمتدت Xىل تزنيل 

 موا¡بة القطاع لتحسني تنافس?ية املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ -

 هكaار من العقار العمويم ٕالجناز املشاريع؛ 1000تعبئة  -

 .تعز�ز التو^ه إالفريقي -
ßٔحرار ٔ�ن الرتكزي Xىل التصنيع يف معترب�ن داyل فريق التجمع الوطين ل

املس?تقÊل هو اBٓلية املضمونة خللق الرثوة اليت تبقى يف نظر� السRóل 
  .الوحRد }لتقليص من البطاÔ وyلق توازن بني قطاع الصادرات والواردات

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
يف هذا إالطار، واصلت وزارة الت	ارة اخلارجRة، مشكورة، تنفRذ 

طين لتمنية املبادالت الت	ارية، ا�ي اكن من ٕابداع هذه الوزارة، ا"طط الو 

وا�ي هيدف ٕاىل احلد من تفامق العجز الت	اري، حRث متك*ت بالد�، و� 
امحلد، بفضل هذه إالجراءات الناجعة والفعاÔ من حتسني ٔ�داء املزيان 
الت	اري، حRث جسلت Bٔول مرة م*ذ Xدة س?نوات ارتفاع �س?بة تغطية 

مع ممت شهر ش?تôرب من س?نة  %81.6ادرات }لواردات، حRث بلغت الص
، حRث تقلص جعز املزيان y2014الل س?نة  %71.6، عوض 2015

مليار درمه، حRث  54.3مليار درمه ٕاىل  98.8الت	اري واخلدمات من 
سامه هذا إالجناز يف منو �قaصاد الوطين ؤ�دى ٕاىل تطو�ر ٕاجيايب ^دا 

س?نوات ٕاىل تغطية  5ليت وصلت Bٔول مرة م*ذ لالحaياطات اخلارجRة، ا
�شهر ونصف 6.5ٔ�كرث من ٔ.  

وXىل مس?توى قطاع الصناXة التقليدية و�قaصاد �ج�عي، فٕاننا 
�مثن Xاليا التظاهرات الوطنية اليت نظمهتا الوزارة، وXىل رٔ�سها املناظرة 

اليت الوطنية اBٔوىل حول �قaصاد �ج�عي، وكذا التظاهرات الوطنية 
معلت الوزارة Xىل ٕارشاك اكفة املهنيني وامجلعيات يف موا¡بة ٔ�وراش الوزارة 
وخمططاهتا إالسرتاتيجية، من yالل تزنيل Ïرسانة قانونية �مة، حر¡ت املياه 
�ن حصيî البناء املؤسسايت والتنظميي لهيالك هذه ٔ iالراكدة يف الوزارة، ذ

  .الوزارة تعد ٕاجيابية ^دا
        احملرتم،احملرتم،احملرتم،احملرتم،الس?يد الرئHس الس?يد الرئHس الس?يد الرئHس الس?يد الرئHس 

ٕاننا �مثن ٔ�يضا اGهودات اجلبارة اليت تقوم هبا الوزارة امللكفة ¨ملغاربة 
املقميني ¨خلارج وشؤون الهجرة والنتاجئ اليت مت حتقRقها يف ظرف قRايس من 

  :yالل

تدبري شؤون اجلالية Xرب Ïمثني الرتاكامت إالجيابية وتدعمي  -
التدابري الكفîR بتحسني التôس?يق بني خمتلف املعنيني واقرتاح خمتلف 

اBٔداء العمويم لفائدة هذه الف<ة من املواطنات واملواطنني، اع�دا Xىل 
رؤية واحضة، مaاكمÃ ،îس?متد توâها من اUس?تور واخلطب امللكRة 

 ؛السامRة

كذi، تدبري شؤون املهاجر�ن اBٔ^انب ببالد�، تنفRذا }لتعلñت  -
ع، حRث جسلنا و�لك ارتياح Ãسوية امللكRة السامRة يف بعد ٕا�ساين رائ

وضعية اBٓالف من هؤالء اBٔ^انب املنµدر�ن من ب~ان ج*وب 
الصحراء، ممثنني س?ياسة الهجرة اليت تبôهتا احلكومة واليت تبقى س?ياسة 

Ôومسؤو îسجمة، شامôم .        
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لßٔحرار نعزت هبذه إالجنازات و¨لقمي 

ا الفريق احلكويم حلزب التجمع الوطين لßٔحرار لهذه املضافة اليت ٔ�ضفاه
  .التجربة، مفaخر�ن يف �سخهتا الثانية

        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

ٕان �س�þر العمويم هو رافعة �قaصاد الوطين وحمرك اUورة 
�قaصادية الوطنية، فÊقراءتنا لßٔرقام املتضمنة يف هذا املرشوع جنده 
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  : مليار درمه موزXة Xىل الشلك التايل 189ىل حوايل وصل إ 

2016�ع�دات املفaو[ة يف املزيانية العامة �رمس س?نة  - :
، �ز½دة 2015مليار درمه س?نة  54.09مليار درمه، مقابل  61.39
 ؛%13.5قدرها 

املؤسسات العمومRة واملôش�ٓت العامة وصندوق احلسن الثاين  -
 مليار درمه؛ 108: }لتمنية

