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  احلادیة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017ماي 31(هـ 1438 مضانر  5 أ�ربعاء: التارخي
  .املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لس :الرئاسة
بتداء من السا�ة احلادیة ة، إ وعرشون دق�قربع سا�ات ومخس �ٔ : التوق�ت

  .عرشة وا�ق�قة اخلامسة عرشة صبا�ا
 73.16مرشوع القانون املالیة رمق  ا�راسة والتصویت �ىل :ل�دول أ�عام

  :�2017لس�نة املالیة 

 ؛ٕالق�صادیةمنیة اتقدمي تقر�ر جلنة املالیة والتخطیط والت  -

 املناقشة العامة من �ن الفرق وا�مو�ات الربملانیة؛ -

  .رد وز�ر إالق�صاد واملالیة -

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

  :رئ�س اجللسة ،املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور والقانون التنظميي �لاملیة والنظام ا�ا�يل �لس 
ق وا�مو�ات املس�شار�ن، خنصص هذه اجللسة لالس��ع لتد�الت الفر 

  .2017ورد احلكومة، �راسة مرشوع القانون املايل لس�نة 
وق�ل الرشوع يف م�ارشة �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �مس املك�ب 
نبعث ا�هتاين احلارة، داعیا هللا العيل القد�ر ٔ�ن یعیده �لینا و�لیمك �خلري 

  .وا�مين والرباكت
ظار �لت�اق بنا نو�ه فاللكمة ا�ٓن �لفریق �س�تقاليل، ولكن يف انت

  .دق�قة، فلیتفضل مشكورا 31اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة يف �دود 
  .امسح يل، امسح يل، شكرا، شكرا، شكرا

  .فلیتفضل صاحب التقر�ر لتالوة التقر�ر

املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  :�ق�صادیة

الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� رسول هللا و�ىل �ٓ�  �سم هللا الرحامن
  .وحصبه

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر نص التقر�ر ا�ي ٔ��دته 

ناس�بة ا�هتاهئا من دراسة جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق�صادیة، مب 

  .مرشوع قانون املالیة واملوافقة �لیهوتعدیل 
و�لتذكري، فٕان ا�لجنة رشعت يف دراسة مرشوع قانون املالیة ابتداء 

اج��ات، اس�تغرقت  6، وعقدت �ش�ٔنه 2017ماي  16من یوم الثال�ء 
 .سا�ة معل 31يف مجموعها ما یناهز 

لشكر والتقد�ر �لس�ید محمد بوسعید وامسحوا يل يف البدایة، ٔ�ن ٔ�تو�ه �
وز�ر إالق�صاد واملالیة ومجیع مدراء ؤ�طر الوزارة �ىل ما تقدموا به من 
معطیات اق�صادیة واج�عیة م�نو�ة، معززة �لعدید من أ�رقام 
والتوضی�ات وإالحصائیات واليت سامهت �شلك ٔ�سايس يف الرفع من 

لهذه الس�نة وقراءة مضام�نه حتسني ظروف م�اقشة مرشوع قانون املالیة 
  .والوقوف �ىل حمتو�ته

وال تفوتين الفرصة لتقدمي ٔ��لص عبارات الشكر والتقد�ر �لس�ید ر�ال 
املاكوي رئ�س ا�لجنة �ىل حسن �س�یريه وتدبريه ٔ�شغالها، و�لس�یدات 
والسادة املس�شار�ن ا��ن ٔ�سهموا يف م�اقشة مرشوع قانون املالیة �لك 

  . الضغط الزمين �دیة ومسؤولیة رمغ
وٕاىل �ا�هبم ٔ�شكر كذ� مجیع الطامق إالداري �لجنة �ىل ا�هودات اليت 
بذلوها ویبذلوهنا من ٔ��ل �سهیل معل الس�یدات والسادة املس�شار�ن يف 

  .م�ل هذه ا�لحظات
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

، املعروض �ىل ٔ�نظار� �س�متد 2017املالیة لس�نة ٕان مرشوع قانون 
مرجعیته من التوجهيات امللك�ة السام�ة املن��قة عن ا�لس الوزاري ا�ي 

، ا�ي متت املصادقة �لیه بعد 2016ش�ت�رب  �26رٔ�سه �ال� امل� بتارخي 
  .2016ٔ�كتو�ر  4ذ� من طرف جملس احلكومة بتارخي 

� يف ا�هتاء الوالیة احلكوم�ة السابقة ونظرا �لظرف�ة الس�یاس�یة املمتث
وتنظمي �نت�ا�ت ال�رشیعیة واملشاورات املرتبطة ب�شك�ل احلكومة، 

، طبقا 2016دج�رب  31ح�ث تعذرت املصادقة �ىل مرشوع القانون ق�ل 
ملق�ضیات القانون التنظميي �لاملیة ومتت بذ� مبوجب مرسومني ف�ح 

العموم�ة والق�ام �ملهام املنوطة هبا �ىل  �ع�دات الالزمة لسري املرافق
ٔ�ساس ما هو مقرتح يف مرشوع قانون املالیة هذا، ٕاذ س�مت ��هتاء من 
العمل �ملرسومني املذ�ور�ن فور مصادقة الربملان �ىل قانون املالیة ودخو� 

  .�زي التنف�ذ
ٔ�مام جمليس الربملان  2017وبعد تقدمي مرشوع قانون املالیة لس�نة 

، بعد مالءم�ه مع هیلكة احلكومة اجلدیدة، متت 2017ٔ��ریل  27رخي بتا
  .املصادقة �لیه من طرف جملس النواب

وبعد ٕا�الته �ىل جملس املس�شار�ن قدم الس�ید وز�ر املالیة يف اج�ع 
ماي، عرضا ٔ��رز من �ال� الس�یاق العام ٕال�داد  16ا�لجنة املنعقد یوم 

الس�یاق ا�ويل ا�ي متزي �س�مترار  مرشوع قانون املالیة مبا يف ذ�
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  .التقلبات �ىل مس�توى أ�سواق املالیة ا�ولیة
ٔ�ما خبصوص ٔ�ولو�ت مرشوع القانون املايل، فٕاهنا �س��د ٕاىل ٔ�ربع 

  :مر�كزات ٔ�ساس�یة
، �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع ٔ�وال

  .صاد الوطين وٕانعاش �س��ر اخلاصوالتصد�ر، وف�ه تعز�ز تنافس�یة �ق�
 ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة؛

  .تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة
ٔ�ما ف� یتعلق �لفرضیات اليت ان�ىن �لهيا مرشوع القانون، فقد  �نیا،

  :اعمتدت التوقعات �ىل أ�سس ا�ٓتیة
 ؛4,5%: ا�منو �ق�صادي -
  من الناجت ا�ا�يل اخلام؛ %3س�بة جعز املزيانیة �  -
  دوالر �لطن؛ 350: م�وسط سعر الغاز الطبیعي -
  .1,7%حمدد يف : سعر التضخم -

ٔ�ما عن ٔ�مه التدابري اليت �اء هبا مرشوع القانون ف�ت�ىل يف  �لثا،
توطید دینام�ة �س��ر العمويم �رب ٕاطالق ٔ�وراش كربى وهیلكیة �لب��ة 

ومواص� دمع �سرتاتیجیات القطاعیة و�ج�عیة، فضال عن  التحتیة
مجمو�ة من التدابري الرام�ة ل�شجیع �س��ر اخلاص واملقاو� من �الل 
تفعیل خمطط ٕاصالح �س��ر وٕاقرارا تدابري حتفزيیة �مع املس�مثر�ن 
 والرشاكت املصدرة وتوس�یع نطاق �م�یازات املمنو�ة �لمصدر�ن يك �شمل

  .املقاوالت املصدرة بصفة �ري م�ارشة
، وف� خيص التدابري املتعلقة بدمع دینام�ة القطاع املايل، یقرتح ورابعا

املرشوع مواص� حتدیث هذا القطاع من �الل تنویع أ�دوات وأ�سواق 
املالیة املتا�ة �لمس�مثر�ن واملقاوالت، من �الل ٕاقرار مجمو�ة من التدابري 

  .یة ل�شجیع ا�لجوء ٕاىل معلیات ال�س��داجلبائیة التحفزي 
من �ة ٔ�خرى، �اء مرشوع القانون املايل بتدابري ختص ٕانعاش الشغل 

م�صب  23.768ودمع البحث و�بتاكر، مهنا �ىل اخلصوص ٕا�داث 
م�صب لفائدة ا�ٔاكدميیات اجلهویة �لرتبیة  11000مايل، �ٕالضافة ٕاىل 

عفاء ا�امئ من الرضیبة �ىل ا��ل والتكو�ن يف ٕاطار التعاقد، وٕاقرار االٕ 
درمه، مع دمع دینام�ة نظام املقاول  �6000ل�س�بة ملنح التدریب يف �دود 

ا�ايت، �ٕالضافة ٕاىل اع�د تدابري تتعلق بتزنیل اجلهویة املوسعة �رب تقویة 
املوارد املالیة �لجهات من �الل رفع حصهتا من موارد الرضیبة �ىل 

، تضاف ٕا�هيا اع�دات 3%ٕاىل  2%ىل ا��ل من الرشاكت والرضیبة �
  .ملیار درمه 2من املزيانیة العامة تقدر ب 

  الس�یدات والسادة،
شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل وكذا املرجعیات 
والفرضیات اليت بين �ىل ٔ�ساسها، موضوع نقاشات مس�تف�ضة من طرف 

ن ٔ�بدوا �دة مالحظات واس�تفسارات الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا��
  .واقرتا�ات حول املق�ضیات اليت �اء هبا

اس�تعرض املتد�لون خمتلف الس�یاقات اليت مت �اللها ٕا�داد مرشوع 
القانون املايل، من س�یاق وطين �متزي بعودة املغرب مؤسساتیا ٕاىل �حتاد 

یزتامن مع  إالفریقي واملصادقة �ىل الرب�مج احلكويم وتنص�ب احلكومة، كام
املتعلق  2351مصادقة جملس أ�من ٕ�جامع ٔ�عضاءه �ىل القرار أ�ممي 

�لصحراء املغربیة ا�ي یعزز ال حما� الطرح املغريب يف �ل الزناع املف�عل 
  . حول قضی��ا الوطنیة يف احملافل ا�ولیة

وقد ٔ�مجع املتد�لون �ىل م�ابعهتم بقلق �لغ تطورات الوضع يف ٕاقلمي 
ة ا�ي یعرف حرااك شعبیا مبطالب اج�عیة واق�صادیة، مطالبني احلس�مي

احلكومة �الس�ت�ابة الرسیعة ملطا�هبم �ج�عیة والتعامل املسؤول مع 
  .الوضع هبذا إالقلمي

كام مت ال�ساؤل عن �لكفة ت�ٔ�ري م�اقشة قانون املالیة �ىل �ق�صاد 
  .�عیةالوطين واملالیة العموم�ة، و�ٓ�ره املالیة و�ج

وفضال عن ذ�، مت اس�تحضار الظرف�ة ا�ولیة املمتزية �نتعاش 
�ق�صاد العاملي بوترية و�سب م�فاوتة، مع اس�مترار ا�اطر املرتبطة 
�لتقلبات اجلیوس�یاس�یة و�دم �س�تقرار �ق�صادي و�ج�عي ا�ي 

  .یعرفه احملیط إالقلميي لبالد�
 سواء �ىل مس�توى �س�بة وعن فرضیات مرشوع القانون املايل

التضخم، �س�بة ا�منو ٔ�و �س�بة جعز املزيانیة، اخ�لفت ا�ٓراء بني اجتاهني 
اعترب ٔ�هنا فرضیات واقعیة ومق�و� وموضوعیة، ما دامت تتقاطع والرب�مج 
احلكويم وروعي فهيا الظروف ا�ا�لیة واخلارج�ة، وس�تؤدي ٕاىل اس�تعادة 

ه �ٓخر �رى ٔ�هنا فرضیات ٔ�صبحت التواز�ت املا�رو اق�صادیة، واجتا
م��اوزة ؤ�فرطت يف التفاؤل و�س�تدل هذا �جتاه الثاين يف تدعمي رٔ�یه 

رمغ ٔ�ن �س�بة ا�منو س�نة  %�4.5ل�ساؤل �یف لبالد� ٔ�ن حتقق �س�بة منو 
، وذ� �لنظر الس�مترار ر�ود ومجود الطلب %1.8مل تت�اوز  2016

دة ب�سب منو دول �حتاد ا�ا�يل، وكذا الطلب اخلار� املرتبط �ش
  .أ�وريب

من الناجت ا�ا�يل اخلام،  3%وخبصوص �س�بة جعز املزيانیة احملددة يف 
متت إالشارة ٕاىل ٔ�هنا تتطلب بدورها جمهودات �برية لتطو�ر املوارد سواء ف� 

  .خيص الرضائب املبارشة ٔ�و الرضائب �ري املبارشة
�رتبط  %1.7خم يف �س�بة كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن حتدید فرضیة التض

ملداخ�ل اجلبائیة، ٔ�هنا لكام ارتفعت ٔ�سعار السلع واخلدمات، وٕاال وارتفعت �
معها الرضیبة املفروضة �ىل قمية معلیات بیع ورشاء املنتو�ات ؤ�ن اس�تقرار 
هذا املعدل يف مس�تو�ت م�دنیة مل مينع من وجود انعاكسات سلبیة �ىل 

  .�ق�صاد الوطين
�، اعتربت بعض التد�الت ٔ�ن ٕاجناز أ�وراش الكربى وفضال عن ذ

وت�ٔمني التواز�ت املفروضة �س�توجب فلسفة اق�صادیة �ر�كز �ىل رؤیة 
م�اكم� أ�راكن و�سرتاتیجیات وأ�هداف وسلس� أ�ولو�ت، �شمل 
البعد الرتايب وا�ايل بني القریة واملدینة، �الع�د �ىل منوذج اق�صادي ین�ين 
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التصنیع وتنویع ا�االت وربط ا�منو �ق�صادي �لتمنیة ال�رشیة �ىل 
  .�ٕالضافة ٕاىل �ك�یف الروابط الت�اریة والعالقات �ق�صادیة �ملنطقة

كام مت التعبري عن دمع إالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها من �الل 
�ا هذا القانون والقاضیة مبواص� حتسني م�اخ أ�عامل، ٕاضافة ٕاىل عز 

ت�س�یط املساطر إالداریة املرتبطة ٕ�نعاش �س��ر اخلاص وحتدیث إالطار 
القانوين لٔ�عامل ودمع املقاو� املصدرة وحتسني ظروف ٕانتاج و�سویق 
املنت�ات التصد�ریة، فضال عن ت�ش�یط دور ا�بلوماس�یة �ق�صادیة 

  .طينوتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر ودراسة ٔ��رها �ىل �ق�صاد الو 
وقد جسلت بعض التد�الت ٔ�نه لوحظ ٔ�ن فرص هامة مت تفو�هتا 

  .جلذب �س��ر �س�ب �دم �شك�ل احلكومة طی� املدة السالفة
ويف س�یاق �ٓخر، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاصالح صندوق املقاصة والتحمك 
يف نفقاته جيب ٔ�ن یمت دون ٕا�داث �لل �ىل مس�توى القدرة الرشائیة 

داث ت�ٔثري سليب �ىل مس�توى القطا�ات املنت�ة، مما �لمواطنني ودون ٕا�
  .س��وجب ٕا�داد خطة حممكة م�نیة �ىل التدرج واع�د تدابري مصاح�ة

ٔ�ما ف� یتعلق �حملور املايل، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن املزية أ�ساس�یة اليت 
طبعت مرشوع قانون املالیة تت�ىل يف �زاید النفقات مقابل �راجع �ىل 

خ�ل، أ�مر ا�ي اكن یق�يض من احلكومة البحث عن �لول مس�توى املدا
ابتاكریة لتوس�یع وتنویع موارد ا�و� لت�اوز ٕاشاكلیة العجز الب��وي املس�ل 

  . بني موارد ا�و� ونفقاهتا
ولوحظ وجود �لل �ىل مس�توى �ٓلیات تد�ل بنك املغرب يف 

�ل أ�بناك الس�یاسة النقدیة، حبیث ٔ�ن م�حى معدل الفائدة املطبقة من ق 
مرتبط مبنحى معدالت الفائدة �ىل س�ندات اخلزینة ول�س معدل الفائدة 

  .املرجعي لبنك املغرب
وعن حمور إالصالح اجلبايئ، ٔ�مجع املتد�لون مبختلف مشارهبم 
الس�یاس�یة �ىل ٔ�مهیة الق�ام ٕ�صالح مشويل �لنظام الرضیيب ببالد�، �عتباره 

كومة، خصوصا بعد انعقاد املناظرة ٔ��د ٔ�مه الت�د�ت املطرو�ة �ىل احل
هبدف ٕاعطاء دفعة �دیدة ملسلسل  2013الوطنیة حول اجلبا�ت لس�نة 

إالصالح اجلبايئ املغريب، مبا یتالءم مع التطورات الس�یاس�یة و�ج�عیة 
  .و�ق�صادیة لبالد�

وفضال عن ذ�، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة جل�ٔت ٕاىل الضغط 
الت، يف غیاب تدابري �ريم ٕاىل وضع �د �لعراق�ل الرضیيب �ىل املقاو

الرضی��ة من ٔ��ل �منیة املقاوالت وتطو�رها، وتوزیع ٔ�فضل �لعبء الرضیيب 
  .و�كر�س شفاف�ة رضیبة واحضة املعامل ٕاىل �انب توس�یع الو�اء الرضیيب

من �ة ٔ�خرى، متت إالشارة من طرف بعض املتد�لني ٕاىل تقر�ر 
املتعلق �جلبا�ت احمللیة ا�ي جسل جعز إالدارة  ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

عن حتصیل مداخ�لها اجلبائیة لغیاب الرؤیة املندجمة بني النظام اجلبايئ 
  .الوطين واحمليل

وخبصوص الرضیبة �ىل ا��ل، متت املطالبة برضورة مراجعة أ�ساس 

 املفروضة �لیه الرضیبة �مع القدرة الرشائیة �وي ا�خول احملدودة،
خصوصا يف غیاب ٔ�یة نیة �لرفع من أ�جور، ومعاجلة �خ�الالت اليت 

  .�شوهبا
وف� یتعلق �حملور �ج�عي، مت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة ت�ٔهیل الرٔ�سامل 

  :ال�رشي وجع� املكون أ�سايس �ري املادي لبالد� من �الل
  ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن؛ - 1
 ؛حتسني أ�وضاع الصحیة �لمواطنني - 2
 ت�سري الولوج اىل السكن الالئق؛ - 3
 حماربة البطا� وت�ش�یط سوق الشغل؛ - 4
التصدي لاكفة مظاهر الفقر والهشاشة و�ق�صاد �ج�عي،  - 5

  .خصوصا يف العامل القروي
كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن ختف�ض مزيانیة وزارة الشغل س��عكس سلبا 

هذا الس�یاق، متت ويف . �ىل املراق�ة والت��ع وختف�ض �دد �زا�ات الشغل
املطالبة بدمع هذا اجلهاز وتعز�ز �ٓلیات املعاجلة �ل�د من الزنا�ات ٔ�و 

  .لتخف�ف �زا�ات الشغل وم�ٔسسة احلوار �ج�عي ٕاىل �انب ذ�
و�لنظر �لخصاص ا�ي تعرفه مزيانیات القطا�ات �ج�عیة، فقد 

علمي من مزيانیات بعض القطا�ات لفائدة قطاع الت4%  اقرتح ختصیص
  .والص�ة

وخبصوص حمور اجلهویة املتقدمة، لوحظ ٔ�ن املوارد املالیة ا�صصة 
�لجهات ال �كفي من ٔ��ل رفع الت�دي، مما قد جيعل املبدٔ� ا�س�توري 
الاكمن يف التدبري احلر �لجهات شلكیا، وهو ما ال ميكن ٔ�ن مينحها حریة 

عل ا�و� ٔ�وسع يف تدبري شؤوهنا املالیة يف ظل معطیات موضوعیة جت
   .متارس وصا�هتا ورقا�هتا �شلك مك�ف ومؤ�ر

  الس�یدات والسادة احلضور،
ٔ�عرب الس�ید يف معرض جوابه �ىل مدا�الت السادة املس�شار�ن، 

وز�ر �ق�صاد واملالیة عن شكره اجلزیل لاكفة الس�یدات والسادة 
  .املس�شار�ن �ىل تد�الهتم ومالحظاهتم
مبوجب مراس�مي، ٔ�شار ٕاىل ٔ�حاكم  وخبصوص قانونیة ف�ح �ع�دات

من القانون التنظميي �لاملیة، ٕاذ ٔ�نه �ني ال یصوت �ىل قانون  50الفصل 
  .املالیة يف �ٓخر الس�نة تف�ح املراس�مي بناء �ىل ت� املق�ضیات

و�ل�س�بة للكفة الت�ٔ�ري، ٔ�عرب عن مشاطرته الرٔ�ي القائل خبضوع لكفة 
عتبار م�ذ بدایة الس�نة ٕاىل �د الت�ٔ�ري ی��غي ٔ�ن تؤ�ذ أ�رقام بعني �

ا�ٓن، �عتبار ٔ�ن إالنفاق العمويم املزيانیايت �لمؤسسات العموم�ة جيري 
�شلك �ادي، لكون ٔ��لب ا�الس إالداریة لهذه املؤسسات انعقدت يف 

  .مو�دها
واعترب ٔ�ن القطاع الصناعي مركز قوة جيب دمع تنافس��ه دا�لیا 

ال�رسیع الصناعي يف ظرف س�ن�ني من  و�ارج�ا، مس�تدال مبا حققه خمطط
ٕاجنازات �برية �دا، مضیفا ٔ�ن القطا�ات الصناعیة الوا�دة كقطاع الطا�رات 
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وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة �لس�یارات، كقطا�ات ذات قمية مضافة �الیة وذات 
�ك�ولوج�ا م�وسطة، ال ميكن مسا�رهتا ٕاال �لرتكزي �ىل اق�صاد املعرفة 

  .توالتكو�ن يف هذه القطا�ا
وف� خيص خط الس�یو� والوقایة، ٔ�وحض ٔ�نه �ىل الرمغ من �دم 
اس�تعام� فهو مف�د ٕازاء الرشاكء املالیني لبالد�، وتظهر قميته عند حصول 
أ�زمة، ؤ�ن �القة بالد� بصندوق النقد ا�ويل یطبعها ��رتام والثقة 

  .املتباد�
رضوري �متویل ؤ�فاد ب�ٔن ا�لجوء يف الوقت الراهن �لمدیونیة ٔ�مر 

  .�س��ر
ٔ�ما �ل�س�بة �لجهویة، ذ�ر ب�ٔن هناك عزم �ىل ٕاعطاء اجلهویة حظوظ 

، مبرا�اة ٕاماكنیات ا�و� 2021ملیار درمه س�نة  10الن�اح حىت ب�لوغ 
املتا�ة والعمل �ىل توزیع مشاریع �س��ر مبرا�اة اجلهات أ�كرث فقرا 

فرص الشغل، فضال عن  وهشاشة وكذا القطا�ات اليت ختلق ٔ�كرث
التقلیص من جعز املزيان الت�اري �رب �شجیع التصد�ر وتوفري خمزون العم� 

  .الصعبة
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ٕان القضا� الكربى املرتبطة �جلوانب �ق�صادیة واملالیة و�ج�عیة 
متت  اليت مت التداول �ش�ٔهنا يف ٕاطار م�اقشة مواد مرشوع قانون املالیة

�رمجهتا ٕاىل مقرت�ات تعدیالت قدمت من طرف احلكومة وخمتلف الفرق 
 : ها كام یيلدتعدیل نور 222وا�مو�ات الربملانیة واليت بلغ �ددها 

 تعدیالت؛ 10: احلكومة  
 تعدیل؛ 18: فرق أ��لبیة  
 تعدیل؛ 62: الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة  
 تعدیل؛ 62: فریق أ�صا� واملعارصة  
 تعدیل؛ 33: فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  
 تعدیل؛ 12:فریق �حتاد املغريب �لشغل  
 تعدیل؛ 23: مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل  
 تعدیل 2: مجمو�ة العمل التقديم. 

وقد انص�ت هذه التعدیالت حول مجمو�ة من املواضیع، اس�ت�ٔ�رت املادة 
مكررة  8واملادة  8واملادة  7رضائب، واملادة املتعلقة �ملدونة العامة �ل 6

  .�لنص�ب أ�كرب مهنا
اج��ا  2017ماي  29یوم االثنني  ت ا�لجنةهذا، وقد عقد

مطوال خصص �لبت يف التعدیالت والتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول 
  .من مرشوع القانون

من  رفضهاوبلغ �دد التعدیالت املق�و� من طرف ا�لجنة بعد 
، يف �ني بلغ �دد 2ومة و�ش�ث ٔ�حصاهبا تعدیلني طرف احلك

التعدیالت املق�و� من احلكومة وا�لجنة واملقدمة من طرف الفرق 
  .تعدیال 22وا�مو�ات الربملانیة 

ٔ�ما خبصوص التعدیالت اليت قدمهتا احلكومة وحظیت بق�ول 
  .تعدیالت 10ٔ�عضاء ا�لجنة فقد بلغ�ت 

طرف مقدمهيا بعد رفضها هذا، وقد مت حسب �دة تعدیالت من 
من ق�ل احلكومة ٔ�و اق�ناع ٔ�حصاهبا، يف �ني مت التصویت �ىل مجمو�ة 

  .من املواد اليت مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعدیل �ٔ��لبیة
وقد صادقت ا�لجنة �ىل التعدیالت املقدمة و�ىل مواد املرشوع 

  .ؤ�بوابه وفق �دول التصویت املرفق هبذا التقر�ر
اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق هذا، وعند عرض مواد 

�ىل التصویت، وافقت �لیه ا�لجنة معدال  �2017لس�نة املالیة  73.16
  :�لن���ة التالیة

  ؛9= املوافقـون
 ؛5= املعارضون
  .2= املمت��عون

  .وبه وجب إال�الم والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
نة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة �ىل هذا شكرا �لس�ید مقرر جل 

  .التقر�ر القمي واملركز
وا�ٓن �ادي نف�حو �ب املناقشة، اللكمة ٔ�ول م�د�ل من الفریق 

  .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
فى الكرمي و�ىل �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصط

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوة املس�شارات واملس�شار�ن،
�رشفين �مس حزب �س�تقالل، الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
والتعادلیة، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة الیوم ملناقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة 

وع ٔ�و هذه املناس�بة يه ساحنة لنؤكد حنن يف الفریق ، هذا املرش 2017
�س�تقاليل، من موقعه يف املعارضة مبواص� النضال �ٕالرصار و�لزتام 
النابعني من معني املدرسة الوطنیة الصادقة، مدرسة التعادلیة ومن ف�ض 
الرصید النضايل الهائل ا�ي رامكه حزب �س�تقالل �رب التارخي ٕاىل �انب 

لوطنیة احلیة يف موا�ة لك ا�اطر احملدقة �حلیاة الس�یاس�یة القوى ا
  .و�ملشهد الس�یايس الوطين

لقد حرص حزب �س�تقالل م�ذ �ش�ٔته �ىل ٔ�ن جيسد �لوعي 
واملامرسة القمي احلق�ق�ة �لنضال ا�ميقراطي، كام سطرها الرواد أ�ولون، 

نازالت اليت واليت جتعلنا �س�شعر جحم التضحیات اليت بذلت وجحم الت 
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قدمت ليك �كون الوطن �ىل الصورة اليت نعزت هبا الیوم، و�ىل ام�داد هذا 
املسار حققت بالد� حتوالت �مة �ىل اكفة أ�صعدة بتوافق �م مع رواد 

  .احلركة الوطنیة ا�ميقراطیة
واكن قدر� ٔ�ن نوا�ه يف لك مرة حتد�ت ٔ�ساس�یة وٕارادات �كوصیة 

د� ٕاىل اخللف ورضب املك�س�بات حتاول ما اس�تطاعت جر بال
ا�ميقراطیة، لكن النرص اكن دامئا �لیف ٕارادة إالصالح بفضل املبادرات 
الفردیة �رة و�رة ٔ�خرى �رب التعبريات الو�دویة اليت ٔ��ش�ٔت انطالقا من 
كت� العمل الوطين ومرورا �لك�� الوطنیة، وصوال ٕاىل الك�� ا�ميقراطیة 

  . ا�خول يف مر�� �نتقال ا�ميقراطياليت قادت بالد� ٕاىل
ٕان ما حتقق من ٕاصال�ات، �اصة م�ذ بدایة ال�سعینات، جعلت 
بالد� متثل �ا� اس�ت��اء يف حمیطها إالقلميي، ومكهنا من جتاوز تداعیات ما 
جرى يف اجلوار، ن���ة حوار وطين واع ومسؤول حول إالصال�ات 

ت والوسائط الس�یاس�یة والنقابیة الس�یاس�یة وا�س�توریة مع خمتلف الهیئا
  .واملدنیة، واليت شلكت وال �زال قطب الر� يف جممتعنا ونظام�ا الس�یايس

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�كد لمك ٔ�ن بالد� الیوم، يف �ا�ة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض ٕاىل تقویة و�شجیع الوسائط الس�یاس�یة والنقابیة واملدنیة لالضطالع 

واطنني يف املؤسسات، ٔ�ن ٕاضعافها یف�ح بدورها الت�ٔطريي لتعز�ز ثقة امل
ا�ال ٔ�مام �روز ٔ�شاكل ت�ٔطريیة بدی� عهنا، و�شجع �ىل انتقال تعبريات 
الهامش و�ح��ا�ات من هنا وهناك من فضاء تعاقدي ا�ي متارسه 
أ�حزاب الس�یاس�یة و�يق الهیئات النقابیة وا�متع املدين ٕاىل فضاء التعاقدي 

  .یغیب ف�ه الت�ٔطري الوطين احلق�قي�سوده لغة الشارع و 
  الس�یدات والسادة،

  الس�ید الرئ�س،
نناقش مرشوع القانون املالیة، بعد اس�تكامل املسلسل الس�یايس، وكنا 
ن�ٔمل، بعد خماض طویل وعسري �بعه املغاربة �ك�ري من الصرب وخ�بة 
أ�مل، ٔ�ن �كون املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار� ٔ�و �ىل ٔ�نظار جملس�نا 

م يف مس�توى التوجهيات امللك�ة وانتظارات وتطلعات املغاربة و�اج�اهتم الیو 
  .ا�متعیة

كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون املرشوع يف جحم الرها�ت املطرو�ة ؤ�ن ینجح يف 
رفع حتدي اسرتداد م�سوب الثقة يف قدرة هذه احلكومة �ىل تنف�ذ الزتاماهتا 

  .وتقدمي ما یف�د ب�ٔن ا�ٓفاق مطمئنة
 یطغى هاجس التوازن املايل �ىل املرشوع �ىل حساب كنا ن�ٔمل ٔ�ن ال

  .العدل �ج�عي والعدا� �ج�عیة
كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون املرشوع �ىل أ�قل ممتثال ملضامني ؤ�هداف 

  .الرب�مج احلكويم
لكن �اب ٔ�ملنا، ؤ�ظهرت أ��داث والس�یاقات اليت وا�بت ٕا�داد 

ك�ري من ال�ر�ن ووضوح املرشوع ٔ�ن احلكومة ال زالت حبا�ة ٕاىل ال 
الرؤى، ؤ�هنا بعیدة لك البعد عن توجهيات خطاب دااكر وٕاىل ما اكن 

  .یتطلع ٕالیه الشعب املغريب والرٔ�ي العام الوطين
  أ�خوات وإالخوة،

ٕان م�اقشة مرشوع قانون املالیة، يه ٕا�دى احملطات املناس�بة لتطو�ر 
و�لتذا�ر والنقاش اجلاد  التواصل ما بني السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة،

  .والرصحي حول امللفات الوطنیة والقضا� الكربى املطر�ة �لینا الیوم
ٔ�وىل هذه القضا�، قضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة، اليت جندد الت�ٔ�ید 
�ش�ٔهنا �ىل املوقف الثابت حلزب �س�تقالل ف� یتعلق بو�دة املغرب يف 

ی��ا لقرار جملس أ�من أ��ري وعن الشامل كام يف اجلنوب، معرب�ن عن �مث 
تعبئ��ا وراء �ال� امل� من ٔ��ل مواص� ورش إالصالح وا�ميقراطیة 

  .وحتق�ق التمنیة الشام� �ٔ�قالمي اجلنوبیة
لكن املالحظ ٔ�ن مرشوع قانون املالیة مل یويل �زيا �ام �لمشاریع 

  :بیةالكربى املربجمة يف ٕاطار ا�طط التمنوي لٔ�قالمي اجلنو 
ٔ��ن حنن من م�ناء الصید البحري ��ا�� واملس�شفى اجلامعي �لعیون 
والطریق الرابطة مع تزين�ت ومشاریع حتلیة ماء البحر و�ريها من املشاریع 

  املهیلكة التمنویة؟
ؤ�غتمن هذه املناس�بة ٔ�تو�ه �مس الفریق �س�تقاليل وحزب 

لقوات املسل�ة امللك�ة �س�تقالل بصفة �امة بتحیة ٕا�بار وتقد�ر ٕاىل ا
ولقوات ا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة، �ىل 
الروح العالیة والتفاين والتضحیات اجلسام يف ا�فاع عن حوزة الوطن، كام 
ٔ�حنين �لك ٕا�الل ووقار وتقد�ر ٔ�مام لك ٔ�رواح اليت ذهبت حضیة ا�فاع 

  .عن الو�دة الوطنیة
القضا� تتعلق �س�یاسة املغرب اجتاه ٕافریق�ا، واليت ٔ�حضت يف  �ين هذه

صلب اه�م الس�یاسة اخلارج�ة �لمغرب ومع� ا�ويل، بفعل الس�یاسة 
احلكمية والرؤیة �سرتاتیجیة الرائدة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 

بعني وبفضل الرشااكت املغربیة إالفریق�ة اليت یصل مداها ٕاىل ٔ�كرث من ٔ�ر 
  .دو�

وٕاذ یعرب الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة عن ارتیا�ه الك�ري لهذا 
التو�ه، فٕانه اكن ی�ٔمل ان �كون افریق�ا �ارضة �شلك ٔ�كرب ؤ�ن تنال �زيا 

  .یلیق هيا يف مرشوع قانون املالیة ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته
 اكن من املفروض والطبیعي �دا ٔ�ن حتظى حلظة م�اقشة وٕاقرار

مرشوع قانون املالیة جباذبیة ٔ�كرب، وبت��ع واسع من طرف الرٔ�ي العام 
الوطين ومن ق�ل اكفة الفا�لني، لك�ين ٔ�صدقمك القول، �ني ٔ�ؤكد لمك ٔ�ننا 
نف�قد هذه الرؤیة هذه املرة كذ�، نف�قد امحلاس والوازع إالجيايب احلیوي، 

  .مادام مرشوعمك ال حيظى �ملصداق�ة والصدق�ة املطلوبني
فك�ف �� ٔ�ن حيقق وحنن نناقش مرشو�ا ٔ��د من ق�ل حكومة 

  املايض؟ا�هتت وال�هتا، و�ىل ضوء �ر�مج حكويم ٔ�حضى من 
ننا كنا ن��ظر مرشو�ا یعمل �ىل تزنیل �ر�مج حكومة حظیت �ٔ واحلال 

�لتنص�ب الربملاين، ویقدم هذا املرشوع ٕاشارات رضوریة حول مهنجیة 
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  .معلها ورؤ�هتا لٕالصالح
هذا ما كنا ن��ظره، وی��ظره معنا الشعب املغريب كذ�، وهذا ما هو 
معمول به يف لك ا�ميقراطیات، ما �دا يف حكوم�نا املوقرة اليت ٔ�بدعت يف 

، .."مك �ا�ة قضیناها برت�ها" �لق �س�ت��اء، واخ�ارت ٔ�ن �رفع شعار
ا به، ال فرت�ت �ر�جمها يف الرفوف، وانربت ��فاع عن يشء �ٓخر ال ص� له

  .من قریب وال من بعید
وحىت ٕاذا ما، اعترب� ٔ�ن حكوم�مك قد تدار�ت هذا أ�مر �رب 
التعدیالت اليت ٔ�قرها جملس النواب، ٔ�و من دا�ل جلنة املالیة مب�لس 

هل املناقشة واملصادقة �ىل املرشوع املعروض : املس�شار�ن، فٕاننا ن�ساءل
ا�ة ٕاىل الوراء، ومتك�نا من �ىل ٔ�نظار جملس�نا الیوم س�تعید عقارب الس

  .جتاوز الت�ٔ�ري املهول ا�ي ٔ�د�ل مجیع الفا�لني ٕاىل قا�ة انتظار كربى؟
ٔ�ل�س لهذا الت�ٔ�ري و�نتظاریة انعاكسات سلبیة �ىل �س��ر وأ�داء 

  �ق�صادي و�ىل املقاوالت؟
ٔ�م ٔ�ن احلكومة تعتقد خط�ٔ، ب�ٔن املراس�مي املت�ذة من طرف احلكومة 

من ا�س�تور س�ت�ل متاما حمل الرتخ�ص  75مبق�ىض الفصل  السابقة
  الربملاين؟

ٔ�ما القول ب�ٔن أ�مور خبري ؤ�نه ال انعاكسات �لت�ٔخر احلاصل �ىل 
�ق�صاد الوطين ما دامت �س�بة ٕاجناز نفقات �س��ر قد �هزت 

، فهو قول ٔ�رید به �طل، 2017ٔ�شهر أ�وىل من س�نة  3، �رمس 37.9%
من القانون  50ترب�ر س�سقط احلكومة يف خرق سافر �لامدة ٔ�نه هبذا ال 

التنظميي، واليت تنص �ىل ٔ�ن �ع�دات اليت ميكن ف�حها مبرسوم يه فقط 
�ع�دات الرضوریة ل�س�یري املرافق العموم�ة، ول�س ت� املتعلقة 
�لس�یاسات �ق�صادیة و�ج�عیة واليت �س�تلزم �رخ�صا رصحيا من 

  .الربملان
ن�ٔسف لهذا الوضع، ن�ٔسف لهذا الوضع ا�ي ال حنسد وال حتسدون 

  .�لیه الس�ید الوز�ر وإالخوة أ�فاضل
ن�ٔسف ٔ�ن �كون م�اقشة ٔ�مه �رشیع مايل �ىل هذا النحو وهبذا 

  .املضمون
ن�ٔسف لهذا الت�ٔ�ري الك�ري يف املصادقة �ىل املرشوع، وا�ي سزيید من 

لسلطة التنف�ذیة، فمبجرد ��هتاء من �رتباك احلاصل يف �القة الربملان �
�الل أ�سابیع القلی�  - مرح�ا �مك من �دید  -املصادقة س�تعودون ٕالینا 

  .2018املق�� الس�ید وز�ر املالیة، لنناقش مرشوع قانون مزيانیة 
ن�ٔسف ٔ�ن احلكومة مل �لكف نفسها عناء �ك�یف ومالءمة إالطار العام 

والتحوالت إالقلميیة وا�ولیة، ما �شلك �لمرشوع وتو�اته مع التغريات 
من القانون التنظميي �لاملیة، اليت تنص �ىل ٔ�ن قوانني  10خرقا رصحيا �لامدة 

  .مجموع موارد و�اكلیف ا�و� �شلك صادقاملالیة تقدم 
ن�ٔسف �لتضییق ا�ي متارسه احلكومة �ىل �خ�صاصات اليت من 

قاش العام �لس�یاسة املزيانیة ��و� املفرتض ٔ�ن �هنض هبا ممثلو أ�مة يف الن

   .ؤ�بعادها �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة
ملاذا ترص احلكومة �ىل التضییق يف جمال القانون لصاحل ا�ال 

  التنظميي؟
ملاذا ترص احلكومة �ىل الت�ٔویل احملافظ ملق�ضیات القانون التنظميي 

  ان؟لقانون املالیة، ف� یتعلق بتعز�ز دور الربمل
ملاذا مل �رفق احلكومة مبرشوع القانون، التقر�ر املتعلق �حلسا�ت 

  ا�معة �لقطاع العمويم؟ ٔ��ن اخ�فى هذا التقر�ر؟
ملاذا مل یتضمن املرشوع ما یث�ت توفر مرافق ا�و� املسرية بصورة 

من القانون  21مس�تق� املقرتح ٕا�دا�ا �ىل املوارد املنصوص �لهيا يف املادة 
  ميي؟التنظ 

�س�تحضار الرها�ت  2017ٕان دراس��ا ملرشوع قانون املالیة لس�نة 
املطرو�ة جتعلنا نصاب ٕ�ح�اط وخبیبة ٔ�مل، فاملرشوع �اء م�فصال عن 
��شغاالت أ�ساس�یة �لمجمتع املغريب، و�ري قادر �ىل معاجلة �خ�الالت 

 .الب��ویة لالق�صاد الوطين، الغارق يف املدیونیة
عن الس�یاق �ق�صادي، ٔ�ن غرضه هو حتیید مرشوع م�عزل 

الس�یاسة املالیة ��و� بتعمیق �س�ت��اءات يف النظام الرضیيب و�ع�ده 
 .اللكي �ىل نفس الوصفات اجلاهزة

مرشوع ال یقدم ٔ�یة ٕا�ا�ت �ىل إال�راهات الهیلكیة اليت حتول دون 
اج�ة والتنافس�یة، جتدید ا�منوذج التمنوي يف البالد والرفع من قدرته إالدم

وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن ینعكس سلبا �ىل �ق�صاد الوطين ؤ�ن �زید الفجوة 
ب��ه وبني ا�ول الصا�دة؛،فٔ�ول مرة م�ذ حكومة التناوب تفشل هذه 

، ؤ�ول مرة م�ذ حكومة التناوب، %5احلكومة يف حتق�ق معدل منو یفوق 
 . %3یزنل معدل ا�منو ٕاىل ٔ�قل من 

ن هذا ٔ�مر من املايض ؤ�ن هذه احلكومة يه حكومة وقد �رد قائل، ب�ٔ 
�دیدة وال مسؤولیة لها ف� س�بق، وهو رد جمانب �لصواب، ٔ�ن ٔ�ي 
حماو� ٕالظهار احلكومة احلالیة �ىل ٔ�هنا حكومة قطیعة، ی��اىف لكیا مع واقع 
احلال، جفل الربامج واملشاریع وا�ططات متت دراس�هتا وٕاجنازها سابقا، 

من مكو�ت الت�الف احلكويم السابق هو دلیل % 80 من واس�مترار ٔ�كرث
  .�ىل جتس�ید هذه �س�متراریة

مرشوع ال یقدم التدابري الكف�� بوقف الرتاجع والتدهور املقلق يف �د 
ا�منو واس�تقاللیته وم�اعته، وال یقدم ٔ�یة بدائل الخ�یارات احلكومة السابقة 

  .منواليت ٔ�دت ٕاىل تعطیل احملراكت التقلیدیة �ل 
 نقطة؛ �1.5راجع م�وسط منو الناجت ا�ا�يل اخلام ب��ٔكرث من 

 نقطة؛ �1.2راجع منو القطاع �ري الفال� ب�ٔكرث من 
س�نة % �30راجع �س��ر اخلاص بنقطة لك س�نة، لی��قل من 

 ؛2016يف % 26ٕاىل  2012
% 17س�نو� بدل % �4راجع تطور القروض البنك�ة ٕاىل اقل من 

  .اذ عباس الفايس�الل حكومة أ�س�ت
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ومبقابل هذا وذاك جسلت ارتفا�ات �ري م�وقعة، �رتفاع املس�ل، 
الس�ید الوز�ر، هو يف �دد املقاوالت اليت ٔ��لنت ٕافالسها واليت تقارب 

  مقاو�؛ 8000حوايل 
�رتفاع املس�ل، الس�ید الوز�ر، هو يف ٔ�رقام املدیونیة والعجز 

  ؛20الت�اري ا�ي یقارب الیوم حوايل 
رتفاع املس�ل هو يف الفاتورة الغذائیة وت�ٔثريها �ىل املزيان الت�اري، �

  .قفة أ�جور
وال غرو ٔ�ن نثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ن هذه أ�رقام السلبیة جسلت يف ظل 

  :حمیط ا�سم بتوفر حمفزات �دیدة لت�ش�یط �ق�صاد الوطين
يف ٔ�مس ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن �ق�صاد املغريب الیوم، 

احلا�ة ٕاىل �رسیع وثرية التحول الهیلكي واملرور من منوذج ا�منو �ن�شاري 
ٕاىل منو مك�ف، من �الل العمل �ىل نقل مركز ثقل �ق�صاد الوطين من 
القطاع الفال� ٕاىل ٔ��شطة عرصیة وذات قمية مضافة �الیة ومضمون 

  .�ك�ولو� معقول
ملنا�ر ومذ�رات التقدمي، لكن هذا أ�مر مل یتحقق بعد، وظل ح��س ا

وا�لیل النتاجئ املتواضعة �طط املغرب أ�خرض، �ملقارنة مع ا�هودات 
املالیة الهائ� املبذو� من طرف دافعي الرضائب، واليت تصل ٕاىل ما �زید 

  .ملیار درمه مربجمة يف ٕاطار هذا املرشوع 17عن 
وحتق�ق �س�تقاللیة عن ال زال اق�صاد� �ري قادر �ىل الرفع من إالنتاج�ة 

  ".Au Maroc, gouverner c’est pleuvoir ":ق�لالعوامل املناخ�ة، وكام 
ومع اكمل أ�سف فاملرشوع احلايل، ال یقدم �ٓلیات معلیة قادرة �ىل 
جتاوز هذا أ�شاكل وٕا�داث تغیري �دري يف ب��ة القمية املضافة الفالح�ة، 

س�مترار يف اع�د نفس الس�یاسة يف اجتاه خفض حصة احلبوب فهيا، ٔ�ن �

لن یغري، وال �ا�ة ٕاىل تذكريمك ب�ٔن املنطق الر�يض یف�د ب��ٔن نفس 
  .أ�س�باب تؤدي ٕاىل نفس النتاجئ

لقد كرث احلدیث عن تقویة القطاع الصناعي دون ٔ�ن یرتمج هذا 
احلدیث ٕاىل س�یاسة صناعیة حق�ق�ة وم�اكم�، فااله�م �لقطاع الصناعي 

�ىل �م�یازات الرضی��ة و�ري الرضی��ة، و�ىل س��ل املثال ال  یق�رص الیوم
احلرص، فقد بلغ ا�مع املبارش ��و� �ل�س�بة لقطاع الس�یارات لو�ده 

س�نوات، وهذا القطاع وٕان اكن یعد  3ملیار درمه موز�ة �ىل  14حوايل 
ٔ�ول مصدر، لك�ه يف نفس الوقت وحىت نقول احلق�قة اكم�، هو من ٔ�مه 

ورد�ن �ىل املس�توى الوطين، وهو ما یعين ٔ�ن مسامهته يف �لق املس�ت
  .القمية املضافة تبقى هامش�یة

ٔ�ما خبصوص الفرضیات والتوقعات اليت تفضلمت، الس�ید الوز�ر، 
بتضمیهنا يف مرشوع قانون املالیة، مفهام بلغت، س��قى ٔ�رقام بدون معق 

ق�ة لالخ�الالت �منوي ما دامت احلكومة �ري قادرة �ىل ٕاجياد �لول حق� 
املطرو�ة، مما �زید من �دم واقعیهتا ويف الطریقة التقلیدانیة اليت ال زلمت 

  .تعمتدوهنا يف ٕا�داد املرشوع

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل ا�ٓن ٕاىل الربجمة املالیة والتدابري املقرت�ة لطرح 
  :بعض ال�ساؤالت وٕابداء بعض املالحظات العامة

املقرت�ة، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن  فف� یتعلق �لتدابري اجلبائیة
  اس�ت��اء مس�ل �الیا؟ 407ل التلكفة املالیة 

مايه مردود�هتا �ق�صادیة و�ج�عیة؟ وملاذا مل �لكف احلكومة 
  نفسها عناء ٕامداد الربملان بتلكفة التدابري املقرت�ة يف هذا املرشوع؟ 

 املت�ذة يف ٕاطار ال ميك�ين ٔ�ن اهن�ي مدا�ليت دون احلدیث عن التدابري
تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �جلهویة املوسعة، ح�ث نعترب يف 
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ن املبالغ املرصودة �ري اكف�ة �متكني 

   .اجلهات من �ضطالع ب�ٔدوارها اخلاصة يف ظل ضعف مواردها ا�اتیة
نیة الرتبیة الوطنیة حبوايل مع اكمل أ�سف یقرتح املرشوع خفض مزيا

ومزيانیة الشؤون �ج�عیة % 1.16ومزيانیة الص�ة حبوايل % 2.42
  .%7.31وقطاع التضامن واملرٔ�ة ب% 1.48حبوايل 

و�ني تعمتد احلكومة �ىل خفض مزيانیة لك هذه القطا�ات �ج�عیة 
لو�ت دفعة وا�دة یعين ب�ساطة ٔ�ن املس�ٔ� �ج�عیة ال ماكن لها بني ٔ�و 

  .القانون املايل
ومما �زید الطني ب�، هو ٔ�نه و�لرمغ من اخلصاص الك�ري املس�ل يف 
اكفة القطا�ات �ج�عیة، �ري ٔ�ننا ال زلنا �س�ل فائضا يف احلسا�ت 

ملیار  19اخلصوصیة ذات الطبیعة �ج�عیة، فالفائض یقدر مبا �زید عن 
س��ر لقطاع الص�ة والتعلمي درمه وهو ما یفوق ثالثة ٔ�ضعاف مزيانیة �

  .جممتعة
واملثري لالس�تغراب ٔ�ن احلكومة ويف ٕاطار هذه احلسا�ت، ال تنفق 

درهام فقط، ؤ�ننا يف ب� ال فقر ف�ه  15درمه �رخصها الربملان ٕاال  �100ىل 
وال هشاشة ف�ه وال بطا� وال تفاو�ت، وتعلمينا ال زال �شكو من 

�ال، وحنن ال نقول سوى صدق إالمام �شوهات وحصتنا ل�ست ب�ٔفضل 
  ".ال مال ملن ال تدبري �" ،"ال مال ملن ال تدبري �: "�يل

، ل�ست ٔ�زمة تق�یة ٔ�و ٕان أ�زمة �ج�عیة، ٔ�هيا الس�یدات والسادة
  ..مواز�تیة

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الرئ�س، �يق � دق�قة

  : عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
العمق ٔ�زمة س�یاس�یة مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنیني يف تدبري ٕاهنا يف 

  .امللفات
وقد صار من الالزم ٕا�ادة �عتبار ملؤسسة احلوار �ج�عي، والعمل 
ٕانتاج اتفاق جامعي �بري، �سا�د �ىل ٕارساء ٔ�رضیة اج�عیة صلبة وم�وافق 

  .�لهيا، ویضع �دا لٔ�جواء املتو�رة السائدة الیوم
والتعبريات ا�متعیة اليت �شهدها العدید من ا�ول فاالح��ا�ات 
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  .ونواحهيا يه خطرية هتدد ٔ�من واس�تقرار املغرب
�لینا ٔ�ن �ك�ف �ود� يف هذا املرشوع لنوقف الهوامش وحند من 

  ...التو�ر �ج�عي السائد

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة، فلیتفضل مشكوراوا�ٓن 
  .ٔ�را �س�لوها، الس�ید الرئ�س، ٔ�راها

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .رمضان م�ارك �رمي �لجمیع
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شارون 
بدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر �لس�ید مقرر جلنة املالیة والتخطیط �ىل 
عرضه ونق� ٔ�طوار �لسات اج��ات جلنة املالیة واحلوار ا�ي جرى بني 

  . السادة املس�شار�ن احملرتمني والس�ید الوز�ر احملرتم
بقي فقط ٔ�ن ٔ�ضیف ٕاىل ما �اء يف تقر�ر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل 
ٔ�ن دا�ل ا�لجنة اكن هناك من الزمالء من اكلوا اهتامات ظلام و�دوا� 
لزمالهئم الربملانیني، ؤ�قول الیوم ما �ا ند�لش حىت ٔ�� ند�ل يف نفس 

، وا�يل ب��و من ز�اج ما "البادئ ٔ�ظمل"، "البادئ ٔ�ظمل"ال�م، ولكن ٔ�نبه 
  .�یرض�ش �حلجر

ش نت�اورو �لك صدق �ني ن�ٔيت حتت هذه الق�ة احملرتمة كنجیو �
و�زاهة فكریة، بدون مزایدات �ىل ٔ��د، ٔ�نه ٕاذا زاید� �ىل بعضنا البعض 

  . یعين �زاید �ىل الوطن، وحشومة، وحرام يش وا�د ف�نا �زاید �ىل الوطن
وكنبغیوو دامئا نت�اورو يف ٕاطار م�دٔ� إالنصات، تنصت يل �سمع يل 

يف م�اقشة الترصحي و�ني جرد� أ�رقام .. و�سمع �، مايش حوار 
احلكويم مع الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، جرد� ت� أ�رقام ٔ�نه اش�تغلنا 

وٕاذا  -�لهيا، أ�رقام املرتبطة بت�ٔخر �شك�ل احلكومة، قلنا هاته أ�رقام 
ٔ�لف تقریبا م�صب شغل ا�يل  70ملیار درمه ا�يل ضیعناها و 24 -عقلتوا

لس�ید رئ�س احلكومة وقال �ىل ضاع �س�ب ت�ٔخر �شك�ل احلكومة، �اء ا
ٔ�ن هاته أ�رقام ومهیة، ونؤكد الیوم �ىل حصة أ�رقام، ؤ�كد� �لهيا يف جلنة 

ها هو  -املالیة ٔ�مام الس�ید وز�ر املالیة و�ق�صاد احملرتم، ما �كرش أ�رقام 
قال ما م�فقش معا� �ىل أ�رقام ولكن اتفق �ىل ٔ�ن هناك ٔ��ر  - قدام�ا 

احلكومة، أ��ر �ىل �ق�صاد الوطين و�ىل أ�وضاع  �لت�ٔخر يف �شك�ل
�ج�عیة �لب� راه �ینة، واضطریت يف جل��ة امل�الیة ب�ٔن ٔ�تلو 

املؤرش الك�نزيي ا�يل اعمتد�ه  )coefficient keynésien( املعــــــــــاد�
يل يف الفریق مع اخلرباء د�ل حزب أ�صا� واملعارصة ال��ساب الضیاع ا�

�س�ب�ت ف�ه احلكومة د�ل ترصیف أ�عامل واحلكومة احلالیة �ٔ��لبیة 
د�لها، ٔ�ن يه ا�يل كتتحمل املسؤولیة يف تعطیل �شك�ل احلكومة ملدة 

ٔ�شهر، وقریناها �لضبط و�ا يف اجلواب د�ل الوز�ر، ٔ�نه قلنا  6تفوق 
اصة ؤ�نه �ىل ٔ�نه اك�ن هناك نفقات �س��ر ا�يل مس�تحیل ما تدار�ش، �

نعمل ٔ�ن وا�د العدد من املقاوالت واملؤسسات العموم�ة ما اجمتع�ش 
ا�الس إالداریة د�لها، و�لتايل ما دار�ش ا�ططات وإالسرتاتیجیات د�ل 
�س��ر ود�ل التجهزي عندها، ؤ��اب الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل ٔ�نه مجیع 

ة، ؤ�س�ٔ� الیوم �ىل املقاوالت واملؤسسات اجمتعت جمالسها إالداری
مؤسسات حتت الوصایة د�لو، مك�ب الرصف واش اجمتع؟ صندوق 

 .الضامن املركزي واش اجمتع؟ �ري هاذو
ؤ�� م��ٔكد اك�ن هناك العدید من املؤسسات مل جتمتع جمالسها إالداریة، 

  .و�لتايل ما اكن�ش هناك خمططات يف هاذ الباب
نصحها وتد�ر معارضة املعارضة، ؤ�قول �ىل ٔ�ن �ش جتي احلكومة، ٔ�� �ٔ 

قالت املعارضة هاذي بیضاء، احلكومة �اصها تقول هاذي ���، �ري �ش 
تعارض املعارضة، ونعطیمك ا�الئل كثرية، جني ليش و�د�ن، یعين هاذي 
�لف�ة، �لف�ة ا�يل كتدل �ىل وا�د احلا�ة، كتدل �ىل غیاب وضعف 

 .قةابوالسالثقافة ا�ميقراطیة عند احلكومة احلالیة 
اح�ا فاش قلنا ٔ�ن احلكومة احلالیة يه اس�مترار �لحكومة السابقة، ؤ�ن 
قالها الس�ید رئ�س احلكومة هو ا�يل قال هاذ ال�م مايش ٔ��، وقلنا � 
ودي �لط، �لط يف الغلط، ٔ�نه النتاجئ د�ل احلكومة السابقة اكنت نتاجئ 

عیة د�ل الب� و�ىل لك اكرثیة ال �ىل �ق�صاد وال �ىل أ�وضاع �ج�
الرشوط د�ل اس�تقرار الب�، وغنجیو �لتفصیل لهاذ أ�مور، ٔ��ابين 
الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل ٔ�ننا حىت اح�ا احلزب املعارض، احلزب 
املعارض اك�ن أ�صا� واملعارصة ٔ�نه راه حىت هو �دى يف �ر�جمه �نت�ايب 

ج �نت�ايب، ما عرف�ش د�ل يل مبواص� إالصال�ات، ها هو الرب�م
الشك الس�ید رئ�س احلكومة، فاش �اوبين د�ل يل الشك، مش�ت 

 إالصالح كنقلب كنقول ٔ�و اح�ا قلنا يف الرب�مج د�لنا غنواصلو اح�ا ضد
املق�ايس �لتقا�د، اح�ا ضد تفك�ك صندوق املقاصة، اح�ا ضد وا�د العدد 

قة، ود� تیقول يل اح�ا قلنا د�ل التدابري ا�يل دارهتا احلكومة الساب
املواص�، ها هو هذا م�وفر ٔ�ن وزعناه �ىل الناخ�ني، ما عرفت فني قرا 
هاذ اليش ا�لهم رئ�س احلكومة د�لنا ما ميكن لنا ٕاال ن��قو ف�ه، ذاك اليش 
�الش د�ل يل الشك، وٕاذا به القول ب�ٔن حزب أ�صا� واملعارصة ینادي 

، وها هو ا�لیل، اح�ا عند� �ر�مج انت�ايب مبواص� إالصالح كذب وهبتان
  .وا�د ما عند�ش جوج

اح�ا �الش قلنا � ودي �س�مترار، �اصين هنرض �شویة يف احلق�قة 
 الس�یدرمضان �یجي العطش، ونقص شویة د�ل الصوت، عندك الزهر 

  .الوز�ر
ٔ�ش تنقولو �س�مترار يف هنج احلكومة السابقة �لط ٔ�ن الس�ید رئ�س 
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مة السابق أ�س�تاذ عبد إال� بنكريان احملرتم هو بنفسه ا�رتف احلكو 
هو قال ا�رتف ٔ�مام امجلیع .. �لفشل حتت الق�ة د�ل الربملان، راه مايش

بفشل �منیة العامل القروي، فشل يف حماربة الفساد والقضاء �ىل الریع وما 
ا، تزنایدش �لیه، وما تنقولوش ما مل یقل، راه هاذ اليش قالو ورجعو 

و�ادي نعطیمك �لتارخي و�لسا�ة وٕامىت قال هاذ اليش وحىت �لصوت 
  .والصورة

فشل يف حماربة الفساد والقضاء �ىل الریع، هاذ اليش ا�رتاف د�لو، 
فشل يف ر�ایة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة ؤ�ذرف ا�موع ذ� الیوم، ولكمك 

ات الصحیة، عقلتوا �ىل هاذ اليش، فشل يف ٕاصالح التعلمي وتوفري اخلدم
هنار ا�يل قال �اصنا �رفعو ر�لینا �ىل التعلمي و�ىل الص�ة، فشلنا يف جعل 
�س��ر الوطين عندو مردودیة ا�يل غتدمع �ق�صاد ومنش�یو يف اجتاه 
تغیري منوذج ا�منو، هاذ اليش لك من ��رتاف د�لو، هو یعرتف �لن�اح 

ف ٔ�نه جنح يف رضب املع�ش يف التدابري التقشف�ة، یعرت : فوا�د جوج ٔ�مور
الیويم د�ل املواطنني، یعين جنح يف تفك�ك املقاصة وجنح يف رضب 
املعاشات املدنیة �لموظفني، �� نقول �لحكومة احلالیة ٔ��مك �ىل خط�ٔ 
وهاذي نصی�ة �ىل خط�ٔ ٕاذا ٔ�رصرمت �ىل امليض �ىل هنج الفشل، و�لتايل 

  .البد من تغیري الس�یاسات
مة یرص دامئا �ىل الكذب وا�هبتان �ىل أ�صا� الس�ید رئ�س احلكو 

واملعارصة، �ني قال مؤخرا يف جملس النواب �ىل ٔ�ن أ�زمة اليت تع�شها 
م�طقة الریف �س�ب اجلهة ورؤساء امجلا�ات حرام، حرام، حرام، حرام، 

  .هو �ارف هو �ارف ٔ�ن مايش هذا هو الس�ب
 11امل� اتفاق�ات هنرضو �ىل اجلهة، هاذي �امني توقعت ٔ�مام �ال� 

د�لها ) la contribution(اتفاق�ة وقعوا �لهيا الوزارة، اجلهة  13وال 
 180ملیار ونصف د�ل ا�رمه عندها فقط  6املسامهة د�لها يف ذیك 

ملیون درمه �متویل ا�راسات، اجلهة رصفهتا اكم�  180ملیون درمه، فقط 
ها، احلكومة وال ر�ل، يف ا�راسات، یعين يف أ�مور ا�يل يه خمصة ل 

.. واالتفاق�ات فهيم املس�شفى فهيم �شجیع �س��ر، فهيم وفهيم وفهيم
الوزراء �افني هاذ اليش واملواطنني �ارفني هاذ اليش، وی�ٔيت الیوم الس�ید 
رئ�س احلكومة، مزایدة م�ه �ىل حزب أ�صا� واملعارصة و�ىل أ�خ أ�مني 

ة ب�ٔنه هو املسؤول �ىل ما حيدث، العام د�ل حزب أ�صا� واملعارص 
 .س�ب�ان هللا العظمي

من املسؤول؟ �ىل من تضحكون؟ شكون ا�يل غی��ق هاذ ال�م 
ا�يل قالو الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، بوا�د الشلك ٔ�� خشصیا ٔ�نص�ه ٔ�ن 
ال �كرر ت� احلراكت؟ هذیك تیعرف هلم أ�س�تاذ عبد إال� ا�ن كريان، 

هو ما تیعرفش �اك اليش، ا�هتجم وبذیك الطریقة عندو هللا یذ�رو خبري، 
مواله، وٕاىل �ا یق� راه ما یلقى ال راسو ال ا�يل تیق�، و�لتايل ف�ٔنص�ه ٔ�ن 
ال یعود �لكذب وا�هبتان �ىل حزب أ�صا� واملعارصة و�ىل الفریق و�ىل 
املسؤولني والق�ادیني، وهو �ارف مز�ن ٔ�نه امجلا�ات، حصیح حزب 

 واملعارصة حظي بثقة ساكنة ٕاقلمي احلس�مية، ونعزت هبذه الثقة، نعزت أ�صا�
، نرتٔ�س ا�لس إالقلميي ونرتٔ�س 35جام�ة �ىل  23هبا، كنرتٔ�سو حصیح 

اجلهة ب�ٔصوات الناخ�ني، واح�ا موالني البالد، و�ارفني وما �زاید �لینا حىت 
  .وا�د، حىت وا�د ما یقدر ٔ�زاید �لینا يف هاذ اليش

مك وٕاىل مش�ت يف املزایدة مع رئ�س احلكومة، �ٓلس�ید رئ�س ؤ�قول ل
احلكومة، ٔ�نت ما رصف��ش الفلوس د�ل االتفاق�ات ا�يل توقعت ٔ�مام �ال� 
امل�، ٔ�نه �هنج س�یاسة عقاب جامعي يف حق ساكنة الریف، ٔ�هنم صوتوا 

، وهاذي يه �لف�تك احلق�ق�ة، ٔ�ن �ل�س�بة � � ٕاما املغاربة "البام"�ىل 
یصوتوا �لیك و� ٕاما تعاقهبم، س�یاسة خطرية، بال ما �زید �مكل يف هاذ 
الصدد، و�لتايل املزایدة هباذ الشلك ما غی�لش املشلك، �زيید یتعمق هاذ 

  .اليش
ٔ�� اضطریت �ش نقول هاذ ال�م ٔ�نه الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم 

�ا�ات د�ل بغاش حيشم، ؤ�� بغیت نقول �ىل ٔ�نه أ�وضاع و�ح�اما 
الساكنة يف الریف تعاجل يف ٕاطار احلوار، وغنقول هاذ ال�م وما �زنایدش 
به، املد�ل ملعاجلة املشالك ا�يل اكینة يف املنطقة د�ل الریف هو اس�تقا� 
زعامء أ��لبیة ا��ن رصحوا ٔ�مام العامل ٔ�ن ساكنة الریف انفصالیني ؤ�ن 

امء أ��لبیة �س�تقلوا یقدموا هناك �ات �ارج�ة متول ساكنة الریف، زع
�س�تقا� �ىل أ�قل ا�يل قدموا هاذ الترصحيات، ٔ�� ما عرف�ش هاذو 

  .مازال عندمه الو�ه محر یبانوا قدام املغاربة، هذا املد�ل أ�ول
املد�ل الثاين، ٕاطالق رساح مجیع املعتقلني �ىل �لف�ة �ح��ا�ات 

خنراط يف حوار �دي مع يف ٕاقلمي احلس�مية وٕاطالق رسا�م فورا و�
ش�باب ا�يل �یقود �ح��ا�ات ومع لك القوى الفا�� �ج�عیة 
و�ق�صادیة واملدنیة والس�یاس�یة، امجلیع، وندعو من هاذ املنرب امجلیع ٕاىل 

 -تطوان  –التفا�ل إالجيايب مع م�ادرة احلوار اليت ٔ��لهنا رئ�س �ة طن�ة 
  .احلس�مية

  .الیةالعودة ٕاىل مرشوع قانون امل
اكن بود�، الس�ید الوز�ر، فكر� و�قش�نا ٔ�ننا منش�یو �لمحمكة 
ا�س�توریة لتقدمي عریضة الطعن يف قانو�مك، ٔ�نه �یخرق خرق سافر �لامدة 

من القانون التنظميي اليت تنص �ىل صدق�ة القانون املايل، وفكر�  20
ا، قلنا هاذ مز�ن وتناقش�نا ال يف الق�ادة د�ل احلزب وال يف الفریق د�لن

الطعن شاذ، ٔ�ن هاذ القانون املايل یرضب يف الصممي هاذ املادة، املادة 
، الس�ید الوز�ر، جسلها، اليت تنص �ىل الصدق�ة، قلنا � ودي ما 20

�الش؟ ٔ�نه وٕاىل طاح القانون املايل ا ،منش�یوش دا� �لمحمكة ا�س�توریة
لتعطیل �اود �ين ويف غمنش�یو س�نة مالیة بیضاء وغهتمو� اح�ا الس�ب يف ا

ال�س�ب�ب د�ل هاذ الس�نة املالیة البیضاء واملقاولني ما یت�لصوش وأ�وضاع 
�ج�عیة �زید �كرفص واملشاریع توقف، وٕاىل �ٓخره، قلنا ما غمنش�یوش، 

  .لهاذ الس�ب �الش؟ الصدق�ة
ٔ�ن� وضعمت، الس�ید الوز�ر، فرضیات وتوقعات، هاذي �ام �ش 
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یمك، الس�ید الوز�ر، واش هاذ الفرضیات قد حتولت، وضعتوها، �� �ل 
قلها لنا فاش غتطلع جتاوب، قل لنا واش هذه الفرضیات قد حتولت ٕاىل 
حقائق ٔ�م ٔ�هنا الزالت فرضیة، الزالت فرضیة، مصیبة، دازت �لهيا �ام، 
أ�وضاع تغريت، الظرف�ة �ق�صادیة الوطنیة وا�و� تغريت، وا�د العدد، 

فاش بدیتوا كتو�دوا  6 ما اك�ش هو ا�يل اكن، راه يف شهر املومس الفال�
  .القانون املايل

دا�ل �از  1.7د�ل  %3د�ل  4.5ٕاذن الفرضیات والتوقعات د�ل 
البو�ن، لكيش �لط، لكيش �لط ودا�ر�ن �اد �ایب لنا القانون املايل 

لنا شاذ �لط، وٕاذا مش��ا �لمحمكة ا�س�توریة حنن يف تقدرینا ٔ�نه الطعن د�
  من القانون املايل، ٔ�� نقول � �الش؟ 20ف�ه خرق سافر �لامدة 

ان� ج�توا نظرا ٔ�وال ٔ�نه هذه احلكومة كام سابقهتا، السابقة د�لها د�ل 
س�نني ا�يل دوزت عرف�ا فهيا امخلول والكسل، ؤ�قولها ؤ�عي ما ٔ�قول، مل  5

فرضیات، واكن ممكن �لكف نفسها العمل و�جهتاد �ش تعاود النظر يف ال
  .یوم تقضیوا الغرض، هاذي أ�وىل 15جتیبوا لنا مرشوع �ٓخر ويف 

�نیا، ما لكف�وش التفكري د�لمك ا�ماغ د�لمك یتعرص شویة، توضعوا 
الس��اریوهات �ٓنذاك فاش وضعتوا وعرف�وا سالت �نت�ا�ت، وعرف�وا 

كومة ما �ا ت�شلكش، ٔ�كتو�ر د�روا يف �لمك �ىل ٔ�نه هاذ احل 7التارخي د�ل 
، ٔ�نه رمبا ما اجهتدتوش يف هذا الباب، جفاءمك ما 3، 2، 1وضع الس��اریو 

حصل، ٔ�صدرتوا مرسومني وقلتوا �ىل ٔ�نه هاذ املرسومني اكف�ني، وقلتهيا، 
الس�ید الوز�ر، قلتهيا يف جلنة املالیة بفمك امل�ٓن، قلت لنا اح�ا هباذ 

  .املايل ساري املفعول، ما اك �كذ�ش �لیك املرسومني ٔ�راه كام لو ٔ�ن القانون
، يف هاذ ..ٕاذن ٔ�ش�نو ا�يل جعلمك دا� جتیوا دا� يف هذه السا�ة هباذ

ٔ�شهر هباذ اليش، ٔ�نه بغیتوا ت�سلفوا الفلوس، بغیتوا  6ا�لحظة بعد مرور 
إالذن د�ل الربملان �ش متش�یوا جتیبوا الفلوس من �را و�زیدوا تغرقوا البالد 

  .ملغريب يف ا�یونوالشعب ا
  .دا� املضمون د�ل القانون املايل

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

م�ارشة ٕاىل ٔ�صل  )directe(� ما و� ما �دینا برضورة ا�هاب 
املشلك، وما تصنتوا لناش، ٔ�ن كام قلت لمك ق�ی� ان� يف احلكومة احلالیة 

ارضة �لمعارضة، ٔ�نه ح�ث معارضة ما تصنتوش لها، والسالفة كتد�روا املع
  . يف أ��ري كتطلع معمك

، ٔ��ره 2010احلدیث عن منوذج ا�منو من ٔ��ر املوضوع ٔ�ول مرة يف 
فریقي أ�صا� واملعارصة مب�ليس الربملان، ٔ�ول من ٔ��ر ونبه ٕاىل رضورة 

�ق�صاد واس�تع�الیة مراجعة منوذج ا�منو ٔ�نه �ادي يف ��كامش د�ل 
د�لنا �الش؟ �ینة، راه مايش زعام، وزد� ٔ�كد� �لهيا، ٔ�نه يف عهد 

، 4.5ا�منو، يف العهد د�ل أ�س�تاذ عباس الفايس  د�ل %5أ�س�تاذ جطو 
كهنرضو �ىل  3.14يف عهد أ�س�تاذ د�ل بنكريان وهاذ اليش كزيید یت�ٔكد 

مان البالد ما دارت عقود من الز . 1.1املعدل، ٔ�ما ا�ٓخر د�ل الس�نة راه 
، �ىل ما یدل هذا الرتاجع املس�متر �لمنو يف 2016هاذ �س�بة ا�منو د�ل 

ب��؟ لال�كامش �ق�صادي، وهاذ ��كامش �ق�صادي ٔ�ش�نو هو 
الس�ب د�لو؟ وا�د ا�منوذج ا�يل اس��فذ ٕاماكن��ه، اس��فذ ٕاماكن��ه، وهاذ 

سن مين فهاذ اليش د�ل ا�منوذج وان� ٔ�نت، الس�ید الوز�ر، قریيت ٔ�ح 
�ق�صاد، هاذ ا�منوذج �یكون فوا�د املدة قصرية �دا حسب التوافق 

د�ل واش�نطن، ا�يل تدار حشال هاذي يف ال�ن��ات، ) le consensus(ٔ�و
دارتو املري�اكن مع املؤسسات املالیة ا�ولیة ا�يل كتعطي الفلوس وكتويص 

ا�يل یعين يف �س�هتالك ويف كتقول جشع �س�هتالك ا�ا�يل والطلب ا�
�س��ر جبوج، وا�و� �اصها تعطي �لت�ساع، ومع ان� احلكومة تلمیذ 
النجیب �لمؤسسات املالیة ا�ولیة مسك�نة ما بقا�ش كتفكر، قال �هيا 
البنك ا�ويل يف ٕاطار ذاك توافق واش�نطن ومشت ف�ه و�ادا ف�ه، 

  .ق النقد ا�ويل بديلكت�س�ىن حىت یقول لها البنك ا�ويل وصندو 
ولكن بعد ٕارصار� وٕاحلاح�ا وت�ٔ�ید� �ىل رضورة تغیري منوذج ا�منو 

 2013اتفقت معنا احلكومة واملؤسسات الوطنیة يف هاذ الباب انطالقا من 
حىت وزارة املالیة اتفقت معنا، وبغت تبدل، ولكن حنذر �ىل �ٔن  2015و

، "غتخرجوا من اخلمية مایلني" هاذ التغري ا�يل بغیتوا تد�روا الس�ید الوز�ر
�ادیني �لفشل، قلنا لمك ذیك املرة راه هاذ اليش راه ما �دماش وصدق ما 

، �غیني "�ادیني �لحیط"الیوم كنقولوا لمك، الس�ید الوز�ر، . �دامش
تبدلوا ا�منوذج ما عند�ومش بدیل، ٔ�نه ما معىن تبدل ا�منوذج؟ ؤ�نت 

لوطين، العرض الوطين غتد�روه يف �ارف، تبدل الطلب ا�ا�يل �لعرض ا
الوز�ر، كتقول لنا  الس�یدالصنا�ة، والصنا�ة ٕامىت ما ج�نا هنرضو معك، 

وا عباد هللا، بدلوا لنا شویة هاذ . راه كنصنعو الطوموبیالت والطیا�ر
راه ما كتصنعوا بو س�یارات، ما كتصنعوا بو طیارات، راه كتد�روا  ال�م

الوز�ر، وكرت�بوا، والبیاس كزت�روا البولو�ت  الس�یدالبولو�ت، قلهتا �، 
وكرت�بوا البیاس، ٔ�ش من صنا�ة؟ �ىل من زعام �غي تضحكوا؟ واملغاربة 

  .�ارفني ما اك�ن بو طوموبیالت وما اك�ن طیا�ر
فالصنا�ة �كف�ك ا�منو يف الصنا�ة من عهد جطو �لیوم �ش تعرفوا بيل 

. ا�منو الس�نوي د�ل الصنا�ة ،%4رامك فاشلني، يف عهد جطو كنا كند�رو 
  .Si، %1.3يف عهدمك 

�ىل لك �ال �ملناس�بة د�ل أ�رقام، ٔ�نت قل أ�رقام ا�يل بغیيت، ٔ�� 
كنقول أ�رقام ولكن مايش من دماغي، ٔ��مك ما معلتوش مبضامني الرسا� 
امللك�ة السام�ة ا�يل تو�ت ٕاىل الیوم العاملي لٕالحصاء �ش تطلبكوم 

وا إالحصاء وتد�روا مؤسسة وطنیة لٕالحصاء، �ش تبقاوا ٔ�حلكومة تو�د
تلعبوا لنا �ٔ�رقام، كنتوا مسعتوا جلال� امل�، د�روا لنا هاذ املعهد وغنولیو 
لكنا م�ضبطني لت� أ�رقام، ؤ�نت �ایب يل ٔ�رقام، بنك املغرب ٔ�رقام، 

)HCP ( ٔ�رقام، ا�لس �ق�صادي ٔ�رقام، البنك ا�ويل ٔ�رقام، ٕایوا
لیين، ٔ�� مايش تنقول حىت ٔ�� جنیب أ�رقام د�يل، ٔ�نه ٔ�� مايش � 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2017 ماي 31( 1438 مضانر  5

  .مؤسسة، ولكن ك�شوف أ�رقام د�ل هاذ املؤسسات
ٕاذن لتفادي هاذ اليش، ٔ�� كنقول � حصیح، �س�بة ا�منو يف الصنا�ة 

  .هبطت، هبطت، هبطت كثري، و�لتايل �ادیني �لخطر
من الصادرات  %70الوز�ر،  الس�یدمن الصادرات،  %70دلیل �ٓخر 

يه من ذوك السلع ا�يل كند�لو وكنعاودو، ٔ�نت دامئا كترضب وا�د املثل 
يف جلنة املالیة �لرساول و�لصدایف، كنجیب الرسوال وكند�ر الصدایف 
وكرنجعو، وك�سمهيا صنا�ة وها ٔ�نت كتقول هاذ اليش، الس�ید الوز�ر، 

د�� كتقولها،  هاذ اليش راه اح�ا �ادیني به، �س�تاعر وا�د العبارة
راه �ادیني لالرواس هباذ اليش، ٔ�نه كتنفخوا يف " �ادیني لالرواس"

أ�رقام، يه مايش حق�ق�ة، ما فهياش ا�قة املطلوبة، بل يه ٔ�رقام مضل� 
  . مضل�

الس�ید الوز�ر، فاش قلنا لمك ٔ�ودي بدلوا ا�منوذج ضیعتوا  ،ضیعتوا
مايش ٔ�نت ا�يل  س�نني، ضیاع وطن وضیاع شعب 5هاذي �ىل هاذي 

ضعيت وال الربملاين حبايل ٔ�� ا�يل ضاع، ولكن ضاعوا الش�باب ا�يل تیخرجو 
��ٓالف وبعرشات ا�ٓالف يف مظاهرة سلمیة اح��ا�ا �ىل ٔ�وضاعهم 
�ق�صادیة و�ج�عیة، ومازال الضیاع ی��ظر� ٕان ٔ�رصرمت �ىل هنج نفس 

يل ان� واقفني �لهيا �ش الس�یاسة الفاش� واخلاطئة، جفوج د�ل أ�مور ا�
�� �لیمك هاذ ا�طط " ا�طط أ�خرض"تنجحوا هاذ اليش، تتقولوا لنا 

أ�خرض ا�يل ت��اهون به وما نعرف ٔ�ش�نو، هللا ؤ�كرب، قول احلق �ادي 
  توقفين وال �زید؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .زید زید زید

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
د�ل �س�بة ا�منو وفني يه هاذ الفال�ة؟ �ري مومس  1.1، درتوا نٕاذ

هبط اكع، ومصدعینا ��طط ) la chute(وا�د د�ل اجلفاف ودار هاذ 
  .أ�خرض حبال ٕاىل زعام دا�ر�ن به يش �ا�ة حرام

لس�ید الوز�ر، ما ت�رسعوش الصنا�ة دا�، ا. خمطط ال�رسیع الصناعي
إالقالع وال �ن��اق تضیعوا يف الفلوس، ضیعتوا يف ت يل بنقول � 

)émergence ( ملیار د�ل ا�رمه، قل لیا حىت هذي ال،  9ضیعتو
ملیون مرت مربع، ٕاىل ما �ان���ش ا�ا�رة عندي  �19زتو عندي الرمق هنا 

ٔ�لف  365الرمق، ولكن هذا هو الرمق لهاذ املناطق الصناعیة، اس�تغلت 
ٔ� بعدا . �وا الربملان، ما ج�ناش هنا �ش نناقشو وند�رو التق�مي و�رش %2

هاذ الوز�ر د�ل الصنا�ة فني هو؟ فني هو؟ ما راض�ش بنا؟ هو ٔ�ش�نو 
وهباذ املناس�بة ٔ�س��كر شدید . وز�ر؟ ما معرو �ا هنا) super(زعام؟ هو 

ٔ�� �ام ونصف ؤ�� هنا ما معرو . �س��اكر �دم ا�رتام هاذ الوز�ر �لربملان
رتم الربملان وحيرتم الشعب ا�يل �ا، ٔ�ش�نو تیحساب لو يف راسو، �اصو حي

  . انتخب الربملان، وٕاال س�ٔقول لكمة تبدٔ� حبرف الطاء، حشومة

ٔ�� فاش كنت . ٔ��ن �مكن ٔ�س�باب الفشل؟ �ام ونصف ما معرو �ا لهنا
ٔ�� يف الربملان � هللا �ام ونصف ما معرو �ا، غنقلبو �لیه ��وا ما 

عي ونناقشو معه إالقالع نلقاوهش ف�أ�حرى نناقشو معه ال�رسیع الصنا
الصناعي وند�رو معه التق�مي ونناقشو معه مصاحل الوطن واش هذا �الط 
وال، ٔ�� ٔ�دعو الربملانیني ٕاىل تنظمي شلك اح��ا� �ىل هاذ الوز�ر ٔ�نه ال 

  .حيرتم املؤسسة
  الس�ید الوز�ر،

عندمك وا�د العدد د�ل . ما ك�رش�و�ش، رش�وا الربملان ،رش�و� معمك
�اوبين، ٔ�نه هاذ الربملان  –ٔ�� ما بقى لیاش الوقت �زاف  -وس الفل

مع احلكومة حيافظ �ىل توازن مالیة ا�و�، ما بغیتوش  77حسب الفصل 
  .لوز�رملیار؟ �ٔ 100قوا ا�س�تور فني يه تطب

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ملیار درمه د�ل الرضائب؟  66د�ل الصنادیق اخلصوصیة، فني يه 

، ٔ�� تنقول � وا�ا ٔ�س�یدي 45ولت  66ا�لجنة ما بقا�ش قليت يل يف 
" الغیا"ملیار درمه د�ل  57فني يه؟ فني يه  45ج�ب لنا �ري ذیك 

؟ لو "ال سامري"ملیار درمه د�ل  13ا�يل موضو�ة يف اخلزینة؟ فني يه 
 13ما كناش غنضیعو " السامري"اكن رشكتو�، ٔ� الوز�ر يف املشلك د�ل 

ش عند� حىت فات الفوت، حىت وقع ا�يل وقع �اد ج�توا ملیار، ما ج�تو 
  .ملیار لالسامري 13ٔ��و راه ت�سالو : هنا ت�شاكوا

ٔ�نمت ال تفعلون ا�س�تور، و�لتايل هذا یرض �ق�صاد� الوطين  ،ٕاذن
ملیار درمه وا�ا �ادي تقولوا يل املصدم  30ویرض مبؤسساتنا الوطنیة، 

الوز�ر؟ جسل،  الس�یدهاذ اليش حشال، ومن بعد و�ردوها، ا�موع د�ل 
  ...ملیار درمه، ما یعادل تقریبا املزيانیة د�ل ا�و� 266

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
 4ملیار د�ل �ح�یاطي من العم� الصعبة د�ل  �147زیدك وا�د الرمق .. 

راه ما عند�ش، عند� مشلك د�ل  ٔ�شهر، �الش خ�یتوا؟ خرجوا
  .. ال�شغیل

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . �اله الس�ید الرئ�س، شكرا

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
 .�دموا عباد هللا، وحس�يب هللا ونعم الو�یل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل
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  :احللوطي عبد إالالهاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بدایة ال بد بدوري ٔ�ن ٔ�شكر أ�خ مقرر ا�لجنة �ىل عرضه الضايف 
وا�ي اكن جمیبا و�قال حق�قة ملا وقع دا�ل هذه ا�لجنة، وبدوري ال بد 

  .من بعض إالضافات
نة اكن نقاشا رصحيا واكن نقاشا ف�ه القضیة أ�وىل ٔ�ن دا�ل هذه ا�لج 

ا�رتام �لجمیع، واكن ف�ه نقاشا یعرب بعمق عام یع�شه وطننا ویعرب بعمق 
معق املنتخبني ا��ن انتخبوا هذه الث� من الربملانیني، ومل یذ�ر امس دا�ل 

دا�ل هذه ا�لجنة وٕامنا اكن ��رتام املتبادل من  هیئةهذه ا�لجنة ومل تذ�ر 
   .طرف امجلیع

و�� نقول ب�ٔننا حنن يف العدا� والتمنیة �ري قابلني ٔ�بدا ٔ�ن نتق�ل هتدید 
خصوصا ٕاذا اكن هتدیدا مو�ا من م�صة یفرتض فهيا ٔ�ن حنرتم بعضنا  ،ٔ��د

  . البعض ؤ�ال هيدد بعضنا البعض
القضیة الثانیة ٔ�نه ٕاذا اكن بی��ا من ز�اج فهو ز�اج، فهو ز�اج 

�ار�ه، ولكن بقدر شفاف�ته بقدر صالبته شفاف، كام دا�� كام هو يف 
  .وقوته، وا�ي ٔ�راد ٔ�ن �كرسه سوف �رجع جحره عنده

القضیة الثالثة ٕاذا اكن البعض ومل ٔ�ظن ٔ�ن هذه املنصة يه �اصة 
كن ٕاذا اكن البعض یدافع ��فاع عن ٔ�م�ائنا العامني ٔ�حزاهبا الس�یاس�یة، ول

ٔ�دافع �ىل أ�مني العام حلزب هذه املنصة ٔ�ن  يف يمفن حقالعام  عن ٔ�م�نه
العدا� والتمنیة أ�س�تاذ عبد إال� ا�ن كريان ا�ي مل �كن ٔ�بدا كذا� ومل �كن 

أ�س�تاذ عبد إال� : اكذ�، ٔ�ن تقال من هذه املنصة ب�ٔنه كذاب واكذب ٔ�قول
ا�ن كريان قد خيطئ ٔ�نه �رش، ولك�ه ٔ�بدا مل �كذب، وصدقه هو ا�ي 

لتف حو� يف �ني ٔ�ن بعضهم اح�اج ٕاىل ٔ�ش�یاء جعل ٔ�صوات املواطنني ت 
  .ٔ�خرى من ٔ��ل حيصل �ىل مقا�د

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر، 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار املناقشة 
دا� والتمنیة مبكونیه العدا� والتمنیة ومكون فریق مجمو�ة إالحتاد العامة والع

الوطين �لشغل �ملغرب يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون مالیة 
2017.  

