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 ).م2018 د�سمرب 10(هـ 1440ربیع ا�ٓخر  02 ٕالثننيا: التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  العارشة، ٕابتداء من السا�ة ٔ�ربع سا�ات وثالثون دق�قة: التوق�ت

  .صبا�ا اخلامسة عرشة
 80.18سة والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة رمق ا�را: �دول أ�عامل
  :�2019لس�نة املالیة 

 تقدمي تقر�ر جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة؛ - 1
  .النیابیة املناقشة العامة من �ن الفرق وا�مو�ات - 2

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

  :لسةاملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجل 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
معال ب�ٔحاكم ا�س�تور، ومبق�ضیات النظام ا�ا�يل، وبناءا �ىل مداو� 

وع مك�ب جملس املس�شار�ن وندوة الرؤساء، خنصص هذه اجللسة �لرش 
  .�2019لس�نة املالیة  80.18يف دراسة مرشوع قانون مالیة رمق 

ؤ�ود ٔ�ن نذ�رمك ب�ٔن مك�ب جملس املس�شار�ن �ل�شاور مع ندوة 
الرؤساء، �دد ٔ�ربع سا�ات لهذه اجللسة، ��راسة طبعا هاذ املرشوع 

 12والتصویت �لیه، �لس�تان یومه االثنني هذا، و�لس�تان یوم أ�ربعاء 
  .2018دج�رب 

�ال�س�بة جللس�يت هذا الیوم، س�تعقد أ�وىل طبعا يف هذا الصباح، ف 
والثانیة مساء ابتداء من السا�ة اخلامسة والنصف، وس�نخصص هذه 

 .اجللسة الصباح�ة لالس��ع ٔ�وال، ملقرر ا�لجنة
�نیا، ملدا�الت السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات، ٔ�ما اجللسة 

  .الیة�صاد واملاملسائیة، ف�س�متع لرد الس�ید وز�ر �ق 
وق�ل ما �رشعو يف املناقشة، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن �شكر الس�ید رئ�س 

وكذ� اكفة رؤساء ا�ل�ان  ،جلنة املالیة، وكذ� اكفة ٔ�عضاء ا�لجنة
  .ؤ�عضاهئا �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ومه یناقشون هاذ املرشوع

ملالیة والتخطیط وٕاذا مسحمت ٔ�عطي اللكمة م�ارشة �لس�ید مقرر جلنة ا
والتمنیة �ق�صادیة، لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول مرشع قانون املالیة، 

  .فلیتفضل مشكورا

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

 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
 ئ�س احملرتم،الس�ید الر 

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر نص التقر�ر ا�ي ٔ��دته 
جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، مبناس�بة ا�هتاهئا من دراسة 

، واملوافقة 2019لیة �لس�نة املا 80.18مق مرشوع قانون املالیة روتعدیل 
  .�لیه

و�لتذكري، فٕان ا�لجنة رشعت يف دراسة اجلزء أ�ول من مرشوع قانون 
 7، وعقدت �ش�ٔنه 2018نونرب  22املالیة املذ�ور ابتداء من یوم امخل�س 

اج��ات مطو�، ح�ث اس�تغرقت ا�راسة والنقاش ف� مجمو�ه ما یناهز 
 .سا�ة معل 35

ن ٔ�تو�ه �لشكر والتقد�ر �لس�ید محمد وامسحوا يل يف البدایة، �ٔ 
ب�شعبون وز�ر إالق�صاد واملالیة ومجیع مدراء ؤ�طر وزارة �ق�صاد واملالیة 
�ىل ما تقدموا به من معطیات اق�صادیة واج�عیة م�نو�ة، معززة �لعدید 
من أ�رقام والتوضی�ات وإالحصائیات، مما سامه �شلك ٔ�سايس يف حتسني 

  .ملرشوعظروف م�اقشة هذا ا
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 اكفة ا��ن ٔ�سهموا يف م�اقشة مرشوع القانون �لك 

الو�ئق �دیة ومسؤولیة رمغ الضغط الزمين وإال�راهات الناجتة عن تعدد 
  .وكرثة التقار�ر املصاح�ة لهذا املرشوع

 الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة املعروض �ىل 
ٔ�نظار� �س�متد مرجعیته، ٔ�وال من التوجهيات امللك�ة السام�ة الواردة يف 

لعید العرش ٔ�و  19امل� اليت ٔ�لقاها سواء مبناس�بة ا��رى  خطا�ت �ال�
لثورة امل� والشعب ومبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة  65ا��رى 

ال�رشیعیة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، وكذا من الرب�مج احلكويم املقدم 
  .یةٔ�مام الربملان، فضال عن مق�ضیات القانون التنظميي لقانون املال 

ٔ�مام جمليس الربملان  2019وبعد تقدمي مرشوع قانون املالیة لس�نة 
، واملصادقة �لیه من طرف جملس النواب، متت 2018اكتو�ر 22بتارخي 

  .نونرب 17ٕا�ا� املرشوع �ىل جملس املس�شار�ن بتارخي 
نونرب، قدم  22س هذا، ويف اج�ع ا�لجنة أ�ول املنعقد یوم امخل�

اد واملالیة عرضا اس�هت� ب�ٔرقام ومعطیات حول تنف�ذ الس�ید وز�ر �ق�ص
  .2018القانون لس�نة 

ی�ٔيت يف  2019كام ٔ��رز الس�ید الوز�ر ٔ�ن مرشوع قانون املالیة لس�نة 
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س�یاق دويل ی�سم �س�مترار اضطراب ٔ�سعار البرتول والغاز �ملوازاة مع 
 .يخفض التوقعات أ�ولیة ملعدل ا�منو �ق�صادي �ىل املس�توى العامل

يف ظل ٕا�راهات م�عددة  2019كام ی�ٔيت مرشوع قانون املالیة لس�نة 
  :�س�تلزم توفري متویالت ٕاضاف�ة من ٔ��رزها

 مراجعة الفرضیات حنو �رتفاع؛ -

 ارتفاع إالر�ا�ات �رمس الرضیبة �ىل القمية املضافة؛ -

 ؛قات ا�صصة �لقطا�ات �ج�عیةالز�دة يف النف -

 .العمويمز�دة اع�دات �س��ر  -
، فقد مت ٕا�دادها 2019ٔ�ما عن تو�ات مرشوع قانون املالیة لس�نة 

�ىل ٔ�ساس التوجهيات امللك�ة كام سلف ا��ر اليت سطرت مجمو�ة من 
  :أ�ولو�ت ٔ�مهها

 دمع القطا�ات �ج�عیة، ومهنا التعلمي والص�ة وال�شغیل؛ 

 تقلیص الفوارق �رب اس�هتداف الف�ات الفقرية والهشة ومواص �
تفعیل الرب�مج املليك �ل�د من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة يف العامل 

 .القروي، وكذا تفعیل اجلهویة املتقدمة

 ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لالس��ر ودمع املقاو�. 
ٔ�ما ف� یتعلق ب�ٔمه التدابري اليت �اء هبا مرشوع، ف�ذ�ر مهنا �ىل و�ه 

 : اخلصوص
  ٔمني يف املدونة العامة �لرضائب، ٕادماج الرمس �ىل عقود الت�

 وٕالغاء إالعفاء املتعلق بعملیات الت�ٔمني �ىل وفاة املقرتضني؛
  ٕالغاء ا�یون املس�تحقة لفائدة ا�و� املوضو�ة ق�د التحصیل ق�ل

) 50.000(واليت �ساوي ٔ�و تقل عن م�لغ مخسني ٔ�لف  2000فاحت ینا�ر 
 درمه؛
 ة �لمقاولني الش�باب من ٕالغاء ا�یون املتعلقة �لقروض املمنو�

 طرف ا�و�؛
  ىل أ�ر�ح املوز�ة �ىل  %60ٕا�داث ختف�ض ب�س�بة�

 الرشاكت املسامهة يف هیئات التوظیف امجلاعي العقاري؛
  ختف�ض سقف م�لغ النفقات املدفو�ة نقدا القاب� �لخصم �ىل

درمه عن لك یوم وعن لك مورد ويف  5000املس�توى الرضیيب، يف �دود 
 درمه عن لك شهر؛ �50.000دود 
 والبنوك  ٕالغاء النظام اجلبايئ �س�ت��ايئ اخلاص مبراكز الت�س�یق

 ؛احلرة والرشاكت القابضة
 الرفع من الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك �ل�س�بة �لس�ا�ر؛ 
  التنصیص �ىل ختصیص م�اصب مالیة وفق ال�س�بة املئویة

ري هبا العمل، من طرف احملددة مبوجب النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة اجلا
 القطا�ات الوزاریة واملؤسسات، لفائدة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة؛

  ٕاعفاء ا�را�ات ومجیع ٔ�نواع الكرايس، ٔ�اكنت ذات حمرك
 �هر�يئ ٔ�م ال، لفائدة هذه الف�ة؛

  إالبقاء �ىل املسامهة �ج�عیة �لتضامن املطبقة �ىل ما �سلمه
لشخيص، مع إالدالء �لفواتري الشخص لنفسه من م�ىن معد �لسكن ا

 املربرة لعملیة البناء؛
  متكني امجلعیات احملددة الحئهتا بنص تنظميي واليت ٔ��رمت اتفاق�ة

رشاكة مع ا�و� هبدف اجناز مشاریع ذات مصل�ة �امة، من خصم الهبات 
 املمنو�ة لفائدهتا من احلصی� اخلاضعة �لرضیبة �ىل الرشاكت؛

 والهیئات املعتربة يف حمكها ٔ�ن تق�ين  متكني مؤسسات االئ�ن
 لفائدة زبناهئا السكن �ج�عي املعفى من الرضیبة �ىل القمية املضافة؛ 

  ٕاعفاء املض�ات املائیة اليت تعمل �لطاقة الشمس�یة ولك
 الطاقات املت�ددة املس�ت�دمة يف القطاع الفال�؛

 ٕاعفاء أ�دویة ا�صصة لعالج مرض ا�هتاب الس�ا�؛ 
 اع عقود الو�د �لبیع املربمة ٔ�مام العدول واملوثقني لواجب ٕاخض

 ؛)درمه 200(ال�سجیل الثابت 
 من مقدار الرضیبة ا�ا�لیة �ىل  50% الز�دة ب�س�بة

 �س�هتالك املطبق �ىل املیاه الغازیة وفق �ركزي مادة السكر؛
  الرفع من مقدار الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك املطبق �ىل

 املقویة؛ املرشو�ت
  الرفع من مقدار الرضیبة ا�ا�لیة �ىل �س�هتالك املطبقة �ىل

 تبغ الش�شة؛
  م�صب مايل ٕاضايف لفائدة قطاع الرتبیة الوطنیة،  114ختصیص

  .وذ� من ا�ل �سویة الوضعیة إالداریة واملادیة، لبعض أ�ساتذة املربز�ن
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�ش
شلكت مضامني مرشوع القانون املايل وكذا املرجعیات والفرضیات 
اليت بين �ىل ٔ�ساسها، موضوع نقاشات مس�تف�ضة من طرف الس�یدات 
والسادة املس�شار�ن ا��ن ٔ�بدوا �دة مالحظات واس�تفسارات واقرتا�ات 
حول هذا املرشوع، ح�ث اس�تعرض املتد�لون خمتلف الس�یاقات اليت مت 
�اللها ٕا�داد مرشوع القانون املالیة من س�یاق وطين �متزي بتحق�ق 
ا�بلوماس�یة الوطنیة بتوجهيات من �ال� امل�، ماكسب س�یاس�یة هامة 
�ىل املس�توى القاري وا�ويل، وذ� يف ٕاطار �لزتام �ملرجعیات اليت 
 اعمتدها جملس أ�من ويف ٕاطار الس�یادة الاكم� �لمغرب �ىل حصرائه، وهو

أ�مر ا�ي �س�تدعي تعبئة لك اجلهود لنرصة قضی��ا الوطنیة املصريیة 
وحتصني م�ا�ة جهبتنا ا�ا�لیة، وتعز�ز التاكمل بني ا�بلوماس�یة الرمسیة 

  .وا�بلوماس�یة املوازیة وال س�� الربملاين
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وارتباطا �ملوضوع، مت التنویه ��عوة امللك�ة السام�ة اليت و�ها �ال� 
خطاب ذ�رى املسرية اخلرضاء ٕاىل اجلارة اجلزا�ر من ٔ��ل حوار امل� يف 

رصحي وم�ارش وطي صف�ة اخلالفات وف�ح احلدود وجتاوز الوضعیة احلالیة 
  . وٕاعطاء انطالقة حق�ق�ة وفعلیة لعالقات طبیعیة بني الب��ن اجلار�ن

كام جسل املتد�لون ٔ�ن مرشوع قانون املالیة �س��د ٕاىل التوجهيات 
الواردة يف خطا�ته واليت د�ا ف�ه �اللته لتصحیح اخ�الالت �ر�مج  امللك�ة

وٕاطالق املر�� الثالثة �لمبادرة الوطنیة  )RAMED(التغطیة الصحیة 
�لتمنیة ال�رشیة وإالرساع ٕ�جناح احلوار �ج�عي، مث خطاب �اللته ا�ي 

الرتبیة  ٔ�كد ف�ه �ىل ٕاشاكلیة �شغیل الش�باب، الس�� يف �القهتا مبنظومة
والتكو�ن، فضال عن خطابه مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل �لس�نة ال�رشیعیة 
ا�ي شدد ف�ه �ىل رضورة إالرساع ٕ��ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي 

  .وا�هنوض �خلدمات �ج�عیة و�شغیل الش�باب
وقد ٔ�مجع املتد�لون �ىل ٔ�ن هذا املرشوع ی�ٔيت يف س�یاق حراك 