 مليار درمه؛ 15: سا¨ت اخلصوصيةاحل  -

- SEGMA )شلك مس?تقلs املسرية ÔوU781.26): مراكز ا 
 مليون درمه؛

 .مليار درمه 13.5امجلاXات الرتابية  -
و�لك جرٔ�ة، �س	ل داyل فريق التجمع الوطين لßٔحرار ٔ�ن ، ، ، ، ٕاذن

احلكومة [افظت Xىل املبالغ املرصدة لالس�þر العمويم، لكن إالشاكلية 
[ة يف هذا املوضوع، هو ٔ�*ر هذا �س�þر العمويم Xىل املواطن، املطرو

حبيث ٔ�ن مردودية هذه �س�þرات ال Ïزال ضعيفة، وهنا البد ٔ�ن نعرتف 
sش	اXة وز�ر �قaصاد واملالية، ا�ي Xرب عن ذi �لك رصا[ة داyل 
ا}لجنة، وا�ي وحض ذi ب�ٔنه راجع ٕاىل طبيعة �س�þرات العمومRة 

جزة، واليت �كون ٔ�*رها Xىل املدى البعيد ٔ�و املتوسط، دون ٔ�ن ينفي املن
ب�ٔن ذi حيتاج ٕاىل ٕارساء جناXة ٔ�فضل لهذا �س�þر العمويم وتزنيل 
خمتلف �سرتاتيجيات القطاعية وانتقاء ٔ�فضل املشاريع اليت Ãس?تجيب 
لقواXد املردودية �قaصادية ومaطلبات الت�ٔهيل �ج�عي والرتايب، 
مطالبني احلكومة ¨س?هتداف قطاXات تعHش مشالك خمتلفة Xرب ٕارساء 

        . حاكمة جRدة Ãس?تجيب ملتطلبات الظرفRة اكلتعلمي والصµة
        الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،الس?يد الرئHس،

ال ٔ�[د ينكر اUور الهام ا�ي تلعبه املؤسسات واملقاوالت العمومRة يف 
العمويم  حتقRق التمنية اجلهوية مبسامههتا مبا يناهز ثليث مÊالغ �س�þر

الوطين، موزXة Xىل خمتلف اجلهات، ٕاال ٔ�نه بقراءة مaفحصة لهذا التوزيع 
اجلهوي لالس�þر العمويم، جنده توزيعا öري Xادل رمغ الز½دات الطفRفة 

  .اليت عرفهتا بعض اجلهات النائية اليت تعرف ٔ�Xىل �س?بة من الهشاشة
ملعطيات املقدمة يف ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لßٔحرار واعون ب�ٔمهية ا

هذا املرشوع، واليت تبني و¨مللموس ٔ�ن بالد�، و� امحلد، ماضية �لك 
ثقة لبناء اقaصاد قوي وتعز�ز م*اعته يف مواâة لك ٔ�نواع التقلبات املناخRة 
واملالية و�قaصادية، اليشء ا�ي ٔ�دى ٕاىل Ïزايد الôشاط �قaصادي، 

الشغل، حRث �رز ذi من yالل ا�ي اكن [افزا ٔ�ساس?يا خللق م*اصب 
ما قدممتوه من معطيات حول �س?بة ال�شغيل اليت ارتفعت، خصوصا يف 

، موازاة مع %11مبعدل س?نوي يصل ٕاىل  2014 - 2006الفرتة ما بني 
 Ôدى ٕاىل تقليص معدل البطا�دينامRة الôشاط �قaصادي، اليشء ا�ي ٔ

  .%9.9تدرجييا لHس?تقر يف [دود 

مع الوطين لßٔحرار �سعى ٕاىل تفعيل اجلهوية املوسعة كام ٔ�ن فريق التج
ؤ�جرٔ�ة القانون التنظميي }لجهة ا�ي يبقى ثورة Ãرشيعية حققهتا بالد�، 
س?تعزز اUينامRة اليت تعرفها اجلهوية، خصوصا يف شقها التضامين، م*وهني 
مببادرة ^الÔ املà، حفظه هللا، ا�ي ٔ�عطى تعلñته السامRة }لحكومة 

مليار درمه من املزيانية العامة يف رصيد اجلهات، ٕاضافة ٕاىل ز½دة  2بضخ 
�خرى يف الرضيبة Xىل عقود الت�ٔمني والرفع من �س?بة مسامهة الرضيبة Xىل ٔ

  .2021يف ٔ�فق  %5اyUل وXىل الرشاكت لتصل ٕاىل 
        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،

رث ¨لرجوع ٕاىل البعد �ج�عي يف هذا املرشوع، جنده قد خصص ٔ�ك
من نصف هذه املزيانية }لقطاXات �ج�عية، ويه موزXة Xىل الشلك 

  :التايل

مليون  8.78ماليري درمه، ميول  4: صندوق التاكفل �ج�عي -
، ¨ٕالضافة ٕاىل اUمع املو^ه ٕاىل )RAMED(مس?تفRد ومس?تفRدة من 

 اBٔرامل واملطلقات؛

 مليون درمه؛ 500: "تHسري"�ر�مج  -

 ليون درمه؛م  300: مليون حمفظة -

 مليون درمه؛ 29: املبادرة الوطنية }لتمنية الóرشية -

 مليار درمه؛ 4.3: التجهزيات ¨لعامل القروي -

 مليار درمه؛ 1.3: صندوق التمنية القروية -

 .مليار درمه 13.8: وزارة الصµة -
يه ٔ�رقام تعرب عن نفسها، اليوم الورش اBٔسايس }لحكومة هو �رتقاء 