وق�ل ذ� ٔ�ود �مس الفریق ٔ�ن ٔ�تقدم ��هتنئة �لس�ید وز�ر �ق�صاد 
ذه الوزارة، كام ال واملالیة �ىل الثقة امللك�ة بتعی��ه �لمرة الثانیة �ىل رٔ�س ه

یفوتين �ملناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل الس�ید رئ�س احلكومة واكفة الوزراء والوزراء 

  .املنتدبني وكتاب ا�و� بت�دید ا�هتنئة �ىل الثقة املولویة اليت حصلوا �لهيا
ٕان م�اقشة مرشوع قانون املالیة ما يه ٕاال �لقة س�نویة �لوقوف �ىل 

والظروف احملیطة هبذا التزنیل، بل يه  مسلسل تزنیل الرب�مج احلكويم
م�اس�بة �لت�ٔمل يف املسار ا�ي تقطعه بالد� وقراءة ا�لحظة التارخيیة اليت 
جتتازها، مس�تف�د�ن من جتارب املايض واحلارض الس�رشاف املس�تق�ل، 
ومن مت فٕان مسؤولیة قراءة أ��داث اليت تعمتل يف جممتعنا ٔ�و احملیطة به 

اوز الفا�ل احلكويم �ىل مركزیته ل�شمل اكفة راكب واس�ت�الص العرب تت�
سف�نة الوطن من فا�لني س�یاس�یني واق�صادیني واج�عیني وفعالیات ا�متع 

  .املدين ومعوم املواطنني

   2017ظرف�ة م�اقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة: احملور أ�ول
ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق فٕان م�اقشة ودراسة مرشوع قانون املالیة ال 
ميكن ٔ�ن �كمتل ٕاال �س�تحضار الس�یاق الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي 
الوطين وإالقلميي وا�ويل، حىت �متكن من الوقوف �ىل الفرص وا�هتدیدات 
احملیطة بنا، الس��ر أ�وىل وجتنب الثانیة، و�متكن ٔ�یضا من الوقوف �ىل 

طریق، وعنارص عنارص قوة منوذج�ا املغريب، وجعلها نقط ار�اكز ملواص� ال
  .ضعفه �لعمل سو� �ىل جتاوزها ومعاجلهتا

نقول هذا وحنن يف مطلع شهر الربكة واخلريات ٔ��اده هللا �لینا و�لیمك 
و�ىل بالد� مجیعا مبزید من أ�من و�س�تقرار، وال یفوتنا ق�ل �سرتسال 
 يف عنارص مدا�لتنا ٔ�ن ننوه مبجمو�ة من النقط املضیئة، واليت تعترب فرصا

حق�ق�ة ٔ�مام�ا الس�هناض اهلمم ملواص� الطریق رمغ املطبات ومهنا �ىل 
  : اخلصوص

عودة املغرب ٕاىل �حتاد إالفریقي بفضل ا�هودات اليت قام هبا �ال� 
امل� �الل اجلوالت اليت قام هبا �لعدید من ا�ول أ�فریق�ة واليت شلكت 

مجیع دول القارة، بغض النظر  حتوال قو� ��بلوماس�یة الوطنیة �النف�اح �ىل
 .عن مواقفها، وهذا تطور نعتربه ب�ٔنه ملموس وقوي و�اد

الصادر عن جملس  2351كام نعترب يف ذات الس�یاق ٔ�ن القرار رمق 
، انتصارا حق�ق�ا ��بلوماس�یة املغربیة من 2017ٔ��ریل  28أ�من بتارخي 

  :ا�الل تضمينه عنارص ٕاجيابیة يف صاحل قضی��ا الوطين، ومهن
ٔ�وال، رحب جبدیة ومصداق�ة ا�هودات اليت یبذلها املغرب يف س��ل 

  ٕاجياد �ل هنايئ لهذه القضیة واليت تت�ىل يف قوة مقرتح احلمك ا�ايت؛
�نیا، مثن اخلطوات واملبادرات أ��رية املت�ذة من طرف املغرب ف� 

  خيص جمال حقوق إال�سان �لصحراء املغربیة؛
روف امل�ٔساویة اليت یع�شها الصحراویون مبخ�ت �لثا، ٔ�كد �ىل الظ

  .تندوف ويف أ��ري طالب ب�سجیل الالج�ني هبذه خم�ت
وهذا لكه نعتربه تقدما �ام �ىل اخلطوات السلمية والصحی�ة لقضی��ا 

 .الوطنیة
ٕان الومضات املذ�ورة ٔ��اله ال جيب ٔ�ن حتجب عنا املطبات اليت 
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لسابع من ٔ�كتو�ر وما س�بقها وما تالها من جتتازها بالد� م�ذ انت�ا�ت ا
ٔ��داث ومواقف �شفت من �ة هشاشة املشهد احلزيب ببالد� و�ردد 

  .خنبه الرمسیة ٔ�و احلزبیة يف متثل قمي اخلیار ا�ميقراطي
كام �شفت من �ة �نیة عن اه�م مزتاید �تلف الف�ات ا�متعیة 

دميقراطیة حق�ق�ة، وهو ما  �لش�ٔن الس�یايس ؤ�ظهر تعطشها الك�ري لبناء
  .جيعلنا ندعو امجلیع �لوقوف �لتق�مي من ٔ��ل الفهم و�س��عاب

فهذه احملطة �لك ما ختللها من ٕاجيابیات وسلبیات، تعترب �لك ت�ٔ�ید 
مترینا دميقراطیا فارقا س�س�� التارخي وس�یرتك �ٓ�را �رزة �ىل مس�توى 

تعز�زه، وهو ما جيعلنا حنذر مما �نتقال ا�ميقراطي ا�ي یطمح املغرب ٕاىل 
قد تؤدي ٕالیه بعض املامرسات �ري املنضبطة من فقدان املواطن �لثقة يف 
املؤسسات الوطنیة واهزتاز الصورة اليت �كوهنا حول مساعي �رس�یخ دو� 

  .القانون واحلق واحلر�ت
ولعل ٔ�مه تعبري عن ذ� یربز يف تنايم دعوات العزوف عن املشاركة 

�عتبارها مشاركة شلكیة ال فائدة مهنا، مقابل دعوات الزنول الس�یاس�یة 
م�ارشة ٕاىل الشارع النزتاع احلقوق، وما یقع �الیا من حراك يف جمو�ة من 
املدن املغربیة یؤكد ما قلناه سابقا ونعید قو�، ونعید الت�ذ�ر مما قد یرتتب 

 . عنه من خماطر قد ت�ٔيت �ىل أ�خرض والیا�س
ٕاىل التفا�ل إالجيايب وإالنصات الصادق ٕاىل مطالب  �� فٕاننا ندعو

املواطنني و�بتعاد عن املس �كرامهتم وبذمهتم الوطنیة واع�د احلوار 
املسؤول والرصحي، �رب مقاربة وقائیة اس�رشاف�ة عوض املقاربة إالطفائیة، 
 اليت �البا ما تؤدي ٕاىل نتاجئ عكس�یة، فهؤالء املطالبون حبقوقهم، املطالبون

�لتمنیة مه ٕاخواننا، ومه ٔ�بناؤ� ومه من خمتلف م�اطق املغرب ال ميكن ٔ�ن 
تعامل معهم مبنطق إالقصاء، وٕامنا نتعامل معهم مبنطق احلوار ومبنطق 
�س�ت�ابة �لمطالب يف ٕاطار تعاقد واحض بني احلكومة وبني املواطنني يف 

�ة الربملانیة، هذه املدن، وهذا التعاقد ی��غي ٔ�ن �كون �اضعا لرقابة الق 
�اضعا لرقابة الربملانیني يف ٕاطار �ر�مج �منوي مرمق ب�ٔوقات حىت نطمنئ 
املواطنني ونطمنئ هذا احلراك ب�ٔن احلكومة �ادة يف مشاریعها، �ادة يف 
�منیهتا، وبغري هذه الطریقة نعتقد ٔ�ن املقارا�ت أ�خرى قد �زید الطني ب�، 

  .عوض ٔ�ن تعاجل املشلك
 بعودة الثقة �لمواطنني و�لمواطن يف مؤسساته الوطنیة فال مس�تق�ل ٕاال

من حكومة و�رملان ؤ�حزاب وهیئات م�تخبة حملیا وٕاقلميیا و�و�، وهو ما 
لن یمت ٕاال ٕاذا اكنت هذه املؤسسات تعرب بصدق عن �ٓما� و�ٓالمه، حتفظ 

  . حقوقه و�رام�ه
يف وما وا�به من حراك حلظة مفصلیة  2011لقد اكن ٕاقرار دس�تور 

التارخي احلدیث لبالد�، ح�ث نص �ىل مجمو�ة من املك�س�بات احلقوق�ة 
والس�یاس�یة ٔ�وقدت أ�مل يف نفوس املواطنني، ٕاال ٔ�ن بعض إالجراءات 
والقرارات أ��رية تعطي ٕاشارات سلبیة يف مدى �دیة دولتنا يف بناء 

  : مؤسسات احلق والقانون، ونذ�ر مهنا �ىل اخلصوص

 یة اليت طالت ش�باب احلراك يف ٕاقلمي احلس�مية؛�عتقاالت العشوائ  -

وكذ� م�ابعة وحمامكة �دد من الش�باب وفق قانون ماكحفة  -
إالرهاب، وهو ما �ت یعرف �ش�باب الفا�س بوك، مما دفع هؤالء الش�باب 
ٕاىل ا�خول يف صیغ نضالیة، وصلت �د خوضهم ٕارضاب مف�وح عن 

امهتم وصون الصورة الطعام، �� ندعو ٕاىل ٕاطالق رسا�م وحفظ �ر 
 احلقوق�ة لب��؛

وكذ� إالعفاءات اليت طالت �ددا �بريا من املوظفني وصل �ددمه  -
موظفا يف قطا�ات حكوم�ة خمتلفة، وخصوصا يف قطاع  140ٕاىل حوايل 

الرتبیة الوطنیة �س�ب ق�ا�اهتم الفكریة والس�یاس�یة دون س�ند قانوين 
الطي ا�هنايئ لهذا امللف  یربرها، وهنا ندعو احلكومة ٕاىل العمل �ىل

  .بتصحیح هذا الوضع

  �القة قانون املالیة �لرب�مج احلكويم والرب�مج �نت�ايب �لحزب: احملور الثاين
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ت��ايئ، ٕان مرشوع قانون املالیة احلايل هو مرشوع �اء يف ظرف اس� 

ف�الرمغ من �ون احلكومة السابقة يه من ٔ��دته ؤ�ودعته �لربملان، و�لرمغ 
من �ون الرب�مج احلكويم �اء الحقا �لیه، ٕاال ٔ�ننا �ٕالطالع �ىل ما 
یتضمنه من �رامج وٕاجراءات یتضح �لیا ٔ�ن أ�مر یتعلق، وكام ٔ�كد �ىل 

وكام شدد �ىل ذ� الس�ید رئ�س احلكومة �الل عرض الرب�مج احلكويم 
ذ� الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة يف خطابه مبناس�بة تقدمي هذا املرشوع، 

  . �نطالقة م��ددة لكن يف ٕاطار من �س�متراریة) یتعلق أ�مر(
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ومضنه مكون �حتاد الوطين �لشغل 

لبالد�، هيدف �ملغرب، �مثن رغبة احلكومة يف تطو�ر ا�منوذج التمنوي 
ت�ٔهیلها لتحق�ق الطموح، طموح ا�خول ٕاىل �دي ا�ول الصا�دة، وهو ما 

حتد�ت، ولعل ٔ��رزها �ا�ة املغرب ٕاىل حتق�ق معدالت  حيمت �لینا موا�ة
منو مرتفعة متكن من ام�صاص البطا� وٕا�داث حتسن نوعي و�ادل يف 

  . مس�توى ��ش الساكن
كن ٔ�ن یمت �رب ٔ�ربعة مر�كزات، ٕان ورش تطو�ر ا�منوذج التمنوي مي

  :ٔ�وردها حزب العدا� والتمنیة يف �ر�جمه �نت�ايب
، توطید �نتقال ٕاىل مصادر �دیدة �لمنو وتعز�ز تنافس�یة ٔ�وال

 �ق�صاد الوطين؛
، �مثني الرثوة ال�رشیة وصون �رامة املواطن لالس�ت�ابة لت�د�ت �نیا
 التمنیة؛

 عیة وا�الیة؛تعز�ز العدا� �ج� �لثا،
�كر�س احلاكمة اجلیدة �رب �رسیع إالصالح والرفع من قدرات  رابعا،

 .إالجناز
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جنده حيدد ٔ�ربع  2017و�لعودة ٕاىل مضامني مرشوع قانون مالیة 
  :ٔ�ولو�ت ذات �القة وثیقة هبذه املر�كزات ويه

ٔ�وال، �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع 
 وٕانعاش التصد�ر؛

 �نیا، تعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الوطين وٕانعاش �س��ر اخلاص؛
 �لثا، ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة؛

رابعا، تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة ومواص� اس�تعادة التواز�ت 
 .املا�رو اق�صادیة

املسطرة يف مرشوع قانون مالیة وهكذا فٕاننا نالحظ ٔ�ن أ�ولو�ت 
تتقاطع ٕاىل �د �بري مع املر�كزات أ�ربع اليت �رى يف فریق العدا�  2017

  .والتمنیة رضورة �ع�د �لهيا يف تطو�ر ا�منوذج التمنوي لبالد�

 مرشوع قانون املالیة واجلهویة املتقدمة: احملور الثالث
ن نفرد �لجهویة املتقدمة ال تفوتنا الفرصة يف ٕاطار هذه اللكمة دون �ٔ 

حمورا �اصا، �عتبار جملس�نا املوقر الفضاء الطبیعي ملناقشة هذا الورش، 
من ا�س�تور ٔ�عطاه حق أ�س�بق�ة يف م�اقشة  78خصوصا ؤ�ن الفصل 

  . مشاریع القوانني اخلاصة �مجلا�ات الرتابیة والتمنیة اجلهویة
 2017یة لس�نة وهكذا عند اس�تعراضنا ملضامني مرشوع قانون املال 

والو�ئق املصاح�ة �، جند ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة تعمتد يف جزء �بري من 
من % 64.7مواردها �ىل ما حتو� لها ا�و� ح�ث بلغت هذه أ��رية 

و�لنظر ٕاىل جحم %. 35.3مجموع املوارد، وتبقى املوارد ا�اتیة يف �دود 
 ٕاطار تزنیل اجلهویة �خ�صاصات اليت تضطلع هبا امجلا�ات الرتابیة يف

املتقدمة، مفن الرضوري توفري املوارد املالیة الالزمة ٕالجناح ما تعمتده من 
  . �رامج ومشاریع �منویة

ومن بني �قرتا�ات الرضوریة املتعلقة �جلانب املايل اليت مت الت�ٔ�ید 
 02بتارخي �لهيا يف الندوة الس�یاس�یة اليت نظمها فریق�ا مب�لس املس�شار�ن 

اجلهویة املتقدمة بني مضامني النصوص وٕا�راهات "حول  2017رسما
 :ما یيل" التزنیل

ٔ�وال، تفعیل صندوق التضامن بني اجلهات وصندوق الت�ٔهیل 
�ج�عي، مع اع�د معایري �اد� وم�صفة ومؤرشات موضوعیة �راعى فهيا 

ة ٔ�ساسا مس�توى التمنیة ال�رشیة والتجهزيات العموم�ة والب��ات التحتی
واملعدل العام �ل�شاط يف اجلهة، وذ� هبدف ضامن توزیع م�صف �لموارد 
واحلد من الفوارق اجلهویة وضامن اخلدمات أ�ساس�یة �ىل قدم املساواة 

 للك املواطنني واملواطنات؛
�نیا، إالرساع ٕ�صالح النظام اجلبايئ احمليل �رافعة لتمنیة املوارد ا�اتیة 

ن ��س�ام والت�ا�س مع النظام الرضیيب �لجام�ات الرتابیة، مع ضام
 الوطين؛

�لثا، التفكري يف س�بل �دیدة يف جمال ا�متویل اك�لجوء ٕاىل �قرتاض 

املتعلق �جلهات، مع م�ادرة  111.14من القانون التنظميي  190طبقا �لامدة 
ا�و� ٕاىل وضع خطوط ائ�نیة ام�یازیة لفائدة اجلهات، �اصة ت� اليت 

  ل �منیهتا عن املعدل الوطين؛یقل معد
ون�ساءل عن س�ب الت�ٔخر يف ٕاخراج املیثاق الوطين لالمتركز ا�ي 
یعد يف نظر فریق العدا� والتمنیة جحر الزاویة لضامن الت�س�یق أ��سب بني 

  .جماالت تد�ل ا�و� وامجلا�ات الرتابیة وحتق�ق �لتقائیة ب�هنا
ذا املیثاق ا�ي من املفرتض ٔ�ن وجيب الت�ٔ�ید يف هذا إالطار �ىل ٔ�ن ه

یؤطر يف �انب م�ه م�ادئ احلاكمة اليت جيب ٔ�ن ختضع � ممارسات ممثل 
السلطة املركزیة يف اجتاه تعز�ز و�كر�س م�طق التعاون بني السلطات 
الرتابیة واجلهات و�يق امجلا�ات الرتابیة ٕ�عامل م�طق الرقابة إالداریة القامئ 

ن يف ا�رتام �م ملبدٔ�ي التدبري احلر وربط ت�ٔمني تطبیق القانو�ىل 
  .املسؤولیة �حملاس�بة

  الظرف�ة �ق�صادیة الوطنیة وا�ولیة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

 السادة املس�شارون احملرتمون،
یصادف ظرف�ة دولیة مضطربة،  2017ٕان م�اقشة قانون املالیة لس�نة 

ترية و�سب م�فاوتة حسب یتواصل يف ظلها انتعاش �ق�صاد العاملي بو 
املناطق، مع اس�مترار ا�اطر املرتبطة �لتقلبات اجلیوس�یاس�یة والالاس�تقرار 
�ق�صادي و�ج�عي ا�ي یعرفه احملیط إالقلميي لبالد� �ىل اخلصوص، 
وكذا تداعیات خروج اململكة املت�دة من �حتاد أ�ورويب يف ٔ�عقاب 

  .2016یونیو  23اس�تف�اء 
ملعطیات احملینة ل�سب ا�منو �ق�صادي العاملي وأ�ورويب كام ٔ�ن ا

وكذ� ٔ�مه الرشاكء أ�ساس�یني الق�صاد� الوطين لن تت�اوز يف ٔ�حسن 
  .%3.5أ�حوال 

فهذا ا�منو �ق�صادي املطرد، سواء يف م�طقة الیورو ٔ�و �ىل مس�توى 
 يف 2.7، 1.2و 1.7يف �دود  بقيفر�سا ٔ�و �ىل مس�توى ٕاس�بانیا وا�ي 

ٔ�حسن أ�حوال �ل�س�بة ٕالس�بانیا �ىل الرمغ من ضعف هذه املعطیات 
إالقلميیة، ف�س�ل ب�ٔن املغرب متكن من احلفاظ �ىل �ح�یاطات اخلارج�ة 

ٔ�شهر من الواردات، كام جسلت مؤرشات  7يف مس�توى ٔ�زید من 
املبادالت اخلارج�ة املرتبطة بدینام�ة ا�منو حتس�نا ملموسا مبمت شهر یولیوز 

  :مهنا �ىل اخلصوص 2016

، +)%18(ارتفاع الصادرات املغربیة، سواء صنا�ة الس�یارات  -
، �س�ت��اء +)%5(، قطاع ال�س�یج واجل� +)%4,9(الطا�رات 

 .الفوسفاط ومش�تقاته نظرا أ�سواق العاملیة
 :كام �س�ل ٔ�یضا مؤرشات ٔ�خرى ذات الص� ومهنا

نطقة أ�ورو، حتسني حتویالت مغاربة العامل مع انتعاش معتدل مل  -
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 ملیار درمه؛ 96,34ح�ث وصلت ٕاىل �دود 

 .%1,3حتسن العائدات الس�یاح�ة �لس�یاح أ��انب �ز�دة قدرها  -
ويف قراءة �لتصنیفات ا�ولیة واملؤرشات �ق�صادیة الوطنیة �لوالیة 

تفيض ٕاىل التفاؤل خبصوص تبوء  2016و 2012السابقة بني  احلكوم�ة
ي مسارات بناء ا�منوذج التمنوي املغريب وحتسن املغرب مراتب اق�صادیة تقو 

ويف هذا إالطار �س�ل . نتاجئه الرمقیة �ىل مس�توى أ�داء �ق�صادي
  : وٕ�جيابیة

 اخنفاض جعز املزيانیة؛ -

 �راجع جعز احلساب اجلاري؛ -

 تطور �س��ر أ�ج�يب؛ -

 ٪؛2,2اس�تقرار جعز احلساب اجلاري ملزيان أ�داءات يف �دود  -

ملیار درمه ٕاىل  188,3و�ت �س��ر العمويم من م�لغانتقال مس�ت -
  .2016و 2012ملیار درمه ما بني س�يت  189م�لغ 

و�� فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نعترب ال�سب املس�هتدفة من �الل 
واملمتث� يف فرضیات معدل منو �لناجت ا�ا�يل  2017مرشوع قانون املالیة لـ 

من الناجت ا�ا�يل  %3یص جعز املزيانیة ٕاىل، وتقل %4.5اخلام ب�س�بة 
�س�با واقعیة قاب� �لتحق�ق وقاب�  %7.1اخلام، و�س�بة التضخم يف �دود 

  .كذ� �لمراق�ة الربملانیة
ومن مت الس�ید الوز�ر، السادة الوزراء، الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن، فٕانه يف جمال �س��ر العمويم واملقاو� الوطنیة، �س�ل 

  .رة التوزیع ا�ايل لالس��ر العمويم مبا حيقق نو�ا من التاكفؤرضو
�س�ل كذ� �شجیع املقاوالت مع رضورة احلفاظ �ىل حقوق الشغی� 
املغربیة وكذ� نطالب بف�ح احلوار �ج�عي و�كون مسار �لحوار 
�ج�عي القادر �ىل ٔ�ن �س�تجیب �مو�ة من امللفات املطرو�ة �ىل 

  ..ارمائدة احلو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :عبد إالاله احللوطي الس�یداملس�شار 
فٕاننا ٕاذ �ساند هذه احلكومة فٕاننا نعلن لها �ىل ٔ�ننا س��قى  ،و�لتايل

كذ� قامئني مبهمتنا الرقابیة يف ٕاطار ا�ور ا�ي خيصصه لنا ا�س�تور 
  .املغريب

  .وشكرا لمك، والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق احلريك فلیتفضل مشكورا

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ��س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٕ�مس الفریق احلريك، ٕالبداء م�ظور� ملرشوع 
انون املايل املعروض �ىل جملس�نا املوقر، هذا املنظور املس�متد من الق

س�نة �ىل م�الدها، ٔ�ن  60مدرس��ا احلر�یة اليت تعلمنا فهيا، و�ىل مدى 
املاكن الطبیعي للك ٕاصالح وتغیري هو حتت سقف املؤسسات، ؤ�ن 
املواطنة احلقة ال �كمتل ٕاال �لوطنیة الصادقة، يف تنامغ وثیق بني أ�من 

الكرامة، واقرتان حقوق ا�متع حبقوق الفرد، وفوقهام وق�لهام حقوق الوطن، و 
  .بثوابته ومقدساته

تلمك ق�ا�اتنا، �ٔ�مس والیوم و�دا، ال ليشء ٕاال ٔ�ننا من �راب هذا 
الوطن العظمي، وفكر� من اصالته العریقة اليت مل �س�تلهمها ال من الرشق 

  .نا ال تق�ل التلونوال الغرب، لهذا مفواقف�ا واخ�یارات 
نعم حنن حركة شعبیة �لك ما حتم� اللكمة من معىن، مل ولن �شرتط 
موقعا خلدمة الوطن، س�باقون، والتارخي شاهد �لینا، اىل ٕاقرار التعددیة 
الس�یاس�یة وا�لغویة والثقاف�ة وٕارساء احلر�ت العامة، وا�فاع عن القرى 

رت ٔ�فاكر� خ�ارات والبوادي واجلهویة �ىل مدى عقود، اىل ٔ�ن صا
اسرتاتیجیة �هتافت �لهيا حىت ا��ن اكنوا وٕاىل وقت قریب، �سعون 

�لحفر حتت �دار املؤسسات، وما اكن هلم ذ� ولن �كون ٔ�ن " فاشلني"
  .تالمح الشعب والعرش ٔ�قوى من لك م�اورة ٔ�و مساومة ٔ�و ابزتاز

  :حرضات الس�یدات والسادة
عیات، ل�س الهدف م�ه �دمة ٕان ٕارصار� �ىل التذكري هبذه املرج 

احلزبیة الضیقة، ولكن هدف�ا من ذ� هو ٔ�ن نذ�ر من الزال حيتاج اىل 
ذ�، ٔ�ن إالس�ت��اء وا�متیزي املغريب الراخس م�ذ عقود، صار الیوم قا�دة 
وحمط ٕاجامع وطين، ؤ�ن بالد� بتالمح ملكها وشعهبا، لن �كون ابدا يف 

صاحلة بصوت الق�ابل وراحئة خریطة شعوب ٕاس��دلت لغة احلوار وامل
البارود، وبذلت املؤسسات �كهوف إالرهاب والتطرف، �ٓملني بصدق ٔ�ن 
ختتار هذه الشعوب لغة التوافق وبناء الو�دة الوطنیة، والتعا�ش بني 

  .مكو�هتا وثقافاهتا، س��ال �لخروج من حمنهتا املؤملة
  الس�ید الرئ�س،

ا�لیة الصلبة، قاومت بالد� هبذه الروح الوطنیة الصادقة، وجبهبتنا ا�
وس�تقاوم لك املؤامرات اخلارج�ة، ؤ��دهيا ا�ا�لیة املسخرة، ٔ�و اليت 

  .اخ�ارت الس�با�ة ضد التیار الوطين اجلارف
نعم ندرك ج�دا ٔ�ن ٔ�مام بالد� حتد�ت �برية، يف جمال حتصني 

وٕاقرار ا�ميقراطیة، واس��صال ٔ�س�باب الفقر والهشاشة �ج�عیة وا�الیة، 
إالنصاف �ج�عي واجلهوي واحمليل، ولكن من �ري املق�ول ٔ�ن �كون هذه 
احلقوق املرشو�ة والواجب حتق�قها، شام�ة لٕالساءة �لوطن، ولو�دته 
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ورموزه ومؤسساته وثوابته، وال مطیة ل�سف الطموح امجلاعي لاكفة املغاربة 
�ي ظل وال �زال ا��ن حضوا ب�ٔروا�م من ٔ��ل بناء هذا الوطن املو�د، ا

م�ارة �لتعا�ش وال�سامح، یتلكم مبختلف ا�لغات، و�رفع ف�ه لكمة هللا ب�ٔلسن 
لك ا���ت، وت�زج ف�ه خمتلف الق�ائل وإالث��ات، وطن مل یعرف �ىل 
مدى �رخيه العریق �ري امللك�ة نظاما، وإالسالم الس�ين الوسطي واملعتدل 

من الرو� لاكفة املواطنني دینا، يف ظل ٕامارة املؤم�ني، صامم ا�ٔ 
  .واملواطنات

نعم، الس�ید الرئ�س، ال ميك�نا يف الفریق احلريك، ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيا� 
مع لك حراك ٕاج�عي مرشوع يف مطالبه، داعیني احلكومة واملؤسسات 
العموم�ة، وامجلا�ات الرتابیة والهیئات النقابیة، وا�متع املدين ولك الفا�لني 

، اىل لعب دورها �وسائط مؤسساتیة �لت�ٔطري، وٕاطالق �رامج �ق�صادیني
�منویة تت�اوب معلیا مع ٕانتظارات وتطلعات املواطنني، بغیة �رمجة احلراك 

�ج�عي اىل حراك مؤسسايت، ويف نفس الوقت، ال ميك�نا كذ� ٕاال ٔ�ن 
ن��رص �و� احلق والقانون، وملرشوعیة احلقوق، املقرونة �رشعیة 

  .ت والقانوناملؤسسا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، ف�حن الیوم �ىل مسافة ما یقرب �امني �ىل 
إالطالق الفعيل لورش اجلهویة املوسعة، مبا تعرفه طبعا مرا�ل الت�ٔس�س 

�ر ب��ة من تعرث، �اصة يف س�یاق م�ل هذا الورش ا�ي هيدف اىل تطو 
ا�و�، وٕا�ادة توزیع بوص� التمنیة بني املركز واجلهات، ف�طلعنا الیوم ٔ�ن 
�كون الس�یاسة املالیة �لحكومة وما �رتبط هبا من س�یاسات معوم�ة، س��ال 
لتفعیل هذا اخلیار اجلهوي، من �الل توزیع م�صف �لرثوة، ومتكني الفا�ل 

یتفا�ل مع ا�ینام�ة �ج�عیة اجلهوي واحمليل من �ٓلیات قانونیة وتنظميیة ل 
اليت تعرفها اجلهات، ومد�ل ذ� هو ٕاقرار م�ثاق �دم ا�متركز، بغیة نقل 
القرار إالداري اىل مس�تعملیه �و� وحملیا، وذ� رهني مبدى قدرة الفا�ل 
احلكويم املركزي �ىل التنازل عن ثقافة ٕادارة الش�ٔن اجلهوي واحمليل عن 

�س �دوال ر�ضیا قابال �لرضب والقسمة، ولكن بعد، �لام ٔ�ن إالصالح ل 
هو سالسل م�الحقة ومرتابطة، وهو فعل م�داين، ومعا�شة یوم�ة 

  .ٕالنتظارات املواطنني، ول�س لو�ة تدار من ماكتب مك�فة
البناء اجلهوي املتقدم ا�ي نتطلع ٕالیه، الس�ید الرئ�س، هو ٔ�یضا احلل 

مغربیة ٔ�قا�مينا اجلنوبیة، معزت�ن أ�و�د والوح�د حلسم الزناع املف�عل حول 
��منوذج التمنوي اجلهوي ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا وایده، وا�ي یعترب �ري جواب �ىل م�اورات خصوم و�دتنا 
الرتابیة، ولك احلاقد�ن �ىل ا�منوذج ا�ميقراطي واحلقويق املمزي لبالد� ٕاقلميیا 

حير�هم نقول، اتقوا هللا يف ٔ�موال شعبمك فهو يف ٔ�مس  ودولیا، وهلم وملن
احلا�ة ٕا�هيا بذل سعیمك، فاشلني، �مع �یان ومهي ٔ�حضى مالذا لٕالرهاب 

  .وا�هتریب، ومل��ٔ �لمتطرفني وصناع املوت يف م�طقة السا�ل والصحراء
ويف هذا إالطار ال �سعنا مرة ٔ�خرى ٕاال ٔ�ن �ش�ید �لتضحیات واجلهود 

ات املسل�ة امللك�ة، ور�ال ا�رك املليك وأ�من الوطين اجلبارة �لقو 
والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة وإالدارة الرتابیة، يف س��ل ا�فاع عن 
حوزة الوطن، وحفض ٔ�من وممتلاكت املواطنني، داعیني احلكومة اىل مزید 

  .من العنایة ب�ٔوضاعهم املهنیة و�ج�عیة
  الس�ید الرئ�س،
حن م�خرطون وم�فا�لون ٕاجيا� مع أ�هداف املسطرة لهذا �لك ت�ٔ�ید ف�

املرشوع، والرام�ة اىل ٕاضفاء دینام�ة �دیدة �ىل �ق�صاد الوطين، 
وتفعیل إالصالح التدرجيي �لمنظومة اجلبائیة، واملراهنة �ىل دمع املقاو� 
و�مثني إالس��ر العمويم، يف ٕاطار رؤیة ٕاج�عیة �س�هتدف احلد من 

  .بتوقعات ومؤرشات م�فائ� الهشاشة،
مكعدل  4.5%ولكن بعیدا عن اجلدل حول هذه الفرضیات واحملددة يف 

، ومعدل التضخم يف �دود 3%ا�منو وحرص �س�بة العجز املتوقعة يف 
، فٕان مصداق�ة هذه التوقعات تقاس مبدى ٕانعاكسها �ىل احلیاة %1.7

قدرهتا �ىل �لق الیوم�ة �لمواطنني، وب�ٔ�رها �ق�صادي و�ج�عي، و 
دینام�ة ٕاق�صادیة تنعش املقاو� الوطنیة، ومتكن من توس�یع قا�دة 
ال�شغیل، �لام ٔ�ن سقف هذه الفرضیات ال یف�ح هذا أ�فق �ىل ٕاعتبار ٔ�ن 
خفض البطا� بنقطتني، �ىل س��ل املثال، یتطلب، حسب �رباء، �س�بة 

  . 7%منو يف �دود
  الس�ید الرئ�س،

احلكومة مواص� تفعیل احملراكت أ�ساس�یة  ال ميكن ٕاال ٔ�ن �مثن عزم
لٕالق�صاد الوطين، واملمتث� يف إالس��ر ويف الب��ات التحتیة وأ�شغال 
العموم�ة، واملهن العاملیة، ودمع ا�ططات القطاعیة �سرتاتیجیة، واليت 

  .نعتقد الیوم ٔ�ن تق�ميها وتقوميها ٔ�صبح رضور� بعد نضج التجربة
ن املقاو� يه رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة ومن �انب �ٓخر و�ٔ 

و�ج�عیة، وٕاذ �س�ل �ركزي املرشوع يف ٔ�هدافه �ىل دمعها ٕ�جراءات 
حتفزيیة، فٕاننا يف الفریق احلريك نعتقد ٔ�ن ا�هود املبذول ٕالنعاش �امل 
املقاوالت مبختلف ٔ�صنافها �اصة املتوسطة والصغرى یظل حمدودا، ففضال 

لرضیيب املفروض �لهيا، وحمدودیة إالع�دات ا�صصة لٕالس��ر �ىل الثقل ا
العمويم، وتعقد املساطر والقوانني املؤطر �لصفقات العموم�ة، وصعوبة 
الولوج اىل ا�متویل، فٕان الوضعیة �زداد صعوبة يف ظل �رامك املت�ٔخرات 
املس�تحقة �لمقاوالت، وال�طل يف اسرت�اع م�الغ الرضیبة �ىل القمية 
املضافة، �هیك عن �دم تنف�ذ أ�حاكم ا�هنائیة الصادرة لفائدة املقاوالت 
وكذا أ�ش�اص ضد ا�و�، وهبذا اخلصوص �مثن التفا�ل إالجيايب �لحكومة 

مكرر من  8مع مطلب مجیع  فرق ومجمو�ات جملس�نا املوقر حبدف املادة 
لص من تنف�ذ هذا املرشوع، واليت اكنت �ريم اىل فسح ا�ال ٕالماكنیة ا�مت

من ا�س�تور، �لام ٔ�ن  126هذه أ�حاكم، مما یعترب مسا ب�ٔحاكم الفصل 
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  .املاكن الطبیعي ملثل هذه إالجراءات هو املسطرة املدنیة
ويف نفس الس�یاق البد ٔ�ن نعید إالشارة مرة ٔ�خرى، اىل ما ميث� 
إالق�طاع من املنبع حتت �ب إالشعار لغري احلا�ز من ت�ٔثري سليب �ىل 

ملقاوالت، وأ�ش�اص الطبیعیني، وا�ورة �ق�صادیة، وهو ما یتطلب ا
تعدیال يف مدونة حتصیل ا�یون واملسطرة املدنیة، مبنظور حيمي حقوق 
ا�و�، وال یؤ�ر سلبا �ىل املقاوالت وأ�ش�اص، كام نؤكد يف هذا ا�ال 

يف  �ىل ٔ�ن دمع املقاوالت یق�يض رضورة العمل �ىل تقلیص �ٓ�ال أ�داء
الصفقات العموم�ة، وٕاعامل م�دٔ� الفائدة �ىل املت�ٔخرات املس�تحقة �ىل 

  .ا�و� معال مببدٔ� املعام� �ملثل
كام نود ٔ�ن نثري يف هذا الس�یاق مدى ٕاخنراط املؤسسات العموم�ة يف 
�دمة التمنیة �ق�صادیة وإالج�عیة، فضال عن ٕاسرتاتیجیة احلكومة 

تمنوي، ٕاسوة ��هود احلكويم امللموس يف ملف لتطو�ر حاكمهتا ومفعولها ال 

احلسا�ت اخلصوصیة، وعزم احلكومة املوصول �ىل ٕاضفاء مزید من 
  . الشفاف�ة �ىل ٔ�مالك ا�و�

ويف هذا إالطار البد من ت�ين س�یاسة واحضة، �سامه يف توفري وجتهزي 
ٔ�رايض املناطق الصناعیة ب�ٔسعار حتفزيیة، اىل �انب معاجلة ٕاشاكلیة 
أ�رايض الساللیة مبا یعزز قميهتا، ویدجمها يف ا�ورة إالس��ریة، مع ضامن 

  .مصاحل ذوي احلقوق
  الس�ید الرئ�س،

يف �ال الس�یاسة �ج�عیة، ال ميك�نا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �س�ل 
تفا�لنا �جيايب مع �جراءات احلكوم�ة املت�ذة يف جمال تعز�ز التاكفل 

عیني، من �الل �لق صنادیق �ع�دات �مة، مو�ة وال�سك �ج�
لٔ�رامل واملطلقات، مع رضورة اختاذ اجراءات لفائدة ذوي �ح�یا�ات 
اخلاصة، م�طلعني ٕاىل ٔ�ن �ربط احلكومة توزیع هذه �ع�دات بدراسة 
دق�قة حول الف�ات املس�تحقة، وحتدید خریطة واحضة املعامل �لفقر، ضام� 

  .ة، و�نصاف و�س�تحقاقملبادئ الشفاف�
ويف هذا الس�یاق، وٕاذ �مثن اجلهود القطاعیة املبذو�، والربامج املسطرة 
يف جمال الرتبیة والتكو�ن، رمغ جحم ��راهات والت�د�ت املطرو�ة �ىل 
القطاع، فٕاننا �س�ل دمعنا لتو�ه الوزارة الوصیة الهادف ٕاىل بلورة ؤ�جرٔ�ة 

دف الرفع من جودة العرض املدريس، خمطط �اص �لتعلمي القروي، هب
وتوفري الب��ات املوازیة ل�شجیع ا�متدرس، وهو خمطط نتطلع ٕاىل ٔ�ن تنخرط 
ف�ه خمتلف القطا�ات املعنیة، وكذا امجلا�ات الرتابیة ٕالجياد �لول لب��ات 
إالیواء والنقل املدريس، وت�ٔهیل املدارس، وذ� يف ٕاطار نقل 

  .�الع�دات الالزمة �خ�صاصات ٕاىل اجلهات مرفوقة
وبنفس املنظور، نتطلع، الس�ید الرئ�س، ٕاىل بلورة م�ثاق وطين 
�لص�ة، یقدم �لول ٕالشاكلیة املوارد ال�رشیة وضامن جودة اخلدمات 
الصحیة، وتوفري ب��ات �س�شفاء �رهان، مس�شفى �امعي يف �امصة لك 

صحیح ٕاىل �انب مراجعة نظام الرام�د، وت . �ة من �ات اململكة

�خ�الالت والتعق�دات اليت حتول دون بلوغ ٔ�هدافه الن���، ح�ث مل یعد 
مق�وال ٔ�ن �رى مشاهد �ساء ی�ن يف ٔ�بواب املس�شف�ات، ويف أ�زقة، 

  .وینقلن �ىل ا�واب �لبحث عن مركز حصي، ٕان و�د
مع العمل �ىل جعل بطاقة الرام�د م�ل بطاقة التعریف الوطنیة، �سمح 

  .الج يف لك م�اطق املغربحلاملها �لع
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

من زاویة ٔ�خرى، ال ميك�نا يف احلركة الشعبیة ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيا� مع 
ت�ٔطري مضامني املرشوع �ملرجعیات والثوابت ا�س�توریة �لمملكة، 

ة ا�اعیة اىل اع�د مس�تحرض�ن يف هذا الصدد التوجهيات امللك�ة السام�
الس�تكامل �رسانة القوانني التنظميیة املنصوص �لهيا يف  جيايبالتوافق االٕ 

ا�س�تور، ويف صدارهتا التعجیل ٕ�خراج مرشوع القانون التنظميي لرتس�مي 
  . أ�مازیغیة، مبا حيصن املك�س�بات

كام ن��ظر من احلكومة العمل �ىل اع�د املقاربة ال�شار�یة يف بلورة 
  . فة املغربیةالنص املنظم �لم�لس الوطين �لغات والثقا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٔ�ما خبصوص احملور املتعلق �ٕالصالح املؤسسايت وإالداري وتطو�ر 
احلاكمة، فٕاننا ٕاذا �متن مضامني هذا احملور، فٕاننا �س�ل تطلعنا ٕاىل ٕایالء 
املاكنة الالئقة �لربملان مب�لس�یه، �ىل اعتبار ٔ�ن املؤسسة ال�رشیعیة يه 

ة التنف�ذیة يف جمال تزنیل مق�ضیات ا�س�تور، رشیك اسرتاتیجي �لسلط
وصیا�ة الربامج التمنویة يف خمتلف ا�االت، مس�تحرض�ن املاكنة ا�س�توریة 
�لربملان واليت عززها ا�س�تور، ٕان �ىل مس�توى الرقابة، ٔ�و ال�رشیع، ٔ�و يف 
ا�ال ا�بلومايس، وختطیط التمنیة اجلهویة والوطنیة، مع ا�عوة ٕاىل دمع 

اتیجیة معل جملس املس�شار�ن يف صیغته ا�س�توریة اجلدیدة، �عتباره اسرت 
صو� �لجهات، وم�ربا �لحساس�یات املهنیة والقطاعیة املنت�ة، وٕاطارا جلیل 

  .�دید من ا�بلوماس�یة املوازیة
فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل رضورة متتیع الربملان  ،ويف هذا إالطار

لق ٔ�سايس لفصل السلط، ٕاذ مل یعد مق�وال �س�تقال� املايل وإالداري، مكنط
ٔ�ن یظل الربملان يف العهد ا�س�توري اجلدید �رفع مزيان��ه ٕاىل السلطة 

  . التنف�ذیة �لحسم فهيا، وهو احلارس أ�مني �ىل مراق�هتا و�رشیع مزيان�هتا
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
رتبطة هبذا املرشوع، جبوانبه املالیة كثرية يه ��شغاالت امل

والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، ولكن س�نك�في هبذا القدر، 
م�طلعني ٕاىل ٔ�ن ن �كون مرشوع مزيانیة الس�نة املق�� ٕاطارا جلیل �دید 

  .من القوانني املالیة طبقا ٔ�حاكم القانون التنظميي �لاملیة يف �لته اجلدیدة
مجیعا ملا ف�ه �ري �لوطن واملواطنني حتت الق�ادة الرش�یدة  وفق�ا هللا

  .جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
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 .شكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا، ممتاز �دا، ج�يت مع الوقت هو هذاك

  .ر، فلیتفضل مشكورااللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرا

 :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

 الس�ید الرئ�س،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  .احلضور الكرمي
 ٕاخواين، والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 
، كام �2017رمس س�نة  73.16مق اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة ر

وافق �لیه جملس النواب، دا�ل جملس�نا املوقر، وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن 
ٔ��دد هتنئة فریق�ا لت�دید الثقة امللك�ة يف الس�ید الوز�ر محمد بوسعید 
ملواص� إالرشاف �ىل تدبري قطاع �ق�صاد واملالیة من ٔ��ل تعز�ز ٔ�وراش 

، ا�ي بدٔ�ته احلكومات السابقة، مشددا �ىل إالصالح املايل و�ق�صادي
رضورة تظافر اكفة �ود الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٕالجناح 
معلنا ال�رشیعي و�رتقاء مبس�توى النقاش الهادف واملسؤول دا�ل هذا 
ا�لس املوقر، مؤكدا ٔ�ن مسؤولی��ا �برية مكمثلني لٔ�مة لك من موقعه 

لنا الربملاين ؤ�خص ���ر هنا، مرشوع قانون املالیة، �لمسامهة يف تطو�ر مع 
شا�را �لحكومة تفا�لها إالجيايب مع تعدیالت الربملان مب�لس�یه، ح�ث مت 

تعدیل مقرت�ا من طرف  390تعدیل من ٔ�صل ٔ�زید من 84ٕاد�ال ٔ�كرث من 
  .اكفة الفرق وا�مو�ات الربملانیة ٔ��لبیة ومعارضة