ق ويف ظل اح��ا�ات تعرفها العدید من القطا�ات اج�عي �ري مس�بو 
واملدن جراء ا�هتم�ش والفقر و�س�ب إالصال�ات القطاعیة املعزو�، وسوء 
تدبري بعض أ�وراش �ق�صادیة والربامج �ج�عیة �الوة �ىل الهجرة 
امجلاعیة �لش�باب يف قوارب املوت واح��ا�ات الش�باب يف مالعب �رة 

ات تعرب عن املظلوم�ة، واح��ا�ات التالم�ذ �ىل القدم ورفعهم لشعار 
ز�دة سا�ة �ىل التوق�ت الوطين، ومقاطعة �دد من املنت�ات ا�ا�لیة، 
و�ملقابل متت ٕادانة لك السلواكت �ري املنضبطة اليت صدرت من بعض 
احملت�ني من ق�ل رفع شعارات متس بثوابت ورموز اململكة ومن ٕاحراق 

  .ة �ى مجیع املغاربةرمزیة �بري لرایة الوطن اليت حتمل 
وهو ما �ساءل �شلك م�ارش الهیئات الوس�یطة من ٔ�حزاب ونقا�ت 
ومجعیات ا�متع املدين و�سائل كذ� السا�ني وراء ٕالغاء ٔ�دوارمه كام 
�ساءل ذ� لكه منوذج�ا التمنوي ا�ي یعد ٔ��د مظاهر فش� الصارخ جعزه 

  .ة �شلك �ادل یوفر الكرامة �لمواطنعن ابتاكر واع�د �ٓلیات لتوزیع الرثو
اىل �انب ذ�، حظي الوضع الس�یايس واحلقويق ا�ي تع�شه بالد� 
حبزي من املناقشة، ح�ث متت إالشادة ��هودات املبذو� لتعز�ز املنظومة 
احلقوق�ة ببالد�، ٕاال ٔ�ن ذ� مل مينع من لفت �ن��اه ٕاىل �روز بعض 

  .ام الثقة �ى املواطن يف املؤسسة��هتااكت، وكذا مظاهر انعد
وفضال عن ذ�، فقد اس�تحرض السادة املس�شارون الس�یاق ا�ويل 
املمتثل يف التو�رات الت�اریة بني ا�ول الكربى واس�مترار الالتوازن يف 
املبادالت الت�اریة بني املغرب وا�ول اليت جتمعه معها اتفاق�ة التبادل احلر، 

عتربت ٔ�ن هذه التقد�رات السلبیة اليت وٕان اكنت بعض التد�الت ا
ار�كزت �لهيا احلكومة يف الفرضیات �ري م�نیة �ىل ٔ�ساس وختالف 

  .تو�ات تقر�ر بنك املغرب والتقار�ر ا�ولیة
وعن الفرضیات اليت ٕان�ىن �لهيا مرشوع قانون املالیة ٕان �ىل مس�توى 

وسط سعر الغاز �س�بة ا�منو، ٔ�و �س�بة جعز املزيانیة، ٔ�و �س�بة التضخم ٔ�و م�

الطبیعي املتوقع، اخ�لفت الرؤى بني اجتاه یعتربها فرضیات مق�و�، واقعیة 
يف ظل أ�وراش الكربى اليت تبارشها احلكومة مما س�ی��ح حتسن وترية 
معدالت ا�منو �ق�صادي والرفع من قدرات �جناز، واجتاه �ٓخر، �رى ٔ�ن 

ا�ي یعرفه ا�متع من تفيش  هذه الفرضیات �ري واقعیة ٔ�مام الواقع املر�ر
مظاهر البطا� والفقر، ؤ�هنا ال تضمن التمنیة امل�شودة والقادرة �ىل �سب 

  .رهان ال�شغیل
، فقد متت )3,7%(ٔ�ما ف� یتعلق ب�س�بة جعز املزيانیة احملددة يف 

إالشارة ٔ�ن هذه ال�س�بة تت�اوز ما هو حمدد يف الرب�مج احلكويم، كام ٔ�نه 
  .ي التواز�ت املا�ر اق�صادیةروعي فهيا حتد

 560هذا، وقد اعترب بعض املتد�لني ٔ�ن حتدید سعر �از البوطان يف 
دوالر �لطن، ال ميكن اجلزم به، ذ� ٔ�ن احملیط ا�ويل يف ا�ٓونة أ��رية 
یعرف مجمو�ة من التقلبات والتو�رات الت�اریة واجلیوس�یاس�یة اليت سوف 

  .تنعكس دون شك �ىل �ق�صاد الوطين
وف� یتعلق بتزنیل مق�ضیات القانون التنظميي لقانون املالیة، فقد مت 
�سجیل الزتام احلكومة بتزنیل مق�ضیات هذا القانون، الس�� تطبیق البند 
املتعلق �لربجمة املزيانیاتیة لثالث س�نوات، مدعومة ب�ٔهداف ومؤرشات 

قدمي مجمو�ة من جنا�ة أ�داء، ٕاال ٔ�ن اس�تعراض هذه املعطیات مل مينع من ت
  .املالحظات

و�الوة �ىل ذ�، فقد مت ال�ساؤل حول مدى انعاكس مضامني القانون 
التنظميي السالف ا��ر وقوا�ده ؤ�حاكمه �ىل ب��ة وتو�ات مرشوع 
القانون، يف ٕاطار مزيانیة �ربط �ع�دات �ٔ�هداف وتقوم �ىل توطید 

  .اكن، قطاعیا وجمالیااملشاریع وتوزیعها �شلك حمدد يف الزمان وامل
وخبصوص حمور الس�یاسة اجلبائیة وإالصالح الرضیيب، متت إالشادة 
بعزم احلكومة �ىل عقد م�اظرة وطنیة �لجبا�ت هذه الس�نة من ٔ��ل 
م�اقشة لك القضا� املتعلقة ��ال الرضیيب يف ٕاطار إالصالح الشمويل 

� اجلبائیة ٔ��د لورش اجلبا�ت، وذ� يف س�یاق السعي حنو حتق�ق العدا
  .روافد إالقالع �ق�صادي يف ٕاطار �شاريك بني لك الفعالیات

كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن امللزمني ا��ن �سامهون يف التاكلیف العموم�ة 
�رمس الرضیبة �ىل ا��ل مل یتغري وبقي الضغط خبصوص هذه الرضیبة 

ن حصی� م %73مركزا �ىل أ�جراء واملوظفني ا��ن �سامهون حبوايل 
  .هذه الرضیبة

وارتباطا �ملوضوع نفسه، لوحظ ٔ�ن الضغط اجلبايئ �ىل املقاو� املغربیة 
الزال مس�مترا يف غیاب تدابري �ريم ٕاىل وضع �د �لعراق�ل الرضی��ة من 

  .ٔ��ل �منیة املقاوالت وتطو�رها وتوزیع ٔ�فضل �لعبء الرضیيب
ق من ارتفاع جحم املدیونیة وف� یتعلق �حملور املايل، مت التعبري عن القل

من الناجت ا�ا�يل اخلام ���ن، ومن �ٓ�رها 65% ا�ي جتاوزت �س��ه 
السلبیة �ىل الوضع �ق�صادي و�ج�عي، وم�عث هذا القلق اكن 

 2016اس��ادا �ىل التقر�ر الس�نوي �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2018د�سمرب  10( 1440ربیع ا�ٓخر  02

ضعیة املدیونیة العموم�ة املقدم ٔ�مام الربملان ا�ي دق �قوس اخلطر حول و 
بعض التد�الت ٔ�ن �س�تدانة �اءت ٕالجناز  تببالد�، يف �ني جسل

مشاریع ٕاسرتاتیجیة �سامه يف سد العجز املس�ل �ىل مس�تو�ت �دة ومهنا 
الب��ات التحتیة، ؤ�ن السؤال أ�مه الواجب طر�ه هو عن الن�ا�ة يف 

  .النفقات والشفاف�ة يف الصفقات
العموم�ة، مت ال�ساؤل عن �س�تعامالت احلق�ق�ة وخبصوص النفقات 

لالع�دات اليت مت توفريها من �خنفاض املس�ل �ىل مس�توى نفقات 
املقاصة، سواء �ىل مس�توى مزيانیة �س��ر ٔ�و اخلدمات �ج�عیة، 

  .وعن النفقات املتعلقة حبظرية س�یارات ا�و�
ساس�یة اليت طبعت كام لوحظ ٔ�ن م�طق �س�متراریة يه املزية ا�ٔ 

من �الل �زاید النفقات مقابل �راجع  2019مرشوع القانون املايل لس�نة 
�ىل مس�توى املداخ�ل، مما یق�يض من احلكومة إالبداع يف البحث من 
�لول ابتاكریة لتنویع موارد ا�و� و�لتايل توس�یع و�اهئا لت�اوز ٕاشاكلیة 

  .العجز الهیلكي املس�ل بني مواردها ونفقاهتا
وف� خيص احملور �ق�صادي، جسلت مدا�الت ٔ�خرى �لك اجيابیة 
ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة يف توفري ظروف إالقالع 
�ق�صادي ودمع �س��ر اخلاص وتقویة تنافس�یة املقاو� لتحسني 

  .املؤرشات املا�رواق�صادیة
الوطين �مجة  كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن إال�راهات اليت یع�شها �ق�صاد

عن حمدودیة ا�منوذج التمنوي املعمتد وغیاب التوازن بني �س��رات املنت�ة 
�شلك م�ارش و�س��ر يف الب��ات التحتیة، وهو ما یق�يض من احلكومة 
بلورة خطة حممكة لت�اوز ٔ�زمة �دم انتظام �سرتاتیجیات القطاعیة وفق 

  .تصور اسرتاتیجي م�اكمل
فقد متت املطالبة �ختاذ �دد من التدابري وإالجراءات وفضال عن ذ�، 

  :الرام�ة ٕاىل ا�هنوض �الق�صاد الوطين ٔ�مهها
  احلرص �ىل الشفاف�ة وتقاطع الربامج و�سرتاتیجیات القطاعیة؛ -
  ٕادماج القطاع �ري املنظم يف ال�س�یج �ق�صادي املهیلك؛-
  ق�صاد الوطين؛مراجعة اتفاق�ات التبادل احلر يف اجتاه حتصني � -
  ٕارساء الشفاف�ة واحلاكمة يف م�ظومة الصفقات العموم�ة؛ -

وف� یتعلق بت�ٔهیل املقاوالت الصغرية واملتوسطة، فقد مت الت�ٔ�ید �ىل 
ا�ور احملوري ا�ي تلعبه يف ا�هنوض �الق�صاد الوطين، كام متت إالشادة 

قالع �ق�صادي مبجهودات احلكومة لفائدة املقاوالت من ٔ��ل حتق�ق االٕ 
وتوفري مزید من ا�مع للك الفا�لني �ق�صادیني وحتفزي �س��رات املنت�ة 
�لرثوة، ٕاال ٔ�نه لوحظ ٔ�ن هناك �دة عراق�ل الزالت �شلك جحرة �رثة ٔ�مام 
املقاوالت واملشاریع �س��ریة، ومهنا معا�ة املس�مثر�ن مع مساطر اق�ناء 

ٕاىل رضورة وضع تدابري ج�ائیة ومزيانیاتیة العقار، هذا وقت متت إالشارة 
  .لوقف �زیف إالفالس ا�ي تعرفه املقاوالت وا�ي هيدد �ق�صاد الوطين

وقد متت إالشارة ٔ�یضا ٕاىل ٔ�ن ٔ�مه إالشاكالت الكربى اليت جيسدها 

مرشوع قانون املالیة هو تدين مردودیة �س��ر العمويم، �س�ب �راجع 
لب ووقعه �ىل التمنیة، وهو ما جعل �ال� امل� حمراكت ا�منو خصوصا الط

  .یدق �قوس اخلطر من ٔ��ل ٕا�ادة وضع منوذج �منوي �دید
وف� خيص احملور �ج�عي، جسلت بعض املدا�الت �رتیاح اس�مترار 
احلكومة يف دمع القطا�ات �ج�عیة �الل هذا املرشوع، �اصة ما 

مدا�الت ٔ�خرى ٔ�ن �رتفاع یتعلق بف�ح م�اصب �دیدة، ف� اعتربت 
ا�ي عرف�ه القطا�ات �ج�عیة �ىل مس�توى املوارد املالیة ا�صصة لها 

  .مهت فقط مزيانیات ال�س�یري ٔ�كرث مما يه مو�ة لالس��ر
ف�ال�س�بة لقطاع التعلمي، متت إالشارة ٕاىل �لو مرشوع القانون املايل 

ٕاصال� مشويل �رىق من ٔ�ي �رامج �دیدة كام ٔ�نه ال یعكس ٔ�ي م�ظور 
�ملدرسة العموم�ة ٕاىل مس�توى التجوید والر�دة، مع رضورة رد �عتبار 

  .ٕاىل التكو�ن املهين ا�ي جيب ٔ�ن �سا�ر التطورات التك�ولوج�ة
هذا، وقد جسل ٔ��لب املتد�لني �ىل ٔ�ن هنج نظام التعاقد يف قطاع 

  .�ازفةالتعلمي س�ی�لق الهشاشة �عتباره قطا�ا ح�و� ال یق�ل ا
و�ل�س�بة لقطاع ال�شغیل، متت ا�عوة ٕاىل رضورة مضاعفة اجلهود 
وتعبئة لك املوارد من ا�ل ٕادماج الش�باب يف حمیطهم وٕاجياد �لول �ذریة 
ملشالكهم ويف مقدمهتا ٕا�ادة النظر يف �رامج التكو�ن وال�شغیل والت�ٔطري 

  .واحلصول �ىل ا�متویل
ر �ج�عي یعد �ٓلیة مؤسساتیة هذا، وقد متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلوا

ٕالرساء السمل �ج�عي، ٕاال ٔ�ن مرشوع قانون املايل لهذه الس�نة مل یتضمن 
ٔ�ي ٕاجراء خبصوص هذا احلوار ا�ي ال زال بعیدا عن الن�اح املنتظر ا�ي 