�ن هذه القطاXات مبس?توى هذه اخلدمات، و ٔ iلزتامات، ذ�تنفRذ اكفة 
تعاين، مع اكمل اBٔسف، ٔ�زمة Ãس?يري وتدبري، حبيث ٔ�ن �س?بة إالجناز ال 

  .%60و %50تتعدى يف ٔ�حسن اBٔحوال ما بني 
ما فائدة رصد هذه �ع�دات لهذه القطاXات ٕاذا اكنت إالدارة ، ، ، ، ٕاذن

        ا؟ال Ãس?هتلكها وال Ïرصدها }لمواطن ليك �س?تفRد مهن
املطلوب اليوم من احلكومة، وXىل و^ه الرسXة، كام س?بق لنا ٔ�ن 
�كد�ه لمك يف Xدة م*اس?بات سابقة، مبناس?بة م*اقشة موضوع املزيانية، ٔ
مطلبنا برضورة اع�د مÊدٔ� التقائية املشاريع يف ٕاطار قطب اج�عي يفرض 

مÊارش Xىل احلكومة Ïك=يف جمهوداهتا املالية لتوجهيها يف ٕاطار اس?هتداف 
لقطاع وا[د، مع البحث و�جهتاد عن اBٓلية اليت تد�ر ذi، اليشء ا�ي 
[اول القانون التنظميي اجلديد }لاملية معاجلته، مس	لني ¨رتياح ¡بري ارتفاع 

  .%�68سب إالجناز اليت وصلت يف بعض القطاXات ٕاىل 
ٕاذن، ٔ�مام ٔ�مهية هذه إالجراءات إالصالحRة، ال �سعنا داyل فريق 

جمع الوطين لßٔحرار ٕاال ٔ�ن هن£ احلكومة وهن£ اöBٔلبية Xىل هذه الت
إالجنازات، اليت تبقى �مة ^دا، مؤكد�ن Xىل رضورة امليض قدما }لحفاظ 
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Xىل مك�س?بات هذه اBٔمة، مدافعني عن ثوا�هتا وعن حق �خaالف ا�ي 
يعترب مÊدٔ� ¡ونيا، ملزتمني بفضائل احلوار وال�سامح، وذi من ٔ�^ل 

�رتقاء مبس?توى معلنا الس?يايس وختليقه، مرتفعني عن خطاب التخو�ن 
والتبHÕس والعدمRة ولك ما من ش�ٔنه ٔ�ن �يسء ٕالينا مجيعا كفاXلني 
س?ياس?يني، مشددا Xىل ٔ�ن نتعب�ٔ مجيعا لسن س?ياسة القرب ولك اه�مات 
وا�شغاالت املواطن، حىت �متكن من زرع الثقة يف الس?ياسة وسط خمتلف 

 Gاع املواطن ٕاىل ممارسة حقه يف الس?ياسةرشاحئ ا   .متع وٕا̂ر
        ....والسالم Xليوالسالم Xليوالسالم Xليوالسالم Xليمكمكمكمك ورمحة هللا ورمحة هللا ورمحة هللا ورمحة هللا

        ::::الس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHسالس?يد الرئHس
        ....شكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHسشكرا الس?يد الرئHس

        السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، السادة الوزراء، 
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

  :يف �ر�مج هاد الفرتة الزوالية ىٕاىل ٔ�مسحتو بغيت نذ¡رمك مبا تبق
 موXد مع ^لسة Xىل الساXة الرابعة والنصف ¨لضبط غنكونو Xىل

اBٔس?ئî الشفوية، اليت تقرر ٔ�ن يمت إالقaصار فهيا Xىل سؤال وا[د للك 
فريق، بعدها مÊارشة سôس?ت�ٔنف اBٔشغال ¨ٕالس?�ع ٕاىل مداîy الفرق 

  .واGموXات مث ٕاىل جواب الس?يد الوز�ر
        ....شكرا Xىل مسامهتشكرا Xىل مسامهتشكرا Xىل مسامهتشكرا Xىل مسامهتمكمكمكمك، ورفعت اجللسة، ورفعت اجللسة، ورفعت اجللسة، ورفعت اجللسة

****************************************************************************************************************************************************************************        

        ققققــــــــــــلحلحلحلحاملاملاملامل

Ïمتة مداîy املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية Ïمتة مداîy املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية Ïمتة مداîy املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية Ïمتة مداîy املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية 
        ::::والتخطيط والتمنية �قaصاديةوالتخطيط والتمنية �قaصاديةوالتخطيط والتمنية �قaصاديةوالتخطيط والتمنية �قaصادية

هذا، وارت�ٔت مداyالت ٔ�خرى ٔ�ن هناك مجموXة من إالجراءات ... 
اجلبائية اليت تذهب يف اجتاه مواصî إالصالح اجلبايئ ودمع إالس�þر، وكذا 

وإالج�عية، من بHهنا مغاربة العامل،^اءت هبا بعض القطاXات �قaصادية 
 .احلكومة يف هذا املرشوع، تدمع البعد�ن �ج�عي و�قaصادي

ومت إالحلاح Xىل رضورة ختفRف العبء الرضييب Xىل اyUل وyاصة 
Xىل اBٔجور اUنيا واملتوسطة ؤ�ن تمت مراجعة اBٔشطر ورفع سقف إالعفاء 