املرشوع ومالءم�ه مع النفقات اليت  ويه تعدیالت هتدف ٕاىل جتوید
�اءت هبا الهندسة احلكوم�ة اجلدیدة واليت متاشت مع املراس�مي التطبیق�ة 
اليت صادقت �لهيا احلكومة لت�دید مسؤولیة لك وز�ر ولك اكتب دو� 
�ىل القطاع ا�ي �رشف �لیه، مش�یدا هبذا التفا�ل إالجيايب �لحكومة، 

من  77صاد واملالیة ولو مرة وا�دة �لفصل ح�ث مل یل��ٔ الس�ید وز�ر �ق�
  .ا�س�تور، وهو ما یعزز املبادرة ال�رشیعیة �لربملان

  الس�ید الرئ�س،
ق�ل اخلوض يف م�اقشة مضمون هذا املرشوع ا�ي ٔ�عتربه مرشو�ا 
اس�ت��ائیا �م�یاز، ٔ�ؤكد ٔ�نه �اء من ٔ��ل بلورة رؤیة �ال� امل� السدیدة 

ملكة املغربیة ٕاىل مصاف ا�ول الصا�دة �رب صون والرام�ة ٕاىل �رتقاء �مل
�رامة املواطن وجع� يف صلب إالصال�ات الس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة املاضیة فهيا بالد� �لك ثقة، مس�تحرض�ن معمك ٔ��رز الس�یاقات 

  .اليت �اء يف ٕاطارها هذا املرشوع
الس�ید وز�ر ال بد ٔ�ن ننوه يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ��رتام 

�ق�صاد واملالیة ��س�تور و�لقانون التنظميي �لاملیة، بوضع هذا املرشوع يف 
�ٓ�ا� ا�س�توریة والقانونیة م�ارشة، بعد ٔ�ن �از موافقة ا�لس الوزاري، 
وهو املرشوع ا�ي بقي يف جملس�نا املوقر مدة زادت عن س�تة ٔ�شهر اكنت 

روف ت�ٔ�ري �شك�ل مرتبطة ٔ�ساسا بظروف �نت�ا�ت من �ة وظ
 .احلكومة من �ة ٔ�خرى

  الس�ید الرئ�س،
�ىل مس�توى �س�تحقاقات �نت�ابیة ال�رشیعیة أ��رية ونتاجئها اليت 
نوهت هبا اكفة أ�حزاب الس�یاس�یة الوطنیة، واليت ٔ�فرزت لنا هذه أ��لبیة 
وهذه احلكومة اليت اعترب�ها يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار حكومة قویة 

�سجمة، ح�ث تفا�لنا مع نتاجئها يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار وم 
�شلك م�سارع بعد ٔ�ن قدم رئ�س�نا صالح ا��ن مزوار اس�تقالته من رئاسة 
احلزب وانت�اب أ�خ عز�ز ٔ�خ�وش رئ�سا �دیدا �لحزب يف مؤمتر 
اس�ت��ايئ اكن مشهودا، اس�تجمعنا ف�ه لك كفاءاتنا وطاقاتنا لبلورة مرشوع 

رئ�س اجلدید �لمسامهة يف تعز�ز مرشوعنا ا�ميقراطي الصا�د، ا�هت�ى أ�خ ال
ب��ظمي املؤمتر السادس �جلدیدة ا�ي اكن مؤمترا �رخيیا �حجا �لك املقای�س 

 .ٔ�سس ملسار �دید �لحزب
  الس�ید الرئ�س،

هذا املرشوع ا�ميقراطي الوا�د، ا�ي متيض ف�ه بالد� �لك ثقة، 
لك القوى الوطنیة اجلادة �اء ن���ة �لحراك وا�ي �سامه يف تعز�زه 

، واليت تفا�ل معها الرٔ�ي 2011و��ینام�ة اليت ٔ�فرزهتا مس�ت�دات دس�تور 
العام، �لقت نقاشا معوم�ا وقانونیا ودس�تور� واسعا، �اصة بعد ست 
س�نوات من التزنیل، ح�ث مرر� �م��ان �ٓخر یتعلق أ�مر بتعرث 

�لق بدوره نقاشا معوم�ا واسعا،  مشاورات �شك�ل احلكومة، وا�ي
  .تفا�لنا معه ٔ�حزاب وفعالیات لك من موقعه

من ا�س�تور،  47ٕان هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي جعل اللك یفرس الفصل 
حسب تصوره وق�ا�اته، ومل حيسم ف�ه سوى تد�ل �ال� امل� حفظه 
هللا من موقعه ��امك ��س�تور، و�لمؤسسات، ا�ي �ني خشصیة �نیة من 
حزب العدا� والتمنیة، وهو ا�كتور سعد ا��ن الع�ين رئ�سا �لحكومة، 

  .وا�ي توفق�ا معه، و� امحلد، يف �شك�ل هذه احلكومة
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�ندمع هذه احلكومة ٕاىل ا�هنایة، 
وس�ش�تغل مع اكفة مكو�هتا �لك ثقة وحامس م�فا�لني معها �شلك ٕاجيايب 

ساس ٔ�ن الثقة، وحتمل املسؤولیة، واجلدیة يف العمل، يه عنوان �ىل �ٔ 
معلنا وعنوان املر�� املق��، نتقامس فهيا مع رشاكئنا �لو ومر التدبري 

  .احلكويم
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ا�ٓ�ر النامجة عن ت�ٔخر املصادقة �ىل مرشوع قانون املالیة، واليت 
نا، �ٓ�را م�الغ فهيا، وتف�قد ٕاىل متت ٕا�رهتا من طرف البعض، تبقى �ل�س�بة ل 

املوضوعیة، وال �س��د ٕاىل ٔ�ي معیار �لمي دق�ق وال �ىل ٔ�ي نتاجئ ق�اس 
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أ��ر، مس��دة �ىل مهنجیة �لمیة واق�صادیة دق�قة، فعىل �الف ذ� 
قامت احلكومة �الل هذه الفرتة الفاص�، �ع�د خمتلف إالجراءات 

ا يف هذه الظروف �س�ت��ائیة �ىل توفري القانونیة والتنظميیة املنصوص �لهي
اكفة إالماكنیات املادیة ليك تواصل خمتلف إالدارات واملؤسسات العموم�ة 
معلها �شلك �ادي، مبا فهيا الشق املرتبط ب�ٔداء ما مت ٕاجنازه من اس��ر 
ح�ث مت ف�ح �ع�دات واس�ت�الص النفقات وفق املق�ضیات القانونیة 

انون التنظميي �لاملیة، ا�ي یبقى �ل�س�بة لنا يف فریق املؤطرة مبق�ىض الق
التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاجنازا �رشیعیا �ام وثورة هادئة لتحسني ٔ�داء مالی��ا 

من نفقات �س��ر عند  %75العموم�ة، ولعل �س�بة إالجناز احملددة يف 
 - يف نظر�  - ، واملعلنة يف عرضمك الس�ید الوز�ر تبقى 2016هنایة س�نة 

  .�س�بة ق�اس�یة مقارنة مع سابقاهتا يف الس�نوات املالیة املاضیة
  الس�ید الرئ�س،

یعترب مرشوع قانون املالیة ا�ٓلیة أ�وىل لتنف�ذ الرب�مج احلكويم، ولعل 
حرص احلكومة �ىل �دم حسب هذا املرشوع من ٔ��ل تعدیل بعض 

ممك وتقد�رمك مق�ضیاته مبا یلزم دا�ل املؤسسة الربملانیة لهو دلیل �ىل اه�
لعمل املؤسسة الربملانیة مب�لس�هيا، ويه نقطة حتسب �لحكومة مش�یدا 
�نف�ا�ا �ىل الربملان مب�لس�یه م�وهني يف هذا إالطار بعمل زمالئنا ا��ن 
معلوا �ىل ٕاد�ال �دد ق�ايس من التعدیالت �ىل هذا املرشوع من ٔ��ل 

�ي ٔ�د�ل بدوره جتویده، وهو أ�مر ا�ي ینطبق كذ� �ىل جملس�نا ا
�ددا �بريا من التعدیالت �ىل هذا املرشوع ا�ي س�یعود ٕاىل جملس 

  .النواب يف ٕاطار قراءة �نیة
ٕان هذا املرشوع ٕاذن س�س�متر يف مواص� إالصال�ات وس�یعمل �ىل 
جتس�یدها �ىل ٔ�رض الواقع، بدءا �ٕالصال�ات الس�یاس�یة وا�س�توریة، 

، ومواص� ٕاجناز أ�وراش الكربى، واس�تعادة التواز�ت املا�رو اق�صادیة
وٕا�ادة هیلكة الب��ات التحتیة، و��ك�اب �ىل ٕاجناز س�یاسات معوم�ة 
�دیدة ملعاجلة خمتلف مظاهر اخلصاص �ج�عي، وا�هتاءا بتقلیص 
الفوارق �ج�عیة من ٔ��ل رحب حتد�ت املس�تق�ل يف س�یاق دا�يل 

  .اليت ت��ظر� مجیعا و�ار� م�قلب ومضطرب، لرحب معركة التمنیة،
�رى فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن الرهان الیوم هو رحب هذه 
املعركة، فعدو� املشرتك هو الفقر ويه الهشاشة مبظاهرها املتعددة، ؤ�ن 
�الق�نا �ملشرتك ف� بی��ا، يه �القة مقدسة م�نیة �ىل التقد�ر و��رتام 

زاب الوطنیة اجلادة يه مسافة لثوابت أ�مة، ومسافاتنا مع خمتلف أ�ح
  .وا�دة

لن �كون حمر�ني ٕاذا ما نوهنا مبجهودا�مك اجلبارة اليت مقمت هبا الس�ید 
وز�ر ٕالر�اع العاف�ة �لاملیة العموم�ة، م�ذ ٔ�ن تق�مت مسؤولیة تدبري هذا 
القطاع يف نصف والیة احلكومة السابقة، واللك �ىل �مل �ٔ�زمة اخلانقة 

انیة ا�و� �ٓنذاك، بفعل الوضع الس�یايس �لحكومة، اليت �انت مهنا مزي 
وبفعل كذ� ثقل حتمالت املقاصة �ىل النفقات يف غیاب بدائل موضوعیة 

اق�صادیة بعد -تعمل من �ة �ىل �س�تعادة التدرجيیة �لتواز�ت املا�رو
، ٕاال ٔ�ننا يف %3ٕاىل ٔ�ن وصل الیوم ٕاىل  %7.3تقلیص جعز املزيانیة من 

ن هذه التواز�ت حمفوفة مبجمو�ة من ا�اطر بفعل بطء تعايف فریق�ا �رى �ٔ 
الظرف�ة �ق�صادیة ا�ولیة، وتقلبات ٔ�سعار الطاقة، ؤ�عباء تزنیل 
إالصال�ات الكربى، وٕاجناز أ�وراش املهیلكة، �� فٕان هذه الظرف�ة 
فرضت �لینا كفرقاء س�یاس�یني طرح العدید من أ�س�ئ� املوضوعیة، هل 

�ق�صادیة صائبة و�جعة؟ ولو ٔ�ن النتاجئ احملققة الیوم تبقى  اخ�یاراتنا
ٕاجيابیة �رب �ىل جزء مهنا هذا املرشوع، ح�ث اخنفض العجز ٕاىل �دود 

  .%4,5، وارتفعت تقد�رات �س�بة ا�منو ل�س�تقر يف �دود 3%
نتاجئ �مة �دا تعرب عن جشا�ة وجرٔ�ة احلكومة يف معاجلة خمتلف 

صادیة، �رب إالجراءات املالیة و�ق�صادیة املعمتدة، اق�-�خ�الالت املا�رو
واليت سامهت يف مواص� خمتلف أ�وراش املتنو�ة، ٕاهنا م�اس�بة ليك �شكر 
احلكومة �ىل هذه إالجنازات الطمو�ة واملس�تحقة واليت س�تجعلنا �سري يف 
ر�ب ا�ول الصا�دة، ٕاجنازات �س�ل لهذه احلكومة، ويه فرصة لنا يف 

طين لٔ�حرار ليك �شكر كذ� اكفة مدراء ؤ�طر وموظفي التجمع الو 
خمتلف مد�ر�ت وزارة �ق�صاد واملالیة �ىل جمهوداهتم اجلبارة ومسامههتم 

  .يف حتق�ق هذه النتاجئ م�وهني بعملهم يف احلفاظ �ىل أ�من املايل لب��
  الس�ید الرئ�س،

ارات صواب �خ�یارات �ق�صادیة واملالیة وجشا�ة اختاذ القر 
الس�یاسة املناس�بة �ربمت برصحي العبارة من �الل عرضمك ٔ�نه ال وجود ٔ�ي 
مرشوع �منوي �كون معزوال عن املؤرشات اخلارج�ة، كام ٔ�نه �س�تحیل بناء 
مرشوع �منوي �دید مبعزل كذ� عن �ق�صاد املعريف املبين �ىل ت�ٔهیل 

وذج�ا التمنوي العنرص ال�رشي، �ا ٔ�صبح من الالزم الیوم، احلفاظ �ىل من
وتعدی� �رب ٕا�ادة بناء ٔ�ولو�ته وفق التطور اجلدید ا�ي یت��اه �ال� امل� 
�لتمنیة ال�رشیة ا�ي یبقى رائدا، وذ� �رب دمع الكفاءات من �الل �شجیع 

املبادرة احلرة وإالبداع، ا��ان �ساهامن �لك ت�ٔ�ید يف �لق الرثوة �عتبارها 
  .خللق �س��ر والتقلیص من البطا�ا�ٓلیة الوح�دة والناجعة 

�رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن الثقة، يه مف�اح الن�اح، 
ويه الضامن لالس�مترار تعاقداتنا مع هذه أ��لبیة اليت سامهنا يف �شك�لها، 
لتكون ٔ��لبیة م�سجمة وقویة، ومرحية، الثقة تبدٔ� بني مكو�تنا ٔ��لبیة 

الفا�ل �ق�صادي، والثقة كذ� يف قدرتنا مكغاربة ٔ�وال، والثقة كذ� يف 
�ىل جتاوز لك املعضالت، والثقة املتباد� بی��ا وبني رشاكئنا �ق�صادیني 
و�ج�عیني يف ا�ا�ل واخلارج، والثقة ٔ��ريا يف قدرتنا مجیعا �ىل 
�خنراط يف بناء مغرب املس�تق�ل، املغرب ا�ي یوفر الكرامة لاكفة 

  .ساكنیه
  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا

ٕان احلكومة الیوم مطالبة �لتو�ه حنو �ه�م �لقطا�ات اليت توفر 
اخلدمة العموم�ة، واليت لها ص� �لساكنة املعوزة، الس�� يف جمال الص�ة 
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اليت الزالت تعاين من اخلصاص رمغ اجلهود املبذو� �الل الوالیة احلكوم�ة 
الس�ید وز�ر الص�ة بذل جمهودات مضاعفة السابقة، واليت تق�يض الیوم من 

وتد�ال �ا�ال لت�ٔهیل العنرص ال�رشي و�كوینه ح�ث س�ندمع بقوة مواص� 
ٔ�وراش إالصالح املف�و�ة يف قطاع الص�ة ممثنني إالجراءات اجلبائیة اليت 
�اء هبا هذا املرشوع، وا�ي س�ی�ارص املتاجر�ن بص�ة املواطن، 

املص�ات اخلاصة اليت تبزت املواطن، مطالب��مك برضورة تعز�ز مراق�ة 
مؤكد�ن لمك ٔ�ن ٕاشاكلیة قطاع الص�ة، يه ٕاشاكلیة تدبري الزمن والضمري 

  .املهين املسؤول ول�ست ٕاشاكلیة موارد
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ؤ��ريا، فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س��كر و�شدة ٔ�سلوب 
عن ٔ��د مكو�ت جملس�نا  إالسفاف والوعید ا�ي مسعناه الیوم والصادر

املوقر اليت كنا دامئا حنرت�ا، یبقى يف نظر� ٔ�سلو� م�حطا م��اوزا �دم�ا ال 
مؤكد�ن لمك ٔ�ن وزراء التجمع الوطين  ،خيدم مسار� ا�ميقراطي الصا�د

م�ف�حون �ىل  ،لٔ�حرار �ارضون و�س�مترار دا�ل هذه املؤسسة املوقرة
الح�ة �برية يف القطا�ات اليت �رشفون مقرت�اهتا، یقودون الیوم ثورة ٕاص

�ىل تدبريها، ثورة خرضاء تتجسد يف خمطط املغرب أ�خرض الناحج 
و�شهادة املهنیني وخمتلف الفا�لني، وثورة صناعیة تت�ىل يف خمطط ال�رسیع 
الصناعي املشهود بفعالیهتا وجناعهتا، مربزا لمك ٔ�ن وزراء التجمع ال ی�ٔهبون 

  .ب�ٔ�داء الن�اح�ٔ�صوات ال�شار وال 
س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع، ا�س�اما مع م�ادئنا  ،��

وق�ا�اتنا ووفاء لتعهداتنا اليت �رب� عهنا ٔ�ثناء �شك�ل أ��لبیة اليت ٔ�فرزت 
لنا هذه احلكومة، طالبا من لك الفرقاء �خنراط وا�عوة ٕاىل تعبئة جامعیة 

دقة �منوذج�ا التمنوي الصا�د محلایة ب�� من لك الفنت واملؤامرات احمل
احملسود�ن �لیه، مربز�ن ٔ�ن ت�ين فضی� احلوار بني اكفة مكو�تنا و�نف�اح 
�ىل املعارضة الوطنیة �هنج مقاربة �شار�یة حق�ق�ة معها هام العامالن 
أ�ساس�یان الضام�ان �لسمل �ج�عي وفق رؤیة �دیدة حتدد أ�ولو�ت، 

هبا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مشدد�ن ويه املقاربة اليت نؤمن 
�ىل رضورة تعز�ز الثقة ف� بی��ا كفرقاء س�یاس�یني يف أ��لبیة، تعز�ز الثقة 
ف� بی��ا ٔ��لبیة ومعارضة، تعز�ز الثقة كذ� يف ٕامياننا وقدرتنا �ىل ا�هنوض 
مبغربنا مجیعا، مغرب الشموخ والعزة، �رب حامیة املقدس واملشرتك ا�ي 

  .جيمعنا مكغاربة ویعزز و�دتنا
  .وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 . اللكمة ا�ٓن لفریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، فلیتفض

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ن �رميورمضا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ِب�َ�اول اللكمة �مس �حتاد العام ملقاوالت املغرب، من الیوم ���رشف 

ٔ�ي يف مرشوع القانون �رمس الس�نة املالیة  بْداء الر�
�
 2017ٔ��ل املُناقَشة وا

  .ٔ�مام اجللسة العامة
  الرئ�س احملرتم، الس�ید

ی�ٔيت مرشوع قانون املالیة �لس�نة احلالیة يف س�یاق ظرف�ة اق�صادیة 
�املیة �اصة، الس�� ؤ�ن املؤسسات املالیة ا�ولیة تتابع تطور م�ظومة 
�ق�صاد املغريب لتق�مي مدى تنافس��ه، يف ظل اس�مترار �ضطرا�ت 

ا�ي جسلته لك من تباطؤ منو �ق�صاد الصیين والر�ود اجلیوس�یاس�یة و 
 .روس�یا والربازیل وخروج �ریطانیا من �حتاد أ�وريب

فٕان مرشوع قانون املالیة احلايل یمت َعرضه يف وموازاة مع هذا الوضع، 
یاق �اص، ميكن جتس�یده من �الل اس�ت��اف عودة اململكة املغربیة  س�ِ

يس �لقارة إالفریق�ة، ٕاىل  ة الناجعة،ا�بلوماس�یة امللك� بفضل �لُحْضن املَُؤس�
�انب الطلب الرمسي ا�ي تقدم به املغرب لالنضامم ٕاىل ا�مو�ة 

يف ٔ�فق حتق�ق ٔ�هداف ) CEDEAO(�ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 
إالسرتاتیجیة إالفریق�ة الشام� لبالد� وتو�ات �ال� امل� حفظه هللا، 

  .واسعحنو �ندماج إالفریقي لالق�صاد املغريب، وسط �رح�ب قاري 
احلكومة برضورة ٕاضفاء طابع متا�زي يف  ويف هذا الصدد، فٕاننا نذ�ر

�القاتنا مع ا�ول إالفریق�ة، اس�تحضارا لتوجهيات �ال� امل� يف خطابه 
  .2016لعید املسرية اخلرضاء س�نة  41التارخيي من دااكر مبناس�بة ا��رى 

ل �ىل �لق وبناء �ىل ما س�بق، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب مع
�ٓلیة لت��ع ٕاجناز املشاریع �س��ریة يف خمتلف الب�ان إالفریق�ة، الزتاما م�ه 
مبوا�بة االتفاق�ات املوقعة، والعمل �ىل حتق�ق التقائیة ا�بلوماس�یة 

  .�ق�صادیة مع م�ادرات املس�مثر�ن اخلواص
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

، ا�ي �اء م��ٔخرا �2017لرجوع ٕاىل مرشوع قانون املالیة �رمس 
�س�ب الت�ٔ�ري يف �شك�ل احلكومة، مما ٔ�دى ٕاىل تفویت فرص هامة 
لالس��ر وعطل دینام�ة املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؤ�دى ببعضها ٕاىل 
إالفالس، مما �س�توجب �رجمة �ا�� ل�سویة مس�تحقاهتا املت�ٔخرة �ى 

زتمت به يف �ر�جمها املؤسسات العموم�ة وفق �دو� زم�یة حمددة وفق ما ال
  .احلكويم

ٕان مرشوع قانون املالیة احلايل، و�عتباره ید�ل يف ٕاطار �س�متراریة 
و�ىل الرمغ من ٔ�مهیة ا�هود بت�ين ا�ططات إالسرتاتیجیة الكربى، 
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فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ، �س��ري املبذول ببالد�
هذه ا�ططات من �الل ٕاجناز تق�مي مر�يل ملا احلكومة �لوقوف �ىل نتاجئ 

��جنز مهنا وما مل یُنجز؟ ومدى حتق�ق ا�ططات القطاعیة لٔ�هداف املتو�اة 
مهنا؟ وذ� لعدم جنا�ة �س��ر �س�ب حمدودیة أ��ر �ق�صادي احملقق 
�لنظر لضعف �سب ا�منو ومعدالت ال�شغیل املس�� ببالد�، وهو ما 

النظر يف احلاكمة الشام� �لس�یاسات العموم�ة يف ٔ�فق  �س�توجب ٕا�ادة
  . �اكملها وا�س�ا�ا والتقائ�هتا

�ملقابل، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن م�ادرة وزارة 
�ق�صاد واملالیة الرام�ة ٕاىل اع�د مقاربة �دیدة لتدبري �س��رات 

 ا�ي، SGIP)(س��رات العموم�ة العموم�ة ویتعلق أ�مر بنظام تدبري �
  .مت ٕا�داده بتعاون مع البنك ا�ويل �ىل غرار العدید من ا�ول

فالنظام املذ�ور هيدف ٕاىل الكشف عن أ��ر �ق�صادي لتنف�ذ 
املشاریع املربجمة يف املزيانیات القطاعیة �تلف الوزارات، و�س�هتدف 

اق�صادیة لالس��رات �ملقابل العمل �ىل حتسني املردودیة السوس�یو 
  .العموم�ة ؤ��رها �ىل معدالت ا�منو وال�شغیل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ويف ٕاطار هذا التق�مي املر�يل، البد من �رسیع وترية وجنا�ة ٔ�وراش 

  :�مة ملوا�بة هذا التق�مي، وخنص ���ر ما یيل

 الرشاكة مع القطاع اخلاص؛ -

 ؛ حتسني م�اخ أ�عامل -

 ؛ جیة الوطنیة �لتكو�ن املهينتفعیل إالسرتاتی  -

 حتفزي املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ -
، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت ف� خيص الرشاكة مع القطاع اخلاص

رشاكة مسؤو� بني القطاع "املغرب �مثن العمل جبانب احلكومة يف ٕاطار 
 ، وتوصلنا معا ٕاىل ٕارساء م�صة مشرتكة، �ٓلیة"العام والقطاع اخلاص

�لحوار والتفاوض، ونؤكد الیوم �ش�ب��ا هبا، �اصة ؤ�هنا ٔ�عطت نتاجئ ٕاجيابیة 
يف مر�� ٔ�وىل ق�ل تعطلها �الل ال�س�ة أ��رية �لحكومة السابقة، وقد 
جسلنا �رتیاح �بري الزتام الس�ید رئ�س احلكومة، بتفعیلها يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، 

  .ملغربٔ�ثناء اس�تق�ا� وفدا عن �حتاد العام ملقاوالت ا
، یتطلب ٕاعامل حاكمة بتحسني م�اخ أ�عامل؛ فأ�مر ٔ�ما ف� یتعلق

م�تكرة يف ٕاطار ا�لجنة الوطنیة �رئاسة مشرتكة بني �حتاد العام ملقاوالت 
ٕاضافة ٕاىل تفعیل الهیئات اجلهویة ) CNEA( املغرب ورئ�اسة احلكومة

وت�س�یط  ٕاصالحو ، )CREA(املشرتكة بني �حتادات اجلهویة والوالة 
املساطر إالداریة و�رسیع رمقنة إالدارة و�لق بوابة ٕالكرتونیة تتضمن 
إالجراءات واملساطر املتعلقة �الس��ر، وكذا حتسني الولوج �لو�اء 
العقاري املعب�ٔ لالس��ر الصناعي من �الل لكفة تنافس�یة مع �لق واك� 

 .�لعقار الصناعي

فاحلكومة  �لتكو�ن املهين، وحول ورش تفعیل إالسرتاتیجیة الوطنیة
اليت  2021ب�رسیع وترية ٔ�جرٔ�ة إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين  مطالبة

وقع �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل العقد الرب�مج الشامل املن��ق عهنا، 
مالیني من  10ٕاىل �انب خمتلف الفا�لني واملتد�لني، اليت تتو� �كو�ن 

، �اصة ؤ�ن نظام العقود اخلاصة �لتكو�ن ظل 2021الكفاءات يف ٔ�فق 
یعاين من صعو�ت مجة �ىل مس�توى تدبريه، مما ضیع ویضیع �ىل �ق�صاد 
الوطين الك�ري من فرص تعز�ز تنافس��ه، كام مل �س�توعب مربرات الت�ٔ�ري 

مرشوع القانون املتعلق �لتكو�ن املس�متر �ىل الربملان  احلاصل يف �دم ٕا�ا�
، مما �شلك هدرا �لزمن 2014ة ا�لس احلكويم �لیه س�نة رمغ مصادق

ال�رشیعي، أ�مر ا�ي �ذا ��لس أ��ىل �لحسا�ت ٕال�رة هذا أ�مر 
  . 2017ٔ��ریل  24والتن��ه ٕالیه يف تقر�ره الصادر یوم 

ال بد من ويف الشق املتعلق بتحفزي املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
ت الصغرية �دا واملتوسطة والصغرى والناش�ئة �شجیع ولوج ا�متویل �لمقاوال

من ال�س�یج املقاواليت �ملغرب، وموا�بهتا من % 95واملبتكرة، اليت متثل 
�الل وضع ٕاطار قانوين �اص �س�تجیب لرها�هتا، ونقرتح ٔ�ن یمت التوافق 
حول م�ادرة مشولیة �دیدة، جتمع لك املبادرات ا�تلفة املعمول هبا �الیا، 

، يف م�ادرة "مقاوليت"، و"مغرب ابتاكر"، و"املقاول ا�ايت"م�ل قانون 
  .Small Business Act)(وا�دة �امة وشام� 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�س�تحرض جتاوب احلكومة والتفا�ل �جيايب والبناء لوزارة وحنن ٕاذ 

�ق�صاد واملالیة ومد�ریة الرضائب وامجلارك يف خشص وز�رها ومدراهئا 
س�تة ) 6(وظفهيا بدون اس�ت��اء، فٕاننا �مثن ق�ول احلكومة ؤ�طرها وم

تعدیالت هامة تقدم هبا فریق�ا �ىل مس�توى جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
  .مقرتح تعدیل �34ق�صادیة من ٔ�صل 

ويف هذا الصدد، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب وكذا لك 
وا�د ح�ث صوتوا �ٕالجامع �ىل الفعالیات الس�یاس�یة والنقابیة اكن هلم رٔ�ي 

مقرتح تعدیل یقيض حبذف التدبري املتعلق مبنع احلجز �ىل ممتلاكت ا�و� 
  ).مكرر 8املادة (وامجلا�ات الرتابیة تنف�ذا ٔ�حاكم قضائیة هنائیة 

كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن �حتاد العام ملقاوالت املغرب قد ٔ�طر مفهوم 
بتعدیل ینص �ىل  (l’abus de droit)احلق  اس�تعامل يفم�دٔ� التعسف 

ٕا�داث ا�لجنة �س�شاریة �لنظر يف الطعون املتعلقة �لتعسف يف 
، �ىل ٔ�ن یدرج يف 2017اس�تعامل حق خيو� القانون يف مرشوع مالیة 

�داث احلق يف احلصول �ل تعدیل یقيض �ٕ  2018مرشوع قانون مالیة 
تطبیق �ىل وقائع مادیة جواب إالدارة خبصوص النظام الرضیيب الواجب ال 

   .(Le Rescrit)معینة 
لتعمیق ا�راسة حول مجمو�ة ٔ�خرى من ٔ�یضا، �مثن جتاوب الوزارة 

التعدیالت اليت ال تقل ٔ�مهیة واليت ختص قطاع املنامج وقطاع النقل الطريق 
  :لٔ�ش�اص والبضائع والصنا�ات الغذائیة من ب�هنا
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  .مكررة 6ادة ، امل161املادة، 125، املادة 99 املادة
كام نت�ٔسف لعدم ق�ول احلكومة لتعدیلني هامني �ش�ث هبام فریق�ا �ىل 

  :مس�توى ا�لجنة وهيامن
احلق يف ٕار�اع د�ن الرضیبة ن���ة الفرق بني السعر : 103املادة 

املطبق �ىل رمق املعامالت والسعر ا�ي حتملته �اكلیف إالنتاج ٔ�و ما 
  .(butoir)�سمى 

 أ�دىن جع عن حرمان من احلق يف خصم فائض احلدالرتا: 144واملادة 
 .(CM)�لرضیبة 

ؤ��ريا، ال بد ٔ�ن نذ�ر احلكومة، ب�ٔن ممثيل �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب دا�ل جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة اكن �ري س�ند لها 
�الل خمتلف ٔ�طوار معلیة التصویت �ىل التعدیالت املقرت�ة �ىل مرشوع 

، دعام لٕالصال�ات اليت تعزتم احلكومة م�ارشهتا 2017قانون املالیة لس�نة 
  .و�لزتامات اليت تعهدت هبا

  .والسالم

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ا�ٓن اللكمة لفریق �حتاد �شرتايك

  :محمد �لمي الس�ید املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .مي�سم هللا الرحامن الرح
  الس�یدة والسادة الوز�ر�ن،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ٔ�نعممت صبا�ا،

  الس�ید الرئ�س،
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق �شرتايك مب�لس  ،يف البدایة

املس�شار�ن، املوقر �لك، ب�ٔحر التعازي واملواساة ٔ�رس حضا� الواجب 
�ة امللك�ة مضن القوات أ�ممیة حلفظ إال�ساين والوطين من ٔ�فراد قواتنا املسل

السالم وأ�من بعدد من م�اطق التو�ر بقارتنا إالفریق�ة، وا��ن اغتص�ت 
  .ٔ�یدي الغدر إالرهايب ٔ�روا�م الطاهرة

فرمحة هللا �ىل شهدائنا أ��رار ٔ�بطال احلریة وإال�سانیة وحامة السمل 
�لك مكو�هتا ملا یقدمونه وأ�مان، وا�د للك ٔ�فراد قواتنا املسل�ة امللك�ة 

من تضحیات یوم�ة يف ا�فاع عن و�دتنا الرتابیة ؤ�من ؤ�مان الشعب 
  .املغريب

ومن �الل هذه الرسا� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن اململكة املغربیة ٔ�ثب�ت م�ذ 
عقود ٔ�هنا م�خرطة �شلك واع ومسؤول مضن العائ� الكونیة إال�سانیة، �ام 

و�دة الرتابیة لب�� ٔ�ن �زرعوا من شقاق �اول املغرضون واملرتبصون �ل
  .ومن ٔ�لغام

ولقد ا�زتز� ٔ�ميا ا�زتاز بتكرمي أ�مم املت�دة لشهدائنا أ��رار، وجسلنا 
كذ� التقدم إالجيايب ا�ي طبع قرار جملس أ�من أ��ري حول الصحراء 

  .املغربیة
ٔ�تو�ه لبعض من الزالوا �هنجون ٔ�سالیب العداء  ،ويف هذا إالطار

التفرقة ومه ق�، لتغلیب م�طق احلمكة ومسا�رة �جتاه احلكمي �لمنظومة و 
  .أ�ممیة �اصة ؤ�ن الت�د�ت مشرتكة يف املنطقة

فال داعي لالس�مترار يف بعض املزایدات ٔ�و التحرشات م�ل ما  ،و��
مت الق�ام به يف حق بعض الالج�ني السوریني �ىل احلدود املغربیة الرشق�ة، 

ببعض حشنات املك�ب الرشیف �لفوسفاط و�ريها من  وم�ل التحرش
  .املامرسات الصبیانیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
يف نفس �جتاه ٔ�ود اس��ر هذه ا�لحظة ال�رشیعیة الهامة من ٔ��ل 
التنویه �لعمل ا�ؤوب و��رتايف ملؤسس��ا أ�م�یة، واليت ٔ��نت عن 

من ا�هتدیدات إالرهابیة اخلطرية قدرات اس��اق�ة يف حامیة وطننا ومواطن��ا 
اليت تؤكدها خطورة اخلال� إالجرام�ة املفككة وخمططاهتا إالرهابیة املرو�ة 

  .اليت �ءت �لفشل
كام ننوه �ٔ�سلوب الرف�ع ا�ي تعاملت به ٔ��زتنا أ�م�یة يف موا�ة 
هذه الت�د�ت إالرهابیة اخلطرية ح�ث متت العملیات يف ٕاطار من إال�رتام 

  .لتام �لقانون واملساطر وإالجراءاتا
وٕاننا يف الفریق �شرتايك لنؤكد �ىل ٔ�ن ا�رتام القانون ی��غي ٔ�ن �كون 

ح�ث ٔ�رش� يف م�اقش��ا . مؤطرا وحمددا يف لك تعامل ٔ�و تد�ل ٔ�مين
حریصني �ىل توس�یع احلر�ت و�ىل "�لرب�مج احلكويم ق�ل ٔ�سابیع ٔ�ننا 
ط يف اس�تعامل السلطة وس�سعى �لك م�اهضة لك تضییق �لهيا ٔ�و الشط

الوسائل املؤسساتیة والقانونیة ٕاىل املزید من حتصني املاكسب احلقوق�ة 
و�مثیهنا وضامن تفعیلها و�منیهتا مبا ی�سجم مع مرجعی��ا ا�ميقراطیة احلداثیة 

  ..".ومع ق�ا�اتنا الفكریة والس�یاس�یة
ملنتخبني والفا�لني ندعو احلكومة �لك مكو�هتا وكذا ا ،ويف هذا إالطار

ٕاىل اس�تكامل احلوار حول املطالب �ج�عیة والتطلعات املرشو�ة اليت 
ینادي هبا �دد �م من ش�بابنا ومن ف�ات الشعب املغريب �شامل اململكة 

  . و�اصة مبناطق الریف وحتدیدا ٕ�قلمي احلس�مية
لكة فال جمال لال�زالق عن املسار التمنوي الرتامكي ا�ي اخ�ارته املم

املغربیة م�ذ اعتالء صاحب اجلال� �ىل عرش ٔ�سالفه املیامني وٕاطالقه 
  .دینام�ات احلوار واملصاحلة والبناء التمنوي �هنج دميقراطي �دايث

وٕاننا نعلهنا الیوم رصا�ة، ب�ٔن لك من حياول �صطیاد يف املاء العكر 
ال� س�یصطدم بوعي ویقظة الشعب املغريب ٔ�وال وحبمكة وتبرص صاحب اجل

  . �نیا
و�لتايل فعىل امجلیع حتمل ٔ�ن یتحمل مسؤولیاته لك من موقعه سواء 
احلكويم ٔ�و الرتايب ٔ�و ال�رشیعي ٔ�و من موقع ا�متع املدين من ٔ��ل اس�مترار 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )2017 ماي 31( 1438 مضانر  5

احلوار املنتج ووقف لك ا�زالق ٔ�و احنراف قد �سعى �لمس �لو�دة 
  .اقالوطنیة ٔ�و بثوابت ورموز أ�مة ٔ�و زرع الف�نة والشق

كام ی��غي احلرص �ىل �دم املساس �حلر�ت ٔ�و الشطط يف اس�تعامل 
السلطة ٔ�و إالفراط يف اس�ت�دام القوة العموم�ة و�ريها من املامرسات اليت 
قد تد�ل مضن املقاربة أ�م�یة الضیقة اليت ٔ��نت الت�ارب ٔ�هنا ال �زید 

  .الوضع ٕاال تعق�دا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

، ونعمل مجیعا ٔ�ن 2017حمطة دراسة مرشوع مزيانیة  ٕاننا الیوم ٔ�مام
  .دراسة هذا املرشوع يه ٔ�مه حلظة �رملانیة يف الزمن ال�رشیعي

ولن نعود هنا ٕاىل تفصیل ٔ�س�باب هذا التعرث يف احلیاة الس�یاس�یة 
وال�رشیعیة الوطنیة، وما ٔ�دت ٕالیه أ�مر من ت�ٔخر يف �شك�ل احلكومة وما 

یة ومساطر وفراغ �رشیعي، لك�نا حنمد هللا ٔ�ن �رتبط هبا من �ٓلیات دس�تور
بالد� حمصنة مبؤسساهتا اليت ال ترتك ا�ال ٔ�ي فراغ وال �سمح ٔ�ي 
اخ�الل ب�ٔن ميس معق وجوهر ا�و� املغربیة، و�لتايل فا�و� ٔ�و احلكومة 
قد متك�ت �رب املراس�مي من ف�ح �ع�دات الرضوریة لسري املرافق 

  .من ا�س�تور 75ص املداخ�ل طبقا �لفصل العموم�ة واس�ت�ال
والیوم حنن ٔ�مام م�اقشة مرشوع هذا القانون ا�ي ٔ�ح�ل �لینا من 
طرف جملس النواب، فقد سعینا �روح ٕاجيابیة وحبس وطين ٔ�ن نعمل �ىل 
�رسیع دراس�ته وحماو� جتوید حىت نتدارك لك ت�ٔخر يف ما یتعلق �جلوانب 

  .تاملرتبطة �الس��ر و�لتوظیفا
لك�نا الیوم ٔ�مام نفس املرشوع ا�ي وضعته احلكومة السابقة، و�لتايل 
فقد تعاملنا معه �ىل ٔ�ساس ٔ�نه مرشوع قانون مايل انتقايل ی��غي ٔ�ن �رسع 

  .ٕ�خرا�ه �لرضورة الوطنیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا س�نصوت �ىل هذا املرشوع �ٕالجياب �عتبار� مكو� من مكو�ت 
  .حلكوم�ة احلالیةأ��لبیة ا

�ري ٔ�ن تصوی��ا إالجيايب �ىل هذا املرشوع ال یعين �ز�ی��ا �لحكومة 
السابقة وال لس�یاساهتا الالشعبیة طی� امخلس س�نوات املاضیة، وال 
الخ�یاراهتا املتناقضة اليت ٔ�رضت �الق�صاد الوطين ؤ�فقرت ف�ات واسعة 

توسطة اليت يه عامد من الشعب املغريب واس�هتدفت �شلك ممهنج الطبقة امل 
  .التمنیة

فٕاننا ننوه مببادرة الس�ید رئ�س احلكومة ��لقاء مع  ،ويف هذا إالطار
املركز�ت النقابیة يف جو ٕاجيايب مف�وح وٕ�رادة احلوار والتعاون البناء 
لت�اوز �ح�قا�ت النامجة عن �نغالق والتحجر ا�ي مزي التجربة 

  .احلكوم�ة السالفة
 ٔ�ن �كون هذه املبادرة مقدمة حلوار اج�عي وازن ف�متىن صادقني

ومسؤول یعزز الثقة يف املؤسسات الوطنیة ویف�ح ٔ�بواب أ�مل ٔ�مام 
  .الشغی� املغربیة حنو إالنصاف �ج�عي وٕا�ادة �عتبار �لطبقة الشغی�

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق �شرتايك بقدر حرصنا �ىل تقویة ومتنیع وتطو�ر اق�صاد� 
الوطين �رب �شجیع �س��ر وتعز�ز التنافس�یة وحتفزي ا�منو، فٕاننا ال نق�ل 
ٔ�ن �كون لك ذ� �ىل حساب اجلانب �ج�عي ودون مرا�اة �لعنرص 
 ال�رشي و�لقدرة الرشائیة �لمواطنات واملواطنني املس�تضعفات

  .واملس�تضعفني
لقد س�بق لنا حتمل املسؤولیة �لك جشا�ة ٕا�ن حكومة التناوب 
التوافقي اليت �اءت بعد خملفات التقومي الهیلكي أ��مية، وما تالها من 

و�ضلنا . ترصحي �لمرحوم احلسن الثاين ب�ٔن البالد �ددة �لسك�ة القلبیة
نا �صال�ات رضوریة ٕا�نه من ٔ��ل اس�تعادة التواز�ت املا�رواق�صادیة ومق 

حىت تعايف اق�صاد� الوطين ومع ذ� حقق�ا �لشغی� املغربیة ولٔ�جراء 
  .ماكسب اج�عیة ميكن الیوم ٔ�ن نفخر هبا مجیعا

ومن هنا ٔ��د نفيس بعد س�نوات نرتاجع ٕاىل الوراء يف ما خيص ٔ�وضاع 
ف�ات �برية من الشعب املغريب رمغ التضحیات اليت قدمت يف س��ل 

  .ش �ق�صاد الوطينانتعا
بل الیوم، حنن ٔ�مام اكرثة وطنیة هتدد ٔ�مه قطاع اج�عي اسرتاتیجي 
�رتبط مبس�تق�ل أ�ج�ال القادمة ٔ�ال وهو قطاع الرتبیة والتعلمي ا�ي ٔ�مجع 
امجلیع مبا ف�ه التقار�ر الرمسیة الوطنیة وا�ولیة �ىل ٔ�نه یت�ه �شلك حق�قي 

  .حنو الهاویة
ءات �ا�� ومن تضحیات جامعیة من ٔ��ل ٕاعطاء فال بد ٕاذن من ٕاجرا

  .أ�ولویة لهذا القطاع �سرتاتیجي ق�ل فوات أ�وان
يف نفس إالطار ميكن تصنیف ٔ�وضاع قطاع الص�ة العموم�ة، وا�ي 
طاملا خشصنا ٔ�وضا�ه الاكرثیة ؤ��رز� جحم �خ�الالت اليت تعرفها املنظومة 

زن ا�ايل يف توزیع أ�طر الطبیة ويف الصحیة الوطنیة و�هبنا ٕاىل �دم التوا
  .الب��ات التحتیة

حنن ال ننكر ٔ�ن هناك �ودا بذلت جعلت بعض املؤرشات املرتبطة 
ب�ٔهداف أ�لف�ة تتحسن، ٔ�و بعض التد�الت إالسعاف�ة يف بعض 
املناس�بات املناخ�ة القاس�یة اليت ختفف �ٓالم بعض الف�ات من املواطنني، 

امة �رامكیة يه الوح�دة الكف�� بتحق�ق أ�من لكن مقاربة مشولیة مس�تد
  .الصحي �لمواطنني وحتس�سهم �ٔ�مان، يف هذا املقاربة الزلنا مل نصل ٕا�هيا

ولعل ٔ�كرب اخ�الل یعرفه ا�منوذج �ق�صادي الوطين الیوم ٔ�نه مل یعد 
قادرا �ىل ٕادماج القدر الالزم من الطاقات يف دورة إالنتاج، وال جند 