  .د�ا ٕالیه �ال� امل�
ويف ذات الس�یاق، واعتبارا لكون قطاع الص�ة بدوره قطا�ا ح�و�، 

تد�لون ٔ�نه رمغ �دد م�اصب الشغل ا�صصة � وا�هودات ٔ�كد امل 
احلكوم�ة املبذو�، فٕان هذا القطاع ال زال یعاين من العدید من 
�خ�الالت مهنا ٔ�ساسا اخلصاص املس�ل يف أ�طر الطبیة وش�به الطبیة 

  .وا�متریضیة
وف� یتعلق �جلهویة املتقدمة، جسل ٔ�ن احلكومة حققت تقدما ملحوظا 

مس�توى اس�تكامل الرتسانة القانونیة والتنظميیة، لكن �الوة �ىل ذ�  �ىل
جيب البحث عن مصادر �دیدة �لمتویل من �الل ٕاصالح النظام اجلبايئ 

  .احمليل �رافعة ٔ�ساس�یة لتمنیة املوارد ا�اتیة �لجام�ة الرتابیة
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد ذ�ر الس�ید الوز�ر �الل رده �ىل مدا�الت السادة املس�شار�ن 
ٕاىل الفرضیات أ�ساس�یة املرتبطة �لتضخم وسعر الرصف وا�منو واملدیونیة 
�رب �سطه ٕالحصائیات ؤ�رقام مضبوطة، مؤكدا �ىل ٔ�ن الفرضیات املعمتدة 
يف ٕا�داد هذا املرشوع م�نیة �ىل معطیات واقعیة وموضوعیة �لس�یاق 
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ويل وما �ك�نفه من م�غريات م�وا�رة واليت تتابعها مصاحل وزارة �ق�صاد ا�
  .واملالیة بدقة

ومن �ة ٔ�خرى، ٔ�فاد الس�ید الوز�ر ب�ٔن الربجمة املزيانیاتیة لثالث 
س�نوات �شلك ٕاضافة �مة �اء هبا القانون التنظميي لقانون املالیة، �لنظر 

خمتلف الس�یاسات العموم�ة،  �ورها يف توضیح الرؤیة �ىل مس�توى تزنیل
وبناء �ىل ذ� اختذت احلكومة اكفة التدابري لتفعیل هذه اخلطوة الهامة 
و�ىل رٔ�سها ٕاصدار الس�ید رئ�س احلكومة مل�شور یدعو مبوج�ه القطا�ات 
الوزاریة واملؤسسات ٕال�داد املقرت�ات املتعلقة �لربجمة املزيانیاتیة لثالث 

  .س�نوات
ر ب�ٔن التعلمي �شلك ٔ��د ٔ�كرب العراق�ل ٔ�مام تطور لقد ٔ�قر الس�ید الوز�

منوذج�ا التمنوي بفعل إالشاكالت املرتبطة �حلاكمة و�جلودة، وسوء التوزیع 
اجلغرايف �لموارد، والهدر املدريس، و�كتظاظ مما دفع �حلكومة ٕاىل 

  .ختصیص ٕاماكنیات مالیة و�رشیة �برية لهذا القطاع
ن احلكومة واعیة متام الوعي �ملشالك كام ٔ�كد من �ة ٔ�خرى �ىل �ٔ 

اليت یعرفها قطاع الص�ة دون التقلیل من ا�هودات املبذو� واجلوانب 
  .�جيابیة �ىل مس�توى هذا القطاع

ٔ�ما ف� یتعلق �ل�شغیل، فقد ٔ�قر الس�ید الوز�ر ب�ٔن ٔ��رز نقاط الضعف 
ة �ىل مس�توى يف منوذج�ا �ق�صادي احلايل، تت�ىل يف قدرة ا�منو احملدود

  . ٕا�داث فرص �لشغل، وا�ي یعد نتاج �راكامت وس�یاقات خمتلفة
یضیف الس�ید  - ونظرا الرتباط ال�شغیل �ملقاو� و�س��ر اخلاص 

فقد مت ٕاعطاء أ�ولویة يف ٕاطار مرشوع هذا القانون �ٔ�ساس  -الوز�ر 
قاولني لتخف�ف الضغط الرضیيب �ىل املقاو�، و�شجیع �س��ر ودمع امل

  .ا�اتیني واملقاوالت الناش�ئة املبتكرة
ويف ٕاطار �ه�م �جلهویة، ٔ�وحض الس�ید الوز�ر ٔ�ن احلكومة ٔ�وفت 
�لزتاماهتا يف ٕاطار تفعیل القانون التنظميي �لجهة �رب سن �دد من 

ملیار درمه لفائدة اجلهات، وٕاخراج النصوص 8,5 إالجراءات كتحویل 
بة اجلهات من ٔ��ل توضیح اخ�صاصاهتا، وموا�بة التطبیق�ة، �الوة �ىل موا� 

  .تفعیل تزنیل �رامج التمنیة اجلهویة
ٔ�ما ف� یتعلق �لرب�مج التمنوي لٔ�قالمي اجلنوبیة، ٔ�فاد الس�ید الوز�ر ب�ٔن 
اجاميل �ع�دات امللزتم هبا يف ٕاطار تنف�ذ هذا الرب�مج بلغ ما قدره 

  .2018ملیون درمه يف ممت یونیو  21.522
ٔ�ما عن التدابري املت�ذة �مع املقاو�، ٔ�شار الس�ید الوز�ر ٕاىل انه مت 
اختاذ �دد من إالجراءات التحفزيیة جتاه التصف�ة اللكیة ��ن الرضیبة املرتامك 
�ىل القمية املضافة �ىل الرشاكت �الل الس�نوات املاضیة سواء لفائدة 

  .مقاوالت القطاع اخلاص ٔ�و املقاوالت العموم�ة
س�یاق م�فصل، ٔ�كد الس�ید الوز�ر ٔ�ن جحم املدیونیة ببالد� ال  ويف
من الناجت ا�ا�يل اخلام ویبقى يف �دود معقو� مقارنة مع 65% یت�اوز 

  .بعض ا�ول املتقدمة

بني ما  2018ٔ�ما ف� یتعلق �خ�الف �س�بة العجز املتوقعة �رمس س�نة 
الوز�ر ٔ�ن  عرض �ىل جملس النواب وجملس املس�شار�ن، ٔ��رز الس�ید
  .أ�مر یتعلق بتحیني �لتوقعات �ىل ضوء �ٓخر املعطیات املتوفرة

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان القضا� الكربى املرتبطة �جلوانب إالق�صادیة واملالیة وإالج�عیة 

ٔ�ول من مرشوع قانون اليت مت التداول �ش�ٔهنا يف ٕاطار م�اقشة مواد اجلزء ا
، واليت جتدوهنا مفص� مضن حمتو�ت هذا التقر�ر، متت 2019املالیة لس�نة 

�رمجهتا ٕاىل مقرت�ات تعدیالت قدمت من طرف خمتلف الفرق وا�مو�ة 
 : ها كام یيلدتعدیال نور 217الربملانیة واليت بلغ �ددها 

 تعدیال؛ 30: فرق أ��لبیة 

 تعدیال؛ 48: فریق أ�صا� واملعارصة  

 تعدیال؛ 60: الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة  

 تعدیال؛ 43: فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  

 تعدیال؛ 17: فریق �حتاد املغريب �لشغل  

 تعدیال 19: مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل. 
اج��ا مطوال  2018دج�رب  2یوم أ��د  ت ا�لجنةهذا، وقد عقد

لبت يف التعدیالت والتصویت �ىل مواد اجلزء أ�ول من مرشوع خصص � 
  .2019لس�نة  املايل القانون

مهنا  32تعدیال،  33وبلغ �دد التعدیالت املق�و� من طرف ا�لجنة 
مقدما من طرف الفرق وا�مو�ة الربملانیة وتعدیل وا�د من طرف ا�لجنة، 

  . ف مقدمهياتعدیال من طر  156تعدیل، ف� مت حسب  29ومت رفض 
كام مت التصویت �ىل مجمو�ة من املواد اليت مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعدیل 

  .�ٕالجامع
وقد صادقت ا�لجنة �ىل التعدیالت املقدمة و�ىل مواد مرشوع 

  .القانون ؤ�بوابه وفق �دول التصویت املرفق هبذا التقر�ر
ة وعند عرض اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة، وافقت �لیه ا�لجن

  :معدال �لن���ة التالیة
  ؛9:املوافقـون
 ؛5:املعارضون
  .1:املمت��عون

 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید املقرر �ىل هاد العرض املركز وا�ق�ق

كنت مظطرا �ش نضیف دق�ق�ني �لس�ید املقرر ليك یتلو �لینا هذه 
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  .املعلومات ا�يل يه �مة �دا
  .�ب املناقشة و�ادي نف�حو ا�ٓن

ٔ�وال ا�يل �ادي یتد�ل هو رئ�س فریف أ�صا� واملعارصة ٔ�و من 
 ینوب �لیه 

 .الس�ید الرئ�س تفضل

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

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،

 زاء، زماليئ أ�ع
  زم�اليت العز�زات،

، 2019ف�صادف هاذ الیوم ا�يل غناقشو ف�ه مرشوع قانون املالیة 
الیوم العاملي حلقوق إال�سان، وهباذ املناس�بة ٔ�طیب املمتنیات �لحقوق�ات 
واحلقوق�ني املغاربة ويف العامل، واملزید من اجلهد والعمل لتفعیل لك ما حيم� 

  .دس�تور اململكة من حر�ت وحقوق
بدایة، ٔ��د نفيس مضطرا يف ٕاطار حوار هادئ مع احلكومة يف خشص 
الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، والس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان، احلارضان معنا مشكوران، يف ٕاطار حوار هادئ، ال بد من 
التذكري ببعض املسلامت ٔ�و ببعض الثوابت واملرجعیات ا�س�توریة، 

  .غنذ�ر هباذ الثوابتوغنقول �الش 
، ونقول املعارضة مكون ٔ�سايس يف ا�لسني 60بغیت نذ�ر �لفصل 

و�شارك يف وظیفيت ال�رشیع واملراق�ة، وا�س�تور یت�دث عن املعارضة ٔ�ي 
رٔ�ي خمالف ول�س عن أ�قلیة، بل یت�دث عن أ��لبیة واملعارضة، ویضمن 

ٔ�ي والتعبري و�ج�ع، ا�س�تور يف الفصل العارش الفقرة أ�وىل حریة الر 
: بل يف الفقرة ما ق�ل أ��رية ینص ویؤكد �ىل طبیعة املعارضة ویقول

، "جيب �ىل فرق املعارضة املسامهة يف العمل الربملاين �ك�ف�ة فعا� وبناءة"
معناه یلزم املعارضة �لعمل البناء والفعال يف ٕاطار من التعاون مع احلكومة 

احلق�قة راه معاد� مايش معقدة، معاد�  ومن موقع املعارضة، ويه يف
�س�یطة فقط ش�نو كتطلب؟ كتطلب ال�ش�بع �لقمي والثقافة ا�ميقراطیة 
وكتطلب كذ� إالميان �ملغرب ومس�تق�� ا�ميقراطي، ويف هذه احلا� 

  .س�یكون احلوار دامئا ممثرا بني املعارضة وأ��لبیة
، وهو اخلطا�ت امللك�ة فال داعي �لتذكري كذ� مبرجع �ٓخر �س��د ٕالیه

ٕا�مك، معرش : "والتوجهيات امللك�ة السام�ة واخلطاب أ��ري یقول
الربملانیني، بصفة �اصة يف أ��لبیة واملعارضة، تتحملون مسؤولیة ثق�� 

، ا�هت�ى قول "ون��� يف املسامهة يف دینام�ة إالصالح ا�ي تعرفه بالد�
  .�ال� امل�

اص فقط التذكري هبا مرة، مرة والوقوف ف�ٔعتقد املرجعیات واحضة �

  .عندها والعمل هبا
  :�الش كنقول هاذ ال�م؟ كنقول هاذ ال�م جلوج د�ل أ�مور

ٔ�وال، �س�ل ضیق صدر احلكومة لرٔ�ي ا�ٓخر يف العدید من 
املناس�بات، ما �یجیوش �ل�لسات د�ل الربملان، ما ك�س�تاج�وش 

  . فریقي كفریق يف املعارضةلٕالس�تد�اءات �ل�ان الربملان، كهنرض �ىل
بعض أ�عضاء د�ل احلكومة یضیق صدرمه ٕاىل در�ة �خ�ناق �لرٔ�ي 
ا�ٓخر و�لرٔ�ي املعارض، وهذا مؤسف، يف العدید من املناس�بات بل ٔ�ن 
وهاذ اليش ما �یحتاجش ٕاىل تذكري ٔ�ن احلكومة ما ميك�ش �كون قویة ٕاال 

كن �كون قویة ٕاال حبكومة مبعارضة قویة والعكس حصیح، املعارضة ما مي
وٕاىل اكنت قویة، واحلكومة احلالیة و�رنجع لها من بعد فهيا الك�ري من ماكمن 

  .الهوان والضعف، ٔ�ذ�ر هذا كذ�
أ�مر الثاين هو ٔ�ننا يف حزب أ�صا� واملعارصة راسلنا الس�ید رئ�س 
احلكومة احملرتم يف ش�ٔن تعاوننا �ملنطق د�ل التعاون، يف ش�ٔن فهمنا 
وتقد�ر� لك�ف�ة تفعیل مضامني التوجهيات امللك�ة السام�ة يف خطايب 
العرش وثورة امل� والشعب، ف� یتعلق �لتكو�ن املهين، ف� یتعلق 
�لش�باب، ف� یتعلق ��مع �ج�عي وامحلایة �ج�عیة، ف� یتعلق 