  .الرشائية لهذه الف<ة واBٔجراء بصفة Xامةدرمه، دعام }لقدرة  4000ٕاىل 
�ما ¨لôس?بة ملوضوع �س�þر العمويم، فقد مت اعتبار ٔ�ن احلكومة قد ٔ
�ن معدل ٔ iرية، ذþس���¨نت عن جعز ¡بري يف ما خيص اجناز الربامج ٔ

yالل % 65ٕاجناز �ع�دات املرصودة ال يت	اوز يف ٔ�حسن اBٔحوال 
ا مل Ïمتكن من اس�þر املبالغ املالية املهمة اليت وضعت الس?نة اجلارية، كام ٔ�هن

  .رهن ٕاشارهتا yاصة الهبات املقدمة من طرف دول اخلليج
ويف هذا الس?ياق، متت املطالبة برضورة ٕارساء جناXة ٔ�فضل لالس�þر 

العمويم وتزنيل خمتلف �سرتاتيجيات القطاعية، وانتقاء ٔ�فضل املشاريع 
ملردودية �قaصادية ومaطلبات الت�ٔهيل �ج�عي اليت Ãس?تجيب لقواXد ا

رساء حاكمة جRدة  ٕ̈ والرتايب، ٕاضافة ٕاىل اس?هتداف القطاXات املفلسة 
   .Ãس?تجيب ملتطلبات الظرفRة

وخبصوص البعد �ج�عي ملرشوع القانون، اعتربت بعض املداyالت 
ملبادرات ٔ�ن احلصيî احلكومRة اكنت ٕاجيابية يف معو�ا من yالل مجî من ا

يف جمال الصµة والتعلمي والسكن و�ه�م ¨لف<ات الهشة واع�د س?ياسات 
Ãسعى ٕاىل حتقRق العداÔ يف اخلدمات املقدمة }لمواطنني ¨ٕالضافة ٕاىل 

التعويض  تعممي التغطية الصحية،: إالجراءات املرتبطة ¨محلاية �ج�عية
  .حوادث الشغلالتعويض Xىل  التقاXد،  الشغل، ت�ٔمني عن فقدان

ومن âة ٔ�خرى، الحظ ٔ�[د السادة املس�شار�ن ٔ�نه ¨لرمغ من 
اGهودات اليت قامت هبا بالد� فñ خيص حماربة الفقر والهشاشة واخلصاص 

حسا¨ خصوصيا }لتمنية الóرشية  13�ج�عي وختصيص ما يناهز 
 من ¨لرمغ.و�ج�عية، ال زال اخلصاص Xىل املس?توى �ج�عي �وال

�مهية النفقات املنجزة يف جمال التمنية �ج�عية والóرشية، وكذا خمصصات ٔ
املزيانية العامة }لقطاXات �ج�عية، فٕان النتاجئ املنجزة يف اGال �ج�عي 
ال Ïرىق ٕاىل مس?توى النفقات واملوارد ا"صصة "تلف القطاXات 

�ج�عية.  
يف ٕا�شاء هي�ٔة وطنية }لتقRمي وضامن  كام ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن احلكومة مل تنجح

جودة م*ظومة التعلمي العايل وتعممي اãمتدرس وحماربة الهدر والتكرار وٕاXادة 
الثقة يف املدرسة العمومRة واملالمئة بني التكو�ن و[اجRات احمليط 

�قaصادي واملهين.  
و¨لôس?بة ملس�Ôٔ البطاÔ وٕانعاش ال�شغيل، متت إالشارة ٕاىل ٔ�نه يف ظل 

 م*اصب الشغل يف الوظيفة العمومRة رمغ اخلصاص املس	ل يف العديد حش
من القطاXات، البد من الوقوف Xىل �سرتاتيجيات إالرادية }ل�شغيل 
وتقومي جناعهتا، ٕاىل ^انب ٕارساء حاكمة سوق الشغل، وضامن جودة 
التكو�ن املهين، ;رشط من الرشوط اBٔساس?ية }لهنوض ¨ل�شغيل، ٕاضافة 

  .اãمنوذج �قaصادي املغريب حنو التصنيع ٕاىل تغيري
خراج القانون التنظميي لٕالرضاب وم�ٔسسة  ٕ̈ ومتت املطالبة ¨ل�رسيع 
احلوار �ج�عي وتقوية العالقات املهنية املبRôة Xىل املفاوضات امجلاعية 

من القانون اجلنايئ وضامن احلر½ت النقابية وXدم  288وٕالغاء الفصل 
¨لقوة املفرطة والنظر يف وضعية املقاوالت العامî يف مواâة �حa	ا^ات 

قطاع البالس�Rك بعد م*ع اس?ترياد وصنع وبيع اBٔ¡ياس البالس�RكRة مراXاة 
  .لاللزتامات املالية و�ج�عية لهذه املقاوالت

�ما خبصوص ٕاصالح ٔ�نظمة التقاXد، متت املطالبة ¨ع�د ٕاصالح شامل ٔ
جراءات ÏرقRعية تؤ^ل فقط اBٔزمة، و^دري Bٔنظمة التقاXد بدل ا ٕ̈ لقRام 