املعلنة �رمجة فعلیة �ىل مس�توى فرص الشغل، كام نقف ل�سب ا�منو 
�مسرار �ىل مفارقة تضخم �س��رات العموم�ة يف مقابل حش مردود�هتا 

  .و�ٓ�رها احملدودة �ل�س�بة �ل�شغیل و�ل�س�بة خللق الرثوة
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا ومن موقع أ��لبیة احلكوم�ة، وبغض النظر عن مرشوع هذا 
�نتقايل، ندعو احلكومة ٕاىل �س�تعداد �لرجوع ٔ�دوارها  القانون املايل
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�ج�عیة وٕاعطاء أ�ولویة �لقطا�ات احلساسة و�ىل رٔ�سها التعلمي والص�ة 
  .وال�شغیل والسكن

ٔ�ن ا�هود ا�ي بذل حلد السا�ة الزال، ال بد من جمهود مضاعف 
القروي  �اصة �ىل مس�توى �ه�م �لوسط القروي ؤ�هنا ٔ�قول الوسط

لنتدارك جحم اخلصاص الك�ري ا�ي یعاين م�ه �ىل مجیع املس�تو�ت 
  ..�ق�صادیة و�ج�عیة والتمنویة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاذ �س�تحرض لك هذه الت�د�ت �ق�صادیة و�ج�عیة، فٕاننا  ،ٕاننا

نتخوف من بعض الترصحيات اليت تلوح �ملزید من الرتاجع �ىل مس�توى 
والسكر ) butagaz(املواد أ�ساس�یة و�ىل رٔ�سها �از البو�ن  دمع بعض

  . وا�ق�ق
فعىل احلكومة ا�ٓن ٔ�ن تت�ه ٕاىل ٔ�وراش ٕاصالح�ة ٔ�كرث مردودیة 

  �ل�س�بة خلزینة ا�و� و�ل�س�بة ٕالنعاش �ق�صادي الوطين 
لقد اكن حر� مبرشوع هذا القانون ٔ�ن �كون أ�داة العملیة �لرشوع يف 

الرب�مج احلكويم من �الل ٕاجراءات وتدابري تبارش تفعیل  �رمجة حماور
معطیات الرب�مج �الل الس�نة املالیة، وكام ٔ�وحضنا، ف�حن ٔ�مام مرشوع 

  .س��عامل معه �شلك انتقايل �عتباره من خملفات احلكومة السابقة
ؤ�ن هذا املرشوع ظل ح��س املنظور احملاس�بايت ا�ي طاملا انتقد�ه 

  . ه قارصؤ�كد� �ىل ٔ�ن
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

و�س�تحضار لك املعطیات السالفة ا��ر،  ،ٕاننا يف الفریق �شرتايك
ومع أ��ذ بعني �عتبار إال�راهات واملر�� �نتقالیة، فٕاننا نؤكد من 
�دید �ىل ٔ�ننا س��عامل مع هذا املرشوع �عتباره انتقالیا، لك�نا نلح �ىل 

تق�مي �ا�ل دا�ل جلنة املالیة مب�لس املس�شار�ن احلكومة برضورة الق�ام ب 
من ٔ��ل الوقوف �ىل املؤرشات احلق�ق�ة اليت ٔ�فرزها �ق�صاد الوطين 

  .�الل الشهور املاضیة
وال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�ذ�ر �ىل ٔ�ن جملس املس�شار�ن مبختلف 

 8تعبرياته الس�یاس�یة والنقابیة وم�ظمة �نیة ٔ�نه معل �ىل �ذف املادة 
مكرر اليت ٔ�د�لها تعدیل جملس النواب هو �ري م�ال �ىل ٕانصات جملس 
املس�شار�ن لنبض ا�متع ولصوت الفا�لني، ؤ�عتذر الس�ید الرئ�س، وشكرا 

  .�لجمیع �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .وا�ٓن اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

 :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ملناقشة 

ٔ�شهر �ىل  6، ٔ��قش هذا املرشوع وقد مرت 2017مرشوع املالیة لس��ة 
  .ري املفروض �لمصادقةالتارخي ا�س�تو 

نناقش مرشوع مق�ضیات قانون املالیة يف وقت ف�حت ف�ه �ع�دات 
الالزمة ل�س فقط ل�س�یري املرافق العموم�ة، ولكن كذ� �ع�دات 

من  50من ا�س�تور و 75لالس��ر بناءا �ىل تفسري ممطط �لفص�لني 
  . القانون التنظميي �لاملیة
ن�ساءل عن �دوى هذه املناقشة، واملصادقة  وحنن ،يف احلق�قة نناقش

�ىل ٔ�مه �ٓلیة لتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة واملراق�ة ال�رشیعیة لهذه الس�یاسات 
يف الوقت ا�ي وضعت ف�ه املؤسسة ال�رشیعیة ٔ�مام أ�مر الواقع لتضفي 

  .املرشوعیة القانونیة �ىل العمل احلكويم ا�ي �اء م��ٔخرا
رؤیة توجهيیة  2017وع قانون املالیة لس�نة لقد كنا ن��ظر ٔ�ن حتمك مرش 

تؤطر السرتاتیجیات معوم�ة ب�ٔهداف حمددة يف الزمن، ٕاال ٔ�ن هذه الرؤیة 
وٕان حرضت يف بعض �سرتاتیجیات والربامج القطاعیة لكهنا تظل دون 
تنامغ والتقائیة ب�هنا ؤ�ح�ا� دا�ل نفس القطاع، هذه الربامج احلكوم�ة اليت 

  .� �لتق�مي وٕا�ادة التقومي هذا من ح�ث الشلكجيب ٔ�ن ختضع كذ
ٔ�ما من ح�ث املضمون ف�حن ٔ�مام مرشوع قانون مالیة �شلك �رمجة 
تدبريیة ملدة س�نة ٔ�مه تو�ات الرب�مج احلكويم، و�لتايل اكن بدهيیا ٔ�ن 
یعكس مرشوع القانون هذا تناقضات و�دم ا�س�ام الرب�مج احلكويم بني 

لالق�صاد الوطين و�كر�س �س�متراریة يف واقع شعار التحول الهیلكي 
احلال، قانون املالیة یغیب املقاربة �ج�عیة رمغ شعار ت�ٔهیل رٔ�سامل 
ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة لفائدة التواز�ت 

  .املا�رواق�صادیة
قانون املالیة یغیب رؤیة مشولیة وم�دجمة لالسرتاتیجیات القطاعیة 

  .اش الكربىوأ�ور
قانون املالیة ٔ�و مرشوع القانون املايل یضیع أ�ولیة بعدم �رت��ه 
لٔ�ولو�ت يف حتق�ق مجمو�ة من أ�هداف اكلرتكزي �ىل ال�رسیع الصناعي 
ودمع القطاع اخلاص وت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي والتحمك يف إالطار املا�رو 

رضاء لوبیات الضغط اق�صادي ٕاىل �ٓخره، قانون املالیة �سابق�ه ٔ�بدع يف إ 
�ق�صادیة دا�ل املغرب دون ٔ�ن ینطلق من �اج�ات املواطنني وال ٔ�دل 
�ىل ذ� من إالعفاءات و�م�یازات املمنو�ة لفائدة �لوبیات العقار 

 450ملیار و 14املس�تف�د�ن، ح�ث اس�تفادت ال�شاطات العقاریة مببلغ 
�لرثوة  �ىل حساب قطا�ات م�ت�ة 2016و 2015ملیون درمه س�يت 

قادرة �ىل �لق م�اصب الشغل، وهو ما �كشف زیف اخلطاب حول 
  .�شجیع القطاع الصناعي

�لوبیات العقار  %60فٕان النفقات اجلبائیة اليت تو�ه ب�س�بة  ،ولٕالشارة
من الناجت ا�ا�يل اخلام وأ�دىه  %4تضیع �ىل اخلزینة العامة ما �زید �ىل 
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ا�رتارها س�نة تلوى أ�خرى دون من ذ� ٔ�ن هذه النفقات اجلبائیة یمت 
دراسة جلدواها وت�ٔثرياهتا السوس�یو اق�صادیة، �اصة �ىل مس�توى �لق 

  . م�اصب الشغل و�ىل حتسني ��ش املواطنني
من الناجت ا�ا�يل  6%القانون املايل مل خيصص ملزيانیة �س��ر سوى

اخلام، ويه �س�بة �د ضعیفة وال متكن من �لق منو اق�صادي وال من 
من هذه املزيانیات ال �س�هت�،  50%�لق م�اصب شغل اكف�ة، �لام ٔ�ن 

  .كمنوذج 2013ٔ�ح�لمك �ىل القانون املايل، قانون التصف�ة ل 
ٔ�رادت � احلكومة ٔ�ن �س�ل �راجعا يف الك�� أ�جریة ٔ�و القانون املايل 

نفقات املوظفني، مما یعكس جتمید أ�جور و�راجع التوظیف، ٕاجراءات من 
  .تعمیق ٔ�زمة نظام املعاشات املدنیة ش�ٔهنا

قانون املالیة حيقق �راجعا يف �س�بة التوظیف �لوظیفة العموم�ة، ويه 
ٔ�ضعف �س�بة يف ا�ول ا�اورة، ویرص �ىل ٕاد�ال الهشاشة �لقطاع العام 
�رب ٕاجراءات دخ�� �ىل القطاع اكلعمل �لعقدة يف قطا�ات ح�ویة 

 .ث بوضعیة العاملني �لقطاع وجبودة التعلميواسرتاتیجیة اكلتعلمي، دون اكرتا
قانون مالیة �كرس الال�ـدا� اجلبائیـة، م�تعـدا بـذ� عـن السـعي حنـو 
العــدا� �ج�عیــة وإالرصار �ــىل حتمیــل الضــغط اجلبــايئ اكهــل املــوظفني 
ـــاء  ـــب الفرق ـــمت �ســـ�ت�ابة ملطال واملســـ�ت�دمني ومعـــوم أ�جـــراء، ٕاذ مل ت

بة �ـىل ا��ـل، �اصـة يف ظـل جتمیـد اجلـور �ج�عیني بتخفـ�ض الرضـی 
و�رتفاع املهـول يف أ�سـعار، يف الوقـت ا�ي تبقـى احلكومـة �ـاجزة �ـىل 
توســ�یع قا�ــدة امللزتمــني وفــرض رضائــب �ــىل �بــار امل�ســور�ن مــن ق�یــل 

  .الرضیبة �ىل الرثوة و�اجزة عن حماربة الفساد وا�هترب الرضیيب
  الس�ید الرئ�س،

ـوع قـــانو �ٓلیـــة تنف�ذیـــة �لـــرب�مج  2017ن املالیـــة ان مضـــمون مرشــ
احلكويم ملدة س�نة وبتكر�سه لالخ�یارات �ق�صادیة و�ج�عیـة السـابقة 
و�ف�قاده �لحس والبعد �ج�عي �سامه يف ت�ٔزمي الوضع �ج�عي، ح�ـث 

  .ٔ�صبح �ح�قان �شلك هتدیدا حق�ق�ا �لسمل و�س�تقرار �ملغرب
حتـاد املغـريب �لشـغل ومعـه احلركـة النقابیـة ففي الوقت ا�ي طالب �

ٕ�شارات قویة جتاه الطبقة العام� والف�ات الشعبیة، ٕاشارات قویة جتاه هـذه 
الف�ات من ش�ٔهنا تصف�ة أ�جواء يف ٕاطار مصاحلة اج�عیـة واسـعة، �سـ�متر 
مرشوع القـانون املـايل يف ت�ـين س�یاسـات اق�صـادیة وال شـعبیة �سـ�هتدف 

معوم امل�ٔجور�ن ومتس بقـدرهتم الرشـائیة، ٕانصـیا�ا ورضـو�ا الطبقة العام� و 
يف العمــق  بترضــ �لس�یاســات املمــالة مــن املؤسســات املالیــة ا�ولیــة الــيت 

اخلدمة العموم�ة والقطا�ات �ج�عیة �سـرتاتیجیة، ويف مقـدمهتا الصـ�ة 
وال�شغیل، ح�ث نالحظ الضعف الك�ري يف لك �ع�دات املرصودة لهـذه 

ات حسب مرشوع القانون املـايل ا�ي بـني ٔ�یـدینا، أ�مـر ا�ي اكن الوزار 
قد نبه � ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره أ��ري ويف الوقت ا�ي تعتـرب 
ف�ــه هــذه القطا�ــات ح�ویــة واســرتاتیجیة يف بنــاء ا�منــوذج التمنــوي لتحق�ــق 

  .ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة

ار�ت اج�عیـة �ذریـة ورؤیـة قطا�ات حتتاج ٕاىل ٕاصالح م�ين �ىل مق
مشولیة وشام� ول�س �ىل مقار�ت ٕاحسـانیه و�لـول �رق�عیـة، تـذر الرمـاد 
يف العیون �ىل واقع اج�عي مر�ر، ح�ث مل یلمس املواطنـون ٔ�ي تغیـري يف 
الس�یاسات العموم�ة، بل ٔ�ن الوضـع الـراهن �شـهد �راجعـات طالـت �ـددا 

ا �ـىل م�طلبـات العـ�ش الكـرمي من املاكسب �ج�عیة اليت تـنعكس سـلب
حسـب توقعـات % 9.79وتدهور القدرة الرشائیة، وال�سب عندمك، �سـ�بة 

، ممـا %2.1املندوبیة السـام�ة �لتخطـیط، فـٕان أ�سـعار يف سـرتتفع ب�سـ�بة 
سزيید يف اخنفاض القدرة الرشائیة �لموظف ولٔ��ري يف ظل جتمید أ�جـور 

�سـ�ب الـز�دة يف % 2سـ�بة �اصة ؤ�ن ٔ�جور املوظفني قد عرفت نقصا ب� 
ــا�ر  %�4ق�طــاع لفائــدة نظــام املعاشــات املدنیــة ا�ي ســ��لغ  يف فــاحت ین

، يف �ـــني ٔ�ن الـــرب�مج احلكـــويم جتاهـــل متامـــا الـــز�دة يف ٔ�جـــور 2019
  .املوظفني

ٕان حتق�ق التمنیة املس�تدامة رهني مبـدى ت�ٔهیـل بـالد� �لعنرصـ ال�رشـي 
ن طریــق التكــو�ن والتكــو�ن املســ�متر وحتســني مردودیــة املــوارد ال�رشــیة عــ

وٕا�ادة النظر يف م�ظومة التعلمي، ولعل م�اصب الشـغل ا�صصـة لرفـع هـذا 
الت�دي خلري مؤرش �ىل ٔ�ن املرشوع احلكويم ال یـوفر رشوط رفـع حتـدي 

  .التمنیة
فعــىل مســ�توى م�اصــب الشــغل يف الوظیفــة العموم�ــة واحملـــددة يف 

ت م�اصب شـغل صـاف�ة، �لنظـر ويه �لتذكري ل�س(م�صب مايل  23768
فـٕان هـذا ) لكون احملالني �ىل التقا�د ال یمت تعویضهم ٕاال يف بعض القطا�ـات

مؤرش �ىل ٔ�ن هذه املوارد لن �س�تطیع تعویض النقص املهول �ىل مسـ�توى 
ــة،  ــات �ج�عی ــالك ا�و�، و�اصــة �ل�ســ�بة �لقطا� ـیة لهی ــوارد ال�رشـ امل

تبقى ٔ�قل من ت� احملدثـة �ـرمس  2017مس و�لتذكري فٕان املناصب احملدثة �ر
  . 2016س�نة 

و�ىل مس�توى التوزیـع القطـاعي لهـذه املناصـب املالیـة كـذ�، هنـا� 
تناقض صـارخ بـني طمو�ـات الـرب�مج احلكـويم ٔ�و �ـىل أ�قـل أ�هـداف 
املتو�اة مما �اء به مرشوع قانون املالیة ا�ي قلـص مـن هـذه املناصـب يف 

  .القطا�ات احلیویة
الوقت ا�ي تعترب ف�ه طبعا قضـیة ال�شـغیل قضـیة اسـرتاتیجیة اكن يف 

یفـرتض ٔ�ن حتظـى �ٔ�ولویــة �اصـة ٔ�مـام رهــان احلكومـة يف ختفـ�ض �ســ�بة 
و�لنظر ملـا یعرفـه القطـاع الصـناعي الـوطين مـن  %8ٕاىل  9%البطا� من 

�زیف من �الل ٕا�الق املعامل واملقاوالت و�رسـحي ا�ٓالف مـن العـامل، ٕاال 
  . رب�مج �اء �الیا ما �دا مق�ىض ی�مي وهو املتعلق ��اك�رة الباح�نئ�ن ال

م�صب شغل مايل لقطـاع الصـ�ة يف  1500فال یعقل ٔ�ن یمت ختصیص 
 9000ة ب�سـ�ب(وقت یعاين ف�ـه القطـاع خصاصـا �ـوال يف املـوارد ال�رشـیة 

ملیـار ٔ�ن  14، كام ال ميكن ملزيانیة ال تت�ـاوز )ممرض 6000طب�ب وب�س�بة 
صحح �خ�الالت اليت یعرفها الوضع الصـحي يف بـالد� يف غیـاب تغطیـة ت

حصیة لنصف املواطنني و�دم التفعیل السلمي لنظام املسـا�دة الطبیـة و�ـدم 
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  .�كرتاث والب��ة التحتیة ملنظومة الص�ة يف بالد�
ــز  ــه احلكومــة شــعار ٕاصــالح إالدارة وتعز� ويف الوقــت ا�ي رفعــت ف�

سساتیة، �س�ل تغی�ب مرشوع قانون املالیة لهذه السـ�نة �ٓلیات احلاكمة املؤ 
لتدابري فعلیـة مـن شـ�ٔهنا ٔ�ن تؤسـس ملرشـوع ٕاصـالح اداري حق�قـي وفـق 

م�اصــب شــغل  6مقاربــة �شــار�یة مــع املعنیــني، ح�ــث مل یــمت ختصــیص ٕاال 
  .�لقطاع املفروض ٔ�ن �سهر �ىل هذا إالصالح

ورة مراجعـة ا�منـوذج ٕاننا نؤكد يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ـىل رض 
�ق�صــادي و�ج�عــي واعــ�د منــوذج قــادر �ــىل �لــق الــرثوة وتــدبريها 
�شلك یضمن احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة للك املواطنني، وخيفف الهوة 
بني الطبقات �ج�عیـة وحيـافظ �ـىل ماكنـة الطبقـة املتوسـطة الـيت تعتـرب 

ة إالنتــاج و�ســ�هتالك والضــامن احملـرك احلق�قــي لالق�صــاد الــوطين يف دا�ــر 
  .�لتوازن �ج�عي

ــي  ــان �ج�ع ــة �ح�ق ــدة در� ــة و� ــردي أ�وضــاع �ج�عی وٕان �
وتذمر املواطنني من املس�توى املتدين �ل�ـدمات �ج�عیـة خصوصـا �ـىل 
مس�توى قطاع التعلـمي والصـ�ة والسـكن والولـوج السـلمي �لمرافـق إالداریـة 

  . س�ت��ائیة مل نلمسها يف هذا املرشوعو�ريها یتطلب ٕاجراءات ا
كام ٔ�ن �ح��ا�ـات وإالرضا�ت الـيت تعرفهـا بـالد�، و�اصـة احلـراك 
�ج�عـي يف م�طقــة الریــف تظــل �ـىل قا�ــدة مطالــب تظــل يف جوهرهــا 
ذات صبغة اج�عیة، تنادي �حلق يف ال�شغیل و�سـ�تفادة مـن اخلـدمات 

لنظر يف املقاربة أ�م�یـة وتغلیـب مصـاحل و�دم ا�متیزي ا�ايل، تتطلب ٕا�ادة ا
املــواطنني واملواطنــات ا�ســ�اما مــع اخلیــار ا�ميقراطــي ا�ي ٔ�راده دســ�تور 

  .البالد
  .وشكرا � الس�ید الرئ�س، لمك الس�ید الوز�ر

  . شكرا الس�یدات املس�شارات السادة املس�شار�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .وقراطي �ج�عيا�ٓن اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�مي

  : املس�شار الس�ید محمود عرشان
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء هذه املؤسسة احملرتمة،
ٔ�� ٔ��لكم ا�ٓن �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، وعندي 

بد ٔ�ن ٔ��سطها وهو الس�ید رئ�س احلكومة ا�يل ما وا�د املالحظة ال
ٔ�قىص احلركة ا�ميقراطیة  ،�ارضش معنا ولكن ا�متثیل موجود، ٔ�قصا�

�ج�عیة من املشاورات يف �كو�ن احلكومة، �لرمغ من �ون الهی�ٔة د�لو 
  .اكنت دارت بالغ �ش �س�تدعي مجیع الهی�ٓت الس�یاس�یة املمث� يف الربملان

�ر مع أ�مني العام د�ل احلركة ا�ميقراطیة �ج�عیة قال ويف لقاء �ا
لو الس�ید الرئ�س �ىل ٔ�ن مسعت �ىل ٔ��مك �س�لتو يف الفریق د�ل اليس 
عز�ز ٔ�خ�وش، قلنا لو اح�ا حصیح، ولكن ٕاىل ٕاشعار �ٓخر ما ك�شاورش مع 
 الفرق الربملانیة، ٔ�نت ت�شاور مع أ�حزاب املمث� يف الربملان ومع ذ� ما

متش ا�لقاء، بل ٔ�كرث من هذا، الس�ید الرئ�س اس�تدعى من بعد �كو�ن 
احلكومة أ��لبیة احلكوم�ة واس�تدعى كذ� املعارضة، وما كنا ال يف 
أ��لبیة احلكوم�ة وال يف املعارضة، الس�ید الرئ�س ٔ�قرب� ٔ�ننا ما 

  .موجودی�ش يف السا�ة
ان ا�يل فاش اكن يف وهبذه املناس�بة كنبغي حنيي اليس عبد إال� ا�ن كري 

املشاورات ق�ل البلواكج اس�تد�ا� و�لس�نا معه و�لكمنا وحتاور�، وهبذه 
  .املناس�بة كنبغي حنییه

بغیت فقط نقول �لس�ید الرئ�س د�ل احلكومة �ىل ٔ�نه بعد أ��داث ا
اكن اتصل يب اليس املرحوم اليس اخلطیب مع اليس  2003أ��مية د�ل 

ض أ�وساط اكنت كتطلب احلل د�ل العدا� ٔ�حرضان ٔ�ن ذیك الوقت بع
والتمنیة ٔ�و �ىل أ�قل �عتذار �لشعب املغريب، وقال لنا ٔ�ودي راه اح�ا ما 
�اصمكش ختلیو� بو�د� �اصمك ت�ٓزرو�، وقرر� ٔ�ننا منش�یو نبقاو حنرضو 

بغیت نفكر الس�ید امعهم مجیع �ج��ات ا�يل اكنوا �ید�روا �ٓنذاك، و�ري 
هاذ احلا�، ٔ�ن راه �بري الیوم ميكن یصغار �دا وا�يل صغري الیوم  الرئ�س يف

  .ميكن �كرب �دا والزمن بی��ا
ٔ�� كنبغي حنيي الفریق احلكويم وكنبغي حنيي الرئ�س د�ل احلكومة 

حظاو هبا من �ن صاحب اجلال�، وكنبغي �س�ٔهلم واش ا�ىل الثقة ا�يل 
شالك ا�يل كتعرفها بالد� يف هام مسل�ني س�یاس�یا ا�ٓن �ش یوا�وا امل 

ظروف دق�قة �دا؟ وملا تنقول واش مسل�ني س�یاس�یا ما كنبغ�ش ندوي 
�ىل أ�ش�اص، أ�ش�اص كنعرف �ىل ٔ�هنم الكفاءات موجودة ولكن 
كنبغي هنرض �ىل ال�سك د�ل الفریق احلكويم و��س�ام د�لو، ٔ�ن ال 

وما م�بثقني مهنا تع�ش ٔ�زمة ٔ��د الیوم جيادل �ون الطبقة الس�یاس�یة ا�يل انت
قمي، ؤ�زمة ثقة، ؤ�زمة مصداق�ة، وا�لیل �ىل ذ� ما �راه يف أ�وساط 
الس�یاس�یة �الیا من متزقات ومن تناقضات ومن انقسامات ومن رصا�ات، 
وهذا البد ٔ�نه یؤ�ر �ىل الفریق احلكويم ٔ�ن انتوما م�متیني ٕاىل هاذ الطبقة 

ت�س�نامك �ل�س�بة �لش�باب، �ل�س�بة  الس�یاس�یة، ولهذا فاملشالك ا�يل
�لطبقات الهشة، يف جو من �ون �ق�صاد ا�ا�يل الوطين الزال هشا 
و�ون �ق�صاد العاملي م�قلب و�ري مس�تقر، وهذا لكو حتد�ت مطرو�ة 

  .�لیمك
ٔ�� تنظن �ىل ٔ�ن العمل د�لمك �ادي �كون شاق، اح�ا مايش  ،ولهذا

سائل حبال هاذي، ف�ان ٔ�ن اك�ن هناك ضدمك، ت��غیو فقط ن�هبو لهاذ امل 
وا�د شویة د�ل الفجوة ف� ب��مك، ومتثل ذاك اليش يف �نت�اب د�ل 
الرئ�س د�ل الغرفة أ�وىل، �حتاد �شرتايك قدم �لرئاسة وا�د الشخص 
ٔ�� تنعرفو خشصیا من ٔ�فضل أ�بناء ا�يل جنب هاذ الوطن، ر�ل مس�تقمي 
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اذ املنرب هذا، ولكن الحظوا معا� مكر التارخي م�قف، وكنبغي حنییه من ه
  .بغیتواومكر الس�یاسة ٕاىل 

احللفاء التقلیدیني د�ل �حتاد �شرتايك ما اكنوش، حزب �س�تقالل 
�ادر القا�ة، التقدم و�شرتا�یة صوت أ�ظرفة �اویة، والعدا� والتمنیة 

طاف صوت �ىل يف �ٓخر امل ىبقاشكون ا�يل اكذ� صوتوا ب�ٔظرفة �اویة، 
، حىت فقط بو�دهااليس املاليك؟ ما مسي م�ذ س�نوات �ٔ�حزاب إالداریة 

يش وا�د ما �ا �ش یقول هاذي املناس�بة، وكنا خفور�ن ٔ�ننا نصوتو �ىل 
  .اليس املاليك ٔ�ن مق�در و�س�تحق هذاك املنصب

بغینا نصوتو ٔ�ن اك�ن هناك حتدي، اكن املغرب ك�سرتجع اوكنا كذ� 
لو يف �حتاد إالفریقي، واكن البد ٔ�ن ی��خب الرئ�س د�ل الغرفة املقعد د�

�الش؟ اح�ا اأ�وىل، وكنا خفور�ن ٔ�ننا ن�سامو ٔ�ننا ٔ�حزاب ٕاداریة ٔ�ن 
ت�رشحو فاش تیقولوا الناس ان� ٔ�حزاب ٕاداریة ملاذا؟ ٔ�ن حنن مرتبطني 

ت �الش اكنامبصري الوطن، ؤ�ج�دتنا يه وطنیة فقط ال �ري، وهذا هو 
  . تضحیة يف حملها

ٔ��رت ان��ايه الرسا� امللك�ة ا�يل و�ا س�ید� �لعائ� د�ل املرحوم 
دوى فهيا �ىل اخلصال ا�يل �اصها �كون عند وا�د االيس محمد بوس�تة و 

املسؤول الس�یايس، ورجعت يب ا�ا�رة ٕاىل الوراء ش��ا ما، و�اتين بعض 
�لهيا ا�يل يه قضت حنهبا من أ�سامء ٔ�� جسلهتا هنا ٔ�ن ما غنقدرش نعقل 

طینة اليس �الل الفايس، اليس عبد الرحمي بوعبید، اليس عبد هللا 
ٕا�راهمي، احلسن الوزاين، امليك النارصي، �يل یعتة، املعطي بوعبید، 
ا�كتور اخلطیب، و�ساءلت �یفاش هاذ الناس ا�يل اكنوا ٔ�ساس د�ل 

من هذیك املدرسة انتقلنا وا�د املدرسة س�یاس�یة من النوع الرف�ع، �یفاش 
ٕاىل الرداءة ا�يل كنعرفوها الیوم، الرداءة يف اخلطاب، الرداءة يف العالقات 

وهذا  ،الس�یاس�یة بني الفرقاء، الرداءة يف التفكري، الرداءة يف �بتاكر
مشلك �ل�س�بة لنا، ولینا ٔ�مام هاذوك العاملقة كنبانو اح�ا� كزعامء 

  .س�یاس�یني مراهقني ب�ين وب��مك
الیوم، الس�ید الوز�ر، الس�یدان الوز�ران، نبغي فقط تقولوا �لس�ید 
الرئ�س ٔ�ن �ان الوقت �ش �ىل أ�قل املسائل ا�يل ما فهياش املصاریف 
كثرية حبال هاذ اليش د�ل حماربة الغش ومراق�ة أ�سعار ٔ�ن �اصمك �لكفوا 

ا�لوبیا، هاذ �لناس ا�يل يف البادیة والناس ا�يل هام ضعاف حبال هاذ اليش 
اليش د�ل العدس، هاذ اليش د�ل امحلص، هاذ اليش د�ل الزبدة، هاذ 
اليش د�ل ا�ق�ق، ا�يل حق�قة هو القوت الیويم د�ل الطبقة الضعیفة 

الیوم املغرب �یغيل، بعض .. بغینا �لكفوا هبم و�راق�ومه �ش ما ند�لوش يف
 ..املناطق راها فهيا �لیان

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید الرئ�س، الس�ید الرئ�س ٔ�� م��ٔسف �ش نقاطعك

  :املس�شار الس�ید محمود عرشان
  .ٕاىل مسحيت مج� وا�دة، هللا �كرث �ريك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .یاله قلها، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمود عرشان
بغیت �ري فقط نقول �لحكومة د�لنا املوقرة واملنتخبني د�ولنا �ىل ٔ�ن 

فظوا �ىل ا�منوذج املغريب �ىل �س�ت��اء املغريب وحنافظو �ىل �اصنا حنا
الو�دة الوطنیة و�ىل اجلهبة ا�ا�لیة د�ل بالد�، ٔ�ن الیوم املغرب يف 

  .�ا�ة ماسة ٕاىل مجیع ٔ�بنائه
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .الرئ�س الس�یدشكرا 
فضل الس�ید اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ت

 .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 

، هاذ القانون �2017لس�نة املالیة  73.16رمق ملناقشة مرشوع قانون املالیة 
ا�ي ٔ�ىت مكرسا اس�مترار نفس الس�یاسات املالیة �لحكومات السابقة يف 
غیاب ٔ�ي جتدید ٔ�و ٕابداع ٔ�و ابتاكر، فاحلكومة اجلدیدة القدمية اح�فظت 
بنفس املرشوع ا�ي ٔ��دته احلكومة املنهتیة وال�هتا دون ٔ�دىن تعدیل ٔ�و 

ن الربملان �ىل الرمغ من ٔ�ن هذه احلكومة مضت ٔ�حزا� ٕاضافة ودون حسبه م
اكنت يف املعارضة و�اءت هبیلكة �دیدة �رب ٔ�قطاب ال جند ٔ��ر لها �ىل 

  .مس�توى مرشوع قانون املالیة
ٔ�شهر مل �س�تغرق  6وال غرو فهذه احلكومة اليت اس�تغرقت هندس�هتا 

قانون  ٕا�داد �ر�جمها سوى بضعة ٔ��م، و�ٓ�رت ٔ�ن حتتفظ بنفس مرشوع
املالیة ا�ي ٔ��د يف فرتة سابقة �ىل هیلكهتا، وهو ما یؤكد ٔ�ن املتحمك يف 
وضع قانون املالیة هو تعل�ت املؤسسات املالیة ا�ولیة ؤ�طر تق�یة ال �القة 
لها �ٔ�حزاب املشلكة �لحكومة، ؤ�ن القرار املايل و�ق�صادي یت�ذ بعیدا 

طنني ٔ�ن الرصاع مل �كن �ىل عن هذه أ�حزاب، اليش ا�ي ٔ�كد �لموا
الربامج وأ�هداف وٕامنا اكن لعبة جتري يف �دود مرسومة سلفا، ویق�رص 
�ىل من یقدم �دمة ٔ�فضل ومن حيرز مقا�د ٔ�كرث ؤ�مه، وقد مت تغیري 
الالعبني �ىل رقعة الشطرجن ومت �رویض لك أ�حزاب كام مت ق�ل 
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  .اس�تقاللیة القرار احلزيب
هذا أ�مر � خطورته �ىل الوضع العام �لب�، وال بد من الت�ٔ�ید ٔ�ن 

  .ویو� الی�ٔس من الس�یاسة والس�یاس�یني وخيلق ٕاح�اطا �اما �ى املواطنني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدان الوز�ران،
  السادة املس�شارون واملس�شارات،

ی�ٔيت عرض قانون املالیة ا�ي ٔ�مام�ا يف ظل تصا�د �ح�قان 
ضع �حلس�مية �سائلنا مجیعا وحنن �س�تغرب رفض والتو�رات �ج�عیة، فالو 

احلكومة الت�اوب مع مطالب احلراك، بل ورفضها الت�اوب مع طلبنا عقد 
�لسة �امة �لربملان بغرف�یه لتدارس الوضع �ملنطقة، �لام ٕاىل ٔ�ننا ٕاىل �انب 
مجمو�ة من الفرق الربملانیة تقدم�ا بطلب لعقد اج�ع جلنة ا�ا�لیة والب��ات 

ساس�یة م�ذ وفاة الشهید حمسن فكري رمحه هللا، ؤ��د� هذا الطلب ا�ٔ 
بعد تفامق الوضع �لریف ونعید الیوم طلب عقد �لسة �امة �لربملان بغرف�یه 
ملناقشة �ح�قان �ج�عي وٕاجياد احللول الناجعة �لوضع �ج�عي املت�ٔزم 

  .�لریف ومعوم �ات املغرب
ح اكفة معتقيل �ح��ا�ات ونطالب �ملناس�بة ٕ�طالق رسا

  .�ج�عیة، سواء يف الریف ٔ�و س�یدي جحاج ٔ�و قلعة الرساغنة
  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،

ی�ٔيت عرض قانون املالیة ٔ�یضا يف ظل غیاب احلوار �ج�عي مع 
املركز�ت النقابیة املمث� �لطبقة العام� م�ت�ة الرثوة والرافعة أ�ساس�یة 

  .يت �سوا�دها ت�ىن �ق�صادات واحلضارات�لمنو و�ق�صاد، وال
كام ی�ٔيت قانون املالیة يف ظل التدهور اخلطري �لقدرة الرشائیة وارتفاع 
فاتورة املاء والكهر�ء وٕالغاء صندوق املقاصة ومتر�ر إالصالح املق�ايس 
�لتقا�د ويف ظل جتمید أ�جور وارتفاع الفوارق �ج�عیة والتدهور 

�ج�عیة، خصوصا التعلمي والص�ة وال�شغیل والسكن املس�متر �لقطا�ات 
وارتفاع معدل الفقر والبطا� وان�شار الرشوة والفساد وارتفاع مس�توى 
اجلرمية كن���ة حمتیة �لس�یاسات الالشعبیة والال دميقراطیة اليت هنجهتا 

  .احلكومات املتعاق�ة
ني وم�ش�یا فهل �اء مرشوع قانون املالیة جمیبا �ىل انتظارات املواطن

  مع �اج�ات املغرب يف �س��ر والتمنیة؟
ٕان ٔ�مهیة ٔ�ي قانون مايل بفرضیاته ومر�كزاته وٕاجراءاته ؤ�رقامه �مكن يف 
وصول ٔ��ره ونتاجئه ٕاىل املواطنني ويف قدرته �ىل �لق ا�منو والرثوة وهذه 
الرثوة ال �دوى مهنا ٕاذا مل �كن �لمواطن نص�ب مهنا، ٔ�ما ٕاذا ظلت يف 

دي ف�ة قلی� حتتكرها و�س�تغل الشعب ملرامكهتا، فٕاهنا س�تكون ف�یل تو�ر ٔ�ی
  .اج�عي قد �كون � انعاكسات سلبیة �ىل الوضع العام �لبالد

فٕاذا ٔ�لق�نا نظرة �ىل الفرضیات اليت بين �لهيا مرشوع القانون املايل 
وحيرصون جعز  %4.5، فٕاننا جند ٔ�نه یتوقع �س�بة منو من 2017لس�نة 

، %1.7، ٔ�ما �س�بة التضخم فريید التحمك فهيا يف �دود %3انیة يف املزي 

فعىل الرمغ من تواضع هذه الفرضیات و�دم طمو�ا، فال �رى مؤرشات 
موضوعیة لتحق�قها يف ظل غیاب منوذج اق�صادي كف�ل ٕ��داث هنضة 
�ىل اكفة املس�تو�ت يف ظل غیاب س�یاسة �ازمة ضد ا�متلص وا�هترب 

يف ظل تبعیة �ق�صاد الوطين وت�ٔ�ره �ر�ود �ق�صادي والغش الرضیيب، 
يف الربع  %10.8ٕاىل  %10.4العاملي يف ظل ارتفاع معدل البطا� من 

  .أ�ول من الس�نة احلالیة ويف غیاب �دا� اج�عیة ج�ائیة واج�عیة وجمالیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
الس�یدات املس�شارات السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون و 

  احملرتمات،
حسب اللكمة التقدميیة �لس�ید وز�ر املالیة �س�ند قانون املالیة 

  :مر�كزات 4املعروض ٔ�مام�ا ٕاىل 
ٔ�ولها، �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع 

  والتصد�ر؛
  اص؛و��هيا، تعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الوطين وٕانعاش �س��ر اخل

 .ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي��هثا، 
 .رابعها، تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة
 :ولنفحص هذه املر�كزات وا�دة وا�دة

ٔ�وال، �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع 
  .والتصد�ر

ما يه � �رى ا�االت اليت ميكن ٔ�ن �شلك نقط قوة يف �ق�صاد 
يت لن خنتلف ٔ�هيا، الس�یدات والسادة، يف رصدها ٕاهنا الفال�ة، الوطين وال

الس�یا�ة، الصید البحري والفوسفاط وطبعا ٔ�مه �روة يف املغرب ٔ�ال ويه 
 .العنرص ال�رشي

ٕان احلكومة السابقة واحلالیة ٔ�مصت �ٓذاننا �حلدیث عن جماالت التصنیع 
الطا�رات، اليت یعمتدها �ق�صاد الوطين، خصوصا قطاعي الس�یارات و 

فك�ف هنمل نقط قواتنا لندعي ٔ�ننا ب� بدٔ� اق�صاده یعمتد �ىل التصنیع يف 
  جمال الس�یارات والطا�رات؟ 

ٔ�ر�ع  �3یف نغمض ٔ�عی��ا �ىل الرثوة اليت منت� مهنا ٔ�كرث من 
�ح�یاطي العاملي واليت ميكن ٔ�ن تصبح مصدر قوة اق�صاد� ومعلتنا ٕان 

تصد�رها ٕاىل العامل كامدة �ام، تصنع وتعود  حنن تو�نا ٕاىل تصنیعها دون
  .لرشاهئا �لعم� الصعبة ٕاهنا الفوسفاط

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
فك�ف یع�ش الفقر واجلوع شعب مي� حتت ٔ�رضه مف�اح مس�تق�ل 
الغذاء العاملي؟ وما يه العائدات احلق�ق�ة �لفوسفاط؟ ومك ی��ج املغرب من 

التصنیع يف هذا ا�ال ا�ي ال حما� س�تكون هذه الرثوة؟ ملاذا ال یو�ه ٕاىل 
  ...� ٔ�ر�ح طائ�
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ٓرا . اللكمة ا�ٓن �ٓخر م�د�ل ملمثل مجمو�ة العمل التقديم فلیتفضل
  .�ش ی�س�ل، وا�ا

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،
  املس�شارون، الس�یدات والسادة

�شلك اس�ت��ايئ ويف س�یاق  2017نناقش مرشوع القانون املايل لس�نة 
ٔ�شهر يف هذه املناقشة  6س�یايس �اص، س�یاق جعلنا نت�ٔخر ٔ��ل 

واملصادقة �ىل هذه الوثیقة أ�ساس�یة لتدبري شؤون بالد�، مما جعل م�ه 
نعترب  مرشوع قانون انتقايل وحيمل طابع اس�متراریة احلكومة السابقة وال

ذ� ٔ�مرا سلبیا، بل ٕاننا �رغب يف اس�متراریة إالصالح واس�متراریة املشاریع 
  .والتو�ات الكربى �لحكومة السابقة

حنن نوا�ه حتد�ت كربى دا�لیة و�ارج�ة، وما یعرفه ب�� من حراك 
اج�عي ومن تصا�د أ�شاكل �ح��اج�ة وقوة املطالب �ج�عیة، ل�س 

لریف، بل يف �يق م�اطق الوطن، �اصة يف املناطق فقط يف أ�قالمي ا
املهمشة ا�ٔكرث فقرا، �سائلنا مجیعا حول مدى سالمة ح�اتنا الس�یاس�یة 
وقدرهتا �ىل اس��عاب لك تعابري ا�متع وعن مدى قدرة منوذج�ا التمنوي �ىل 
موا�بة التحوالت �ق�صاد وا�متع و�اج�هتام ومسا�رة التطلعات اليت حيملها 

  .ملغرب كدو�ا
  الس�ید الرئ�س،

مضن هذا إالطار العام والس�یاق اخلاص، نناقش هذا املرشوع ا�ي مل 
جيب مبا ف�ه الكفایة �ىل أ�س�ئ� الكربى املطرو�ة �ىل وطننا ورها�ته 
ا�ا�لیة واخلارج�ة، ولس�نا حبا�ة لرسد العنارص إالجيابیة �لمرشوع اليت 

  .دمعها كام دمعهنا يف الوالیة السابقة�مثهنا ٕاجامال و�راها اس�متراریة ن
ومالحظتنا مو�ة ٔ�ساسا �لمس�تق�ل القریب ٔ��ل اعتبارها يف املشاریع 

  .املالیة املق��
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا �س�ل �رتیاح ما ورد يف خطاب الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، 
دوره ال حول اس�ت�ا� بناء منوذج �منوي مبعزل عن اق�صاد املعرفة، وا�ي ب

یتحقق بدون اس��ر يف إال�سان ومن املداخ�ل أ�ساس�یة ل�ش��د منوذج 
�منوي الركزية ا�ميقراطیة اليت �س�تدعي ٔ�حزاب س�یاس�یة قویة �دیة 

ومس�تق� واملد�ل أ�سايس يف �خنراط يف �ق�صاد املعرفة وهو ا�هنوض 
  .�لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي

  الس�ید الرئ�س،
لنا ٕالجيابیة بعض التدابري اجلبائیة الواردة يف مرشوع قانون رمغ �سجی 

املالیة، فٕاننا نالحظ ٔ�ن ٔ��لب التدابري اجلبائیة اليت �اء هبا املرشوع هتم 
  .املقاوالت مقابل غیاب تدابري هتم املواطن �شلك م�ارش

كام نالحظ �س�مترار يف جتزيء إالصالح الرضیيب و�كر�س نظام 
وزیع �ري م�صف لٔ�عباء الرضی��ة �ىل لك املواطنني ج�ايئ �ري �ادل بت

واس�تفادة �ري مرشو�ة لعدد من امللزمني ٕ�عفاءات جمانیة �ري م�ت�ة 
اق�صاد� واج�عیا، وندعو ٕاىل �نفالت من هذه الضغوطات يف املشاریع 

  .املق��
ٕاننا حبا�ة ٕاىل اس�تقرار النظام الرضیيب �ىل أ�قل ملدة مخس س�نوات، 

  .ل والیة حكوم�ة اكم�ٔ�ي �ال
  الس�ید الرئ�س،

ٕان بقاء �ع�د أ�سايس �ىل القطاع الفال� �لرفع من �س�بة ا�منو قد 
ال �سمح مس�تق�ال �متكني املغرب من ولوج دا�رة �ق�صاد�ت امخلسني 
أ�وائل �املیا يف مؤرش ممارسة أ�عامل، كام ورد يف الترصحي احلكويم، 