عي، �حلوار �ج�عي، ف� یتعلق كذ� مب�ٔسسة هذا احلوار �ج�
واملقرت�ات ا�يل تقدم�ا هبا �لس�ید رئ�س احلكومة ومن �ال� ٔ�عضاء 
احلكومة قاطبة لكهم، ف�ه مجمو�ة من التدابري ال�رشیعیة وتدابري ٕاجرائیة 
تتعلق �لس�یاسات العموم�ة يف هذه ا�االت، ا�يل شلكت املضامني د�ل 

  .اخلطابني امللك�ني السام�ني
من املغاربة اكملني املضامني د�ل اخلطاب،  وال �زمع ٔ�ننا فهمنا ٔ�كرث

ولكن من موقعنا قلنا ��سامهو، غنعطیو هذا النصح وهذا املقرت�ات 
�لحكومة قد تعمل هبا ٔ�و ال تعمل هبا، املهم �ري تن��ه، �ري تعطي �ه�م، 

ٔ�شهر مل نتلق ٔ�ي ٕا�ابة  3هذه . �ري تعرتف �ملعارضة ٔ�هنا اكینة يف املغرب
�س احلكومة احملرتم، ومن حق�ا ا�ٓن نفرسو وما در�ش يش من الس�ید رئ 

 3خر�ات ٕا�الم�ة يف املوضوع، هذه فرصة نقولها حتت الق�ة بعد مرور 
شهور �ش نقول �ىل ٔ�نه راه البارح كنتفكر، كنقول رمبا لو ٔ�نه الس�ید 

 –�ري كنقول ممكن  –رئ�س احلكومة تص�ت لنا و�لس معنا اكن ممكن 
ر ٕاىل ت�ٔج�ل امله� ا�يل ٔ�عطى �ال� امل� لوضع خطة اكن ممكن لن یضط

لت�دید املنظومة د�ل التكو�ن املهين، ٔ�نه عند� مقرت�ات در�مه يف هذا 
الباب، قد �كون ٔ�نه يف العرض د�لنا ف�ه ما یف�د يف هذا الباب وما 

  .غنضطروش الیوم �اود �ين ٕاىل املزید من اجلهد يف هذا ا�ال
�االت اليت تضمنهتا املذ�رة من مق�ضیات، اعترب�ها وكذ� يف لك ا

يف أ�صا� واملعارصة، وحز� وفریقا، �ىل ٔ�هنا قد �شلك مد�ال لتدعمي 
إالصالح ببالد�، فاضطریت �ش نذ�ر هبذه أ�مور، ٔ�نه �یبان لنا هامة 
�دا �لمسار د�ل إالصالح يف بالد� �ىل لك املس�تو�ت د�لو الس�یاسة 

  .ادیة و�ج�عیة واملؤسساتیة كذ�و�ق�ص
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حنن يف املعارضة ال �رید وال �سعى ٕاىل رمس لو�ة سوداء �ىل بالد�، 
اك�ن هناك الك�ري من نقاط الضوء ٕان ٔ�حس�نا اس�تغاللها واس��رها مجیعا، 
حكومة ومعارضة، ٕان مل حنسن اس�تغاللها، ال قدر هللا، غنبقاود ندورو يف 

نفع معه ال ندم احلكومة وال ندم املعارضة وال ندم �لقة مفر�ة و�ٓنذاك لن ی 
  .لك الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني والس�یاس�یني يف بالد�

البد من التذكري هبذه النقاط اليت نعتربها نقاط قوة لبالد� د�لنا مجیع، 
�الص الثوابت الوطنیة امجلیع امحلد � املغاربة مجمعني �ىل ثوا�هتم، �ىل 

ا��ن إالساليم احلنیف السمح، ال جيادل ٔ��د ول�س هناك يش : رٔ�سها
وا�د يف املغرب مسمل ٔ�كرث من ا�ٓخر، هذا عند هللا عز و�ل هو ا�يل 
ك�س�ل يف ا�لوح احملفوظ، ٔ�ما حنن مكسلمني مغاربة ما ميك�ش �زایدو �ىل 

  .بعضنا ٔ�نه يش وا�د مسمل ٔ�كرث من ا�ٓخر
بة وحىت وا�د ما مليك ٔ�كرث من كذ� امللك�ة جيمع �لهيا لك املغار 

ا�ٓخر، املغاربة لكهم ملك�ني، ملك�ني يف ٕاطار ا�س�تور و��رتام الرشعیة 
التارخيیة وا�ی��ة والس�یاس�یة �لملك�ة ببالد�، ما ميكن لناش هذا �بت لنا 

  .مجیعا
كذ� الو�دة الوطنیة د�لنا حىت وا�د ما وطين ٔ�كرث من �ٓخر، لكنا 

دون ��فاع عن الوطن، عن و�دة الوطن، ٕا�سا� وطنیني، لكنا مس�تع
  .و�را�، لكنا بدون اس�ت��اء حنن املغاربة وخنب املغاربة

أ�مر الثاين ا�يل مدعو ا�ي یدمع القوة د�ل بالد� ومن نقط القوة 
د�ل بالد� هو �س�تقرار أ�مين، وحنمد هللا �ىل هذا �س�تقرار أ�مين 

  .یع، حكومة ومؤسسات جممتع املدين واملواطننيا�يل رس��اه مبجهودات امجل 
وهباذ املناس�بة البد من ٔ�ن ٔ�و�ه التحیة للك القوات أ�م�یة من رشطة 
ومن درك ومن قوات مسل�ة ومن قوات مسا�دة، حتیة �ىل العمل 

  .والتفاين يف ٕارساء أ�من والطم�ٔن��ة د�ل املواطنني
�زتاز، يه مصداق�ة كذ� نقطة ٔ�خرى �لثة ويه مد�اة لالف��ار و�

بالد� يف احملفل ا�ويل والر�دة د�ل بالد� يف احملفل القاري، ٔ�عتقد لكمك 
خفورون ومعزتون �لصورة اليت بق�ت �القة وس��قى �القة يف ٔ�ذهان لك 
املغاربة د�ل مشاركة املغرب �ال� امل� يف ا��رى املئویة �لحرب العاملیة 

ذه مفخرة للك املغاربة وهو دلیل قوي �ىل موقعنا أ�وىل ٔ�مام دول العامل، ه
  .ومصداق�تنا �ىل املس�توى ا�ويل

كذ� ما ميكن ل�ش ننكر وال ٔ��د ميك�ه ٕا�اكر املنجزات ا�يل حتققت 
يف بالد�، �اصة يف اجلانب د�ل التجهزيات أ�ساس�یة، یعين الب��ات 

ٔ�ي ٕاقالع  أ�ساس�یة وا�لو��س��ك ا�يل تقدر �شلك قا�دة م�ینة وصلبة
  .اق�صادي يف املس�تق�ل

الیوم مل نقلع بعد، ولكن مقابل هاذ نقط القوة د�ل بالد� هناك العدید 
من نقط الضعف، البد من التغلب �لهيا من طرف امجلیع، ٔ��لبیة ومعارضة 

  .وحكومة وجممتع مدين ولك املكو�ت د�ل شعبنا
ن يه ا�يل ٔ�ضعف نقطة الضعف أ�وىل ا�يل يه بغیت نقولها أ�وىل �ٔ 

نقطة عند� يف البالد يه احندار م�سوب الثقة �ى املواطنني يف 
املؤسسات يف أ�حزاب، يف النقا�ت، يف امجلعیات، يف الربملان، يف 
احلكومة، يف القطاع اخلاص مع القطاع العام، مع بعضنا البعض، امجلیع بني 

والبد من �الج هذه امجلیع، الثقة مفقودة ٔ�و �زوزة ٔ�و هشة �ىل أ�قل، 
النقطة د�ل الضعف ؤ�قول ؤ�ؤكد ؤ�سطر �ىل ٔ�نه البد من عودة الثقة 
�ش ميكن لنا نقلعو، وهاذي مسؤولیة د�ل امجلیع ل�ست مسؤولیة مكون 

هاذي نقطة ٔ�خرى، دون ا�ٓخر، مسؤولی��ا اكملني، فاملشهد د�لنا احلزيب 
ادرا �ىل ٕانتاج وجتدید مشهد حزيب، نقايب، مجعوي مریض و�لیل، مل یعد ق

النخب، ا�يل املفروض النخب ا�يل غتكون ق�ادیة يف ا�متع، وهاذي من 
أ�دوات، ٔ�ي ٕاصالح ال اق�صادي وال ثقايف وال اج�عي وال قميي ما 
ميك�ش �كون ٕاصالح بدون ق�ادة جممتعیة، ا�يل من طبیعة احلال هاذ الق�ادة 

  .و�تحتتلها النخب ا�يل تتصنعها لك هاذ املك
النقطة الثالثة د�ل الضعف، العجز، جعز� �ش �رفعو الرایة البیضاء 
وال ال، نقول ال، ولكن جعز� يف القضاء �ىل الفساد ٔ�و �ىل أ�قل احملاربة 
د�لو والریع، �لبنا ال يف املؤرشات د�ل املؤسسات ا�ولیة وال الوطنیة 

لنخبة وال عند امجلیع، نقر وال الرٔ�ي العام الشعيب وال الرٔ�ي العام د�ل ا
مجیعا ٔ�نه الفساد ازداد اس�رشاء �الل الس�نوات املاضیة، كام لو ٔ�نه هناك 
تواطؤ جممتعیا �ىل هذا أ�مر، رمغ ٔ�ن امجلیع یقر ب�ٔن املد�ل أ�سايس يف 
�نتقال ٕاىل بناء جممتع �دید ٔ�و منوذج �منوي �دید هو حتیید الفساد 

  .موالریع، ولكن جعز� ٕاىل الیو 
تعلمي فاشل، حصة مریضة، �دا� اج�عیة مفقودة، طبقة . العنرص الرابع

م�وسطة مهتاویة، �زیف �اد يف أ�طر والكفاءات ا�يل �هياجرو، ا�و� 
تتخرس �لهيم تتقرهيم و�هياجرو، ؤ�م�ة م�فش�یة، لك هاذ العنارص اكم� 

التطورات تتعطینا وا�د العنرص �رشي �ري مؤهل ملسا�رة الر�ب، ملسا�رة 
  .امل�سار�ة والرسیعة �دا يف العامل �ىل اكفة املس�تو�ت

هباذ العنرص ال�رشي الغري املؤهل، نظرا لهاذ أ�س�باب ا�يل ذ�رت لكها، 
يف الثورة  - وهاذ اليش مازال غهنرض �لیه شویة - ما ميك�ش ینخرط 

 4عیة الصناعیة الرابعة ومازالني بعاد �لهيا، بدون �خنراط يف الثورة الصنا
ما ميكن لناش �رفعو الت�د�ت و�كون عند� موقع �ىل املس�توى  0النقطة 

ا�ويل اق�صاد�، وما ميكن لناش �كون عند� التنافس�یة وما ميك�ش �رفعو 
من �س�بة ا�منو وما ميك�ش �لتايل من ٕاصالح أ�وضاع �ج�عیة د�ل 

  .املواطنني واملواطنات
ح�ا، يه ٔ�ن الطبقة الس�یاس�یة، و�لیو� نقطة الضعف وغنقولها و�هتمنا ا

نقولو كام �اء يف خطاب �ال� امل� ومايش عیب ٔ�ن �سمي كام �اء يف 
خطاب �ال� امل� �سمیة أ�مور مبسمیاهتا دون جمام� ٔ�و �منیق، فالطبقة 
الس�یاس�یة د�لنا، وحنن جزء مهنا، طبقة ٔ��نیة ا�هتازیة و�ري م�الیة وال 

  .مسؤو�
الباب ال ٔ��د یعطي دروس ل�ٓخر، فاملسؤولیة مسؤولیة  وهنا يف هذا
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جامعیة، مع أ�سف لكنا حبال حبال، كام قال �ال� امل�، مايش �ري 
�جلاللب ا�يل تنحرضو هبم اجللسة د�ل �ف�تاح ا�يل تیف�تح �ال� امل� 
الربملان، ولكن �سلوكنا كذ�، مبواقف�ا، بتعاملنا مع بعضنا البعض، جيب 

  .ي و�س�تلزم �اال الكف عن هاذ السلواكتوی��غ
ٔ�ن� لكمك مسعتو البارح وقریتو هاذ الصباح وهاد الشئ یعين یثري 

هاد الصباح  مؤسسة �ٓل رش�ید املك�وم،الغضب ف�نا اكملني تقر�ر د�ل 
نقطة الس�ید الوز�ر  17املنظومة د�لنا د�ل الرتبیة والتكو�ن �راجعات ب 

  .94ٕاىل  77من 
ي صدر ق�ل ٔ��م حول مرتبة د�ل ا��ل د�ل املواطن والتقر�ر ا�

، داب هاد اليش مك�تخباش یعين راه مايش كنقول 122املغريب من ٔ�صل 
يش �ا�ة ا�يل �غي نطیح هبا الراكيب ٔ�و جنمد املاء يف الراكيب ولكن ی��غي 
ٔ�ن نقف ٔ�مام احلق�قة اكم� كام يه �ش ميكن نعرفو �یفاش غنتعاملو ؤ�ننا 

  .122من ٔ�صل  122ا يف املرتبة صنف�
هناك الك�ري من الب�ان ا�يل جبوار� ويف اجلنوب صنفت يف مرتبة 

  .م�قدمة �لینا
�الش هاد اليش اكمل؟ هاد اليش اكمل واحلكومة ت�ٔيت مبرشوع قانون 
مايل �س�ة طبق أ�صل �لقوانني السابقة، ٔ�ن القانون املايل راه هو ا�ي 

كومة ح�ث هو الفلوس، والس�یاسات العموم�ة �ك�ف الس�یاسات د�ل احل
يه الفلوس، �لینا داب احلاكمة والقمي وداك اليش لكو ا�يل مرتبط حىت 

  .هو �اص ا�مع د�ل الفلوس، بطبیعة احلال وغنجیو �
كتجیب نفس القانون املايل ويه �ارفة ٔ�نه �ش حنلو هاد املشالك 