Xىل اعتبار ٔ�ن إالجراءات املقRاس?ية اليت تقرت�ا احلكومة تبني جبالء ٔ�ن 
الهاجس هو حماس?بايت ومايل ال ي�yٔذ بعني �عتبار اBٔبعاد �ج�عية 
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  .لٕالصالح
وارتباطا ¨خليار إالسرتاتيجي املمتثل يف اع�د اجلهوية املتقدمة، جسل 

السادة املس�شار�ن ارتيا�م لٕالرادة احلكومRة يف الرفع من  بعض
�ع�دات ا"صصة }لجهات، مع العمل ٔ�هنا ال زالت دون مس?توى الطموح 
¨لنظر لßٔمهية إالسرتاتيجية لهذا الورش الكÊري، ومتت اUعوة يف هذا 
إالطار اىل التوزيع املنصف لالع�دات وفق معايري اخلصاص اجلهوي بدل 

عامل صناديق التضامن والت�ٔهيل م  ٕ̈ عيار Xدد الساكن والتعجيل ٔ�يضا 
  .اجلهوي، Bٔ^ل Ïمنية مaوازنة ومôسجمة مجلوع الرتاب الوطين

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
        الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

    الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ملس�شار�ن، نوه يف مس?هتل جوابه Xىل مداyالت ومالحظات السادة ا

الس?يد وز�ر �قaصاد واملالية ¨لنقاش العام ا�ي مزي اج�Xات ا}لجنة، 
�ن احلكومة حريصة Xىل توطيد ٔ�سس التعاون والتاكمل مع الربملان،  مؤكدأ

يف ٕاطار ما �س?تلزمه ال�شارك البناء والتفاXل الهادف حنو تقدمي اBٔفضل 
تنفRذ الزتاماهتا، وفقا }لتعاقد  واBٔحسن لتطور بالد� Xىل امليض قدما يف

الس?يايس واyBٔاليق مع املواطن ا�ي يَُتوق ٕاىل احلياة الكرمية وتقليص 
الفوارق وتوفري رشوط �رتقاء �ج�عي من yالل اس�þر الرتاكامت 
وحتصني املك�س?بات ومواâة التداعيات �قaصادية و�ج�عية لßٔزمة مبا 

لتوازن ويعزز الثقة اUولية يف اقaصاد� وبالد� يقوي ٔ�س?باب �س?تقرار وا
واملعاجلة التدرجيية }لمعيقات اليت حتول دون بلوغ معدالت اãمنو اليت متك*نا 
من yلق فرص الشغل وتقليص الفوارق بني ف<ات اGمتع وم*اطق وâات 
البالد واãهنوض بقطاع التعلمي، داعيا اىل تضافر âود لك الفاXلني، ويف 

م ممثلو اBٔمة، من yالل �رتقاء ¨خلطاب الس?يايس وحتصني مقدمهت
املك�س?بات اUميقراطية لبالد� Xرب تفادي خطاب ال�شكRك يف مسار 
انتÕايب ٔ�مجع اللك يف اUاyل واخلارج Xىل �زاهته واع�د التوافق إالجيايب 

ية وي�ٔيت يف مقدمة هذه القضا½ تفعيل اجلهو . يف لك القضا½ الكربى لبالد�
�فضل جواب ؤ�جنع ٔ iمينا اجلنوبية العز�زة، ¨عتبار ذãاصة ب�ٔقاyاملتقدمة، و

 .رد Xىل م*اورات خصوم و[دتنا الرتابية
هذا، وقد ٔ�كد الس?يد الوز�ر الزتام احلكومة بتطبيق ما تضمنه اخلطاب 
التارخيي لصاحب اجلالÔ املà محمد السادس، نرصه هللا، ختليدا }�¡رى 

رية اخلرضاء املظفرة، ا�ي اكن م*اس?بة و^ه من yاللها اBٔربعني }لمس
^اللته رسائل قوية للك املرتبصني ¨لو[دة الرتابية }لمملكة، ب�ٔن املغرب لن 
يقدم ٔ�ي تنازل و�رفض ٔ�ي مغامرة ٔ�و ٔ�ي اقرتاح فارغ �س?هتدف �سف 

ة يف اUينامRة إالجيابية اليت ٔ�طلقهتا مÊادرة احلمك ا�ايت وجعل اBٔقالمي اجلنوبي
صدارة تطبيق اجلهوية املتقدمة من yالل تفعيل اãمنوذج التمنوي لهذه 

م*وها ¨جلهود اجلبارة و¨ليقظة والتجند اUامئني لاكفة القوى اBٔم*ية اBٔقالمي، 
ومسؤويل إالدارة الرتابية من ٔ�^ل اUفاع عن حوزة الوطن وسالمة Ïرابه 

د ا"اطر املتعلقة ¨ٕالرهاب ؤ�من املواطنني وممتلاكهتم، وyاصة يف ظل Ïزاي
  . والتطرف و�س?هتداف املبارش Bٔمن ب~� واس?تقراره

وخبصوص منوذج اãمنو املعمتد، ٔ�فاد الس?يد الوز�ر ٔ�نه يف ظل التداعيات 
 السلبية }لظرفRة �قaصادية العاملية Xىل تواز�ت احلسا¨ت اخلارجRة

حتصني مك�س?بات منوذج*ا واملالية العمومRة لبالد� اكن خRار احلكومة هو 
التمنوي، مع العمل Xىل جتديده من yالل Ãشجيع العرض Xرب تنويع القاXدة 
إالنتاجRة وÃشجيع التصنيع، مع تنويع اBٔسواق حىت ال يبقى �قaصاد 