د مزید من التدابري احملفزة واملشجعة يف قطا�ات �� من الرضوري اع�
�ري فالح�ة، كام یتعني ٕاجراء تق�مي موضوعي �تلف اتفاق�ات التبادل احلر 

  .اليت مل �س�تفد مهنا املغرب �لشلك املطلوب
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الطریقة التقلیدیة اليت هی�ٔ هبا هذا املرشوع، جعل اجلهویة املوسعة 
ي ومعرب عن السري يف التطبیق الفعيل �لقانون �ري �ارضة �شلك قو 

التنظميي �لاملیة من �ة، و�لجهویة املوسعة من �ة ٔ�خرى، وندعو احلكومة 
  .ٕاىل جتاوز هذا الضغط يف املشاریع املق��

ٕان أ�مر یتعلق بصممي ا�شغالنا �لعدا� �ج�عیة، فال ميكن تصور 
ع �ادل �لمزيانیة �ىل اجلهات، بل �دا� اج�عیة بدون �دا� جمالیة بتوزی

ٕاننا ندعو ٕاىل ا�متیزي إالجيايب �لجهات ا�ٔكرث فقرا، ومهشت لعقود ووضع 
خمطط اسرتاتیجي �لتحویل التدرجيي لالخ�صاصات وموا�بته بتحویل املوارد 
ال�رشیة الالزمة وبتوزیع �ادل وم�اك�، هذا هبدف �لق الثورة وفرص 

یة املندجمة واملس�تدامة وتعز�ز ا�ميقراطیة الشغل وضامن ا�هتیئة الرتاب 
ال�شار�یة، كام ٔ�ن تزنیل إالصالح الهیلكي یق�يض ال�رسیع ٕ�خراج املراس�مي 

  .املتعلقة �جلهویة ٕاىل الوجود
ٕان دمع القطا�ات �ج�عیة والتد�ل يف امجلا�ات القرویة واملناطق 

س�یع هامش التد�ل يف املهمشة جبانب دمع الربامج �ج�عیة والرتبویة وتو 
ا�ال �ج�عي رهني �لتحمك يف نفقات التحمالت املشرتكة حباكمة 
وتعقل، جبانب معاجلة ثقل ٕاصالح نظام املقاصة ومعاجلة ضعف مس�توى 
إالد�ار العمويم، جبانب اح�واء نفقات ا��ن العمويم وحماربة ا�متلص 

  .الرضیيب
  الس�ید الرئ�س،

املالیة من تدابري ومشاریع وما �رب عنه  ٕان ما ورد يف مرشوع قانون
من ٕارادة يف اس�متراریة إالصالح ومواص� املشاریع الكربى املهیلكة حيظى 
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  .بدمعنا، �ري ٔ�نه البد من ت�ٔ�ید� مرة ٔ�خرى �ىل مس�ٔ� احلاكمة
ضعف احلاكمة والبريوقراطیة والفساد جيعل �س�بة ٕاجناز املشاریع اليت 

  .يف ٔ�حسن احلاالت 70ٔ�و  60تتعدى  تتضمهنا قوانني املالیة ال
احلاكمة وحماربة الفساد ورش وطين �بري، فلیكن ٔ��د ٔ�ولو�ت هذه 

  .احلكومة لتمتكن من ٕاجناز ما و�دت به يف هذا املرشوع ويف �ر�جمها العام
ذ� هو ٔ�ملنا، وحنن معمك لتحق�ق هذا أ�مل و�س�ت�ابة ملطالب 

  .وطمو�ات شعبنا
  .شكرا �ىل ٕاصغا�مك

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  . شكرا الس�ید الرئ�س، �رك هللا ف�ك

�ٓخر حمور يف هذه اجللسة الرد د�ل احلكومة، فلیتفضل الس�ید وز�ر 
 .�ق�صاد واملالیة �لرد

  :وز�ر �ق�صاد واملالیة ،الس�ید محمد بوسعید
�مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني و�ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  زم�يل الس�ید الوز�ر،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

بدایة، بغیت �شكر جزیل الشكر الس�ید الرئ�س، الس�ید رئ�س هذه 
اجللسة، ولكن ٔ�یضا ٔ�عضاء املك�ب ؤ�یضا الس�ید رئ�س ا�لجنة د�ل املالیة 

نة املالیة �ىل العمل اجلاد مب�لس املس�شار�ن ولك أ�عضاء د�ل جل 
وا�ءوب والشاق ا�ي قضیناه مجیعا وبذلوه مجیعا من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�قف بني 
ٔ�ید�مك جمددا ٔ�مام جملسمك املوقر ٔ�ج�ب �ىل تد�الت الس�یدات والسادة 
رؤساء الفرق وا�مو�ات الربملانیة، مبناس�بة املناقشة العامة �لجزء أ�ول من 

  .2017مرشوع قانون املالیة لس�نة 
وبدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رك لمك هذا الشهر الفضیل رمضان م�ارك سعید، ٔ�ه� 

  .هللا �لینا مجیعا �خلري وا�مين والرباكت وأ�من والسمل وأ�مان
 - كام قلت  - هذا النقاش ا�ي دار بی��ا اكن نقاشا هادفا وبناء، وطبعا 

م�اقشة  �ش جنیو لهنا راه قضینا سا�ات طوال �اءت يف التقر�ر من ٔ��ل
ٔ�هداف ومرايم هذا القانون مواده، طبعا التعدیالت اليت �قش�ناها ٔ�یضا 
وصومت �لهيا، وهنا البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ؤ�نوه بفضی� احلوار وروح التعاون 
و��رتام ا�ي مزي تد�الت الس�یدات والسادة رؤساء الفرق الربملانیة 

سة ٔ�و دا�ل والس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ثناء هاته اجلل 
ا�لجن من �الل تقدمي مالحظاهتم و�ساؤالهتم وانتقاداهتم حبسب الق�ا�ات 

  .وحبسب املواقع واملواقف �لك مسؤولیة وا�رتام
ما م�فقش مع يس ا�لبار قال � هذا مرشوع القانون ما فهيش 
امحلاس، ٔ�� �ن لیا يف التد�الت د�لو، اكن تد�الت فهيا بعض امحلاس، 

ا من �ب بعض املواقف ٔ�و من بعض الت�لیالت اليت ميكن وٕان اكنت طبع
ٔ�ن �شاطرها ٔ�و خنالفها، ميكن ٔ�ن نتفق معها ٔ�و خنتلف معها، ٔ�ن �یفام اكن 
احلال ٔ�� قلهتا لمك دا�ل ا�لجنة، ٔ�نطلق من م�طلق ٔ�ننا مجیعا �ای��ا هو 
�دمة هذا الوطن، وهدف�ا هو �دمة املواطنني ومقارب��ا هو جعل لك 

یاتنا الس�یاس�یة وٕاماكنی��ا الشخصیة من ٔ��ل �ل املشالك ومن ٔ��ل ٕاماكن 
  .التقدم التقدم يف احللول

طبعا ولكن ا�ي یضريين يف بعض أ�ح�ان هو ٔ�ن ٔ�مسع بعض أ�حاكم 
اجلاهزة القاس�یة والظاملة، واليت ميكن ٔ�ن �كون م�عث �شو�ش يف بعض 

وقد ٔ�ب�ت �ىل ٔ�تق�� بصدر رحب،  ،الت�الیل، یعين لست ضد �نتقاد
ذ� يف العدید من املواقف، قشابيت واسعة، ولكن هناك بعض أ�ش�یاء 

ؤ�ن ال �كون هناك  ،جيب ٔ�ن ال نت�اوزها حىت ال �كون هناك التغلیط
وال �كون هناك ال�شاؤم، ٔ�ن بعض املرات ميل بق�ت ت��ص�ت  ،العدم�ة

تغري مدننا؟ مل ت  ؟س�نة ما تدار والو 15هاذ  !وتنقول وا �ٓه، وا ما تدار وال
مل متتد هذیك طرق�ا الس�یارة؟ مل جتهز بعض موان��ا؟ واش �اصنا حىت 

ف�نا أ��انب �ىل بالد� �اد نعرفو ماذا  اخنرجو �ىل �را ونتصنتو �ٓش تیقولو 
  یقع يف بالد�؟ 

ٔ�قول هذا ال�م . ٔ�قول هذا ال�م ل�س من �ب ذاك ريم الورود، ال
هناك . هناك ٔ�ش�یاء مل حتقق. حققتمن �ب فقط إالنصاف، هناك ٔ�ش�یاء 

هناك مشالك مل حتل، هناك مشالك �رامكت، ولكن . مشالك �لت
�لصدق واملعقول والت�ٔين وإالرادة ميكن ٔ�ن حنل لك املشالك وما هذا 
املرشوع د�ل قانون املالیة ٕاال �لقة، راه ما عندوش هدف ٔ�نه حيل لك 

اليت تعرفها بالد� من ٔ��ل �ل  املشالك، �لقة يف ٕاطار امحلد هللا الرتاكامت
  .املشالك

ٔ�نوه ؤ�تو�ه �لجمیع �لشكر و�م�نان، ٔ��لبیة ومعارضة، �ىل روح 
املسؤولیة امجلاعیة والتعبئة �س�ت��ائیة من ٔ��ل املصادقة �ىل هذا 
املرشوع، طبعا ٔ��ذ� وق�نا ما اكی�ش طبعا د�ر� الوقت �شلك م�طقي 

ا�يل غیجیمك ٕان شاء  2018ــ ن املالیة لحىت �متكن من حتضري مرشوع قانو
  .هللا يف ٔ�قرب وقت

ٔ�وال، ٕالعطا�مك أ�رقام املتعلقة ب��ف�ذ هذا املرشوع يف نصف الس�نة 
�ادي جني ٕان شاء هللا طبقا ملق�ضیات القانون التنظميي لقوانني املالیة 

ٔ�شهر أ�وىل، ؤ�یضا من بعد نتلقاو يف  6نعطیمك تنف�ذ هاذ املرشوع يف 
  .ري ملرشوع قانون املالیة املق�لالتحض

فرمغ هذه القراءات اليت تطرقت لس�یاقات ٕا�داد مرشوع قانون املالیة 
فقد مت تغلیب م�طق املصل�ة العامة  ،وظروف ٕا�داده وتقدميه 2017س�نة 

والوعي امجلاعي بدقة املر�� ورضورة جتاوز ما �لف�ه من انتظاریة وٕا�ادة 
  .ملس�مثر�نالثقة �لمواطنني واملقاوالت وا

طبعا ٕاذا كنا قلت لمك ٔ�نه و�اء يف التد�الت ٔ�� امحلد � ب�� حمصن 
مبؤسساته، وقوانی��ا �ات یعين ٔ�نه يف هذه احلا� د�ل �دم املصادقة �ىل 
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قانون املالیة يف هنایة الس�نة ٔ�عطت احلل، ويه ف�ح �ع�دات وهذا ما 
لك املداخ�ل، هذا ما مك�نا حصل، ف�ح �ع�دات مبراس�مي ؤ�یضا اس��فاء 

  .املزيا�يت.. من ٔ�ن نواصل العمل �شلك �ادي، ؤ�ؤكد مرة ٔ�خرى يف 
طرق �هيا، تما هو هذا الت�ٔ�ري ا�ي حصل وما يه �ٓ�ره؟ و�ادي جني ن 

هذا الت�ٔ�ري لك م�ا یعرف ٔ�س�بابه، ت�ٔ�ري �اء ن���ة التعرث والت�ٔخر يف 
لتصویت �ىل الثقة �ل�س�بة �شك�ل احلكومة، وبعد ٔ�ن شلكت وبعد ٔ�ن مت ا

�لحكومة، �در� ٕاىل بدایة م�اقشة هذا املرشوع واكن هذا اخ�یارا ٕاراد� 
لعدة ٔ�س�باب، ٔ�ننا نناقش هذا املرشوع معمك حىت نتفرغ ٔ�وال �لتحضري 
�لمرشوع املق�ل، هذا املرشوع ا�ي �اء يف العدید من أ�حاكم اليت 

�ري مطابق �لرب�مج احلكويم،  صدرت �لیه ٔ�و ٔ�نه ال یويف �لغرض، ٔ�نه
هذا �ري حصیح، هذا املرشوع یتالىق مع الرب�مج احلكويم يف العدید من 

  .النقط
وهنا ٔ�ؤكدها ؤ�ؤكدها مرة  ،وطبعا ا�يل �م هو ٔ�ن هذا املرشوع

د�ل ٕاىل هذا الربملان ولن خيرج م�ه كام د�ل، ٔ�نه د�ل يف صیغة  ،ٔ�خرى
ٔ�د�لت �لیه يف جملس النواب  ويف صورة لكن بفضل التعدیالت اليت

وبفضل التعدیالت اليت ٔ�د�لت �ىل املرشوع يف جملس  ،60و�ددها 
وا�يل طبعا من بعد غنجي من بعد لٕالحصائیات،  22املس�شار�ن و�ددها 

تغري املرشوع، ٔ�وال تالءم مع الوضعیة الس�یاس�یة واحلكوم�ة احلالیة، زاد 
ح�ان وضو�ا، اكن هناك غىن، زاد جودة، زادت يف مضام�نه يف بعض ا�ٔ 

من  77تفا�ل ٕاجيايب مع العدید من مق�ضیاته، وما �دم ا�لجوء ٕاىل الفصل 
طرف احلكومة يف م�اقش�ته دا�ل ا�لجنة ٕاال ت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى �ىل �ه�م 
و��رتام والتعامل والتعاون إالجيايب مع هذه املؤسسة وحرصنا �ىل تغلیب 

  .وا�ٓراءفضی� احلوار وا�رتام لك املواقف 
وطبعا كام قلت تغلیب م�طق التوافق إالجيايب �ٔ�ساس هو ا�ي د�ا� 

مكررة اليت ٔ��رت الك�ري من النقاش والت�ٔویالت  8مجیعا ف� خيص املادة 
ؤ�ؤكد مرة  -واليت جتاوزت مضمون ؤ�هداف هذه املادة، �لام ٔ�ن الغایة مهنا 

لقضائیة ومل �كن ٔ�بدا مل �كن ٔ�بدا ا�متلص من تنف�ذ أ�حاكم ا -ٔ�خرى 
التب��س من أ�حاكم القضائیة، بل اكن هدفها هو �لق التوازن بني تنف�ذ 
هذه أ�حاكم ا�هنائیة الصادرة عن القضاء ورضورة اس�مترار املرفق العام، 
ح�ث ال یعقل ٔ�ن یمت احلجز مقابل تنف�ذ قرار فردي �ىل ٔ�موال وممتلاكت 

جز �ىل رواتب املوظفني ومس�تحقات ا�و� وامجلا�ات احمللیة، �اصة احل
  .املقاو� املتعام� مع ا�و�

ٕاىل �ٓخر مارس مت تنف�ذ ما  2017ويف بدایة  2016-2015طبعا يف 
ملیون درمه ٔ�حاكم قضائیة �ىل ا�و� ؤ�كرث من  500ملیار و 2یناهز 

ملیون درمه ٔ�حاكم قضائیة �ىل امجلا�ات احمللیة، اكنت فهيا العدید  350
طبعا ا�ٓمر�ن �لرصف یقومون بدورمه يف تنف�ذ هذه أ�حاكم .. راتمن امل

واكنت طبعا هناك احلجز �ىل بعض احلسا�ت، ولكن اكن هناك املبادرة 
اليت قامت هبا احلكومة السابقة من ٕاعطاء حماس�يب السلطة يف تنف�ذ احلمك 

القضايئ دون انتظار أ�مر �لرصف بذ�، وهذه مك�ت فهيا سهو� 
  .� ولیونة من ٔ��ل ال�رسیع ب��ف�ذ أ�حاكم القضائیةوس�یو

طبعا م�طق التوافق دفعنا ٕاىل التفا�ل ٕاجيا� مع ٕاجامع الس�یدات 
مكررة يف  8والسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل �ذفها، �ذف هذه املادة 

انتظار تقدمي الصیغة القانونیة اليت �كفل يف نفس الوقت تنف�ذ أ�حاكم 
ن اس�متراریة املرفق العام يف ٕاطار قانون �اص س�یعد مبقاربة القضائیة وتضم

�شار�یة مع لك املتد�لني ولك املعنیني، وكام هو احلال طبعا يف العدید من 
  .دول العامل

تعدیال ٔ�ي  121تعدیل مت تقدميها مت حسب  226و�ىل العموم من بني 
الت املق�و� ٔ�ن ما یفوق نصف التعدیالت املقدمة مت حسهبا وبلغ �دد التعدی

  .ٔ�ي ثلث التعدیالت �ري املسحوبة 33
وبقدر �مثی��ا لروح املسؤولیة والتعبئة املشهودة �لس�یدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، فالبد من الت�ٔ�ید �ىل إالرادة الصادقة �لحكومة 
لتوطید �القة ��رتام املتبادل بني املؤسس�تني ال�رشیعیة والتنف�ذیة 

التوافق واحلوار والرصا�ة �ش�ٔن لك القضا�، مبا ميك�نا من  و�رس�یخ اخ�یار
  .تقدمي أ�فضل ملواطن��ا وا�فاع عن املصاحل العلیا بالد�

وهنا ال یفوتين التنویه وإالشادة �ٕالجامع ا�ي �ربمت عنه خبصوص 
التطورات أ��رية لقضیة و�دتنا الرتابیة و�اصة القرار أ��ري �لس أ�من 

مبا ال یدع جماال �لشك تفوق املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت يف  ا�ي یؤكد
  .ٔ�قا�مينا اجلنوبیة

هذا القرار ا�ي �شلك انتاكسة خلصوم و�دتنا الرتابیة ی�ٔيت تتوجيا 
�لس�یاسة احلكمية جلال� امل� حفظه هللا اليت تن�ين �ىل دبلوماس�یة م�عددة 

ٔ�مين وا�یين والرو�، أ�بعاد �زاوج بني �ق�صادي و�ج�عي وا
س�یاسة توجت بعودة بالد� املظفرة ٕاىل �حتاد إالفریقي وزادت يف ٔ��دائنا 
وحساد�، جعلت يف �لوقهم غصة ودفعهتم ٕاىل انفعاالت وٕاىل اس�هتداف 
هذا الوطن ا�ٓمن، كام ال یفوتوين ٔ�ن ٔ�نوه من �دید �جلهود اجلبارة 

ذلها لك القوى أ�م�یة ��فاع عن و�لیقظة ا�امئة و�كران ا�ات اليت تب
الوطن وسالمة �رابه ؤ�من املواطنني وممتلاكهتم، و�اصة يف ظل �زاید 
ا�اطر املتعلقة �ٕالرهاب والتطرف و�س�هتداف املبارش ٔ�من ب�� 

  .واس�تقراره
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

د وتقدمي رمغ اخ�الف القراءات اليت تطرقت لس�یاق وظروف ٕا�دا
فقد ٔ�مجعت لك التد�الت �ىل  ،2017مرشوع قانون املالیة لس�نة 

بغینا ااس�ت��ائیة هاذ الس�یاق ورضورة ال�رسیع ٕ�خراج هذا املرشوع، ٕاذا 
خنرجو هذا املرشوع، الس�ید املس�شار احملرتم، مايش فقط لالقرتاض وٕان 

، ٔ�ن اكن حصیح إالذن �القرتاض �م يف ٕاطار طبعا العمل د�ل احلكومة
هناك �ا�ة ل�س يف الز�دة يف �قرتاض ولكن يف تدبري هذه القروض 
وهذه املدیونیة، وقد ٔ�رشمت وذ�ر�مك ب�ٔن هذه املدیونیة ٕان شاء هللا يه 
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بغینا خنرجو املرشوع �رس�ة �ش اسا�رة يف طریق �حندار، ولكن ٕاذا 
ٔ�وال م�صب مايل نبداو �ش�تغلو ٔ�یضا يف املبار�ت من ٔ��ل  23768ذاك 

ؤ�ن �كون لٕالدارة  ،ٔ�ن �كون لش�بابنا الفرصة لولوج الوظیفة العموم�ة
املؤهالت ٔ�و الوسائل لالش�تغال، ��ك�اب الرسیع �ىل ا�شغاالت 
املواطنني الراهنة من �شغیل وتعلمي وحصة وسكن و�منیة وبصفة �امة يف 

  .ٕاطار تزنیل الرب�مج احلكويم
��ائیة �لقت نو�ا من ومما ال شك ف�ه ٔ�ن هذه الوضعیة �س�ت 

�نتظاریة الطبیعیة، و�اصة �ى املس�مثر�ن يف انتظار توضیح الرؤیة، 
لكن يف املقابل فقد واصلت لك املؤسسات وإالدارات معلها �شلك �ادي 
واس�متر تنف�ذ مزيانیة ا�و� �لك مكو�هتا مبا يف ذ� مزيانیة �س��ر يف 

  .القانون التنظميي لقانون املالیة ا�رتام �م ملق�ضیات ا�س�تور ؤ�حاكم
�اء يف أ�س�ئ� يف هاذ ا�لس ويف ا�لس أ�خر، ما يه �ٓ�ر هذا 
الت�ٔخر؟ ٔ�قول لمك مرة ٔ�خرى الت�ٔخر يف املصادقة �ىل مرشوع قانون املالیة، 
ٔ�قول لمك مرة ٔ�خرى ٔ�ن هناك حصیح ٔ��ر لهذا الت�ٔ�ري، ٔ��ر رمبا نفس�یة 

ٔ�نه ٕاذا مل �كن هناك قانون مايل حىت وٕان تص�ب ا�ورة �ق�صادیة، 
ف�حت املراس�مي �ل�س�بة �لفا�لني �ق�صادیني، �بقاوا هناك يف نوع من 

  .إالنتظاریة و�دم وضوح الرؤیة
هل س�تد�ل هذه املق�ضیات اجلبائیة �زي التطبیق ٔ�و ال؟ هل سوف 

ء كتجعل یتغري مع املرشوع قانون املالیة املنظومة اجلبائیة؟ لك هذه أ�ش�یا
هذا هو . املس�مثر�ن �ی�سانوا ویرتیثوا شویة حىت یدوز مرشوع قانون املالیة

  .أ��ر
�یف ميكن ٔ�ن نقميه؟ ل�س عندي أ�دوات لتق�ميه، لكن ٔ�ن نقول ٔ�ن 

ملیار درمه، يف ا�لجنة ٔ�كدت ٔ�ن هذا  24هذا أ��ر د�ل الت�ٔ�ري هو 
كن أ�رقام املنطق حصیح، ول) le raisonnement(خط�ٔ، ٔ�نه رمبا 

من ٔ�نه إالنفاق العمويم ف�ه صفر، وب�ٔنه فعال هناك  �اطئة، ٔ��مك انطلق�و
، يه من %�20القة بني إالنفاق العمويم وبني �س�بة ا�منو، بوا�د تقریبا 

القمية املضافة ٔ�و كمتيش تضاف ٕاىل طبعا ٕاىل  20تقریبا  100ا�يل كتنفق 
نة اكن يف شلك �ادي يف شق�ه �س�بة ا�منو، إالنفاق العمويم م�ذ بدایة الس� 

  .ال�س�یري ويف الشق د�ل �س��ر
، نفقات �س��ر ٔ�جنزت %6.9 ــاملداخ�ل ارتفعت ٕاىل �ٓخر ٔ��ریل ب

، ٕاذن ال ميكن ٔ�ن %33، نفقات ال�س�یري ٔ�جنزت يف �دود %37يف �دود 
ملیار  24نعترب ٔ�ن هذا املنطق حصیح، وحىت وٕان اكن حصی�ا ٕاىل فقد� 

، اح�ا كنقول لمك هاذ الس�نة �ادي �2.5ا�يل اخلام یعين حوايل من الناجت ا
ٔ�و ٔ�كرث من �س�بة ا�منو، یعين لو ما اك�ش الت�ٔ�ري  4.5ند�رو ٕان شاء هللا 

  .؟ هذا ال ميكن%7كنا �ادي ند�رو 
ٕاذن ال ميكن ٔ�ن ن�ٔ�ذ �ٔ�رقام جيب ٔ�ن �كون هناك فعال حتلیل عقالين 

  .وحتلیل موضوعي لهذه أ�رقام
الشك ف�ه كام قلت ٔ�ن هذه حصیح هناك اكنت انتظاریة �یف ميكن  ومما

تق�ميها؟ ل�ست هناك أ�دوات لتق�ميها، ولكن أ�مه من ذ� هو ٔ�ن نتو�ه 

ٕاىل املس�تق�ل ؤ�ن �رسع من طبعا يف املصادقة �ىل هذا املرشوع، ؤ�ن 
حنرض املرشوع املق�ل ل�س�تجیب النتظارات املواطنني و�س�تجیب 

  .ملطرو�ة ا�ٓن يف السا�ةلٕالشاكلیات ا
�اءت ٔ�یضا يف بعض املدا�الت، ٔ�رقام حول ٕافالس املقاوالت، حىت 
هو ٔ�رقام �ري حصی�ة، املعطیات ا�يل عند� د�ل املك�ب املغريب �لملك�ة 

مقاو� �دیدة  12265الفكریة ومرصد ٕا�شاء املقاوالت �یقول ب�ٔنه مت �لق 
وهو ما  2800ومت ٕافالس  ،12200عند ممت شهر ٔ��ریل من هذه الس�نة، 

مقاو� يف هاذ الفرتة، وحصیح يف الس�نة  9370ميثل ٕا�دا� صاف�ا ل 
مقاو�، ولكن هناك ٕا�شاء ٔ�كرث من  7400املاضیة هناك ٕافالس حوايل 

 .مقاو� 39900
ت�ش�ٔ ومتوت اكٕال�سان ٕاذا مل یعتىن هبا  - ٔ�ذ�ر مرة ٔ�خرى  -املقاوالت 

ت تع�ش يف وسط طبعا كتع�ش يف وا�د ف�كون مصريها الهالك، واملقاوال
ما عندهاش تنافس�یة مل   (compétitive)املناخ، وا�د املناخ ٕاذا مل �كن

�كن تد�ر �لشلك اجلید، مفصريها تیكون هو إالفالس وهاذي مايش 
ٔ�و موت  (la mortalité des entreprises)ٕافالس املقاو� ٔ�و یعين 

وت ومقاوالت ختلق، ولكن ميل ٔ�ن مقاوالت مت) �ادي( املقاو� هو يشء 
هذا  ،7400مقاو� ومل تفلس ٕاال  39900ختلقت حوايل  2016ت�شوفو 

ٔ�عتربه يشء ٕاجيايب، ولكن نضع ٔ�یضا السؤال �ش �شوفو ٔ�ش�نو يه ٔ�س�باب 
الوفاة د�ل هاذ املقاوالت ٕان اكنت تتعلق �لتدبري ٔ�و بق� مواردها ا�اتیة 

  .ٔ�و ٔ�ش�یاء ٔ�خرى
اكن اس�ت��ائیا  2017 ٕا�داد مرشوع قانون املالیة مت ،ويف هذا الس�یاق

�ىل املس�توى الس�یايس، كام اكن ٔ�یضا اس�ت��ائیا �ىل املس�توى 
جفافا �ادا واس�ت��ائیا مل تعرفه  �2016ق�صادي، ح�ث عرفت بالد� 

س�نة، ولو اكنت �ینا ب��ة �ق�صاد الوطين يف �سعی��ات  30بالد� م�ذ 
ا�منو ساملة، لكن وبفضل التحول الب��وي �لقطاع  القرن املايض لاكنت �س�بة

الفال� ا�ي ٔ��دثه خمطط املغرب أ�خرض فقد جسل اق�صاد� الوطين 
، هنا نعاود �زید ن�ٔكد حىت ال �كون 2016هنایة س�نة  1.6%�س�بة منو ب

م�شامئني و�دم�ني وحىت �كون �ىل أ�قل م�صفني، هذه ا�ططات 
خمطط املغرب أ�خرض ا�ي ويف ٔ�قل من  حققت ٔ�ش�یاء ٕاجيابیة �دا مهنا

، زاد من القمية املضافة �لقطاع %40عرش س�نوات زاد من إالنتاج حبوايل 
جعل بعض السالسل الفالح�ة أ�خرى من �ري ، %15الفال� ب�ٔكرث من 

السلس� طبعا د�ل القمح ا�ي مرتبطة ٔ�كرث يشء �ٔ�مطار زاد طبعا يف 
ملسا�ات املتعلقة د�ل أ�جشار املمثرة الزیتون، م�اعهتا ويف قوهتا، وسع من ا

زیت الزیتون الیوم وصلنا تقریبا مللیون ونصف من الهك�ارات �زیت الزیتون 
  .300000بعد ٔ�ن اكن ال یتعدى 

لك هذه العوامل جعلت ٔ�ن خمطط املغرب أ�خرض حصیح ٔ�عطى، 
ا ٕان ٔ�ضاف ٔ�و وسع من القمية املضافة �لقطاع الفال�، وهو ا�ي مك�ن
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س�نة  �30از هذا التعبري ٔ�ننا مل یعين يف الس�نة املاضیة واليت اكنت يف 
املاضیة ٔ�كرث س�نة جفافا، ٔ�قلها �ساقطات مطریة، لو اكن مل �كن هناك 
خمطط املغرب أ�خرض وا�طط د�ل الفال�ة ؤ�یضا ا�ططات أ�خرى 

كنا �ادي  -ها ؤ�� �ادي جني ل  - اليت رفعت من القمية املضافة الغري فالح�ة 
اكن �ادي �كون عند� �قص يش �ا�ة وهذا  1.6%�كون عند� مايش 

يش �ا�ة يه ا�يل اكنت عند� يف ال�سعینات، ميل كمنش�یو من  ص�ق
ملیون ق�طار  120ا�يل وصلنا فهيا تقریبا  2015س�نة فالح�ة مزدهرة د�ل 

 �س�بة ا�منو، ملیون ق�طار هذه الصدمة يف 30وتتزنل الس�نة املوالیة حلوايل 
هاذي ما عندها �القة ال �منوذج ا�منو وال والو، هاذي ت�سمى صدمة فعلیة 

، حصیح 1.6%قویة �دا ٔ�صابت �ق�صاد، وتت��قل ٔ�نه ت��قى �س�بة ا�منو 
يه قلی� ولكن ٔ�عتربها �یفام اكن احلال ٕاجيابیة اكنت س�تكون ٔ�قل من ذ� 

  .ات�ك�ري لو مل تتقدم بالد� يف لك هذه ا�طط
هرض� �ىل �س�بة ا�منو �ق�صادي، خنلیو ا�منو الفال� ٔ�و ا�منو 
الفال� �انبا ٔ�ن راه �یفام اكن احلال هناك ارتباطات طبعا �ملناخ 

  .و�ل�ساقطات املطریة
�شوفو القمية املضافة الغري فالح�ة، هذه القمية املضافة الغري فالح�ة 

د املس�شار احملرتم مس�� اخنرطت يف م�حى تصا�دي عكس ما قا� الس�ی
والتوقعات يف  2016س�نة  2.5لت��قل ٕاىل  �2015الل  %1.9منوا ب 

�س�بة ا�منو �لقطاع الغري فال� هبذه الس�نة، وهذا یعين ٔ�ن ما تقوم به  3.2
بالد� من �رسیع لوترية إالصال�ات الهیلكیة وتفعیل �تلف �سرتاتیجیات 

ینعكس تدرجيیا �ىل منو القطا�ات الغري القطاعیة وتطو�ر املهن احلرة بدٔ� 
انعكس كذ� �ىل املالیة  2016الفالح�ة، كام ٔ�ن الطابع �س�ت��ايئ لس�نة 

العموم�ة، ف�الرمغ من �راجع �ائدات الهبات و�سجیل جحم اس�ت��ايئ 
ملیار  10ٕالر�ا�ات الرضیبة �ىل القمية املضافة، رجعنا الس�نة املاضیة 

ملیون درمه �لمقاوالت  700ملیار و 10ت، ملیون درمه �لمقاوال 700و
د�ل ) TVA(، فهيا )TVA(يف ٕاطار �سرت�ا�ات و�سرتداد د�ل 

(l’export)  وفهيا(TVA)   د�ل)(buttoir  وفهيا)TVA ( د�ل
ا�يل �متيش �لسكن �ق�صادي، هذا رمق ق�ايس ) TVA( �س��ر، وفهيا

�دو املقاوالت هام راه حقهم ذاك اس�ت��ايئ مل حيصل ف� ق�ل، هذا �ش �سا
اليش ما كنصدقوش �لهيم، ولكن اكن هناك رمغ الصعو�ت املالیة اكن 

  .هناك ٕارادة يف �رسیع �سرتدادات د�ل الرضیبة
متت مواص� �لرمغ من هذا التقلیل من الهبات و�لرمغ من مواص� دمع 

ك�س�بة  %�75دود  املقاو� و�لرمغ من تنف�ذ �س��ر الس�نة املاضیة يف
 %3.9ٕاجناز، �لرمغ من هذا لكه اس�تطعنا ٔ�ن نقلص جعز املزيانیة يف �دود 

مع احلرص �ىل ٔ�ن یمت رصف �ع�دات �سالسة لتقلیص �ٓ�ر اجلفاف 
واليت وضع � �ر�مج �اص يف الس�نة املاضیة وزاد طبعا يف �ع�دات، 

ت ٔ�ن نفقات وهو ما مكن من �سجیل �س�بة ٕانتاج ق�اس�یة كام ذ�ر 
، وهذا یبني بوضوح ٔ�ن �75س��ر مل یمت �سجیلها من ق�ل يف �دود 

جمهودات اس�تعادة التواز�ت املالیة مل ولن �كون ٔ�بدا �ىل حساب 
التواز�ت �ج�عیة و�ىل حساب املقاو�، بل �لعكس ذاك هو توج�ه 

 ارتفعت اكن بفضل توج�ه مجیع الهوامش حنو دمع مزيانیة �س��ر اليت
  .%�75س�بة ٕاجنازها ٕاىل 

�ل�س�بة �لمدیونیة طبعا ما �ا�ش يف التد�الت هنا �كرثة ولكن يف 
العدید من التد�الت دا�ل ا�لجنة، ٔ�ؤكد ذ� مرة ٔ�خرى ٔ�ن املدیونیة 
واجب ورشط من ٔ��ل مواص� جتهزي بالد�، �ش كنب��و الطرقان �ش 

�، ٔ�� ٕاذا مسحتیوا يل نعطیمك �ش كنب��و املوا) les autoroutes(كنب��و 
بعض أ�رقام املتعلقة بدیون بعض املؤسسات العموم�ة وهاذ اليش �ىل 
فكرة راه اك�ن يف التقار�ر ٔ�ن ميل تیجي مرشوع قانون املالیة راه عندمك لك 
التقار�ر املتعلقة �ملؤسسات العموم�ة والتقار�ر املتعلقة �لعقار العمويم 

 16ٔ�و  �15لس�یاق ا�ويل ٔ�و املناخ �ق�صادي، هناك والتقار�ر املتعلقة 
  .تقر�ر �كون موا�بة ملرشوع قانون املالیة

د�ل املؤسسات العموم�ة ا�موع د�ل املدیونیة  6الواك� ٕاذا �ذینا 
من مدیونیة املؤسسات  %80ملیار درمه، ما ميثل  200د�لها حوايل 

رج�ة لهذه املؤسسات، عندك من املدیونیة اخلا %93العموم�ة ؤ�كرث من 
)l’OCP ( املك�ب الرشیف �لفوسفاط، املك�ب د�ل الكهر�ء، رشكة

الرشكة ) MASEN(الطرق الس�یارة، الرشكة د�ل السكك احلدیدیة، 
�ري هذه ) la RAM(د�ل الطاقات املت�ددة، طن�ة املتوسط، و

دیونیة ملیار درمه د�ل املدیونیة، هاذ امل 200املؤسسات متثل ٔ�كرث من 
�متيش لبناء ) l’OCP(فني �متيش؟ �متيش ملوا�بة اس��رات د�ل 

�اصة �ل�س�بة �لكهربة ) l’ONE(التجهزيات يف جمال الكهر�ء �اصة 
القرویة، و�اصة يف موا�بة �س��رات د�ل ٕاجناز الطاقة الكهر�ئیة اليت 

كك س�نو�، كمتيش ٔ�یضا �متدید اخلطوط د�ل الس %8و �6رتفع بني 
احلدیدیة وعرص�هتا، كمتيش لتنویع الطاقات الكهر�ئیة �اصة الطاقات 
املت�ددة، ٕاذن هاذ املدیونیة ٕاذا اكنت مو�ة لالس��ر فه�ي مدیونیة حصیة، 
تقوم بتحریك ا�ورة �ق�صادیة، تقوم خبلق فرص العمل، وهاذوك 

  .یونیةٔ�هنم من بعد �ردوا هاذیك املد ااملشاریع راه هام ا�يل ك�س�تاطعو 
من الناجت ا�ا�يل اخلام،  %64.5مدیونیة اخلزینة وصلنا ببالد� ٕاىل 

ويه تبقى �ىل لك �ال يف �دود معقو� مقارنة مع بعض ا�ول واليت 
  .%100جتاوزت مدیون�هتا مدخول اخلزینة 

حنن طبعا يف إالصال�ات اليت نقوم هبا ويف الس�یاسة املالیة اليت 
رجيیة �لتواز�ت املالیة، الهدف د�لنا و�اء يف بدٔ��ها يف �س�تعادة التد

غتنقص هاذ املدیونیة د�ل اخلزینة  2021و 2020الرب�مج احلكويم ٔ�نه يف 
  .%60ٕاىل  %64.5من 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان ما حقق�ه بالد� من ٕاجنازات �ىل مس�توى اس�تعادة التواز�ت 

لنا الیوم نناقاش �لك س�یادیة ٔ�ولو�ت املا�رو اق�صادیة هو ا�ي جيع 
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س�یاساتنا �ق�صادیة و�ج�عیة، وهو ا�ي مكن بالد� من ولوج 
أ�سواق املالیة �رشوط م�رسة وتفضیلیة وجعلها حمط ٕاشادة من طرف 
صندوق النقد ا�ويل وواكالت التصنیف االئ�ين اليت ٔ�كدت مؤخرا �ىل 

  .س��رالتصنیف الس�یادي لبالد� يف در�ة �
فٕان تواز�تنا �ق�صادیة املا�رو  ،لكن وٕان كنا جتاوز� مر�� اخلطر

اق�صادیة ال �زال هشة ومسؤولیة احلفاظ �لهيا يه مسؤولی��ا مجیعا 
حكومة و�رملا�، ومن �ة ٔ�خرى فٕان اخ�الف املواقع والقراءات واملنطلقات 

دیة ال یعين �لرضورة �خ�الف يف �شخیص الوضعیة �ق�صا
و�ج�عیة واملالیة لبالد�، فلكنا م�فقون �ىل ٔ�ن بالد� حققت ٕاجنازات 

س�نة أ��ري حتت الق�ادة النرية لصاحب  17نوعیة واس�ت��ائیة �الل 
اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا، ٕاجنازات جيب ٔ�ن نعض �لهيا 

املؤسيس �لنوا�د، سواء تعلق أ�مر برتس�یخ املسار ا�ميقراطي والبناء 
لبالد� ٔ�و وضع ٕاسرتاتیجیات �منویة یتدا�ل فهيا القطاعي �لنیة التحتیة 
واملشاریع املهیلكة وتنویع أ��شطة وتطو�رها وعرص�هتا وت�ٔهیل ا�االت 
واجلهات، ٔ�و ما یتعلق �ٕال�سان من �الل تصور �لتمنیة ال�رشیة املس�تدامة 

القدرة �ىل املبادرة وإالبداع يف كهنها �ج�عي بدفع الكفاءة والت�ٔهیل و 
و�لق الرثوة ج�با ٕاىل ج�ب، مع ضامن أ�من الرو� والتف�ح و�نف�اح 

  .�ىل العامل يف تنامغ مع مكو�ت الهویة الوطنیة والشخصیة املغربیة أ�صی�
فلمن ذا�رته قصرية وتغیب عنه هذه احلقائق الصار�ة، جيب �لیه ٔ�ن 

جحم اخلصاص ا�ي اكنت تعاين م�ه بالد�  یعود بذا�رته ٕاىل الوراء لیدرك
وال بد من ��رتاف كذ� ب�ٔن ما حتقق من ٕاجنازات ال یلغي القول ب�ٔن 
جحم �نتظارات �برية وب�ٔن جزء �بري مرتبط �حلاكمة و�لتقائیة والن�ا�ة 
يف تنف�ذ الربامج املعمتدة، وهو ما جعلت م�ه احلكومة ٔ�ولویة كربى 

، وا�ي 2018يف املرشوع القادم �لاملیة س�نة  -ال حما�  - س��عكس 
  .س�شلك �نطالقة الفعلیة لتزنیل الرب�مج احلكويم

فٕان اكنت بال� قد اخ�ارت تو�ا ٕاراد� بدمع �س��رات العموم�ة، 
فٕان احلكومة س�تواصل هذا اجلهد، لكن وفق تو�ه ومقاربة �دیدة تن�ين 

ات مبا ميكن من حتسني وقعها ؤ��رها �ىل تعز�ز حاكمة تدبري هذه �س��ر 
املبارش �ىل ا�منو �ق�صادي و�ىل �لق فرص الشغل والتوازن الرتايب 

  .وختف�ف وقعها �ىل مزيانیة ا�و�، �رب �شجیع الرشاكة مع القطاع اخلاص
لكن هذا ال مينع من الت�ٔ�ید ب�ٔن الس�یاسة إالرادیة لبالد� يف دمع 

 مك�ت بالد� من ٕاطالق اس��رات كربى �س��رات العموم�ة يه اليت
  .يف الطرق واملوا� واملطارات والطاقات املت�ددة

طبعا يف بعض أ�ح�ان ٔ�و يف بعض أ�س�ئ� د�ل السادة املس�شار�ن 
هناك سؤال م�علق �لتوزیع اجلهوي لهذه �س��رات العموم�ة ا�ي هو يف 

ٔ�ن ن�ٔ�ذ بعني �عتبار ٔ�نه  الظاهر يف أ�رقام توزیع �ري �ادل، لكن جيب
من س�نة ٕاىل ٔ�خرى �كون هناك مرشوع اس��ري �بري �لتجهزيات �كون 
بني �وي ٔ�و يف �ة، دا� ٕاذا بن��ا يش سد يف وا�د اجلهة طبعا هذیك 

اجلهة �ادي یبان �س��رات العموم�ة ٔ�كرب من سابقهتا، هذه �س��رات 
 بعض املرات ختص العدید من العموم�ة اليت �كون �یلكة و�كون يف

  .اجلهات يه اليت جتعل هذا العدم د�ل التوازن يف أ�رقام
ٕاضافة ٕاىل ذ� يف أ��ر املبارش يف الربط بني م�اطق اململكة و�نف�اح 
�ىل العامل وفك العز� �ىل العامل القروي �ملناطق اجلبلیة ومتك�هنا من 

موم�ة �شلك رافعة لالس��رات التجهزيات أ�ساس�یة يف �س��رات الع
  .اخلاصة، اليت حتدث فرص الشغل و�سامه يف �لق الرثوة

ومن هنا ٔ�نتقل ٕاىل نقطة ٔ�خرى تتعلق ��ینام�ك�ة �ق�صادیة اليت 
عرفهتا بالد� واليت ٔ�ساسها هو ٔ�یضا بفضل هذه التجهزيات أ�ساس�یة، 

یح �ىل فرص الشغل التجهزيات أ�ساس�یة وٕان مل �كن لها ٔ��ر ا�ٓن �بري حص 
وهذه من بني أ�س�باب ٔ�و أ�س�ئ� اليت نطر�ا مجیعا �یف لهذه 
�س��رات العموم�ة الكربى ال جند ٔ��رها الك�ري ال �ىل فرص الشغل وال 
�ىل �س�بة ا�منو؟ بدایة ٕان شاء هللا من الس�نة املق�� س�رشع يف وزارة 