ج�عیة والع�ش الكرمي لكها، �ش خنلقو ا�منو و�ش خنلقو العدا� �
�لمواطنات واملواطنني �اصنا �رفعو ا�منو، �ش �رفعو ا�منو �اصنا نبدلو 

 )modèle économique(مايش فقط يف ا�منط �ق�صادي وا�منوذج 
  .بل نبدلو حىت هاد القوانني ٔ�ن يه ا�يل كتك�ف هاد القوانني املالیة

لسابقني رمغ ٔ�نه عرفت ٔ�ن �ای��ا احلكومة القانون بنفس الب��ة د�ل ا
 2008ٕاىل  �2002س�بة ا�منو هادي س�نوات وهو يف احندار مس�متر من 

من حكومة  %4.5، 2012ٕاىل  2008د�ل ا�منو،  %5اكنت عند� 
یعين املعدل  %�3.3س�تاد عبد إال� ٕا�ن كريان هللا یذ�رو خبري ٕاىل الیوم 

  .الس�نوي
یعين  %3.2وقع �س�بة ا�منو و�ایبا� احلكومة نفس القانون املايل وتت

  ..�قة يف نفس 
ا� ٔ��ساءل مع الس�ید الوز�ر وهو �ارض، ما ا�ي جيعلمك م�جهتدوش 
وم�بتا�روش ومد�روش جمهود ٕاضايف �لخروج من هاد إالطار ال�رشیعي 

  د�ل القوانني املالیة؟
ا�يل �ملناس�بة غنذ�ر �لتوصیات د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�يل 

ة دس�توریة وطنیة ما يه معارضة ما يه حىت �ا�ة يه هو مؤسس
مؤسسة حمایدة موضوعیة، وعندك الس�ید الوز�ر لك التوصیات د�ل 

ا�لس أ��ىل �لحسا�ت واملالحظات د�لو، بدءا �لقانون املايل، مرشوع 
هاذي شهر ويش  2018القانون املايل یؤكد التقر�ر ا�يل صدر يف ٔ�كتو�ر 

ف املقروئیة يف القانون املايل، مك�تقراش اح�ا ٔ��م، یت�دث عن ضع
مرش�ني �ایني �لربملان �رشعو واكینة صعوبة �ى ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت، وما �لمك عند الربملان مب�دودیة ٕاماكنیاته �ش ٕاد�ر قراءة سلمية 

  .وحصی�ة �لقانون املايل
مقروئیة دامئا يف نفس التقر�ر، ینص �ىل ٔ�نه البد من حتسني شفاف�ة و 

املعطیات املتعلقة �ملزيانیة ونقول هاد اليش الس�ید وز�ر املالیة احملرتم، 
كتعطیو� هاذ الك�اب أ�خرض هو القانون املايل، هذا، ها هو، و�رنجع 
�ل�دول ا�يل تناقش معك ف�ه يف ا�لجنة د�ل املالیة، هاذ اجلدول ا�يل 

حلكومة والربملان من ا�س�تور، ا�ي ینص �ىل ٔ�ن ا 77حمكوم �لفصل 
�شرتاكن يف احلفاظ عن توازن املالیة العموم�ة، �یف بغیت��ا �شار�و معك، 
الس�ید الوز�ر، ومن �اللمك احلكومة يف احلفاظ �ىل التوازن، وهاذ اجلدول 

  �ري مقروء؟ 
حصیح ف�ه املوارد، املوارد حسب القانون التنظميي د�ل املالیة راه 

د�ل املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وخمتلف معروفة، الرضائب، املسامهة 
، والنفقات كذ�، ولكن بغیت �ري �س�تخرج ..الرسوم واجلبا�ت والهبات 
د�ل العجز، وقل يل �یف درتو �ش  %3.7ذاك التوقع د�لمك، د�ل 

���ساب  %10 خترجوها من هنا؟ ح�ث ٔ�� هنا كنلقى ٔ�كرث، كنلقى
، %6ٕاىل ما ��س��امهش كنلقاو القروض املتوسطة وطوی� أ�مد، و 

ومجموع �قرتاضات، الس�ید الوز�ر، وبغیت �ركز �ىل هاذ أ�مر مز�ن، 
ملیار درمه وخمبیة  93مجموع القروض الواردة يف هاذ اجلدول ما یقارب 

ملیار،  28هنا، ٔ�نه النفقات یعين الفوائد، �دمة الفائدة د�ل ا��ن يش 
اج�ات يف السطر أ��ري ا�يل اكن ف�ه ملیار، هاذ احل �39س�هتالاكت 

لكها تتعلق، . ملیار �26دال وجسال �بري وطویل يف جلنة املالیة، ف�ه 
كتقولو لنا هاذ املزيانیة  ، وكتجیو2019الس�ید الوز�ر، ب�سدید ا�یون يف 

يه مزيانیة اج�عیة، هللا ٔ�كرب، هذه مزيانیة د�ل �دمة ا��ن، هذه مزيانیة 
ملیار درمه مايش س�ن�مي، یعين تفوق مزيانیة  93ن، د�ل �دمة ا��

ملیار درمه، وهاذ مزيانیة �س��ر �ري حصی�ة،  �73س��ر ا�يل يه 
ملیار، ٔ�وال ما  73ویؤكد �ىل ذ� ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ٔ�نه هاذ 

�نیا، ميول هبا الصنادیق اخلصوصیة، وما كتحس�ش، . كترصفش اكم�
وٕاىل �دود هاذ الس�نة هاذي مرتامكة يف الصنادیق  كتبقى مت كرتامك،

ملیار درمه، وكتحسب مضن �س��ر، ويه �ري م�فذة  130اخلصوصیة 
 .يف الواقع

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
فالبد من حتسني املقروئیة، وكنا كنطالبو م�ذ زمان ق�ل ما جني ٔ��، 

ش ميكن حنس�نو فریقي، فریق أ�صا� واملعارصة، كنا كنطالبمك دامئا �
املقروئیة جتیبو لنا هاذ اجلدول ا�يل اك�ن يف التقر�ر د�ل بنك املغرب، 
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�دول واحض، ٔ�كرث من هذا ما كتجیبوه لناش، �رفض، رفضت احلكومة 
ا�يل مرفقة �لقانون املايل، و�رفض هاذ املقرتح وهاذ  13یتدرج مضن الو�ئق 

ار ا�يل ت�ٔسس وهو يف من هن) PAM(املطلب د�لنا مكعارضة، و�ملناس�بة 
املعارضة واح�ا �ق�ني يف املعارضة، وغنبقاو مس�تعد�ن، نبقاو �لمعارضة 

  .حفاظا ٔ�و �ىل حسب ما یبوؤ� به الناخب املغريب
 la situation( ٕاذن فهاذ اجلدول �ینة ف�ه، ك�سمیوه

prévisionnelle des charges des sources du budget(  وال 
)du trésor ( طیوه لناش الس�ید الوز�ر، �ش ن��عو معمك، ن��عو ما كتع

  .معمك يف جلنة املالیة ويف �يق ا�ل�ان أ�خرى
�ني تت�دثون الس�ید الوز�ر، �رنجع لهاذ اجلدول، وغند�ر ف�ه قراءة، 
هرضت �ىل املدیونیة، قلت �ىل ٔ�نه هاذي مزيانیة �سدید ا��ن ول�ست 

  .�ج�عیة �لشعب ا�يل واحضةولتحسني اخلدمات  مزيانیة لتقدمي اخلدمات
وكنقرا وا�د امجل� د�ل دامئا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، كنا وقالناها ما 
كتتصنتو لناش، قلناها م�ذ زمن، هاذ املرة �یقولها لمك الرئ�س أ�ول 
�لم�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت یويص برضورة 

�ن العمويم، ول�س �ملدیونیة والتحمك مضاعفة اجلهود قصد احلد من جحم ا�
  .يف النفقات و�سب جعز اخلزینة

ومالحظة تتكرر لك س�نة يف التقار�ر د�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، 
 .لك س�نة، وال ٔ��د یصغي لنداءات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

�ىل لك �ال هاذ اليش ا�يل كتوفرو لنا من و�ئق ومن معطیات ومن 
 �دود املقروئیة د�لها، فهذا كتذا�رو الس�ید الوز�ر بیا�ت، كنقراو يف

احملرتم من �اللمك احلكومة عن النفقات، �ش نتذا�رو راه املزيانیة ب�ساطة 
  .يه املوارد �ٓش تند�لو واش كنرصفو، النفقات والتاكلیف

اح�ا يف بالد� م�ني تند�لو الفلوس؟ تند�لوها �ري من الرضائب، 
�ٓخر من املؤسسات واملقاوالت العموم�ة يش من الرضائب، اليش ا 90%

 �50ملناس�بة مجموع املؤسسات واملقاوالت العموم�ة يف البالد يش . شویة
والز�دة �اله �ید�لو �لاكد �ید�لو ذاك اليش ا�يل كتد�ل الرضائب �ىل 

ملیار درمه، ذاك اليش  11الاكرو حبال حبال، كنرضبو الاكرو كند�لو يش 
  .اذ املؤسسات واملقاوالت العموم�ةا�يل كتد�ل لك ه

الس�ید الوز�ر فف� یتعلق �لنفقات، النفقات �ا يف التقدمي د�لمك، 
�رب تعز�ز  ، �رش�ید منط ��ش إالدارة ٔ�ساسا115احملرتم، ويف الصف�ة 

جمهودات �رش�ید النفقات املرتبطة ب�س�یري إالدارة، �اصة ف� یتعلق 
الت والتنقل دا�ل و�ارج اململكة مبس�تحقات املاء والكهر�ء واالتصا

والكراء وهتیئة املقرات إالداریة وجتهزيها وتنظمي احلفالت، وكذا مصاریف 
�س�تق�ال والف�دقة واق�ناء و�راء الس�یارات، وكذا املصاریف املتعلقة 

  .��راسة، هذا �ا يف املذ�رة د�لمك
بل  فاش كنجیو نقراو هنا ما اكی�ش من هاذ اليش الس�ید الوز�ر،

�لعكس هناك ٕارساف وتبذ�ر وز�دة يف نفقات ال�س�یري �ري مربرة يف 

املزيانیات الفرعیة ا�يل �یجیو لنا، وٕاىل قلبيت، الس�ید الوز�ر احملرتم، بني 
ثنا� ٔ�سطر هذه املزيانیات وهللا العظمي ؤ�قسم �� مث ٔ�قسم �� ما بغا 

  .یتفهم يل ذیك اليش
 �ري مربر، وهاذ العملیة درهتا يف مجیع اك�ن الفلوس هتدر وتبذر �شلك

املزيانیات الفرعیة د�ل القطا�ات، اك�ن يش حواجي ما بغاوش یتفهمو يل 
اكع، ويف ا�ٓخر قلت �ك ما غنكون قايس �یف ما �یعاتبوين بعض 
أ�صدقاء يش مرات �یقولو لیا راك كتكون قايس �ىل احلكومة، بق�ت 

 �2017لس أ��ىل �لحسا�ت، يف كنقلب لق�ت نفس املالحظات د�ل ا
قل لنا الس�ید الوز�ر  2018، يف %110زدتو النفقات د�ل ال�س�یري 

حشال زدتو فهاذ النفقات؟ و�ري مفهومة و�ري مربرة ٕاطالقا، �اصة يف 
املزيانیة د�ل التعلمي ا�يل اح�ا يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل إالماكنیات املالیة، 

عند�ش الوقت �ش نتذا�ر بتفصیل كنقلب كنلقى يش حواجي غریبة، ما 
  .�ىل هاذ أ�سطر، ولكن ٔ�دعو الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاىل مراجعة هذا أ�مر

ٔ�رجومك، الس�ید الوز�ر، بالد� وشعبنا حمتاج �لفلوس ما تبذروهومش، 
، وما الزتم�وش 7ٔ�نمت تقرون يف مذ�ر�مك التقدميیة ا�يل اعطیتوها لنا يف شهر

البمك؟ ٔ�و ال ما م�تهبی�ش؟ ٔ�و ال ما كتعاملوش هباذ اليش، واش يش �د �
�جلدیة الالزمة مع املوضوع؟ هذه فلوس د�ل الشعب، وحمتا�ني لها 

فني حمتا�ني لها؟ حمتا�ني لها يف الرتبیة والتكو�ن، وحمتا�ني لها يف . �زاف
الص�ة، وحمتا�ني لها يف العدید من أ�مور ا�يل هتم أ�وضاع �ج�عیة 

  .د�ل بالد�
ٕاذ، الس�ید الوز�ر احملرتم، هاذ اليش لكه هاذ القانون املايل ما اك�ش 
مفاجئ راه �ادي یعطي العجز وانتوما �ایبني �س�بة العجز داملزيانیة يف 

، یعين كتكرسو نفس العجوزات اليت جتعل من اق�صاد� �ري قادر �ىل 3.7
يف املزيانیة،  إالقالع، ما ميك�ش یقلع، ما ميك�ش یقلع واح�ا �ا�شني العجز

العجز يف املزيان الت�اري ومزيان أ�داءات وهاذ العجز�ن التؤ�مني هلام وقع 
  .وت�ٔثري �ىل لك أ�مور ا�يل تتعلق �الق�صاد الوطين

و�لتايل فهذا القانون املايل، ٔ�� ٔ�قول كنفكر هذه أ��مات واش نقولها 
واش عندمك وقت من وال ما نقولهاش �لس�ید الوز�ر، �غي نقولها و�اوبين، 

د�ل القانون املايل، واش ) la navette(هنا �لرجوع ٕاىل جملس النواب يف 
عندمك يش وقت تفكرو وتنقذو ما ميكن ٕانقاذه، يف هاد اليش د�ل النفقات 
�خلصوص؟ ٔ�نه ٔ�مام هذا الوضع یطرح سؤال، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ�مام 