لكن يف نفس الوقت، اس�þر . الوطين رهينة لتقلبات الظرفRة ب�ٔور¨
تباره اكن خRارا صائبا يف الهوامش املتا[ة Xىل مس?توى دمع الطلب، ¨ع 

 .مواâة اBٔزمة �قaصادية العاملية
وبعد تفسريه }لتغيري الهيلكي لبRôة �قaصاد الوطين، ٔ�وحض الس?يد 

% 5مقابل % 3ٕاىل  2016الوز�ر ٔ�ن Ïراجع �س?بة اãمنو املتوقعة لس?نة 
  : �رجع اىل Xاملني اثنني 2015س?نة 

aوسط من احلبوب يف �رتبط العامل اBٔول بفرضية حمصول زراعي م 
مليون ق*طار، وهو ما س?يaôج عنه اخنفاض }لقمية املضافة  70[دود 

}لرضيبة الصافRة "الفالحRة، يف [ني يفرس العامل الثاين ¨لتباطؤ املرتقب 
، ويفرس ارتفاعها 2016س?نة % 4.3اليت سريتفع جحمها بôس?بة " من اUمع

  : بت�ٔثري
اطا �رفع اUمع عن الغازوال اخنفاض جحم اUمع Xىل املنت	ات، ارتب -

والفRول املس?تعمل من طرف املكaب الوطين }لكهر¨ء واملاء الصاحل 
 }لرشب؛

 2015ارتفاع جحم موارد الرضائب والرسوم Xىل املنت	ات س?نة  -
ن�R	ة حتسن اس?هتالك اBٔرس وا�ي رافقه، يف املقابل، تطور 

 .ن السلعطفRف }لتكو�ن اخلام }لرٔ�سامل الثابت، وكذا الواردات م

وخبصوص ٕاشاكلية ال�شغيل، ركز الس?يد الوز�ر Xىل ثالث نقط 
�ساس?يةٔ:  

ارتباطا مبسلسل التحول الهيلكي ا�ي يعرفه �قaصاد الوطين، : ٔ�وال
فٕان القطاع الفال� ¨عتباره املشغل اBٔول }ليد العامÏ îراجع دوره لفائدة 

  .ا�Bٔشطة الصناعية واخلدماتية
معدل البطاy Ôالل الربع الثالث من س?نة خبصوص ارتفاع : :نيا

 :، جيب اس?تحضار املالحظات التالية2015
ال يعكس ارتفاع معدل البطاy Ôالل ربع من الس?نة ¨لرضورة ارتفاع  -

ويعزى ارتفاع معدل البطاy Ôالل . 2015هذا املعدل yالل س?نة 
هذا الربع ¨Bٔساس ٕاىل فقدان م*اصب الشغل öري املؤدى عنه 

 ؛)اصب ختص القطاع الفال� ¨Bٔساسويه م*(
ومن املالحظ ٔ�ن الربع الثالث من الس?نة يصادف sشلك اعتيادي  -

ولوج [اميل الشهادات لسوق العمل وهو ما �زيد يف ارتفاع 
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 الساكنة الôش?يطة؛
تضع احلكومة مس�Ôٔ ال�شغيل يف مقدمة ٔ�ولو½هتا، فالتو^ه حنو : :لثا -

�سرتاتيجيات القطاعية وتوفري Ãرسيع اGهود التصنيعي و¨يق 
الظروف الس?تقطاب �س�þرات الكربى ودمع املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة وٕادماج القطاع öري املهيلك من ش�ٔنه حتسني �س?بة اãمنو، 

 .و¨لتايل فaح �ٓفاق ^ديدة يف جمال yلق فرص الشغل

ويف هذا إالطار، مت التوقRع Xىل االتفاق إالطار اخلاص برب�مج 
شاب من [اميل إال^ازة، وَمّدمه �كفاءات  25.000كامل ت�ٔهيل اس?ت

  .^ديدة متكهنم من فرص ٔ�كرب لالندماج يف سوق الشغل
�ما فñ يتعلق ¨لتواز�ت املا¡رواقaصادية، فقد افاد الس?يد الوز�ر ٔ�ن ٔ
تقليص جعز املزيانية ٕاىل النصف وجعز مزيان اBٔداءات ٕاىل ٔ�قل من الثلث 

ات العمî الصعبة }لواردات من ٔ�قل من ٔ�ربعة ٔ�شهر ٕاىل ورفع تغطية احaياط
�شهر يه ٕاجنازات �مة، بفضل إالصال[ات املسؤوÔ واجلريئة  7ما يقارب ٔ

ٕاكصالح صندوق املقاصة وبفضل إالجراءات املالية الصائبة اليت ا�هتجهتا 
احلكومة، وال ميكن ربطها ب�ٔي [ال من اBٔحوال فقط بعوامل yارجRة حبثة 

ل اخنفاض الفاتورة الطاقRة، ٔ�و هبات دول اخلليج ٔ�و رفع اUمع عن من قÊي
  . املواد البرتولية

ؤ�ضاف ٔ�ن Ïراجع جعز املزيان الت	اري، ¨ٕالضافة ٕاىل حتسن ^اذبية 
بالد� لالس�þرات اBٔج*بية، بفضل ا"ططات القطاعية وحتسني م*اخ 