س��رات حىت �ر�هبا �ق�صاد واملالیة بوضع �ر�مج الس�هتداف هذه �
�ٔ�ولویة و�كون املقاربة ٔ�و املعیار هو ٔ��رها �ىل �س�بة الشغل و�ىل فرص 
الشغل و�ىل �س�بة ا�منو، لكن أ�مه ٔ�ن هذه �س��رات العموم�ة يه اليت 
وفرت لب�� ا�ٓن م�ا�ا ٔ�و سامهت يف توفري م�اخ لٔ�عامل وتنافس�یة 

ج�ة، وجيب ٔ�ن ندمع �س��رات لالق�صاد الوطين وجتلب اس��رات �ار 
الوطنیة ٔ�ن يه اليت س�متكن من �لق ٔ�كرب �دد من فرص الشغل، ٕاذا 

�ق�صاد الوطين يه اليت سامهت من هذه ا�ینام�ك�ة اليت اخنرط فهيا 
 %10و 9ٕاىل �سب تت�ٔرحج بني  2000س�نة  %12.8تقلیص البطا� من 

  .س�نوات أ��رية �10الل 
هامة يف خمتلف الف�ات العمریة  في تفاو�تحصیح ٔ�ن هذه ال�س�بة خت

و�اصة �س�بة البطا� �ى �اميل الشهادات، لكن جيب ٔ�ن نقر يف املقابل 
ب�ٔن البطا� ل�ست ظاهرة وطنیة، فأ�زمة العاملیة والتو�رات إالقلميیة 
سامهت يف تفامق معدالت البطا� �ى دول اجلوار وا�ول املتقدمة، مفعدل 

  .نیا بلغ معدالت ق�اس�یةالبطا� يف ٕاس�با
حصیح ق�ی� كند�رو بعض املقار�ت بني هذه احلكومة اليت س�بقت 
وحكومة التناوب، االتقائیة بني احلكومة ا�يل س�بقت وحكومة التناوب هو 
ٔ�ن اكن هلام نفس الهدف، هو اس�تعادة التواز�ت املا�رو اق�صادیة، لكن 

ٔ�ن احلكومة السابقة جرت  الفرق الك�ري بني هذه احلكومة وحكومة التناوب
�ٓ�را وخمية ٔ�زمة �املیة هزت ٔ�راكن دول �برية وكثرية يف العامل، واس�تطعنا 
امحلد � ٔ�ن نوا�ه ؤ�ن نعید تدرجيیا مالی��ا العموم�ة ٔ�ن نعید لها هذا 

  .التوازن
لكن ف� یتعلق كام قلت �لبطا� ٕاذا اكنت بالد� �س�ل �س�با �لبطا� 

ال ا�يل اكن الس�نة املاضیة فهناك ب�ان يف اجلوار حب %9.8، 9.4بني 
تتعدى فهيا هذه ال�س�بة یعين �سب �برية ا�ٓن يف ٕاس�بانیا وصلت ٕاىل ٔ�كرث 

، كام ٔ�نه ال %14ويف تو�س تبلغ هذه ال�س�بة  %18ا�ٓن رمبا  %25من 
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ميكن حتلیل مدى جنا�ة منوذج�ا يف ا�منو �ىل مس�توى ٕا�داث فرص 
العاملي وإال�راهات املرتبطة �لتحوالت العمیقة  الشغل مبعزل عن الس�یاق

اليت یعرفها العامل ما بعد أ�زمة، فالتحول التك�ولو� الك�ري ا�ي �شهده 
العامل ٔ��دث ٔ�یضا حتوالت معیقة يف جوهر تصور� ملفهوم ا�منو ؤ�صبحت 
 صنا�ة القرار �ق�صادي �مة �لغة التعق�د، حتفها الضبابیة و�دم الیقني ف�

خيص مسارات ا�منو واجتاهات أ�سواق، فضال عن �شابك العوامل املؤ�رة 
  .يف ٔ�داء �ق�صاد واخ�یارات املس�مثر�ن

من نوعیة املهن اليت  %�60لصت دراسة ٔ�مر�ك�ة ٔ��ريا ٕاىل ٔ�ن 
من املهن  %60ال وجود لها �الیا ؤ�ن ٔ�یضا رمبا  2030س��رس يف ٔ�فق 

، هناك حتول �ك�ولو� یؤ�ر 2030 اليت نعرفها �الیا سوف تند�ر يف
  . بطبیعة احلال �ىل نوعیة املهن و�ىل سوق الشغل

ٕاذن س��لنا يف ذ� هو دمع هذا ا�منوذج �لمنو �ق�صادي ببالد� 
والتو�ه حنو �رسیع ا�هود التصنیعي و�يق �سرتاتیجیات القطاعیة وتوفري 

ت الصغرى الظروف الس�تقطاب �س��رات الكربى ودمع املقاوال
واملتوسطة وٕادماج القطاع الغري �یلك من ش�ٔنه حتسني �س�بة ا�منو، 

  .و�لتايل ف�ح �ٓفاق �دیدة يف جمال �لق فرص الشغل
هناك العدید من التدابري صادقمت �لهيا يف مرشوع قانون املالیة السابق 
ال داعي ��رها وتصادقون �لهيا يف هذا املرشوع اليت تدمع املقاو� وتدمع 

من ب�هنا العدید من " ٕادماج"ٔ�یضا �لق فرص الشغل من ب�هنا طبعا 
فرص الشغل، من  �5م�یازات اليت ٔ�عطت املقاو� اليت ت�ش�ٔ و�شغل 

ب�هنا ٔ�یضا ا�ٓن التو�ه الصناعي �رب إالعفاءات املتعلقة �لرشاكت الصناعیة 
  .ٕاىل �ري ذ�، سوف ٔ�مر �رب هذه النقط

هتا ا�و� ف� یتعلق �لتعویض عن فقدان هناك ٔ�یضا الربامج اليت وضع
مس�تف�د، وتبلغ مسامهة ا�و� يف هذا  21234الشغل واليت اس�تفاد مهنا 

ملیون درمه، هناك ٔ�یضا  500النظام الهام اليت مت ٕا�داثه لفائدة الشغی� 
الن�اح الك�ري ا�ي حتققه �ر�مج مقاوليت وا�ي مت �سجیل املقاول ا�ايت 

طلب يف املقاول  60000ا�ايت ا�ي مت �سجیل ٔ�كرث من  عفوا املقاول
  .ا�ايت

  الس�یدات والسادة،
اكن هذا تذكريا مق�ضبا �لتدابري اليت مت ٕاطالقها من ٔ��ل توفري فرص 
الشغل لش�بابنا �لام ب�ٔن احلكومة وضعت ٕاسرتاتیجیة م�اكم� يف ٕاطار 

ن�ين �ٔ�ساس �ىل �ر�جمها من ٔ��ل معاجلة ٕاشاكلیة ال�شغیل، ٕاسرتاتیجیة ت 
تق�مي ومراجعة لك �رامج ٕانعاش الشغل و�ٓلیات الوساطة وتدابري تعز�ز 
القابلیة �ل�شغیل وٕاطالق تدابري �دیدة �ر�كز �ىل �شجیع روح املبادرة 

  .و�بتاكر �ى الش�باب
من بني ٔ�یضا هذه املبادرات اليت سوف یمت ٕاطالقها قریبا هو تفعیل 

 500بتدئة واملشاریع املبتكرة واليت خصصت لها �لق وموا�بة املقاوالت امل 
س��ر العمويم ملیون درمه، كام ٔ�ن احلكومة حریصة �ىل توج�ه �

و�س�ت��اءات اجلبائیة �ٔ�ساس �مع العرض �نتا� �لقطا�ات املو�ة 
�لتصد�ر وذات القمية املضافة العالیة واملنت�ة �لرثوة وفرص الشغل 

  .�ٔ�ساس
خمطط �رسیع الصناعي هبدف ز�دة حصة الصنا�ة الناجت  مواص� تفعیل

، وهنا الزم نتوقف ٔ�نه يف بعض %23ٕاىل  14ا�ا�يل اخلام من 
اح�ا يف الصنا�ة ما . التد�الت ٔ�و املدا�الت خبست هذا املرشوع

كند�روش �ري البولو�ت، ٕاىل �ذینا حىت صنا�ة الس�یارات واليت مل �كن 
) SOMACA(مسیهتا اد� وا�د الرشكة صغرية لنا فهيا ش�ٔن �بري اكنت عن

�لقت وا�د ) SOMACA(ختصیصها دا� هذیك  d’ailleursمت 
ٔ�لف س�یارة، هاذ  380يل ا�ٓن رمبا تتصدر ا�" رونو"مسیهتا االرشكة �برية 

س�یارة حصیح ٔ�ن �س�بة �ندماج ا�يل هو العدید ٔ�ش�نو هو القمية  380
 3000 ،جزء 5000ارة رمبا وا�د املضافة ا�يل ت��قى يف بالد�؟ ٔ�ن الس�ی

حشال كنصنعو مهنا؟ وحشال ك�س�توردو؟ ا�ٓن �س�بة �ندماج اجزء �ك؟ 
يه حشال كتجیب من اخلارج �ش كتصنع ذاك الس�یارة و�ردها �ل�ارج، 
اح�ا كنصنعو الس�یارات، لكن �س�بة �ندماج ا�ٓن يه يف �دود ما بني 

  .ن�ةهذه يف هاذ الرشكة ا�يل موجودة يف ط  %40و 30
الرشكة ا�يل �ادي �كون ٕان شاء هللا موجودة يف الق�یطرة، د�ل 

ٔ�ن غنبداو  %80ٕاىل  %�40رنفعو هاذ �س�بة �ندماج من " بوجو"
جنیو لهاذ املقام  شنصنعو املوطورات وغنبدو نصنعو ٔ�جزاء ٔ�خرى، ما ميك�

ر�ت �ونقولو ٔ�ودي اح�ا كند�رو �ري البولو�ت، دا� اح�ا كند�رو البا
ٔ�لف د�ل م�اصب  25ند�رو الاكبالج، الاكبالج بو�دو �ی�دم لنا تقریبا وك 

�یفاش �زیدو ونقدمو بالد�، �اصنا  الشغل، یعين ما نبخسوش، نقولو
ندفعو �ش هاذ نقومو ٕاذا اكن هناك تقومي، ولكن جيب ٔ�ن نعطي لٔ�مور، 

هو  قالوا هذاك قميهتا وال نبخسن الناس ٔ�ش�یاءمه، هذا ال�رسیع الصناعي
ا�ٓن أ�مل يف التحویل الهیلكي الق�صاد�، هذا ال�رسیع الصناعي هو أ�مل 

 500يف ف�ح ٔ�و يف �لق م�اصب الشغل واليت من املقرر �لق ٔ�كرث من 
  .ٔ�لف م�صب شغل

هذا ال�رسیع الصناعي هو ا�يل �ريفع القمية املضافة د�ل الصنا�ة من 
اق�صاد صا�د ما ميك�ش �ش نولیو ٕان شاء هللا بالد ٔ�و  %23ٕاىل  14%

لنا نتصورو اق�صاد صا�د ل�س هناك ف�ه قمية �برية �لصنا�ة، هذا ال�رسیع 
الصناعي، هو ا�يل �ادي جيیب لنا ٕان شاء هللا مراكز لٔ�حباث يف 
الس�یارات ويف لك املنظومات اليت وقعناها مع الرشاكء، اك�ن هناك ٔ�كرث 

ی�ش �ري الس�یارات، م�ظومة صناعیة، ٔ�ن ما اك 11عقد خيص  34من 
اك�ن ال�س�یج ا�يل .. اك�ن ،)l’électrochimique(اك�ن الس�یارات، اك�ن 

� ا�يل بدا �یتحرك، اوقعنا معه حىت هو م�ظومة وا�يل ما �ساوش ا�يل د
اك�ن م�ظومات ٔ�خرى، اك�ن هناك ٔ�یضا الطا�رات، الطا�رات قل يل يش 

حىت هذوك ا�يل بالد و�دة كتصنع الطا�رات يف العامل؟ ما اكیناش، 
رشكة ) Boeing(وهذیك  ،راها رشكة ٔ�وربیة) Airbus(السمیات د�هلم 
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بو�دها؟ ال،  (seattle)صنع الطا�رات يف ت ك ) Boeing(ٔ�مر�ك�ة، واش 
ب�، هذا ا�يل �ی�سمى  40مجیع ٔ�جزاء الس�یارات �یتصنعوا يف ٔ�كرث من 

سالسل، املغرب د�ل ؤ�صبح يف  ،)les chaines de valeur(یعين 
هذه السالسل د�ل القمية املضافة، حىت اح�ا د�لنا، ما نقولش ٔ�نه نبخسو 
ٔ�یضا أ�ش�یاء، هناك بدایة نواة لصنا�ة الطا�رات يف بالد�، ٕان شاء هللا 
بفضل ٕان شاء هللا هاذ الش�باب ا�ٓن ا�يل �اصو یتو�ه ٔ�كرث ف�ٔكرث 

، وممكن ونصلحو التعلمي د�لنا ویويل عند� �ح�ني حىت اح�ا ٕان شاء هللا
  .ٔ�نه يف جماالت ٔ�خرى �كون عند� حضور ٔ�قوى يف هذا ا�ال

مواص� دمع خمطط املغرب أ�خرض �لنظر ٕاىل النتاجئ إالجيابیة اليت 
حققها �ىل مس�توى تغیري �ر�یبة القمية املضافة، ؤ�� �لكمت �لیه ونعاود 

خمطط املغرب أ�خرض خمطط �حج، سامه يف دمع  ،�زید نتلكم �لیه
الح�نا، سامه يف تقویة م�اعهتا، سامه بد�ام�یه د�ل �ق�صاد د�ل ف

ا�طط د�ل الفال�ة التضام�یة والفال�ة املصنعة ٔ�ن �رفع من ٕانتاج�ا، سامه 
يف التقلیل ٔ�و اس�تعامل ٔ�فضل �لموارد املائیة ذاك اليش د�ل التنق�ط دا� 

املمثرة، سامه ٔ�یضا  وسعناه، سامه يف توس�یع املسا�ات املتعلقة من أ�جشار
يف التقلیل من أ��ر د�ل التقلبات املناخ�ة، هذاك ا�يل اكن �ید�ر الفال�ة 
البوریة، �ام كتجیه الصابة �ام ما كتجهيش الصابة، دا� كنو�وه �رب طبعا 
ا�راسات ٕاىل زرا�ات ٔ�خرى كرتفع ٔ�وال كتكون ف�ه اس�تقرار �لمداخ�ل 

  .ن نبخس الناس ٔ�ش�یاءمهوحتسني ملداخ��، ال ميكن ٔ�یضا �ٔ 
كام سرتكز احلكومة اه�ما �ىل دمع املقاو� وحتفزي �س��ر وتنافس�یة 
�ق�صاد الوطين �شلك �ام من �الل متكني املغرب من ولوج �دي 
�ق�صاد�ت امخلسني أ�وائل �ىل مس�توى م�اخ أ�عامل والتفعیل الرسیع 

�دید لالس��ر وإالخراج �طط �س��ر، �اصة �رب اع�د م�ثاق 
الرسیع �لمراس�مي التطبیق�ة �لتدبري�ن الهامني ا�ي یتضمهنام مرشوع قانون 

واملتعلقني �متكني الرشاكت الصناعیة احلدیثة ال�ش�ٔة من  2017 ـاملالیة ل
س�نوات وتوس�یع نطاق  5ٕاعفاء رضیيب لكي من الرضیبة �ىل الرشاكت ملدة 

يك �شمل املقاوالت املصدرة بصفة �م�یازات املمنو�ة �لمصدر�ن، 
م�ارشة، خصوصا ملا لهذ�ن التدبري�ن من ٔ��ر �بري �ىل تطو�ر املقاوالت 

  .و�اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة
ومبا ٔ�ن التنویع القطاعي وتنویع العرض ال �كفي لتحق�ق منو قوي يف 
موا�ة الصدمات و�اصة الصدمات اخلارج�ة، فال بد من موا�بته بدمع 
وتطو�ر س�یاسة �نف�اح وتنویع املنافذ وأ�سواق اليت اخ�ارهتا بالد� حتت 
الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� حفظه هللا، و�اصة ما تعلق مهنا بتطو�ر 

  .ج�وب مع دول ٔ�فریق�ا ج�وب الصحراء- الرشاكة التضام�یة ج�وب
وال بد ٔ�ن �ركز س�یاسة �نف�اح اليت �هنجها بالد� �ىل اس��ر 

م�یازات اليت متنحها اتفاق�ات التبادل احلر اليت ٔ��رمهتا بالد� مع العدید �
من ا�ول واليت اكن لها ٔ��ر �ىل جعز املزيان الت�اري حصیح، ولكن متنح 
لبالد� فرصة هامة �ىل مس�توى اس�تقطاب �س��رات، جيب اس�تغاللها 

العرض ملوا�بة التحول ا�ي �سري ف�ه بالد� �ىل مس�توى تطو�ر 
  .التصد�ري، من �الل خمطط ال�رسیع الصناعي وخمطط املغرب أ�خرض

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بقدر حرصها �ىل حتسني حاكمة وجنا�ة �س��رات العموم�ة، فٕان 
احلكومة حریصة كذ� �ىل تطبیق نفس املقاربة �ٔ�ساس �ىل مس�توى 

و�ىل رٔ�سها التعلمي والص�ة، فقطاع  القطا�ات �ج�عیة ذات أ�ولویة
التعلمي اس�تفاد من جمهودات مالیة اس�ت��ائیة �الل الس�نوات املاضیة، 

�ىل املس�توى  5.5، مقابل 2017من الناجت ا�ا�يل اخلام س�نة  5.78%
ا�ويل، یعين نفقاتنا يف جمال التعلمي مقارنة مع ٕاماكنیاتنا تفوق املتوسط 

م�صب �رمس املومس  20423ناصب املالیة ا�ويل، ٔ�و ف� یتعلق �مل 
وكزنیدو �لهيا طبعا ما مت ف��ه  11000ٔ�ن كنا�ذو  2017-2016ا�رايس 

  .من م�اصب مالیة يف القانون املايل
وقد اس�تفاد القطاع من اع�دات هاذي ا�يل �اصها تضاف، ٔ�ن ميل 

مك ال، ��ذو تتجیوا هنا وتتقولوا لیا ٔ�مزيانیة قطاع التعلمي �راجعت، ٔ�قول ل
مجیع النفقات املتعلقة �لتعلمي، ٔ�ن اك�ن ا�يل يف املزيانیة متا عندمك 
ك�شوفوها، واك�ن ا�يل �مييش م�ارشة �ٔاكدميیات الرتبیة والتعلمي، �ش 
�كونو �ري م�صفني ��ذو مجیع النفقات املتعلقة بقطاع التعلمي ونقارهنا من 

فاد من اع�دات مالیة هامة س�نة ٕاىل ٔ�خرى، ما ننكرش ٔ�ن القطاع اس�ت
م�ذ ٕاقرار م�ثاق الرتبیة والتكو�ن، مرورا ��طط �س�تع�ايل، ٕاىل ٔ�ن مت 

  .2030-2015اع�د الرؤیة إالسرتاتیجیة 
 ،ملیار درمه 210اس�تفاد قطاع التعلمي من  2008-2000خفالل الفرتة 

عدل ، ما یعين ٔ�ن امل2016-2009ملیار درمه يف الفرتة  340وانتقل ٕاىل 
 43ملیار ٕاىل  23الس�نوي لالع�دات ا�صصة لهذا القطاع ارتفعت من 

  .ملیار
كام عرفت مزيانیة قطاع الص�ة ٔ�یضا ارتفا�ا ملموسا �الل الس�نوات 

، 2017ملیار س�نة  14ٕاىل  2008ملیار س�نة  8أ��رية، م�تق� من 
 2014بني س�يت  5.7واس�تفاد هذا القطاع ٕاضافة ٕاىل ذ� من حوايل 

يف ٕاطار ا�مع ا�صص لرشاء أ�دویة �رب صندوق دمع ال�سك  2017و
�ج�عي موا�بة لتعممي نظام املسا�دة الطبیة �لمعوز�ن، یضاف ٕاىل ذ� 
اس�تفادة القطاع من اع�دات مالیة هامة يف ٕاطار احلساب اخلاص من م�ح 

س�شفائیة دول التعاون اخللیجي من ٔ��ل البناء وت�ٔهیل وجتهزي املراكز �
  .اجلامعیة

طبعا هاذي ٔ�رقام ومعطیات بال ما �زید يف أ�رقام، ٕاذا اكن هذ�ن 
د�ل أ�ش�یاء �ش�ن ٔ�ولویة  3القطا�ني ٕاىل �انب الشغل �ش�ن هاذ 

أ�ولو�ت يف بالد�، ٕاذا اكن هناك من ٕاماكنیات ٕاضاف�ة جيب رصدها 
ٔ�ن نتعاون  جيب ٔ�ن نتعاون مجیعا لرصدها، ولكن يف نفس الوقت جيب

مجیعا �ىل ٔ�ن �كون هناك دا�ل القطا�ات حاكمة ج�دة �س�تطیع ٔ�ن 
  .ترصف هذه إالماكنیات بفعالیة وجنا�ة وحتق�ق النتاجئ املرجوة
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�ع�دات املف�و�ة �موع  3/1قطاع التعلمي والص�ة اس�تفاد مبا یفوق 
نون املناصب املالیة املف�و�ة �رمس مرشوع قا 3/2القطا�ات الوزاریة و

  .2017املالیة لس�نة 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان ما ٔ�طلق�ه بالد� من ٕاصال�ات هیلكیة كربى �شلك ٔ�رضیة م�ىل 
لتعز�ز حاكمة وجنا�ة والتقائیة لك الس�یاسات العموم�ة و�اصة يف ا�ال 
�ج�عي، ومما ال شك ف�ه ٔ�ن ٕاصالح القضاء �شلك قطب الر� يف 

صال�ات الكربى لبالد� والرام�ة ٕاىل بناء دو� احلق والقانون مسلسل االٕ 
و�لق جو مالمئ جللب �س��رات وتعز�ز الزناهة وضامن اس�تقالل القضاء 

  .وحقوق املتقاضني
ؤ�شكرمك �ىل دمعمك  ،كام ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي لقانون املالیة

ت ا�معة حىت واليس ا�لبار ذاك احلسا�(ومسامهتمك يف هذا إالصالح 
، راه القانون التنظميي لقانون املالیة لك س�نة �یزنل يش حوجية ويف 2020
یعد مكس�با �بريا لبالد� �ىل مس�توى ) غنمكلو ذیك احلوجيات لكهم 2020

تعممي ثقافة التدبري املر�كز �ىل الن�ا�ة واملردودیة والتق�مي واملساء� و�لق 
تلف الس�یاسات وبني إالماكنیات املتا�ة التوازن بني احلاج�ات ا�متویلیة � 
  .من �الل �رجمة م�عددة الس�نوات

ومما ال شك ف�ه ب�ٔن جناح هذا إالصالح الك�ري مرتبط ارتباطا وثیقا 
مببارشة ٕاصالح شامل ومعیق لٕالدارة �ر�كز �ٔ�ساس �ىل تعممي إالدارة 

ال�رشیة،  الرمقیة وت�س�یط الهیالك واملساطر والتدبري الالممتركز �لموارد
وهذه لكها تدابري س�متكن ال حما� من توفري أ�رضیة من �ة لتدبري ٔ�جنع 
�تلف �سرتاتیجیات اليت س�تطلقها ا�و� ومن �ة ٔ�خرى لتحق�ق 

  .التوازن يف التوزیع و�لتقائیة يف الربامج وأ�هداف
طبعا اجلهویة البد ٔ�ن ٔ��لكم عن اجلهویة ٔ�هنا �اءت ٔ�یضا يف لك 

�الت والتد�الت د�ل السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات املدا
احملرتمات، هذه اجلهویة اليت اكنت �لام وا�ٓن ٔ�صبحت واقعا كام �اء 
القانون التنظميي �لجهویة، هناك م�دٔ� یعمتد ف�ه توافق اكمل هو م�دٔ� 
التدرج، بدینا هناك تدرج لك س�نة �كرفعو من �س�بة التحویالت ٕاىل 

، %1-%1ك الرضیبة �ىل الرشاكت والرضیبة �ىل ا��ل اكنت اجلهات ذا
ٕاىل ٔ�ن  %3 –% 3هذه الس�نة ، %2ٕاىل  %1الس�نة املاضیة طلعت من 

 les(د�ل   )les primes(املتعلق ب  %20، زائد ذاك %5- %5تصبح 
assurances.(  

مالیري درمه د�ل التحویالت  10نوصلو ٕاىل  2021هدف�ا ٔ�ن يف 
دي متيش من ا�و� املركزیة من اجلبا�ت املركزیة ا�يل �ادي املالیة ا�يل �ا

  .متيش ٕاىل اجلهات
ندمع اجلهات مبلیار�ن من ا�رامه من  %3و %3هذه الس�نة زائد ذاك 

ملیار درمه،  5.7املزيانیة العامة ��و�، یعين اجلهات �ادي �كون عندها 
ا�اتیة، هناك املهام  هذا فقط ٔ�ن كام �اء يف القانون التنظميي هناك املهام

املنقو�، وهناك املهام املشرتكة، هذه فقط املهام ا�اتیة د�ل اجلهات، طبعا 
�دا �اصنا �رسعو يف التحویالت لتحویل املهام ویطابق حتویل املهام من 

  .اجلهات یوا�هبا حتویل ٔ�یضا لك املوارد املتعلقة �جلهات
صال�ات، ٕاكصالح صندوق كام تويل احلكومة ٔ�مهیة �برية ملواص� االٕ 

صالح اجلبايئ وٕاصالح حاكمة املؤسسات واملقاوالت العموم�ة االٕ املقاصة و 
وٕاصالح التقا�د وحماربة الرشوة، ويه لكها ٕاصال�ات س�متك�نا من تث��ت 
ثوابت التواز�ت املالیة والرفع من فعالیة وشفاف�ة املالیة العموم�ة وٕارساء 

يف التوزیع وتوفري أ�رضیة املناس�بة لتطو�ر  م�ادئ العدا� الرضی��ة والعدا�
خمتلف إالسرتاتیجیات القطاعیة مبا ميك�نا من بلوغ أ�هداف امللزتم هبا يف 
الرب�مج احلكويم �ىل مس�توى ا�منو �ق�صادي وال�شغیل وا�هنوض 

  .�لتعلمي والص�ة وتقلیص الفوارق واس�هتداف الف�ات الهشة
  حملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا

تلمك اكنت ٔ�مه إالجيابیات والتوضی�ات اليت �ٓ�رت تقدميها لمك يف ٕاطار 
التفا�ل مع تد�الت السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات الربملانیة خبصوص 

  .2017مرشوع القانون املالیة لس�نة 
وال یفوتين ٔ�ن ٔ�شكرمك جمددا �ىل تعب��مك وتدبريمك املعقلن لزمن املناقشة 

حىت �متكن من ٕاخرا�ه  2017مرشوع قانون املالیة لس�نة  والتصویت �ىل
يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال وٕاعطاء أ�ولویة �لبدء يف تزنیل الرب�مج احلكويم وإال�داد 

  .2018طبعا ملرشوع قانون املالیة ل 
ومما ال شك ف�ه ٔ�ن الرها�ت املطرو�ة �ىل بالد� �برية وم�شعبة وی�ٔيت 

من �الل الت�ٔس�س لتعاقد اج�عي �ىل رٔ�سها حتق�ق السمل �ج�عي 
حق�قي بني احلكومة و�يق الفا�لني �ج�عیني و�ق�صادیني، تعاقد یضع 
مضن ٔ�وىل ٔ�ولیاته جعل لك مواطن ومواطنة یلمس أ��ر إالجيابیة �لحقوق 

ولعل من ٔ�مه هذه احلقوق  ،املنصوص �لهيا يف ا�س�تور �ىل مع�شه الیويم
لسكن الالئق والشغل ا�ي یضمن �رامة احلق يف التعلمي والص�ة وا

الع�ش، ولكنا م�فقون ب�ٔن بالد� قطعت ٔ�شواط هامة يف مسارها التمنوي 
بق�ادة ملك�ة رش�یدة س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا، لكن حنن م�فقون كذ� 
�ىل ٔ�ن جحم �نتظارات �برية ویتطلب م�ا ابتداع احللول الرسیعة والناجعة 

تظارات، وقد �ان الوقت يك نتو�ه �شلك ال رجعة لالس�ت�ابة لهذه �ن 
ف�ه حنو املس�تق�ل ا�ي ی��ظر م�ا ٕا�ا�ت �ىل ٕاشاكلیاته وختطیطا ٔ�ج�ا� 

  .واس��اقا لتطوراته وتوطیدا لثقافة الرتاكامت إالجيابیة
من ٕالتقاء وتفا�ل املس�تویني املس�توى  فال م�اص ،ومن هذا املنطلق

نه ٔ�هل الس�رشاف املس�تق�ل والق�ام احلكويم ا�ي �لیه ٔ�ن یربهن �ٔ 
�ٕالصال�ات املناس�بة من �ة ومس�توى املبادرة اخلاصة و�امل املقاو� ا�ي 
�لیه ٔ�ن یربهن �ىل قدرته �ىل التفا�ل ٕاجيا� مع م�طلبات حتدیث ال�س�یج 

  .املقاواليت وتقویة التنافس�یة وتطو�ر املنتوج الوطين من �ة �نیة
ني س�یكون مبثابة العامد ا�ي س�یقوم �لیه ٕان �اكثف هاذ�ن املس�توی

الفعل �س��ايق حىت �كون املغرب يف املو�د مع إالقالع �ق�صاد 
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  .احلق�قي
وال خيفى �لیمك ٔ�ن مرشوع قانون املالیة ما هو سوى حق� �س�یطة يف 
هذا املسار ولكن یؤسس �لمس�تق�ل ٔ�ي ٔ�نه رمغ طابعه الس�نوي، فٕان �یه 

املق�� وفق م�ظور �لمنوذج التمنوي املت�دد ا�ي ام�دادات يف الس�نوات 
نطمح مجیعا لتحق�قه، ا�منوذج القامئ �ىل �س��ر وٕانعاش القدرة التصد�ریة 
و�ه�م �لتصنیع وٕا�ادة التصنیع وحفض التواز�ت �ج�عیة وا�الیة، 
ويه لكها ٔ�معدة �منوذج س�سعى احلكومة ٕاىل توج�ه اكفة �ودها من ٔ��ل 
ت�سري س�بل ٕاجنا�ه، ولكن یبقى ٔ�كرب أ�معدة ؤ�كرب أ�رصدة ؤ�كرب رٔ�سامل 
هو ثواب��ا الوطنیة، دی��ا إالساليم املعتدل وو�دة �رابنا وو�دة وطننا 
�را� وشعبا ونظام�ا املليك ا�ي هو �ج فوق رؤوس�نا ونرباس�نا ومحلتنا 

. و�س�تقرار وضامن و�دتنا، هذا لكه هذه الثوابت اليت تضمن لنا أ�من
  .وأ�من و�س�تقرار هو ا�ي یضمن لنا التمنیة والتقدم

ريب ٕاجعل هذا الب� �ٓم�ا وارزق ٔ�ه� من "ؤ�خمت قويل هبذا ا��اء 
  . صدق هللا والعظمي" ا�مثرات

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة

غیت نذ�ر إالخوان ٔ�ننا �دا �ىل السا�ة ب ا�ري  ،وق�ل رفع اجللسة
العارشة والنصف صبا�ا �ىل مو�د مع �لسة ��راسة والتصویت �ىل 
اجلزء أ�ول من مرشوع املزيانیة، مث ٕاذا صوتنا �لیه ٕاجيا� طبعا �ادي �رفعو 
اجللسة ونعطیو الفرصة �ل�ان �لتصویت �ىل املزيانیات الفرعیة و�ادي 

�ة، سا�ة ٕاال ربع مث �رجع مرة ٔ�خرى نعطي هلم يف �دود نصف سا
لالس�ت��اف ٔ�و لعقد �لسة �نیة ��راسة والتصویت �ىل اجلزء الثاين مث 

  .�ىل املزيانیة �رمهتا
 .وشكرا ،رفعت اجللسة

********************************** 
  املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: حقمل

وري، رئ�س فریق التجمع الوطين الس�ید محمد البك املس�شار مدا��
�رمس  73.16لٔ�حرار يف م�اقشة اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق 

 2017س�نة 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 احلضور الكرمي،
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس 

، كام �2017رمس س�نة  73.16اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة رمق 
وافق �لیه جملس النواب، دا�ل جملس�نا املوقر، وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن 

ٔ��دد هتنئة فریق�ا لت�دید الثقة امللك�ة يف الس�ید الوز�ر محمد بوسعید 
بري قطاع �ق�صاد واملالیة من ٔ��ل تعز�ز ٔ�وراش ملواص� إالرشاف �ىل تد

إالصالح املايل و�ق�صادي، ا�ي بدٔ�ته احلكومات السابقة، مشددا �ىل 
رضورة تضافر اكفة �ود الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٕالجناح 
معلنا ال�رشیعي و�رتقاء مبس�توى النقاش الهادف واملسؤول دا�ل هذا 

مؤكدا ٔ�ن مسؤولی��ا �برية مكمثلني لٔ�مة لك من موقعه  ا�لس املوقر،
�لمسامهة يف تطو�ر معلنا الربملاين ؤ�خص ���ر هنا، مرشوع قانون املالیة، 
شا�را �لحكومة تفا�لها إالجيايب مع تعدیالت الربملان مب�لس�یه، ح�ث مت 

تعدیل مقرتح من  390تعدیل من ٔ�صل ٔ�زید من  84ٕاد�ال ٔ�كرث من 
الفرق وا�مو�ات الربملانیة ٔ��لبیة ومعارضة، ويه تعدیالت  طرف اكفة

مهت �ىل اخلصوص مالءمة النفقات مع الهندسة احلكوم�ة اجلدیدة واليت 
متاشت مع املراس�مي التطبیق�ة اليت صادقت �لهيا احلكومة لت�دید مسؤولیة 
لك وز�ر ولك اكتب دو� �ىل القطاع ا�ي �رشف �لیه، مش�یدا هبذا 

إالجيايب �لحكومة، ح�ث مل یل��ٔ الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة ولو  التفا�ل
من ا�س�تور، وهو ما یعزز املبادرة ال�رشیعیة  77مرة وا�دة �لفصل 

  .�لربملان
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ق�ل اخلوض يف م�اقشة مضمون هذا املرشوع ا�ي ٔ�عتربه مرشو�ا 
ورة رؤیة �ال� امل� السدیدة اس�ت��ائیا �م�یاز، ٔ�ؤكد ٔ�نه �اء من ٔ��ل بل

والرام�ة ٕاىل �رتقاء �ململكة املغربیة ٕاىل مصاف ا�ول الصا�دة �رب صون 
�رامة املواطن وجع� يف صلب إالصال�ات الس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة املاضیة فهيا بالد� �لك ثقة، مس�تحرض�ن معمك ٔ��رز الس�یاقات 

  .عاليت �اء يف ٕاطارها هذا املرشو
ال بد ٔ�ن ننوه يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ��رتام الس�ید محمد 
بوسعید وز�ر �ق�صاد واملالیة ��س�تور و�لقانون التنظميي �لاملیة، بوضع 
هذا املرشوع يف �ٓ�ا� ا�س�توریة والقانونیة م�ارشة، بعد ٔ�ن �از موافقة 

ر مدة زادت عن ا�لس الوزاري، وهو املرشوع ا�ي بقي يف جملس�نا املوق
س�تة ٔ�شهر اكنت مرتبطة ٔ�ساسا بظروف �نت�ا�ت من �ة وظروف 

 .ت�ٔ�ري �شك�ل احلكومة من �ة ٔ�خرى
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ىل مس�توى �س�تحقاقات �نت�ابیة ال�رشیعیة أ��رية ونتاجئها اليت 
بیة نوهت هبا اكفة أ�حزاب الس�یاس�یة الوطنیة، واليت ٔ�فرزت لنا هذه أ��ل 

وهذه احلكومة اليت اعترب�ها يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار حكومة قویة 
وم�سجمة، ح�ث تفا�لنا مع نتاجئها يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار 
�شلك م�سارع بعد ٔ�ن قدم رئ�س�نا أ�خ صالح ا��ن مزوار اس�تقالته من 

ؤمتر رئاسة احلزب وانت�اب أ�خ عز�ز ٔ�خ�وش رئ�سا �دیدا �لحزب يف م
اس�ت��ايئ اكن مشهودا، اس�تجمعنا ف�ه لك كفاءاتنا وطاقاتنا لبلورة مرشوع 

ا�هت�ى . أ�خ الرئ�س اجلدید �لمسامهة يف تعز�ز مرشوعنا ا�ميقراطي الصا�د
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ب��ظمي املؤمتر الوطين السادس �جلدیدة ا�ي اكن مؤمترا �رخيیا �حجا �لك 
 .املقای�س ٔ�سس ملسار �دید �لحزب

  �س احملرتم،الس�ید الرئ 
هذا املرشوع ا�ميقراطي الوا�د، ا�ي متيض ف�ه بالد� �لك ثقة، 
وا�ي �سامه يف تعز�زه لك القوى الوطنیة اجلادة �اء ن���ة �لحراك 

، واليت تفا�ل معها الرٔ�ي 2011وا�ینام�ة اليت ٔ�فرزهتا مس�ت�دات دس�تور 
ة بعد ست العام، �لقت نقاشا معوم�ا وقانونیا ودس�تور� واسعا، �اص

س�نوات من التزنیل، ح�ث مرر� �م��ان �ٓخر یتعلق أ�مر بتعرث 
مشاورات �شك�ل احلكومة، وا�ي �لق بدوره نقاشا معوم�ا واسعا، 
تفا�لنا معه ٔ�حزاب وفعالیات لك من موقعه، فهناك من اعتربه بلواك�ا، 

ا�متزي  حنن اعترب�ه يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مترینا دميقراطیا یعزز
  .املغريب

من ا�س�تور،  47ٕان هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي جعل اللك یفرس الفصل 
حسب تصوره وق�ا�اته، ومل حيسم ف�ه سوى تد�ل �ال� امل� حفظه 
هللا من موقعه ��ام ��س�تور، و�لمؤسسات، ا�ي �ني خشصیة �نیة من 

سا �لحكومة، حزب العدا� والتمنیة، وهو ا�كتور سعد ا��ن الع�ين رئ� 
ٕاننا يف فریق . وا�ي توفق�ا معه، و� امحلد، يف �شك�ل هذه احلكومة

التجمع الوطين لٔ�حرار س�ندمع هذه احلكومة ٕاىل ا�هنایة، وس�ش�تغل مع 
اكفة مكو�هتا �لك ثقة وحامس م�فا�لني معها �شلك ٕاجيايب �ىل ٔ�ساس ٔ�ن 

ن معلنا وعنوان الثقة، وحتمل املسؤولیة، واجلدیة يف العمل، يه عنوا
  .املر�� املق��، نتقامس فهيا مع رشاكئنا �لو ومر التدبري احلكويم

هاته يه ٔ��الق�ا الس�یاس�یة، وهذا هو مهنجنا يف التدبري احلكويم، 
س�نة،  40ولعل التجربة اليت رامكناها يف جمال تدبري الش�ٔن العام ملدة تفوق 

 و�ق�صادیني ممتزية، بی�ت �مللموس ٔ�ن �الق�نا مع رشاكئنا الس�یاس�یني
م�نیة �ىل ��رتام والتقد�ر و�ىل �دمة الوطن، ولعل �رخينا احلافل 

 .�ٕالجنازات، شاهد �ىل ت� املواقف الش�ا�ة والواحضة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ا�ٓ�ر النامجة عن ت�ٔخر املصادقة �ىل مرشوع قانون املالیة، واليت 
ى �ل�س�بة لنا، �ٓ�را م�الغ فهيا، وتف�قد ٕاىل متت ٕا�رهتا من طرف البعض، تبق

املوضوعیة، وال �س��د ٕاىل ٔ�ي معیار �لمي دق�ق وال �ىل ٔ�ي نتاجئ ق�اس 
أ��ر، مس��دة �ىل مهنجیة �لمیة واق�صادیة دق�قة، فعىل �الف ذ� 
قامت احلكومة �الل هذه الفرتة الفاص�، �ع�د خمتلف إالجراءات 

ملنصوص �لهيا يف هذه الظروف �س�ت��ائیة �ىل توفري القانونیة والتنظميیة ا
اكفة إالماكنیات املادیة ليك تواصل خمتلف إالدارات واملؤسسات العموم�ة 
معلها �شلك �ادي، مبا فهيا الشق املرتبط ب�ٔداء ما مت ٕاجنازه من اس��ر 
ح�ث مت ف�ح �ع�دات واس�ت�الص النفقات وفق املق�ضیات القانونیة 

مبق�ىض القانون التنظميي �لاملیة، ا�ي یبقى �ل�س�بة لنا يف فریق  املؤطرة
التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاجنازا �رشیعیا �ام وثورة هادئة لتحسني ٔ�داء مالی��ا 

من نفقات �س��ر عند  %75العموم�ة، ولعل �س�بة إالجناز احملددة يف 
 -يف نظر�–، واملعلنة يف عرضمك الس�ید الوز�ر تبقى 2016هنایة س�نة 

  .�س�بة ق�اس�یة مقارنة مع سابقاهتا من الس�نوات املالیة املاضیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یعترب مرشوع قانون املالیة ا�ٓلیة أ�وىل لتنف�ذ الرب�مج احلكويم، ولعل 
حرص احلكومة �ىل �دم حسب هذا املرشوع من ٔ��ل تعدیل بعض 

لهو دلیل �ىل اه�ممك وتقد�رمك  مق�ضیاته مبا یلزم دا�ل املؤسسة الربملانیة
لعمل املؤسسة الربملانیة مب�لس�هيا، ويه نقطة حتسب �لحكومة مش�یدا 
�نف�ا�ا �ىل الربملان مب�لس�یه م�وهني يف هذا إالطار بعمل زمالئنا ا��ن 
معلوا �ىل ٕاد�ال �دد ق�ايس من التعدیالت �ىل هذا املرشوع من ٔ��ل 

كذ� �ىل جملس�نا ا�ي ٔ�د�ل بدوره جتویده، وهو أ�مر ا�ي ینطبق 
�ددا �بريا من التعدیالت �ىل هذا املرشوع ا�ي س�یعود ٕاىل جملس 

ٕان هذا املرشوع ٕاذن س�س�متر يف مواص� . النواب يف ٕاطار قراءة �نیة
إالصال�ات وس�یعمل �ىل جتس�یدها �ىل ٔ�رض الواقع، بدءا �ٕالصال�ات 

املا�رو اق�صادیة، ومواص�  الس�یاس�یة وا�س�توریة، واس�تعادة التواز�ت
ٕاجناز أ�وراش الكربى، وٕا�ادة هیلكة الب��ات التحتیة، و��ك�اب �ىل 
ٕاجناز س�یاسات معوم�ة �دیة ملعاجلة خمتلف مظاهر اخلصاص �ج�عي، 
وا�هتاءا بتقلیص الفوارق �ج�عیة من ٔ��ل رحب حتد�ت املس�تق�ل يف 

 معركة التمنیة، اليت ت��ظر� س�یاق دا�يل و�ار� م�قلب ومضطرب، لرحب
  .مجیعا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�رى فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن الرهان الیوم هو رحب هذه 
املعركة، فعدو� املشرتك هو الفقر ويه الهشاشة مبظاهرها املتعددة، ؤ�ن 
 �الق�نا �ملشرتك ف� بی��ا، يه �القة مقدسة م�نیة �ىل التقد�ر و��رتام

لثوابت أ�مة، ومسافاتنا مع خمتلف أ�حزاب الوطنیة اجلادة يه مسافة 
  .وا�دة

لن �كون حمر�ني ٕاذا ما نوهنا مبجهودا�مك اجلبارة اليت مقمت هبا الس�ید 
وز�ر �ق�صاد واملالیة، ٕالر�اع العاف�ة �لاملیة العموم�ة، م�ذ ٔ�ن تق�مت 