  هذا الوضع ما العمل؟ 
 املعارضة س�سامه و�سا�د احلكومة وٕاذا بغات و�� نقول حنن يف

��ذ �رٔ�ینا تبارك هللا، ما بغا�ش ��ذ �رٔ�ینا فلها ذ�، ٔ�نه يه ا�يل تتحمك 
ويه ا�يل ت�سري البالد، وهاذ اليش تنقول د� تنقولوه دامئا وكن�ٔكدو �لیه، 

  وكت�ٔكد �لیه املؤسسات الوطنیة وكذ� املؤسسات ا�ولیة، مفا العمل؟
  ، التحمك يف النفقات، الس�ید الوز�ر احملرتم؛ٔ�وال

�نیا، توس�یع الو�اء الرضیيب، الس�ید الوز�ر الیوم، ٔ�� بغیتك جتاوبنا 
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�الش ٔ�نتوما، فاش تنقول لمك انتوما الس�ید الوز�ر احملرتم مايش خشص 
خشصیا، ال �اد بدیيت، كهنرض �ىل احلكومة، �الش جعزتو �ىل توس�یع 

 راه ما عندمكش خ�ار، راه ٕاما توسعو الو�اء د�ل الو�اء، وانتوما �ارفني
الرضیبة ٕاما �زیدو ترضبو عباد هللا، وترضبو ال�سطاء، یعين متش�یو هلم 

هذا ) la TVA(ومتش�یو لالس�هتالك ) la source(���ل د�هلم من 
  .اخلیار صعب ٔ�نه غی�لق اح�قا�ت اج�عیة لها خطورهتا

، حشال وانتوما تتقولو لنا نوسعوه، ٕاذن احلل ا�يل عندمك وسعو الو�اء
والتوس�یع د�لو معناه جمهود لهیلكة القطاع الغري املنظم، س�نوات واحلكومة 

  .�ردد هذا أ�مر دون ٔ�ن تعمل ٔ�ي جمهود لتحق�قه
الرفع من �س�بة حتصیل املوارد، د� �اصنا ند�لو الفلوس، الرفع من 

كتضیعو �ىل املغرب �س�بة التحصیل ما كتد�روش جمهود، الس�ید الوز�ر، 
ملیار د�ل  50دامللیار د�ل ا�رمه، من �الل ضیاع  �8ىل الشعب 

دامللیار  8الفاتورات، رمق ا�يل �ادي نفكو به وا�د العدد د�ل املشالك، 
د�ل ا�رمه، قل لنا �الش الس�ید الوز�ر؟ واش ٔ�نه املوظفني �لتحصیل 

ة يف هذه العملیة د�ل ما اكف�ی�ش، واش يش �ا�ة ٔ�خرى مرتبطة �حلاكم
التحصیل، ٔ�و يش �ا�ة ٔ�خرى، هاذ اليش یعين بالد� عندها ٕاماكنیات 

  .�اص اجلدیة واملسؤولیة يف التعاطي مع هذه أ�مور
وا�د أ�مر �لث ميكن لنا �رفعو به املوارد وقلناها وج�ناه تعدیل، 

بدل ترضیب " ترضیب البذخ"ورفضتوه الس�ید الوز�ر هو ما مسیناه ب 
�زاد حىت ل ) la TVA(یعين ترضیب " ترضیب البذخ"مع�شة ال�سطاء، 

) luxe(�ل�س�بة �لمواد �س�هتال�یة، �یفاش ت�سمى ذاك اليش  30%
رضبو هذو، �الش ما بغیتوش ترضبومه؟ ٔ�وال بعدا يه م�تو�ات �ش ما 
نقولوش ٔ�ودي كمنسو التنافس�یة د�ق�صاد الوطين وكذا، هذیك لكها 

  .دة، ول�ست من صنع حميلم�تو�ات مس�تور
مث رابعا، دامئا يف �منیة املوارد، حاكمة املقاوالت واملؤسسات العموم�ة، 

ما ميك�يش مجموع املؤسسات العموم�ة �اله تتعطي �لخزینة . الس�ید الوز�ر
هذاك اليش ا�يل تیعطي الاكرو، هاذ اليش مايش معقول، واح�ا م��ٔكد�ن 

�اء �ىل لسا�مك، یعين احلكومة، ٔ�نه هاذ وحىت انتوما تقرون بذ� وما مرة 
املؤسسات واملقاوالت العموم�ة تف�قد ٕاىل احلاكمة يف تدبري شؤوهنا، ال 

  .املالیة وال لك ما یتعلق �شؤوهنا ا�ا�لیة
ٕاذن فالس�ید الوز�ر مرة ٔ�خرى �الش ما بغیتوش تد�ر جمهود، تد�رو 

�يل تنقرتحوها �لیمك جمهود حلاكمة ج�دة يف هذه املؤسسات؟ هاذ التدابري ا
يه تدابري �ىل املدى القصري وا�ٓين املس�تع�ل، تنقرتحو �لیمك، الس�ید 

  .الوز�ر، تدابري �ىل املدى املتوسط، ويه اكلتايل
: وغننطلق من هنا من قول �ال� امل� يف خطاب �، ینص ویقول

  ".رؤیة م�دجمة �لمنوذج الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي ببالد�"
  الوز�ر،الس�ید 

امسح يل نقول � ما عندمكش رؤیة م�دجمة وشام�، عندمك خمططات 

قطاعیة مش��ة، جزر معزو� عن بعضها البعض، ول�ست هناك ٔ�ي التقائیة 
بني �راجمها وس�یاساهتا، ال�رسیع الصناعي بو�دو، وأ�خرض بو�دو، 
وأ�زرق بو�دو، ٔ�لیوت�س بو�دو، الرمقي بو�دو، راه �زاف كثري ذاك 

�ىل ٔ�نه  -و�ادي تتفق معا� الس�ید الوز�ر  -يش، ولكن ا�يل م��ٔكد م�و ال
لك خمطط �یتعترب عندو حكومة د�لو بو�دو ا�يل هو الوز�ر ا�يل مسؤول 
�لیه، وال هناك ٔ�ي جمهود ما عرف�ش واش الس�ید رئ�س احلكومة ما 
تید�رش جمهود ما نعرف، ٔ�ن يش مرات ت��ان يل ذاك اليش راه مايش زعام 
نتصورو ما عرفش ٔ�ش�نو، ميكن نتصورو رئ�س احلكومة �س�تدعي الوزراء 
د�لو وجنلسو مايش رضوري التلفزة والنقل التلفزي ویتذا�رو ب��اهتم، 

  .السادة الوزراء احملرتمني راه هاذ اليش عندمك مش�ت غنجمعو هاذ اليش
 ٕاذن ف�ٔعتقد، الس�ید الوز�ر احملرتم، �ىل ٔ�ن هذا أ�مر أ�ول البد من

حىت  -جتمیع ا�ططات وق�ل ذ� التق�مي د�لها يه مجیع ا�ططات ٔ�و �لها 
�لها فشلت يف حتق�ق ٔ�هدافها ٔ�و جعزت عن حتق�ق  -ال ٔ��ون قاس�یا 

ٔ�هدافها، اك�ن هناك بعض ا�ططات حبال املغرب الرمقي، وصلنا ل 
ما وصلناهاش، الس�ید الوز�ر، ؤ�نت �ارف هاذ . ؟ ما وصلناهاش25%

رس� �لیه الفلوس وخرس� �لیه اجلهد وخرس� �لیه الوقت، اليش خ 
 le) (وا�خول والولوج ٕاىل �امل الیوم ما ميكن �كون ٕاال �رب بوابة الرمقي 

digital وفشلنا ف�ه، ما ميك�ش الیوم �ق�صاد د�لنا �كون تنافيس بدون
، ؤ�� ٔ�قول ؤ�شدد �ىل ذ�، وما ميك�ش هاذ �4.0خنراط يف الصنا�ة 

 les(اليش �كون ٔ�نه الثورة الصناعیة الرابعة راه يه التك�ولوج�ات يه 
communications ( يه)l’internet ( يه)le digital( ما ،

غنخوضش يف التفاصیل د�ل هاذ أ�مر، ولكن هاذ الق�ا�ة عندمك وعند� 
�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ أ��ري، هاذي واك�ن توصیات د�ل ا�لس 

  .ويص و�شدد، وٕاال س�یفوتنا الر�ب، الس�ید الوز�رشهر ی
واش در� يف هاذ الباب؟ فشلنا يف هاذ ا�طط، خمطط �ن��اق 

ال�رسیع الصناعي الیوم، ال�رسیع الصناعي . ما وصلناهاش %50الصناعي 
 2021یت�دث عن ٔ�ن الهدف أ�مسى من هاذ اليش اكمل، ال�رسیع يف 

، 2018، �لاكد اح�ا الیوم %23يل اخلام مسامهة الصنا�ة يف الناجت ا�ا�
، �یف بغیتو يف �امني 16ويش �ركة وا�ا �زیدو شویة راه  16، 16%

د�ل النقط؟ فا�ططات ا�يل تتقدم احلكومة، الس�ید الوز�ر،  �7زیدو 
خمططات طمو�ة فهيا الك�ري من الوعود، فهيا الزتامات �ري م�نیة �ىل 

، و�ني ت�هت�ي ا�ٓ�ال جند ٔ�نفس�نا ٔ�سس موضوعیة وواقعیة ور�نة �دا
  .حمبطني، ٔ�نه ال يشء حتقق لٔ�هداف ٔ�و القلیل من أ�هداف

ٕاذن فللرفع من ا�منو، الس�ید الوز�ر، �ش ن�ٔكد �ىل هذا أ�مر و�كونو 
تنافس�یني، �اصنا الب� د�لنا یصدر �ش ند�لو الفلوس، ٔ�نه ٕاىل مش��ا 

أ�داءات �س�مترار ما ميكن لناش  هباذ العجز د�ل املزيان الت�اري ومزيان
نقلعو، وما ميكن لناش نقلعو، وماكی�ش الس�ید الوز�ر، جمهود اكيف ومق�ع 
يف هذا الباب، وهذا مرتبط حبواجي ٔ�خرى ٔ�� غنتذا�ر �لهيا �ىل املدى 
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  .املتوسط
قلهتا ق�ی� وغن�ٔكد �لهيا، البد من القطع، هاذي ترن�هبا يف املرتبة الثانیة 

ومراجعة منوذج ا�منو وا�يل تیعمتد �ىل قا�دة صناعیة قویة بعد تغیري 
تصد�ریة، أ�مر الثاين ق�ل يش �ا�ة ٔ�خرى، يه القطع مع منط احلاكمة 
املوشوم �لفساد والرشوة والبريوقراطیة واملركزیة املفرطة، والرشوع فورا 

هة بتضافر اجلهود د�ل امجلیع، الرشوع فورا يف بناء منط �دید یعمتد الزنا
والشفاف�ة والالمركزیة والالمتركز، ا�يل تت�دم فعال �ویة تقدم�ة حق�ق�ة، 
وهاذ اليش تعطلتو �زاف، هتدرون الك�ري من الزمن، الس�ید الوز�ر احملرتم، 
الك�ري من الزمن، هتدرون هذا الزمن وتؤدون ٕاىل الت�ٔ�ري، وهذا یؤدي ٕاىل 

هو ا�يل تی�ٔدي ف�ه  الت�ٔ�ري عن إالقالع، والت�ٔ�ري عن إالقالع الشعب
  .التلكفة �الیة �دا

�ملناس�بة نف�ح قوس، اح�ا من مفروض نتعب�ٔو اكملني لالنتقال ٕاىل 
ا�منوذج اجلدید، ا�منوذج التمنوي، ٔ�� ا�ٓن �هنرض فقط �ىل منوذج ا�منو ما 
عند�ش الوقت �ش هنرض �ىل ا�منوذج التمنوي �ٔ�معدة د�لو اكملني، ما 

وز�ر احملرتم، بدون اق�سام التلكفة، ٔ�ي ٕاصالح ؤ�ي ميكن لناش، الس�ید ال
انتقال � �لكفة اق�صادیة ومالیة، وهاذ التلكفة �اص یتقامسها املغاربة اكملني 

  ..ول�س بعض الف�ات ا�يل مغلوبة �ىل ٔ�مرها فقط، البد من
املس�ٔ� الثالثة، الس�ید الوز�ر، و�رس�ة، الطبقة الوسطى هلك�وها يف 

وها وقد ٔ�قول قریب متحیوها، فال ميكن �منوذج ٔ�ن س�نني، هلك� 7هاذ 
ینجح بدون قاطرة قویة، وهاذ القاطرة ما ميك�ش �كون ٕاال الطبقة 
املتوسطة، وقضیتو �لهيا �ٕالجراءات والتدابري التفقريیة ا�يل دارهتا احلكومة 

  .د�ل اليس ٕا�ن كريان وتتواصلوها انتوما ٕاىل �د الیوم
  .والتكو�ن والص�ة، ما غهنرضش �لتفاصیل هنامث أ�مر الثالث الرتبیة 

يف أ��ري، الس�ید الوز�ر احملرتم، عود �ىل بدء، �ك اليس؟ �رجع 
اليش اكمل ال حيتاج ٕاىل املعجزات، ا�يل ما نقدروش لٔ�ول ونقول ٔ�نه هاذ 

�لهيا اح�ا مكغاربة عند� ما �كفي من ا�اكء، عند� ما �كفي من الغرية 
جياد احللول، ونقول � الس�ید الوز�ر فني اكینة احللول، الوطنیة الصادقة الٕ 

�ش ما منش�یوش نقلبو فيش �ة ٔ�خرى، احللول عند� يف دس�تور اململكة، 
  .دس�تور اململكة ف�ه مجیع احللول مجلیع املشالك

فللحكومة ٔ�ن تتعامل جبدیة ٔ�كرب مع هذا أ�مر، فاش تنقول ا�س�تور، 
يف احلاكمة وال يف احلقوق وال يف روح ا�س�تور، روح ا�س�تور، ال 