هام sشلك ¡بري هناية ش?تôرب، سا% 20اBٔعامل، حRث ارتفعت مداخRلها ب 
  .يوما 14ٔ�شهر و 6يف حتسن احaياطي العمî الصعبة لتغطية 

�ما فñ �رجع النعاكسات اتفاقRات التبادل احلر Xىل �قaصاد الوطين، ٔ
 Ôىل فقد ذ¡ر الس?يد الوز�ر ¨جلهود املبذوX صادهاaاح اقaل انف^�من ٔ

�نضامم  اخلارج وÃشجيع الصادرات، وقد متت ٔ�جرٔ�ة هذا اخليار من yالل
وتوقRع العديد من اتفاقRات التبادل  1995ٕاىل م*ظمة الت	ارة العاملية س?نة 

ر�كRة وÏر¡يا احلر خصوصا مع �حتاد اBٔورويب والوال½ت املتµدة اBٔم
وقد معلت بالد� Xىل حتر�ر وتطو�ر النظام إالنتاæ  وبعض اUول العربية،

Rذ اسرتاتيجيات قطاعية yاصة من yالل تنف  وتعز�ز الت	ارة اخلارجRة،
  .طمو[ة وكذا حتسني م*اخ اBٔعامل

ويبني حتليل املعطيات اخلاصة ¨ملبادالت الت	ارية املس	î يف ٕاطار 
 180,6ل�س	ل% 8,3اتفاقRات التبادل احلر ارتفاع هذه املبادالت بôس?بة 

ويعزى هذا �رتفاع خصوصا ٕاىل منو الصادرات . 2014مليار درمه س?نة 
، مما ٔ�دى ٕاىل Ïراجع العجز الت	اري املغريب املس	ل %17,2املغربية ب 

  .يف ٕاطار اتفاقRات التبادل احلر
كام يظهر تطور التوزيع اجلغرايف لالس�þر اBٔج*يب املبارش ¨ملغرب 
�مهية اتفاقRات التبادل احلر Xىل مس?توى اس?تقطاب �س�þرات اBٔج*بية، ٔ

من ٔ�^ل تقRمي �ٓ:ر لك مشريا ٕاىل ٔ�ن احلكومة قررت ٕاطالق دراسة 

دوÔ ملعرفة  56االتفاقRات املتعلقة ¨لت	ارة اليت ٔ��ر�ا املغرب مع حوايل 
^دوى هذه االتفاقRات اليت يرب�ا املغرب ومدى اس?تفادة املغرب مهنا 

 .وت�ٔثريها Xىل �قaصاد الوطين
الغالف املايل  وفñ يتعلق ¨الس�þر، ذ¡ر الس?يد الوز�ر ٔ�ن

مليار درمه، ومت رفع اس�þرات  189العمومRة اس?تقر يف  لالس�þرات
لتصل ٕاىل  2016و 2015ماليري درمه بني سôيت  7املزيانية العامة مبا يفوق 

، موحضا ٔ�نه ٕاذا اكن حتسني �سب إالجناز وتصفRة مليار درمه 61
إالع�دات املر[î �شلك ٔ�ولوية ¨لôس?بة }لحكومة، فٕان اه��ا م*صب 

 ٕارساء جناXة ٔ�فضل لالس�þر العمويم من yالل انتقاء ٔ�فضل ¨Bٔساس Xىل
}لمشاريع اليت Ãس?تجيب لقواXد املردودية �قaصادية ومaطلبات الت�ٔهيل 

وهتم املعايري املعمتدة يف هذا إالطار، Xىل اخلصوص، . �ج�عي والرتايب
ة مسامهة املشاريع �س�þرية يف ٕا[داث فرص الشغل، والرفع من القمي

  . املضافة احمللية وتعز�ز الصادرات والتقليص من الفوارق اGالية
وخبصوص ما ٔ�ثري حول التوزيع اجلهوي لالس�þرات العمومRة، ٔ�كد ٔ�ن 
حتليل اBٔرقام املتعلقة ¨لتوزيع اجلهوي لالس�þر العمويم، جيب ٔ�ن ي�yٔذ 

بة اBٔكرب من بعني �عتبار ٔ�ن املشاريع الكربى املهيلكة، واليت Ãشلك الôس? 
اء  �س�þرات العمومRة، يت	اوز ٔ�*رها املس?توى اجلهوي ليعم لك ٔ�̂ر

  .اململكة
كام اس?تحرض حرص احلكومة Xىل تزنيل اUس?تور وتفعيل إالصال[ات 
الهيلكية وفق م*طق التدرج وXىل ٔ�رضية ال�شارك واحلوار ا�ي يدمج 

 تالزم اãمنو مع خمتلف الفاXلني ويغتين مبختلف اBٓراء، وكذا حرصها Xىل
اãهنوض ب�ٔوضاع املواطن املغريب، وyاصة يف العامل القروي واملناطق اجلبلية 
واملناطق النائية والبعيدة، ¨الس�*اد ٕاىل الرتاكامت وإالجنازات احملققة يف 
ٕاطار املبادرة الوطنية }لتمنية الóرشية و¨يق الربامج و�سرتاتيجيات 

ل م*دجمة للك âة، حسب خصوصياهتا القطاعية، مع اع�د خمططات مع
ومواردها، والصعو¨ت التمنوية اليت تواâها، وفق مقاربة Ãشار¡ية ويف ٕاطار 
تعاقدي بني خمتلف القطاXات الوزارية واملؤسسات املعنية والفاXلني 