السابقة، واللك �ىل  مسؤولیة تدبري هذا القطاع يف نصف والیة احلكومة
�مل �ٔ�زمة اخلانقة اليت �انت مهنا مزيانیة ا�و� �ٓنذاك، بفعل الوضع 
الس�یايس �لحكومة، وبفعل كذ� ثقل حتمالت املقاصة �ىل النفقات يف 
غیاب بدائل موضوعیة تعمل من �ة �ىل �س�تعادة التدرجيیة �لتواز�ت 

ٕاىل ٔ�ن وصل الیوم  %7.3من  اق�صادیة بعد تقلیص جعز املزيانیة - املا�رو
، ٕاال ٔ�ننا يف فریق�ا �رى ٔ�ن هذه التواز�ت حمفوفة مبجمو�ة من %3ٕاىل 

ا�اطر بفعل بطء تعايف الظرف�ة �ق�صادیة ا�ولیة، وتقلبات ٔ�سعار 
الطاقة، ؤ�عباء تزنیل إالصال�ات الكربى، وٕاجناز أ�وراش املهیلكة، �� 

قاء س�یاس�یني طرح العدید من أ�س�ئ� فٕان هذه الظرف�ة فرضت �لینا كفر 
املوضوعیة، هل اخ�یاراتنا �ق�صادیة صائبة و�جعة؟ ولو ٔ�ن النتاجئ احملققة 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

40 

 )2017 ماي 31( 1438 مضانر  5

الیوم تبقى ٕاجيابیة �رب �ىل جزء مهنا هذا املرشوع، ح�ث اخنفض العجز 
  .%4.5، وارتفعت تقد�رات �س�بة ا�منو ل�س�تقر يف �دود %3ٕاىل �دود 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  لس�ید الوز�ر احملرتم،ا

نتاجئ �مة �دا تعرب عن جشا�ة وجرٔ�ة احلكومة يف معاجلة خمتلف 
اق�صادیة، �رب إالجراءات املالیة و�ق�صادیة املعمتدة، -�خ�الالت املا�رو

واليت سامهت يف مواص� خمتلف أ�وراش املتنو�ة، ٕاهنا م�اس�بة ليك �شكر 
ملس�تحقة واليت س�تجعلنا �سري يف احلكومة �ىل هذه إالجنازات الطمو�ة وا

ر�ب ا�ول الصا�دة، ٕاجنازات �س�ل لهذه احلكومة، ويه فرصة لنا يف 
التجمع الوطين لٔ�حرار ليك �شكر كذ� اكفة مدراء ؤ�طر وموظفي 
خمتلف مد�ر�ت وزارة �ق�صاد واملالیة �ىل جمهوداهتم اجلبارة ومسامههتم 

  .يف احلفاظ �ىل أ�من املايل لب��يف حتق�ق هذه النتاجئ م�وهني بعملهم 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

صواب �خ�یارات �ق�صادیة واملالیة وجشا�ة اختاذ القرارات 
الس�یاسة املناس�بة واليت تت�لون هبا الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة يف 
موا�ة خمتلف �خ�الالت، اكنت �ل�س�بة ٕالینا اجلواب الرصحي للك من 

و �اول انتقادها �رب التنق�ص من منوذج�ا التمنوي، وهو شكك فهيا �ٔ 
السؤال ا�ي طرح�اه �لك رصا�ة �ىل الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�ثناء م�اقشة 
الرب�مج احلكويم، وقد تلق�نا اجلواب �لیه، من �الل العرض القمي ا�ي 
تفضلمت به، الس�ید الوز�ر، ح�ث ٔ�كدمت ف�ه �ىل ٔ�نه ال وجود ٔ�ي مرشوع 

كون معزوال عن املؤرشات اخلارج�ة، كام ٔ�نه �س�تحیل بناء مرشوع �منوي �
�منوي �دید مبعزل كذ� عن �ق�صاد املعريف املبين �ىل ت�ٔهیل العنرص 

ال�رشي، �ا ٔ�صبح من الالزم الیوم، احلفاظ �ىل منوذج�ا التمنوي وتعدی� 
� �لتمنیة �رب ٕا�ادة بناء ٔ�ولو�ته وفق التطور اجلدید ا�ي یت��اه �ال� امل

ال�رشیة ا�ي یبقى رائدا، وذ� �رب دمع الكفاءات من �الل �شجیع 
املبادرة احلرة وإالبداع، ا��ان �ساهامن �لك ت�ٔ�ید يف �لق الرثوة �عتبارها 

  .ا�ٓلیة الوح�دة والناجعة خللق �س��ر والتقلیص من البطا�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ا�ٓلیة ا�س�توریة والقانونیة لتنف�ذ خمتلف  یبقى مرشوع قانون املالیة هو
الس�یاسات العموم�ة، وٕاجناز أ�وراش الكربى وبلورة خمتلف 
�سرتاتیجیات الوطنیة من �الل س�یاسات قطاعیة م�ت�ة، وهو ا�افع 

  .أ�سايس ا�ي س�یحصن منوذج�ا التمنوي ویطوره
ن�اح، �رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن الثقة، يه مف�اح ال 

ويه الضامن لالس�مترار تعاقداتنا مع هذه أ��لبیة اليت سامهنا يف �شك�لها، 
لتكون ٔ��لبیة م�سجمة وقویة، ومرحية، الثقة تبدٔ� بني مكو�تنا ٔ��لبیة 
ٔ�وال، والثقة كذ� يف الفا�ل �ق�صادي، والثقة كذ� يف قدرتنا مكغاربة 

�ا وبني رشاكئنا �ق�صادیني �ىل جتاوز لك املعضالت، والثقة املتباد� بی� 
و�ج�عیني يف ا�ا�ل واخلارج، والثقة ٔ��ريا يف قدرتنا مجیعا �ىل 

�خنراط يف بناء مغرب املس�تق�ل، املغرب ا�ي یوفر الكرامة لاكفة 
  .ساكنیه

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان مرشوع قانون املالیة ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته من �الل اطالعنا 

ئق اليت وزعمت �لینا، وا�ي ٔ�شكرمك �لهيا و�ىل ٔ�مهیة املعلومات �ىل الو�
املتضمنة فهيا واليت تعكس سعیمك حنو ٕاعطاء ما �كفي من املعلومات لفائدة 
املؤسسة ال�رشیعیة، وٕا�اطهتا �اكفة املوارد والنفقات و�یف�ة اس��فاهئا 
وٕانفاقها وفق س�یاسات معوم�ة مضبوطة وموز�ة �ىل شلك مزيانیات 
�ل�س�یري و�س��ر مدققة، مبا فهيا ا��ن العمويم، �� فٕان مدا�ليت 

  :املهنجیة التالیة �الل ت�ينسرت�كز �ىل م�اقشة هذا اجلزء أ�ول من 

 ؛2017مس�ت�دات مرشوع قانون املالیة  -

 الفرضیات اليت بين �ىل ٔ�ساسها هدا املرشوع؛ -

 �س��ر العمويم وس�بل توطینه؛ -

  .ف �سرتاتیجیات الوطنیةمواص� ٕاجناز خمتل -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

، اع�د مهنج إالصالح املؤسسايت 2017یواصل مرشوع قانون املالیة 
�رب اع�د م�ظومة ج�ائیة �دیدة هتدف ٕاىل مواص� خمتلف إالصال�ات 

  :املف�و�ة ويه

التخف�ف من العبء الرضیيب �ىل الرشاكت ل�شجیع �س��ر، وهنا  -
شكر احلكومة �ىل تعب�هتا ملسا�دة املقاو� الوطنیة، �رب توزیع ما ال بد ٔ�ن �ٔ 

ملیار من خزینة ا�و� اكسرتداد من الرضیبة �ىل القمية  11.500مجمو�ه 
املضافة، وهو جمهود اس�ت��ايئ �مع املقاو� وخض الس�یو� فهيا، وهو جمهود 

 حتملت ٔ�عباءه هذه احلكومة بعد �رامك �بري؛

�لطريان الت�اري من ٔ��ل دمع قطاع النقل اجلوي  إالعفاء الرضیيب -
  ودمع الس�یا�ة؛

  تزنیل م��ٔين لٕالصالح الرضیيب �ىل القمية املضافة؛ -

حماربة ا�متلص الرضیيب وٕادماج القطاع �ري املهیلك يف املنظومة  -
يف  Noirالرضی��ة، و�ىل اخلصوص الفوىض املن�رشة، يف القطاع الصحي و

 املص�ات اخلاصة؛

  لتدرجيي �لرضیبة ا�ا�لیة �ىل الس�ا�ر؛التوح�د ا -

  السعي حنو تعز�ز العدا� اجلبائیة وا�الیة؛ -

ف�ح ورش ٕاصالح نظام ا�مترب يف اجتاه ٕاصالح نظام ال�سجیل  -
  .وت�ٔهی�

هذه املس�ت�دات جممتعة س�یكون لها �ٓ�ر م�ارشة يف اجتاه التقلیص من 
�، وس�سامه �لك ت�ٔ�ید الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، وتعز�ز مداخ�ل ا�و
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يف �لق الرثوة وحتریك ا�ورة �ق�صادیة، واليت س�یكون لها �ٓ�ر م�ارش 
  .�ىل التقلیص من معدالت البطا�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
البد ٔ�ن نناقش الفرضیات اليت بين �لهيا مرشوع قانون املالیة 

ر�كزات ، واليت س�تعمل مبوجهبا احلكومة �ىل بلورة امل�2017س�ت��ايئ 
أ�ساس�یة املرتبطة به، �ا �رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن هذه 

  :املر�كزات ت�ٔسست �ىل

رية هیلكة �ق�صاد الوطين، �رب الرتكزي �ىل التصنیع ت�رسیع و  -
وتنویعه لیت�ه حنو الصنا�ة الغذائیة، ٕالجناح ا��امة الثانیة �لمخطط املغرب 

ق دینام�ة �دیدة يف �ق�صاد الوطين، أ�خرض، ذ� ٔ�ن هذا ا�طط �ل
ح�ث سامه يف جعل �ق�صاد الفال� یتحرر من أ�مطار بفعل تنوع 
إالنتاج الوطين، نفس أ�مر ینطبق �ىل خمطط ٔ�لیوت�س، وهو املنحىن 
ا�ي جسدته االتفاق�ة اليت مت التوق�ع �لهيا مؤخرا يف املعرض ا�ويل 

 .�لفال�ة مبك�اس

ق�صاد الوطين وٕانعاش �س��ر اخلاص �رب تنویع تعز�ز تنافس�یة � -
�ٓلیات �لق الرثوة وتفعیل خمطط حماربة �ق�صاد �ري املهیلك و�لق بدائل 
حق�ق�ة لالق�صاد احلدود وتفعیل خمطط املقاول ا�ايت، و�شجیع املبادرة 
احلرة وحتصیهنا، مع �شجیع املؤهالت ال�رشیة �رب ٕارساء د�امئ التكو�ن 

وٕا�ادة النظر يف معلیات التحفزي، ويف هذا إالطار جيب �ىل املس�متر 
 .أ�بناك كذ� ٔ�ن تنخرط �لك مسؤولیة يف دمع هذه التنافس�یة و�شجیعها

ت�ٔهیل العنرص ال�رشي، �رب جعل املواطن رشیك ٔ�سايس يف خمتلف  -
الس�یاسات العموم�ة لتدعمي املقاربة ال�شار�یة، مع لك املواقع، لكونه مساهام 

وفعاال، يف تزنیل هذه الس�یاسات وفق مهنج یعمتد �ىل احلاكمة،  ٔ�ساس�یا
�� فٕان العنرص ال�رشي حيتاج الیوم ت�ٔهیال شامال يف مداركه العلمیة 
واملعرف�ة، �رب التكو�ن والتكو�ن املس�متر و�رب �نف�اح �ىل خمتلف 
الت�ارب العاملیة، اليشء ا�ي یفرض �ىل احلكومة الیوم ٕا�ادة النظر يف 
مشاریع املبادرة الوطنیة ال�رشیة لرتىق ٕاىل املس�توى املطلوب، دون 
�كتفاء مبشاریع ذات صبغة روتی��ة ا�هتت صالح�هتا، �س�هت� يف ال�س�یري 

 .ٔ�كرث ما �س�هت� يف �س��ر ال�رشي

امليض يف �رس�یخ �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة، من �الل تفعیل  -
الفساد، وتعز�ز دو� احلق والقانون  مضمون �سرتاتیجیة الوطنیة حملاربة

واملؤسسات �رب ٕا�ادة بناء مؤسسات احلاكمة وٕا�ادة هیلكهتا وفق رؤیة 
الرب�مج احلكويم، مع تعز�ز ختلیق احلیاة العامة، �رب تفعیل مؤسسة 
الوس�یط، وٕا�داث املؤسسة الوطنیة �لزناهة، تفعیل الهیئة املركزیة حملاربة 

ل�الیة، جملس املنافسة، و�يق املؤسسات أ�خرى الرشوة، ا�لس أ��ىل �
 .املرتبطة بتعز�ز م�دٔ� الت�لیق يف احلیاة العامة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�یدافع �س��تة �ىل حتق�ق هذه 
املر�كزات، مادامت تتقاطع مع الرب�مج احلكويم، وس�یدفع يف اجتاه ال�رسیع 

جناز، �� فٕان الفرضیات اليت ت�ٔسست ٕالجناز ٔ�هداف من وترية االٕ 
، واليت روعي فهيا الظروف ا�ا�لیة 2017مرشوع قانون املالیة 

  :واخلارج�ة، تبقى يف نظر� مق�و� وموضوعیة ويه

 ؛% 4,5حتق�ق �س�بة ا�منو يف �س�بة  -

 ؛%3تقلیص جعز املزيانیة ٕاىل �دود  -

 ؛% 1,7التحمك يف �س�بة التضخم يف  -

 .ح�ة ج�دةس�نة فال -

  :التحمك يف النفقات �رب اع�د إالجراءات التالیة -

 التحمك يف كت� أ�جور؛ -

�رش�ید تدبري إالدارة من �الل ت�ين س�یاسة ختف�ض النفقات املتعلقة  -
 ��راسات ل�شجیع اخلربات الوطنیة املتوفرة �ى إالدارة وحتفزيها؛

نیة ا�لجوء تقلیص النفقات ا�صصة لرشاء و�راء الس�یارات مع ٕاماك -
 ٕاىل الت�ٔ�ري ا�متویيل؛

 ختف�ض النفقات املرتبطة �ٕالقامة والف�دقة و�س�تق�ال؛ -

  .حتسني فعالیة نفقات �س��ر -
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

 %3ٕان هذه الفرضیات تبقى معقو�، ؤ�ن احلدیث عن �س�بة ا�منو يف 
الس�نة اكنت یبقى يف نظر� �ري واقعي، ٔ�ن  �2016ل�س�بة لقانون املالیة 

س�نة جفاف، وس�نة �نت�ا�ت، كام ٔ�ننا نعي مجیعنا ظروف تنف�ذ مزيانیة 
2016.  

ٕان تقلیص العجز معلیة م�واص�، ومشجعة من �الل اع�د س�یاسة 
التحمك يف النفقات ومواص� ٕاصالح صندوق املقاصة، وتعز�ز ٔ�سلوب 

اجلبائیة اليت  احلاكمة يف التدبري وتنویع مصادر ا��ل، وتزنیل إالصال�ات
�اءت هبا املناظرة الوطنیة ٕالصالح الرضیبة، يف هذا إالطار نطالب يف 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕ�صالح شامل ملدونة الرضائب وٕا�ادة النظر 
يف م�ظومة إالعفاءات واع�د م�طق أ�ولو�ت اليت تتقاطع مع إالصال�ات 

ٔ�ما خبصوص التحمك يف  املربجمة، واليت �اءت يف الرب�مج احلكويم،
التضخم فهو یعمتد �ىل �شجیع الطلب ا�ا�يل، وحامیة القدرة الرشائیة، 
والعمل �ىل الز�دة يف أ�جور، ٕافرازات لكها تذهب يف اجتاه التحمك يف 
التضخم، وحتیني مداخ�ل ا�و� خصوصا �ل�س�بة �لرضیبة �ىل القمية 

ر�ر ا�رمه �ىل التضخم؟ دون املضافة، م�سائلني يف هذا إالطار عن ٔ��ر حت
 5ٔ�ن ن�ىس يف هذا إالطار ارتفاع �س�بة �ح�یاط من العم� ٕاىل ٔ�كرث من 

ٔ�شهر، م�وهني يف هذا إالطار ٕ�جراءا�مك الس�ید الوز�ر اليت مقمت هبا 
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السرتداد أ�موال املهربة يف ٕاطار املصاحلة الرضی��ة، ونتاجئها إالجيابیة �ىل 
  .� أ�ج�بیةاح�یاطي ب�� من العم
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ٕان ٔ�مه التدابري اليت �اءت يف هذا املرشوع، �راها يف فریق التجمع 
الوطين لٔ�حرار مشجعة وهیلكیة، مهت �ىل اخلصوص توطید �س��ر 

ملیار درمه ملواص� ٕاجناز أ�وراش  190العمويم �رب ختصیص حوايل 
بدایة تفعیل : لقطاعیة، ٔ��رزهاالكربى، وتفعیل خمتلف �سرتاتیجیات ا

خمطط ٕاصالح �س��ر ا�ي مت عرضه ٔ�مام �ال� امل� وا�ي ٔ�عطى 
تدابري حتفزيیة �لمس�مثر�ن والرشاكت، ويف هذا إالطار نطالب احلكومة ٔ�ن 
جتهتد ٔ�كرث ٕال�ادة توزیع �س��ر العمويم �ىل اجلهات، وتوجهيه ٔ�كرث حنو 

تدارك اخلصاص فهيا، وجعل اجلهات ا�ٔكرث فقرا املناطق اجلبلیة والنائیة ل 
�س�تف�د م�ه لرفع ا�هتم�ش والهشاشة مطالب�هنا ٕ�خراج واك� �منیة أ�قالمي 
اجلبلیة ٕاىل �زي الوجود، يف ٔ�فق بناء جممتع دميقراطي م�وازن �ىل املس�توى 

  :ا�ايل و�ج�عي، ح�ث �ر�كز هذا الرب�مج �ىل

�دیثة ال�ش�ٔة من ٕاعفاء رضیيب لكي من متكني الرشاكت الصناعیة   -
IS  ل�شجیع خمطط املغرب (س�نوات �اصة الرشاكت املصدرة  5ملدة

 ؛)أ�خرض

�رب �خنراط يف  (Holding)حتفزي ا�مو�ات �ق�صادیة  -
 البورصة؛

 مواص� حتدیث القطاع املايل؛ -

 م�صب شغل؛ 23748ٕا�داث  -

�ىل تعمميه لتدارك ، مع العمل )أ�اكدميیات(م�عاقد  12910ٕا�داث  -
 اخلصاص يف �ل القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة؛

 درمه؛ 6000,00ٕاقرار إالعفاء �ل�س�بة ملهمة التدریب يف �دود  -

تفعیل صندوق �شجیع �لق وموا�بة املقاوالت املبد�ة واملبتكرة  -
كغالف مايل، ٕاجراءات ٔ�خرى مشلها هذا ) ملیون درمه 500(�لمشاریع 

رتبط مب�ال التمنیة القرویة وامجلاعیة، واليت ال �سعنا دا�ل فریق املرشوع امل
 التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن �مثهنا؛

توفري العقار من ٔ��ل ٕاجناز ٔ�ح�اء صناعیة �اصة �ملقاوالت الصغرى  -
 واملتوسطة؛

 دمع قطاع العقار �عتباره احملرك أ�ول ��ورة �ق�صادیة؛ -

عامل القروي واملناطق اجلبلیة واملعزو�، �رب تفعیل الرب�مج ا�ايل �ل -
ٔ�جرٔ�ة خمطط العمل املندمج وا�ي متت ٕا�ادة ٔ�ولو�ته وفق رؤیة �ال� 

 امل�؛

تفعیل اجلهویة، �رب تقویة املوارد املالیة �لجهات، وا�ي س�ميكن من  -

رفع حصهتا من موارد الرضیبة �ىل الرشاكت، والرضیبة �ىل ا��ل من 
ملیار  2اف ٕا�هيا اع�دات املزيانیة العامة املقدرة بـ ، تنض%3ٕاىل  2%

ملیار، مت حتویلها �لجهات �متك�هنا من ممارسة  5,2درمه، ما مجمو�ة 
 اخ�صاصاهتا الواسعة املضمنة يف القانون التنظميي �لجهات؛

رفع �ع�دات ٕاىل أ�قالمي اجلنوبیة وفق ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي  -
 .اجلال� وافق �لیه صاحب

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان احلكومة الیوم مطالبة �لتو�ه حنو �ه�م �لقطا�ات اليت توفر 
اخلدمة العموم�ة، واليت لها ص� �لساكنة املعوزة، الس�� يف جمال الص�ة 
اليت الزالت تعاين من اخلصاص رمغ اجلهود املبذو� �الل الوالیة احلكوم�ة 

 الیوم من الس�ید وز�ر الص�ة بذل جمهودات مضاعفة السابقة، واليت تق�يض
وتد�ال �ا�ال لت�ٔهیل العنرص ال�رشي و�كوینه ح�ث س�ندمع بقوة مواص� 
ٔ�وراش إالصالح املف�و�ة يف قطاع الص�ة ممثنني إالجراءات اجلبائیة اليت 
�اء هبا هذا املرشوع، وا�ي س�ی�ارص املتاجر�ن بص�ة املواطن، 

ز�ز مراق�ة املص�ات اخلاصة اليت تبزت املواطن مطالب��مك برضورة تع
، مؤكد�ن لمك ٔ�ن ٕاشاكلیة قطاع الص�ة، يه ٕاشاكلیة تدبري الزمن �NOIRلـ

والضمري املهين املسؤول ول�ست ٕاشاكلیة موارد، و�لتايل جيب معاق�ة من 
  .ال یتحمل مسؤولیته يف حتسني اداء هذا املرفق ا�لصیق �ملواطن

فٕانه یبقى ٔ�ولویة أ�ولو�ت بعد قضیة و�دتنا الرتابیة، ٔ�ما جمال التعلمي، 
و� ص� بتطو�ر اق�صاد املعرفة ومبنظومة القمي، واخ�الالته معیقة وهیلكیة 
�رامكت �رب الس�نني، ال بد ٕاذن ٔ�ن نتجند مجیعا؛ حكومة و�رملا� ومجعیات 

لوبة الیوم ا�متع املدين لالجهتاد ٔ�كرث من ٔ��ل ٕا�داث التغیريات العمیقة املط
  .لوضع املنظومة الرتبویة �ىل سكهتا الصحی�ة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ال بد ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار لقواتنا املسل�ة امللك�ة الباس� 
املرابطة يف احلدود، واملتوا�دة محلایة السمل والسالم يف العامل ب�ٔرسه، وقفة 

السادس حفظه هللا،  ٕا�الل وٕا�بار لقائدها أ��ىل �ال� امل� محمد
مؤكد�ن هبذه املناس�بة ٔ�ن امللك�ة يف املغرب يه العمود الفقري لنظام احلمك 
يف هذا الب�، ويه الساهرة �ىل صیانة و�رس�یخ الهویة ا�ی��ة واحلضاریة 
�ملغرب، ويه صامم أ�مان وضام�ة أ�من و�س�تقرار والو�دة والتعددیة، 

التطرف ولك احملاوالت الیا�سة اليت  كام ظلت وس�تظل سدا م�یعا يف و�ه
حتاول عبثا ا�رتاق منوذج�ا املمتزي، ويف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ننوه كذ� 

�لیة  �46ملقاربة أ�م�یة �س��اق�ة اليت اعمتدهتا واليت سامهت يف تفك�ك 
حماو� ٕارهابیة، م�ضام�ني يف هذا  170ٕارهابیة، والتصدي ٕاىل ٔ�كرث من 

إالرهاب والعدوان الغادر �ىل ر�ال اجل�ش املليك وأ�من  إالطار مع حضا�
الوطين، و�ىل اخلصوص ج�ود� البواسل ا��ن راحوا حضیة الهجوم اجلبان 
يف مجهوریة ٕافریق�ا الوسطى، ومه یدافعون �س��تة عن م�ادئ أ�مم املت�دة 
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  .وقوان�هنا املدافعة عن السمل والسالم
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 ت والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،الس�یدا
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 احلضور الكرمي،
ؤ��ريا فٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س��كر و�شدة ٔ�سلوب 
إالسفاف والوعید ا�ي مسعناه الیوم والصادر عن ٔ��د مكو�ت جملس�نا 

ر� ٔ�سلو� م�حطا م��اوزا �دم�ا ال املوقر اليت كنا دامئا حنرت�ا، یبقى يف نظ
خيدم مسار� ا�ميقراطي الصا�د مؤكد�ن لمك ٔ�ن وزراء التجمع الوطين 
لٔ�حرار �ارضون و�س�مترار دا�ل هذه املؤسسة املوقرة م�ف�حون �ىل 
مقرت�اهتا، یقودون الیوم ثورة ٕاصالح�ة �برية يف القطا�ات اليت �رشفون 

يف خمطط املغرب أ�خرض الناحج  �ىل تدبريها، ثورة خرضاء تتجسد
�شهادة املهنیني وخمتلف الفا�لني، وثورة صناعیة تت�ىل يف خمطط ال�رسیع 

املشهود بفعالیهتا وجناعهتا، مربزا لمك ٔ�ن وزراء ) Emergence(الصناعي 
التجمع ال ی�ٔهبون �ٔ�صوات ال�شار وال ب�ٔ�داء الن�اح، �� س�نصوت 

س�اما مع م�ادئنا وق�ا�اتنا ووفاء لتعهداتنا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع، ا� 
اليت �رب� عهنا ٔ�ثناء �شك�ل أ��لبیة اليت ٔ�فرزت لنا هذه احلكومة، طالبا 
من لك الفرقاء �خنراط وا�عوة ٕاىل تعبئة جامعیة محلایة ب�� من لك الفنت 
واملؤامرات احملدقة �منوذج�ا التمنوي الصا�د احملسود�ن �لیه، مربز�ن ٔ�ن 
ت�ين فضی� احلوار بني اكفة مكو�تنا و�نف�اح �ىل املعارضة الوطنیة �هنج 
مقاربة �شار�یة حق�ق�ة معها هام العامالن أ�ساس�یان الضام�ان �لسمل 
�ج�عي وفق رؤیة �دیدة حتدد أ�ولو�ت، ويه املقاربة اليت نؤمن هبا 

ز�ز الثقة ف� دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مشدد�ن �ىل رضورة تع
بی��ا كفرقاء س�یاس�یني يف أ��لبیة، تعز�ز الثقة ف� بی��ا ٔ��لبیة ومعارضة، 
تعز�ز الثقة كذ� يف ٕامياننا وقدرتنا �ىل ا�هنوض مبغربنا مجیعا، مغرب 
الشموخ والعزة، �رب حامیة املقدس واملشرتك ا�ي جيمعنا مكغاربة ویعزز 

  .و�دتنا
ري الصاحل العام حتت الق�ادة الرش�یدة ملوال� وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �

  .ٔ�مري املؤم�ني �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

املغريب �لشغل  تد�ل املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري، رئ�سة فریق إالحتاد
 2017س�نة مة لقانون املالیة �رمس يف املناقشة العا

  الرئ�س،الس�ید 
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
بدایــة �رشــفين ٔ�ن ٔ�تنــاول اللكمــة �مس فریــق �حتــاد املغــريب �لشــغل 

، وقـد مـرت سـ�تة ٔ�شـهر �ـىل التـارخي 2017ملناقشة مرشوع قانون املالیـة 

ننـاقش مق�ضـیات مرشـوع قـانو ن املالیـة يف وقـت . ا�سـ�توري �لمصـادقة
�ع�دات الالزمة لـ�س فقـط ل�سـ�یري املرافـق العموم�ـة ولكـن ف�حت ف�ه 

من ا�سـ�تور  75لالس��ر بناء �ىل تفسري ممطط �لفصلني  كذ� اع�دات
  .من القانون التنظميي �لاملیة 50و

يف احلق�قة، نناقش وحنن ن�ساءل عن �ـدوى هـذه املناقشـة واملصـادقة 
ـــة وا ـــذ الس�یاســـات العموم� ـــة لتنف� ـــىل ٔ�مه �ٓلی ـــذه � ـــة ال�رشـــیعیة له ملراق�

الس�یاسات؟ يف الوقت ا�ي وضعت ف�ـه املؤسسـة ال�رشـیعیة ٔ�مـام أ�مـر 
  .الواقع لتضفي املرشوعیة ا�س�توریة �ىل العمل احلكويم
رؤیة توجهيیـة  2017لقد كنا ن��ظر ٔ�ن حتمك مرشوع قانون املالیة لس�نة 
ن هـذه الرؤیـة ٕاال ا. تؤطر السرتاتیجیات معوم�ة ب�ٔهداف حمـددة يف الزمـان

وان حرضت يف بعض �سرتاتیجیات والربامج القطاعیـة، لكـن تظـل دون 
ٔ�مـا . تنامغ والتقائیة ب�هنا ؤ�ح�ا� دا�ل نفس القطاع، هذا من ح�ث الشـلك

من ح�ث املضمون ف�حن ٔ�مام مرشوع قـانون مالیـة �شـلك �رمجـة تدبريیـة 
بـدهيیا ٔ�ن یعكـس  ملدة س�نة ٔ�مه تو�ات الـرب�مج احلكـويم، و�لتـايل اكن

مرشوع هذا القانون تناقضات و�دم ا�س�ام الـرب�مج احلكـويم بـني شـعار 
  .التحول الهیلكي الق�صاد الوطين و�كر�س �س�متراریة يف واقع احلال

قانون مالیـة یغیـب املقاربـة �ج�عیـة رمغ شـعار ت�ٔهیـل رٔ�س املـال  -
ــدة  ــة لفائ ــة وا�الی ــوارق �ج�عی ــیص الف ـي وتقل ــا�رو ال�رشـ ــواز�ت امل الت

  اق�صادیة؛

ــة  - ــة وم�دجمــة لالســرتاتیجیات القطاعی ــة مشولی ــة غیربؤی ــانون مالی ق
 و�وراش الكربى؛

مرشوع قانون مايل ضیع أ�ولویـة بعـدم �رت��ـه لٔ�ولـو�ت يف حتق�ـق  -
مجمو�ة من أ�هـداف اكلرتكـزي �ـىل ال�رسـیع الصـناعي ودمع القطـاع اخلـاص 

تحمك يف إالطـار املـا�ر واق�صـادي و�رتقـاء وت�ٔهیل الرٔ�سـامل ال�رشـي، والـ 
مبناخ أ�عامل و�لق الرثوة، حىت �متكن من الرفع مـن مسـ�توى ا�منـو و�لـق 

  م�اصب شغل و�س�ت�ابة �لمطالب �ج�عیة؛

ٔ�بــدع يف ٕارضــاء لوبیــات الضــغط �ق�صــادیة  ،قــانون مالیــة �ســابق�ه -
 ٔ�دل �ـىل ذ� دا�ل املغرب، دون ٔ�ن ینطلق من �اج�ات املواطنني، وال

من إالعفـاءات و�م�یـازات املمنو�ـة لفائـدة لولبیـات العقـار املسـ�تف�د�ن، 
 2015ملیـار درمه سـ�يت  14.45ح�ث اس�تفادت ال�شاطات العقاریة مببلـغ 

�ــىل حســاب قطا�ــات م�ت�ــة �لــرثوة قــادرة �ــىل �لــق م�اصــب  2016و
. زیـف اخلطـاب حـول �شـجیع القطـاع الصـناعيالشغل، وهو مـا �كشـف 

ل لوبیـات العقـار 60%ولٕالشارة فـٕان النفقـات اجلبائیـة الـيت تو�ـه ب�سـ�بة 
وأ�دىه مـن ذ� ... من الناجت ا�ا�ـيل اخلـام %4تضیع �ىل اخلزینة العامة 

ٔ�ن هذه النفقات اجلبائیة یمت ا�رتارها س�نة تلو أ�خرى دون دراسة �دواها 
الشـغل  وت�ٔثرياهتا السوس�یو اق�صادیة، �اصة �ـىل مسـ�توى �لـق م�اصـب

  و�ىل حتسني ��ش املواطنني؛
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ــوى  - ــ��ر س ــة �س ــايل مل خيصــص ملزيانی ــانون م ــاجت % 6ق ــن الن م
ا�ا�يل اخلام، ويه �س�بة �د ضـعیفة، وال متكـن مـن �لـق منـو اق�صـادي 

مـن هـذه املزيانیـات ال  %�50لـام ٔ�ن . وال من �لـق م�اصـب شـغل اكف�ـة
 ؛)كمنوذج 2013قانون املايل (�س�هت� 

ٔ�رادت � احلكومـة ٔ�ن �سـ�ل �راجعـا يف الكـ�� أ�جریـة  قانون مايل -
ٔ�و نفقات املوظفني، مما یعكس جتمید أ�جور و�راجـع التوظیـف، ٕاجـراءات 

 من ش�ٔهنا تعمیق ٔ�زمة نظام املعاشات املدنیة؛

حيقق �راجعا يف �سـ�بة التوظیـف يف الوظیفـة العموم�ـة، قانون مايل   -
 �ـىل ٕاد�ـال الهشاشـة �لقطـاع ویرص. ويه ٔ�ضعف �س�بة يف ا�ول ا�اورة

العام �رب ٕاجراءات دخ�� �ىل القطـاع اكلعمـل �لعقـدة يف قطا�ـات ح�ویـة 
 جبودة التعلمي ووضعیة العاملني به؛ واسرتاتیجیة اكلتعلمي، دون اكرتاث

قانون مايل �كرس الال�دا� اجلبائیـة م�تعـدا بـذ� عـن السـعي حنـو  -
ل الضــغط اجلبــايئ اكهــل املــوظفني العــدا� �ج�عیــة وإالرصار �ــىل حتمیــ

ـــاء  ـــب الفرق ـــمت �ســـ�ت�ابة ملطال واملســـ�ت�دمني ومعـــوم �جـــراء، ٕاذ مل ت
�ج�عیــني بتخفــ�ض الرضــیبة �ــىل ا��ــل �اصــة يف ظــل جتمیــد اجلــور 
و�رتفاع املهـول يف أ�سـعار، يف الوقـت ا�ي تبقـى احلكومـة �ـاجزة �ـىل 

بــار امل�ســور�ن مــن ق�یــل توســ�یع قا�ــدة امللزتمــني وفــرض رضائــب �ــىل � 
  .الرضیبة �ىل الرثوة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ـوع قـــانون املالیـــة  �ٓلیـــة تنف�ذیـــة �لـــرب�مج  2017ٕان مضـــمون مرشــ

احلكويم وبتكر�سه لالخ�یارات �ق�صادیة و�ج�عیـة السـابقة و�ف�قـاده 
 ٔ�صـبح�سامه يف تـ�ٔزمي الوضـع �ج�عـي، ح�ـث  �لحس والبعد �ج�عي

ففي .. �ح�قان �ج�عي �شلك هتدیدا حق�ق�ا �لسمل و�س�تقرار �ملغرب
الوقت ا�ي طالب �حتاد املغريب �لشـغل ومعـه احلركـة النقابیـة ٕ�شـارات 
قویة اجتاه الطبقة العام� والف�ات الشعبیة من ش�ٔهنا تصف�ة أ�جواء يف ٕاطـار 

ة اج�عیة واسـعة �سـ�متر مرشـوع القـانون املـايل يف ت�ـين س�یاسـات مصاحل
اق�صادیة وال شعبیة �س�هتدف الطبقـة العـام� ومعـوم املـ�ٔجور�ن يف قـدرهتم 
الرشائیة و�نصیاع والرضوخ �لس�یاسات التقشف�ة املمـالة مـن املؤسسـات 

ا�ـات املالیة ا�ولیة التقشف�ة اليت ترضـب يف العمـق اخلدمـة العموم�ـة والقط
�ج�عیــة �ســرتاتیجیة ويف مقــدمهتا التعلــمي والصــ�ة وال�شــغیل، ح�ــث 
نالحظ الضعف الك�ري يف لك �ع�دات املرصودة لهذه الـوزارات حسـب 

، أ�مـر ا�ي اكن قـد نبـه ٕالیـه ا�لـس أ��ـىل 2017مرشوع قانون املالیـة 
ــه هــذه ال ــره أ��ــري يف الوقــت ا�ي تعتــرب ف� قطا�ــات �لحســا�ت يف تقر�

ح�ویـــة واســـرتاتیجیة يف بنـــاء ا�منـــوذج التمنـــوي لتحق�ـــق ٔ�هـــداف التمنیـــة 
املس�تدامة،قطا�ات حتتاج ٕاىل ٕاصالح م�ين �ىل مقـار�ت اج�عیـة مشولیـة 

وشام� �ىل مقار�ت ٕاحسانیة و�لول �رق�عیـة تـذر الرمـاد يف العیـون �ـىل 
لس�یاســات ح�ــث مل یلمــس املواطنــون ٔ�ي تغیــري يف ا. واقــع اج�عــي مر�ــر

العموم�ة بل ٔ�ن الوضع الراهن �شهد �راجعـات طالـت �ـددا مـن املاكسـب 
وتـدهور القـدرة . �ج�عیة اليت تنعكس سلبا �ىل م�طلبات الع�ش الكرمي

وحسب توقعات املندوبیة . 2016ٕاىل �دود هنایة % 9.79الرشائیة ب�س�بة 
مما سـزيید ، %2.1سرتتفع ب�س�بة  2017السام�ة �لتخطیط فٕان أ�سعار يف 

�اصـة ؤ�ن . يف اخنفاض القـدرة الرشـائیة �لموظـف يف ظـل جتمیـد أ�جـور
�س�ب الـز�دة يف �ق�طـاع لفائـدة نظـام % 2ٔ�جورمه عرفت نقصا ب�س�بة 

ــ��لغ  ــة ا�ي س ــا�ر  %4املعاشــات املدنی ــاحت ین ــه 2019يف ف ، وا�ي مررت
  .النقابیةاحلكومة السابقة يف خرق �م ملهنجیة احلوار وضدا �ىل احلركة 

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون
ٕان حتق�ق التمنیة املس�تدامة رهني مبـدى ت�ٔهیـل بـالد� �لعنرصـ ال�رشـي 
وحتســني مردودیــة املــوارد ال�رشــیة عــن طریــق التكــو�ن والتكــو�ن املســ�متر 

صصـة لرفـع هـذا وٕا�ادة النظر يف م�ظومة التعلمي، ولعل م�اصب الشـغل ا�
الت�دي خلري مؤرش �ىل ٔ�ن املرشوع احلكويم ال یـوفر رشوط رفـع حتـدي 

  . التمنیة
فعــىل مســ�توى م�اصــب الشــغل يف الوظیفــة العموم�ــة واحملـــددة يف 

ويه �لتذكري ل�سـت م�اصـب شـغل صـاف�ة �لنظـر (م�صب مايل  23768
الــنقص  ال �ســ�تطیع تعــویض) لكــون احملــالني �ــىل التقا�ــد ال یــمت تعویضــهم

املهـــول �ـــىل مســـ�توى املـــوارد ال�رشـــیة لهیـــالك ا�و� و�اصـــة �ل�ســـ�بة 
 �2017لقطا�ات �ج�عیـة، و�لتـذكري فـٕان املناصـب احملدثـة �ـرمس سـ�نة 

  .2016تبقى ٔ�قل من ت� احملدثة �رمس س�نة 
ــذاك  ــ�ل ك ــغل، �س ــاعي ملناصــب الش ــع القط ــ�توى التوزی ــىل مس و�

، وما �اء به مرشوع قانون املالیـة التناقض بني طمو�ات الرب�مج احلكويم
، ا�ي قلص من �ـدد م�اصـب الشـغل مقارنـة مـع السـ�نة السـابقة، 2017

�اصة يف قطا�ات ح�ویة واسرتاتیجیة اكلتعلمي والص�ة وال�شغیل واالتصـال 
  .والثقافة

يف الوقت ا�ي تعترب ف�ه قضیة ال�شغیل قضیة اسرتاتیجیة اكن یفرتض 
امام رهان احلكومة يف ختف�ض �سـ�بة البطـا� مـن ٔ�ن حتظى �ٔ�ولویة �اصة 

، و�لنظر ملا یعرفه القطـاع الصـناعي الـوطين مـن �زیـف مـن %8اىل  %9
  .�الل ٕا�الق املعامل واملقاوالت و�رسحي ا�ٓالف من العامل

م�صب مايل لقطـاع الصـ�ة يف وقـت  1500فال یعقل ٔ�ن یمت ختصیص 
 6000طب�ـب و 9000(ال�رشـیة یعاين ف�ه القطاع خصاصا �وال يف املوارد 

ملیـار ٔ�ن تصـحح �خـ�الالت  14، كام ال ميكـن ملزيانیـة ال تت�ـاوز )ممرض
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ــة لنصــف  ــة حصی ــاب تغطی ــرب يف غی ــا الوضــع الصــحي يف املغ ــيت یعرفه ال
  ).بطاقة الرم�د(و�دم التفعیل السلمي لنظام املسا�دة الطبیة . املواطنني

ــه احلكومــة شــعار ا ــز ويف الوقــت ا�ي رفعــت ف� صــالح إالدارة وتعز�
 �2017ٓلیــات احلاكمــة املؤسســاتیة، �ســ�ل تغی�ــب مرشــوع قــانون املالیــة 

حق�ق�وفـق مقاربـة -لتدابري فعلیة من ش�ٔهنا ٔ�نتؤسس ملرشـوع اصـالح اداري
  ).م�اصب شغل 6یمت ختصیص ٕاال  مل( املعنیني�شار�یة مع 

ا�منـوذج ٕاننا نؤكد يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ـىل رضورة مراجعـة 
�ق�صـادي و�ج�عــي، واعـ�د منــوذج قـادر �ــىل �لـق الــرثوة وتــدبريها 

وخيفف الهـوة . �شلك یضمن احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة للك املواطنني
بني الطبقات �ج�عیـة وحيـافظ �ـىل ماكنـة الطبقـة املتوسـطة الـيت تعتـرب 

�سـ�هتالك والضـامن احملرك احلق�قـي لالق�صـاد الـوطين يف دا�ـرة �نتـاج و
  .�لتوازن �ج�عي

ــة و�ــدة در�ــة �ح�قــان  �ج�عــي، وٕان �ــردي أ�وضــاع �ج�عی
املواطنني من املس�توى املتدين �ل�ـدمات �ج�عیـة خصوصـا �ـىل  روتذم

مس�توى قطاع التعلـمي والصـ�ة والسـكن والولـوج السـلمي �لمرافـق إالداریـة 
كــام ٔ�ن . مل نلمســها يف هــذا املرشــوعو�ريهــا، یتطلــب ٕاجــراءات اســ�ت��ائیة 

�ح��ا�ات وإالرضا�ت اليت تعرفها بالد�، و�اصة احلراك �ج�عـي يف 
ذات صـبغة اج�عیـة  جوهرهـام�طقة الریف �ىل قا�دة مطالـب، تظـل يف 

تنادي �حلـق يف ال�شـغیل و�سـ�تفادة مـن اخلدمات،و�ـدم ا�متیـزي ا�ـايل 
ــ ــة ووضــع �ــد لٕالقصــاء وا�هتمــ�ش، تف ــة أ�م�ی ــادة النظــر يف املقارب رض ٕا�

املعمتدة، و�س�ت�ابة الفوریة �لمطالب �ـىل قا�ـدة احلـوار وتغلیـب مصـاحل 
ــار  ــع اخلی ــام� ا�ســ�اما م ــة الع ــدمهتم الطبق ــات ويف مق ــواطنني واملواطن امل
ا�ميقراطي، حىت �متتع امجلیع يف هذا الب� �ٔ�من واحلریة والكرامـة واملسـاواة 

 .ومقومات الع�ش الكرمي و�اك� الفرص