احلر�ت، وال يف العدا� �ج�عیة وال يف العالقة ما بني املؤسسات 
و�س�تقرار د�لها والتعاون د�لها، وال لك ا�االت اليت یؤطرها ا�س�تور، 
ٔ��ید متا �ادي تلقاو احلل ولس�مت مطالبني �ٕالتیان مبعجزة، ٔ�نه عرص 

  .�ىاملعجزات قد وىل وا�هت 
  .والسالم �لیمك

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید رئ�س الفریق

اللكمة �لس�ید رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�و من 
  .ینوب �لیه، تفضل الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
 املصطفى الكرمي و�ىل �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة السالم �ىل النيب

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید وز�ر املالیة احملرتم،

  الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان والناطق الرمسي �مس احلكومة،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�عود ٕالیمك ٔ�سائلمك ق�ل ا�خول يف ما ٔ��ده الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

لیة هبذا ا�لس املوقر من تقر�ر ومالحظات حول ما حنن بصدد والتعاد
  .م�اقش�ته

الس�ید الوز�ر، ٔ�سائلمك ٔ��ن مه ٔ�عضاء احلكومة؟ هل متثلون احلكومة 
و�دمك؟ وهنا ٔ�س�تحرض الس�ید الوز�ر ٔ�متىن ٔ�ن ت��عوين ولو هنهية، ٔ��متس 

اء يف ٔ�ن �ٓ�ذ من وق�مك ولو هنهية �س�یطة ٔ�قول لمك ٔ��ن مه ٕاخواننا الوزر 
هذه احلكومة؟ هل �ري معنیني؟ هنا ٔ�س�تحرض القو� الشهرية �لزعمي �الل 

شهرية �لزعمي �الل  قو�" وا�د ٔ�لف، ؤ�لف ��ف: "الفايس رمحة هللا �لیه
الفايس، ؤ�� ٔ�س�تحرضها ؤ�� طفل صغري اكن �رددها ما من مرة، هل ٔ�نمت 

  .ٔ�لف؟ تبارك هللا �لیمك
الس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�جترٔ� ٔ�قول كنمت يف  يه م�اس�بة ٔ�یضا، وامسحوا يل

مس�توى التطلعاتـ ٔ�هبرمت ا�لجنة املالیة و�ربمت عن وطن��مك وعن كفاء�مك، ٔ�را 
�ري خيلیومك ختدمو، ٔ�ح�یمك، وز�ر �اء وكنا نعتقد ٔ�ن البدایة ٔ�و ٔ�ن املامرسة 

  .س�تعطیمك ٔ�كرث جتربة، لك�نا اك�شف�ا ٔ��مك كنمت يف املس�توى
ملالیة وٕاىل رئ�سها ومقررها ولك مكو�هتا، عش�نا شكرا كذ� �لجنة ا

  .معمك ؤ�حبر� معمك فعال ما یتعلق هبموم الشعب ومس�تق��
حنن يف حزب �س�تقالل ن�ٔمل كثريا ٔ�ن �كون هذا املرشوع مرشوع 
. قانون املالیة هو أ�فق حىت �س�تطیع ٔ�ن �س�تجمع قوا� لنكون يف املس�توى

لصادقة مازال یتطلع ٕاىل �د ٔ�فضل حزب �س�تقالل بوطن��ه و�ريته ا
مبشاركة حكوم�ة فا��، و� لی�ين ٔ�رى مجمو�ة من الوزراء حىت یعوا حىت 
یفهموا حىت �س�ت��طوا املساوئ واحملاسن، حىت �س�ت��طوا مهوم الشعب 

  .ا�ي ٔ�ولكنا حنن يف النیابة عن الشعب
  الس�ید الوز�ر،

وم، هو م�اس�بة ٕان املرشوع العروض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر الی
ٕالجراء تق�مي موضوعي ومسؤول ملا حتقق وما مل یتحقق وملدى وفاء احلكومة 
�اللزتامات اليت قطعهتا يف الرب�مج احلكويم ومدى قدرهتا �ىل تضمني هذا 
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املرشوع إالجراءات والتدابري اليت جعزت عن حتق�قها �الل ثالث س�نوات 
بو هلم س�بع س�نني، اح�ا مضت ٔ�و �لتضامن احلكويم وهام �ایبني حنس� 

  تنقولو س�بع س�نوات ٔ�ش�نو دارت فهيا هاذ احلكومة؟
  الس�ید الرئ�س،

، يه فرصة ساحنة لن�دد 2019ٕان م�اقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة 
التذكري حبرص حزب �س�تقالل كام اكن، �ىل ٔ�ن جيسد �لوعي واملامرسة 

اد أ�ولون، واليت جعلتنا القمي احلق�ق�ة �لنضال وا�ميقراطیة كام سطرها الرو
�س�شعر جحم التضحیات اليت بذلت، وجحم التنازالت اليت قدمت، لیكون 

  . الوطن �ىل الصورة اليت نعزت هبا الیوم
و�ىل ام�داد مسار �رخيي طویل من الكفاح واجلهاد، حققت بالد� 

ن حتوالت �مة �ىل اكفة أ�صعدة بتوافق �م مع اكفة الفرقاء، واكن قدر� �ٔ 
نوا�ه يف لك مرة حتد�ت وٕارادات �كوصیة، حتاول ما اس�تطاعت جر 

  .بالد� ٕاىل اخللف ورضب املك�س�بات ا�ميقراطیة والقضا� الوطنیة
ویبقى ٔ�مه القضا� اليت مازالت �شد اه�م مجیع املغاربة، ملاك وحكومة 
 وشعبا يه القضیة الوطنیة، قضیة الو�دة الرتابیة، الس�ید الوز�ر، اليت

حتظى ٕ�جامع وطين وبتعبئة م�قطعة النظري وراء �ال� امل� ٔ�یده هللا، 
ٔ��ل، من ٔ��ل مواص� ورش إالصالح الس�یايس وحتق�ق التمنیة الشام� 

  .�ٔ�قالمي اجلنوبیة
ومادامت املناس�بة رشط، فامسحوا يل ٔ�ن ٔ�عرب �مس الفریق 

حملاد�ت أ��رية �س�تقاليل عن ا�زتاز� �ملشاركة املغربیة القویة يف ا
جبنیف، ما دامت �روم ٔ�ن توصل ٕاىل �ل واقعي معيل قامئ �ىل التوافق 

  .2440حسب قرار جملس أ�من، خصوصا الفقرة الثانیة من القرار 
كام نعرب عن تقد�ر حزب �س�تقالل �لعمل اجلبار والك�ري ا�ي یقوم 

وعن املشاركة  به املنتخبون �ٔ�قالمي اجلنوبیة مبختلف الهیئات احلزبیة،
  .�متىن التوف�ق حبول هللا. املمزية هلم يف احملاد�ت أ��رية

ٕان قضیة و�دتنا الرتابیة، الس�ید الوز�ر، ل�ست قضیة حكومة ٔ�و 
حزب دون ا�ٓخر، وال فریق دون ا�ٓخر، بل يه قضیة مجیع املغاربة بدون 
 اس�ت��اء، و�ىل امجلیع ٔ�ن �سامه لك من موقعه يف حتصني املك�س�بات

  .واملنجزات احملققة وتعز�ز موقف ومصداق�ة بالد� �ى املنتظم ا�ويل
كام ٔ�ود �ملناس�بة، ٔ�ن ٔ�تقدم �مس الفریق �س�تقاليل، ومن �ال� 
حزب �س�تقالل، بتحیة تقد�ر وٕا�بار لقواتنا املسل�ة امللك�ة ولقوات 

ىل الروح ا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة �
العالیة والتفاين والتضحیات اجلسام اليت ما ف�ؤوا یربهنون �لهيا من �الل 
مزاو�هتم ملها�م يف ا�فاع عن حوزة الوطن وو�دته الرتابیة، ويف احلفاظ 
�ىل أ�من و�س�تقرار وسالمة املواطنني، وننحين ٕ��الل وٕا�بار ٔ�مام لك 

  .ٔ�رواح شهداء الواجب الوطين
  الس�ید الوز�ر،

  حرضات أ�خوات وإالخوة،

لقد اكن النرص دامئا �لیف�ا يف إالصالح، بفضل املبادرات الفردیة �رة، 
و�رة ٔ�خرى، �رب التعبريات الو�دویة اليت �ش�ٔت انطالقا من كت� العمل 
الوطين ومرورا �لك�� الوطنیة، ووصوال ٕاىل الك�� ا�ميقراطیة، اليت قادت 

  .� �نتقال ا�ميقراطيبالد� ٕاىل ا�خول ٕاىل مر�
وا�ٔ�ید ٔ�ن ما حتقق من ٕاصال�ات جعل بالد� متثل �ا� اس�ت��ائیة يف 
حمیطها إالقلميي، ومكهنا من جتاوز تداعیات ما جرى يف اجلوار، كن���ة 
حلوار وطين واع ومسؤول حول إالصال�ات الس�یاس�یة وا�س�توریة، 

ریة وخمتلف الهیئات سامه يف تعز�ز الثقة بني خمتلف املؤسسات ا�س�تو 
  .والوسائط الس�یاس�یة والنقابیة واملدنیة

ونعتقد ٔ�ن بالد� الیوم، يف �ا�ة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل روح 
  .هذه إالرادة، مبا �سهم يف اسرت�اع ثقة املواطنني يف مؤسساهتم

ٔ��ل، الس�ید الوز�ر، الثقة، الثقة لكمة خف�فة يف ا�لسان وثق�� يف 
ٕان اسرت�اع م�سوب الثقة، الس�ید الوز�ر، . هذه احلكومةاملزيان �ل�س�بة ل 

هو رس جناح�ا مكجمتع مغريب، الثقة اليت ما ف�ئت احلكومة تذ�ر� هبا ٕا�ن 
م�اقشة لك مرشوع قانون مايل، ولكن دومنا ٔ�ن تقدم ما یؤسس وما �ش�یع 

ومل تقدم ما یؤكد ب�ٔن ا�ٓفاق مطمئنة، الس�ید " الثقة"ٔ�و �شجع لهذه 
من �الل تقدمي معطیات واقعیة ؤ�رقام حق�ق�ة وتوقعات یق�لها الوز�ر، 

املنطق �ق�صادي ق�ل املنطق الس�یايس، وهذا لكه اكن یق�يض من 
احلكومة ٔ�ن جتهتد ؤ�ن ختلص يف إالفصاح عن املؤرشات ا�ا� �ىل أ�بعاد 

ق�ل أ�بعاد إالجيابیة لالخ�یارات احملمت�، ٔ�ن رهان احلكومة ال  السلبیة
��غي ا�زتا� يف تغلیب هاجس التوازن املايل �ىل هاجس املطامح ی 

  .�ق�صادیة املقرونة �لعدل �ج�عي و�لعدا� �ج�عیة
مرح�ا . بصیغة ٔ�خرى، مرح�ا ��منو �ق�صادي، الس�ید الوز�ر

ولكن دون ٔ�ن ميس ذ� . �لتواز�ت املا�رو اق�صادیة، الس�ید الوز�ر
  .یة�لتواز�ت �ج�ع 

�س�تقرار الس�ید الوز�ر، �س�تقرار ق�ل �س��ر، ٕان مل �كن هناك 
اس�تقرار سوف لن �كون هناك ٔ�ي اس��ر، السمل �ج�عي، السمل 

ال تعتقدوا ٔ�ن السمل �ج�عي س�یعطى هدیة . �ج�عي، الس�ید الوز�ر
  .ٔ�و س�ت�ٔ�ذونه �حكومة بدون مقابل

اض مع ٔ��د، بقدر ما اكن وراء ٕان الشعب املغريب مل یوقع �ىل بی
�ال� امل� ��فاع عن حوزة الوطن، لوضع ظروف اج�عیة حق�ق�ة 

  .توصلنا مجیعا يف �اكفل مغريب ٕاساليم، هذا هو إالصالح، الس�ید الوز�ر
نناقش مرشوع القانون املالیة، وكنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون املرشوع املعروض 

ات السام�ة جلال� امل� �ىل ٔ�نظار جملس�نا الیوم يف مس�توى التوجهي
  .وتطلعات املغاربة و�اج�اهتم 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
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مك إالحبار وحتسن ٕاتقان إالحبار يف كنا ن�ٔمل كذ� ٔ�ن جتید حكوم�
ظروف صعبة، وتو�ه سف�نهتا توجهيا سل� بدل ��س�یاق مع الر�ح، ٔ�نه 

  .ل�ست هناك ر�ح مواتیة ملن جيهل الو�ة
لكن خطا�مك جعلنا لقد �اب ٔ�ملنا، الس�ید الوز�ر، ؤ�ظهرت أ��داث 

عن توج�ه  والس�یاقات اليت وا�بت ٕا�داد هذا املرشوع ٔ�ن احلكومة �اجزة
السف�نة و�اجزة عن حتدید إال�داثیات، ؤ�هنا مل �س�توعب بعد رسائل 

  الشعب املغريب الیوم�ة، وما يه هذه الرسائل الس�ید الوز�ر؟
تصا�د �دة �ح�قان �ج�عي، وا�ي ال یعدو ٔ�ن �كون مطالبه 
مطالب اج�عیة رصفة، لقد ج�مت، الس�ید الوز�ر، يف خطا�مك ويف تقدميمك 

مىت اكن . ذا املرشوع ٔ�ن التعلمي والص�ة والسكن وال�شغیل لكها ٕا�راهاتله
هذا ٕا�راها الس�ید الوز�ر؟ هل ال�شغیل والبطا� والص�ة والتعلمي ٕا�راه؟ 
هذا واجب وحق �لینا ٔ�ن جنهتد مجیعا لتحق�قه وٕاساكت أ�فواه اجلائعة 

ء وأ�صوات املعط� وأ�صوات املریضة اليت تنئ يف خمتلف ٔ�ر�ا
املس�شف�ات، دون ٔ�ن جتد من ینقذها ومن یعولها ومن خيفف من �ٓال�ا 