  .الرتابيني
ؤ�كد ٔ�ن احلكومة مل تغلق يوما ¨ب احلوار، ويه مس?تعدة دامئا }لحوار 

قد اج�عي بناء ومسؤول، مذ¡را مبجهودات احلكومة يف والت�ٔسHس لتعا
 .حتسني اBٔجور من yالل العديد من إالجراءات

        الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،الس?يد الرئHس احملرتم،
        الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان القضا½ الكربى املرتبطة ¨جلوانب إالقaصادية واملالية وإالج�عية 

ليت مت التداول sش�ٔهنا يف ٕاطار م*اقشة مواد مرشوع قانون املالية لس?نة ا
متت Ïرمجهتا ٕاىل مقرت[ات تعديالت قدمت من طرف احلكومة  2016

تعديال نورها كام  224وخمتلف الفرق واGموXات الربملانية واليت بلغ Xددها 
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  : ييل
 تعديالت؛ 5: احلكومة -
 تعديال؛ 23: فرق اöBٔلبية -
- � تعديال؛ 33:س?تقاليل }لو[دة والتعادليةالفريق 
 تعديال؛ 43: فريق اBٔصاÔ واملعارصة -
 تعديال؛ 38: فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -
 تعديال؛ 46: الفريق �شرتايك -
 تعديالت؛ 9: فريق �حتاد املغريب }لشغل -
 تعديالت؛ 7: مجموXة الكونفدرالية اUميقراطية }لشغل -
  .تعديال 20: يممجموXة العمل التقد -

وقد انصóت هذه التعديالت حول مجموXة من املواضيع، اس?ت�ٔ*رت املادة 
املتعلقة ¨ملدونة العامة }لرضائب ¨لنصHب اBٔكرب مهنا، وÏريم هذه  8

 ñمهها ف�التعديالت املذ¡ورة ٕاىل حتقRق مجموXة من اBٔهداف ميكن ٕاجامل ٔ
  :ييل
وع }لرضيبة Xىل اyUل، ٕاعفاء املعاشات ومعاشات العجز من اخلض -

  ¨لنظر اىل حمدود�هتا، وحفاظا Xىل القدرة الرشائية }لمتقاXد�ن؛
ٕاعفاء معليات تفكRك الطا�رات من الرضيبة Xىل القمية املضافة مع  -

�س?تفادة من احلق يف اخلصم؛  
ٕاعفاء yدمات إالطعام اليت تقد�ا املقاوالت مÊارشة لفائدة ٔ�جراهئا  -

درمه من الرضيبة  50ود مثن }لوجÊة ال يتعدى ومس?تÕدمهيا يف [د
  .Xىل القمية املضافة مع �س?تفادة من احلق يف اخلصم

ٕاعفاء املواد والسلع والتجهزيات واخلدمات املقدمة من طرف بعض  -
  املؤسسات الصحية من الرضيبة Xىل القمية املضافة؛

واء الثقة مع تóس?يط ٕاجناز العقود وÃسهيل املعامالت العقارية وتعز�ز اج -
  املهنيني املامرسني ملهنة التوثيق؛

التخفRض من الرمس املفروض Xىل الرمال ل�شجيع �س�þر يف  -
  القطاع وحماربة اãهتريب؛

متكني جمليس الربملان من موارد sرشية ٕاضافRة، ¨لنظر ٕاىل اBٔدوار  -
  ؛اUس?تورية املناطة ¨لربملان

اج�Xا مطوال  2015دج*رب  3يوم امخلHس  ت ا}لجنةهذا، وقد عقد
خصص }لبت يف التعديالت والتصويت Xىل مواد اجلزء اBٔول من مرشوع 

  .2016لس?نة  املايلالقانون 
 15وبلغ Xدد التعديالت املقÊوÔ من طرف ا}لجنة بعد Ãشóث ٔ�حصاهبا 

تعديال، يف [ني بلغ Xدد التعديالت املقÊوÔ من احلكومة وا}لجنة واملقدمة 
  .تعديال 11ق واGموXات الربملانية من طرف الفر 

�ما خبصوص التعديالت اليت قدمهتا احلكومة وحظيت بقÊول ا}لجنة ٔ
  .تعديالت 5فقد بلغت 

هذا، وقد مت حسب Xدة تعديالت من طرف مقدمهيا بعد رفضها من 
قÊل احلكومة، يف [ني مت التصويت Xىل مجموXة من املواد اليت مل �رد sش�ٔهنا 

  .عٔ�ي تعديل ¨ٕالجام
وقد صادقت ا}لجنة Xىل التعديالت املقدمة وXىل مواد املرشوع 

  .ؤ�بوابه وفق ^دول التصويت املرفق هبذا التقر�ر
هذا، وعند عرض مواد اجلزء اBٔول من مرشوع قانون املالية رمق  

Xىل التصويت، وافقت Xليه ا}لجنة معدال  2016}لس?نة املالية  70.15
  :¨لن�R	ة التالية

  ؛؛66= = املوافقـوناملوافقـون  --

  ؛؛33= = املعارضوناملعارضون  --

  ....44= = املمت*[عوناملمت*[عون  --
        ::::مقرر ا}لجنةمقرر ا}لجنةمقرر ا}لجنةمقرر ا}لجنة    
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