  . الس�ید الوز�ر، هذا واقعنا
امسحوا يل، ال ٔ�قوم �لشعبیة، ولكن ٔ��رب لمك عن ما ٔ�راه، ما ٔ���شه 

 100درمه، هل الیوم  100دون ٔ�ن ٔ�د�ل ٕاىل ٔ�سواق وج�يب ال جياوز 
درمه ا�ٓن ا�يل  100ش درمه واش تغذیك اخلوت؟ �اوبوين قولو يل وا

واش �ادي تعطینا يش �ا�ة الس�ید الوز�ر؟ واش �رشیو ) SMIG(فوق 
ا�لحم واش اخلرضة واش نصاوبو البوطة؟ وهذیك املاندة د�ل أ�جراء 

)SMIG ( درمه، واش غت�لص لو الكرا، ٔ�را  3000ٔ�و املوظف املتواضع
ٔ�ش�نو وقع لهاذ خنلصو �ري الضو واملا الس�ید الوز�ر، ٔ�ش�نو وقع �لمغرب؟ 

  احلكومة؟ 
احلكومة راها لكها اخلريات ما تغريا�ش �لعكس ازدادت، ازدادت 
اخلريات ولك مرة ت�سلطو من أ�رض ما ینفع، الش�تا امحلد هللا طاحت 
احملصول الزراعي خبري، ٕاذن ٔ�ش�نو وقع لنا؟ القدرة الرشائیة اهنارت راه ما 

مغريب، وحزب �س�تقالل دامئا تند�رش الس�یاسة ٔ�و تن�اول ن��قم، راه ٔ�� 
هللا ینجحمك الس�ید الوز�ر، جناحمك معنا اح�ا حىت ٔ�� ��س�تفد . اكن وطين

  .حىت ٔ�والدي غی�دمو، حىت �ائليت غت�دم، حىت ٔ�� مواطن
امسحو يل ٕاىل كنت تنعطي املثل بنفيس ٔ��رب عن ا�متع، ش�ٔين ش�ٔن 

سواق وت�رشي بطاطا �يق املغاربة، ٔ�شعر مبعا�هتم ٔ�نين ٔ��زل ٕاىل ا�ٔ 
ومط�شة وتیغشوين وتزيیدو �لیا يف الرضائب وهذا هو وضعیيت وما 
حتس�بون�ش ٔ�نين تن�اول نت�امل �ىل ا�هودات د�لمك، جمهوادت �برية 

نباتو �منش�یو وتنصبحو يف . تتقومو هبا ولكن حبال ا�يل �مييش يف املنام
  .بالصتنا

كويم، قلنا تصا�د �دة امسحو يل تعبري ا�يل هو تیلیق �لعمل احل
�ح�قان �ج�عي، الهجرة الرسیة والعلنیة، اح��ا�ات احلس�مية، 
زا�ورة، اح��ا�ات املعطلني، اح��ا�ات املكفوفني، اح��ا�ات املتفر�ني 

  .الر�ضیني، أ�داء �ق�صادي م��ٔزم وم��ٔزم �دا
أ�مر �ادي جنیمك �لمقاوالت ا�يل غهنرضو �لهيا وحناولو نعطیوها حقها، 

املثري لالس�تغراب الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن احلكومة �ري م�الیة مبا یقع، حتید 
�ىل الراس وجتي فني بغات، ٔ�و ٔ�هنا تدرك ج�دا ما یقع، لكهنا �اجزة �ىل 
ٕابداع وسن ٕاجراءات و�لول �ذریة �لمعضالت �ج�عیة و�ق�صادیة 

واملشاریع الكربى، بل واملطرو�ة وٕازا� املتار�س اليت تعرتض تنف�ذ الربامج 
ٕاهنا �ري قادرة حىت �ىل ٕاجراء قراءة حصی�ة لعدد إالقاالت امللك�ة اليت 

  .مشلت ٔ�عضاءها يف ٕاطار ربط املسؤولیة �حملاس�بة
  الس�ید الرئ�س، 

لو اكن من الرضوري ا�زتال ٔ�زمة هذه احلكومة يف لكمة وا�دة، لقلت 
یه، ٔ�زمة �رجتال، ٔ�زمة �دم لمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�زمهتا ٔ�زمة ثقة، ٔ�زمة الت 

ال�شاور، ٔ�زمة الثقة املزتایدة يف النفس، و�اش من عرف قدره، وهاذ 
احلكومة تبارك هللا �لهيا تف�قد ٔ�ربعة نقط س�ٔخ�رصها، حسب و�ة حزب 

  :�س�تقالل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
ة واس��اق�ة العنرص أ�ول مرتبط بغیاب رؤیة ٕاسرتاتیجیة واحضة وم�دجم

م�بثقة من ٕادراك حق�قي �لت�د�ت و�نتقاالت اليت یعرفها املغرب، 
  .س�یاس�یا واج�عیا ودميغراف�ا وثقاف�ا واق�صاد�

اح�ا تنعرفو ٔ�ن �زاد لنا، �ارفني ٔ�ن م�ال رمضان �اي واح�ا ما تنو�دو 
لوش حىت ت��وقف املواطن ٔ�مام أ�مر الواقع، ٔ�فني يه هاذ �س��اق�ة؟ 

 يه النظرة إالسرتاتیجیة البعیدة؟ فني هو التخطیط د�لمك؟ فني هو فني
هذا راه خبري، امسحوا يل ) BRAVO( الرب�مج احلكويم ا�يل �ٓم�ا وقلنا وا

الس�ید الوز�ر سا�ة سا�ة تنخرج عام هو مك�وب، ٔ�نين ٔ�نطق مبا ٔ�شعر 
  .ؤ�س�سمح

ا�يل قلنا �لهيا هو مرتبط بغیاب الفعالیة والن�ا�ة، يه : العنرص الثاين
ت��اتو منش�یو ونصبحو يف بالصتنا، وهنا جيدر بنا ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن �ال� 
امل� نرصه هللا معل �ىل حتدید السقف الزمين �مو�ة من �سرتاتیجیات 
اليت د�ا احلكومة ٕا�هيا ٔ��ريا واليت مل یمت اجنازها يف ا�ٓ�ال احملددة، ها 

 س�ید� هللا ینرصه قال لمك واعطیوين اجلواب د� ما تنقول والو، ٔ�عباد هللا
الزمن، عطیوين فقاش، ٔ�عطا� خریطة الطریق، حكومة حمظوظة هاذي، 
س�ید� يف اخلطا�ت د�لو تیقول لمك ها ٔ�ش�نو، ها البطا�، ها التعلمي، ها 

  .الص�ة، ها البادیة، ها املقاوالت، ها اجلهة، واحضني
) commençons(ٔ�س�یدي ٕاذن رامك حمظوظني ٔ�ش�نو بقا لمك؟ �اله 

، وز�ر 1ولكن التیه د�لمك والت�داب هنا والتد�الت، وز�ر من ا�ر�ة 
 3ème division) (Laissez les gens(، وز�ر من 2من ا�ر�ة 

travailler s’il vous plait ( لینا الناس خيدمو، وا�يل عراف �زاف�
د�رو لنا من الوز�ر ینصح، تد�رو جملس حكويم، هرضو ٔ�س�یدي ب��ا�مك و 
voilà ce qu’il faut faire pour sauver la situation)  ( ٔ�مسح

   .يل ٕاىل هرضت �لفر�س�یة لكن ال حول وال قوة ٕاال ��
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ٔ��ن حنن من ا�منوذج التمنوي اجلدید الس�ید الوز�ر؟ ٔ��ن حنن من 
إالسرتاتیجیة املندجمة �لش�باب؟ ما مصري هیلكة الربامج والس�یاسات 

وامحلایة �ج�عیة و�ريها من إالسرتاتیجیات وخطط العمل الوطنیة ��مع 
اليت �دى هبا �اللته واليت اكن من املفروض ٔ�ن جند لها موطئ قدم يف 

  مرشوع قانون املالیة ا�ي نناقشه الیوم الس�ید الوز�ر؟
العنرص الثالث یتعلق بضعف إاللتقائیة بني الرب�مج وغیاب الت�س�یق 

ني خمتلف إالدارات العموم�ة، ومن مظاهر ذ� بني مكو�ت احلكومة وب
تفكك مكو�هتا والرصا�ات اخلف�ة والعلنیة بني العدید من القطا�ات مما 

  .ینعكس سلبا �ىل أ�داء احلكويم
ٔ�س�یدي وقولو لنا �ري ٔ�ش�نو ن��عو، وهذاك ا�يل تیعرف �زاف نقولو 

)BRAVO ( راك مز�ن، ونعطیوه)la coupe (ٕاىل اكن الشعب �ا�ش 
مز�ن وخبري، ٔ�ش�نو تنطلبو اح�ا؟ �لكو خبري ونطم�ٔنو خبري، وامحلد � ا�يل 

هرض� . عند� وا�د املؤرش، هاذ املؤرش هو �س�تقرار الس�ید الوز�ر
  .�لیه وقلنا �س�تقرار ق�ل �س��ر

العنرص الرابع، وهو املرتبط بعدم ا�رتام احلكومة لتعاقداهتا والزتاماهتا مع 
ع املؤسسة الربملانیة، سواء تعلق أ�مر برباجمها �نت�ابیة ٔ�و الناخ�ني وم

  .برب�جمها احلكويم، وأ�د� �ىل ذ� كثرية ووفرية وقد ال �س�تطیع حرصها
ٕان مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة ال یعكس الرتاجع الك�ري يف 
م�سوب الثقة فقط، بل �كشف لنا عن اخلسارات الكربى اليت م�یت هبا 

ات �ج�عیة الفقرية واملتوسطة �الل الس�نوات القلی� املاضیة، الف�
�س�ب �دم قدرة احلكومة �ىل رفع م�سوب الت�د�ت املطرو�ة يف خمتلف 

ٔ�كرب اخلسارات يف �رخي ال�رشیة يه اليت یقوم هبا : "ا�االت، وكام یقال
، وهذا ممكن اخللل مفا تعتقده "ٔ�ش�اص اعتقدوا ٔ�هنم فعلوا الصواب

احلكومة صوا� هو يف احلق�قة �ري ذ�، ونق�ضه يف احلاالت كثرية، 
فاحلكومة تعتقد ٔ�ن املرشوع �اء يف ظرف�ة دولیة ضاغطة ؤ�ن املنافسات 
ٔ�و احلرب الت�اریة بني ٔ�كرب قوتني اق�صادیتني يف العامل �شلك مصدر قلق 

  .�ق�صاد الوطين وتنعكس سلبا �ىل ٔ�دائه
س�ید الوز�ر، �ممك هو الك�ري، ف�ا� �لیمك هاذ اليش ما اكی�شاي ال 

�یف لنا ٔ�ن نق�ل ونصدق هذا ال�م وأ�رقام احملققة امللحقة مبرشوعمك 
، یعين ٔ�ننا �3.7كشف ب�ٔن ا�منو �ق�صادي العاملي س�س�تقر يف �دود 

  .2009ٔ�كرب معدل منو اق�صاد العاملي م�ذ أ�زمة املالیة د�ل 
�س هو ٕاال �نعاكسات السلبیة �لمنافسة ٕان مصدر القلق احلق�قي، ل 

الرشسة بني القوى العظمى، بل ٕان مصدر القلق �متثل يف ضعف خ�ال 
احلكومة وعقم تفكريها واف�قادها �لرؤیة �سرتاتیجیة، ٔ�مام الطلب ا�متعي 

  .املزتاید �ىل إالجناز والرفض
ٔ�ن ٕان مصدر القلق احلق�قي هو حماو� تغلیط الرٔ�ي العام �د�اء 

املرشوع احلايل هو مرشوع اج�عي تضامين، وهو يف احلق�قة، قد تنطبق 
  .�لیه لك أ�وصاف ٕاال ٔ�ن �كون مرشو�ا اج�عیا، الس�ید الوز�ر

فك�ف � ٔ�ن �كون اج�عیا، يف ظل الضغوطات إالضاف�ة اليت فرضها 
املرشوع قرسا �ىل الطبقة الوسطى، وإالجراءات املقرت�ة اليت تؤدي ٕاىل 

  س�یع رقعة الفقر والهشاشة وتوس�یع التفاو�ت ا�الیة؟تو 
�یف � ٔ�ن �كون فعال اج�عیا، يف ظل العرض ا�یب ل�ٓمال ا�ي 
قدم�ه احلكومة يف ٕاطار احلوار �ج�عي، وا�ي یؤكد غیاب إالرادة 
احلق�ق�ة �لهنوض �لتعلمي وحتسني اخلدمات الصحیة وم�ظومة امحلایة 

  �ج�عیة؟
ر �ج�عي اكن بئ�سا ؤ�جوف وفقريا، اكن �راد ٔ�ن تؤ�د الصور احلوا

لنتظاهر ب�ٔننا نقوم حبوار اج�عي، و�رد العیب �ىل النقا�ت ٔ�هنا انرصفت 
  ومل تق�ل، ماذا س�تق�ل؟

ال �رید ٔ�جور، ال �رید ٕاال اعطیو� يش بون �ش �لكو و�سك�و 
اعطینا . لس�ید الوز�رونتداواو، وخوذو انتوما املانضات، خوذو أ�جور، ا

واملانضة . اح�ا �ري �ش �لكو ونداویو اوالد� ونقریومه و�سك�و، ل�س ٕاال
  .تربعو هبا ٔ�ن� وما �زیدو�ش

ٔ��ل، الس�ید الوز�ر، أ�خوات وإالخوة، �خ�الالت وأ�عطاب اليت 
تع�شها م�ظومة الرتبیة والتكو�ن يف بالد� و�اكلیفها �ق�صادیة و�ج�عیة 

لباهظة �شلك موضوع ٕاجامع وطين، والتعلمي الیوم و�ا ند�رو ا�يل در� ا
راه حلد السا�ة أ�فاكر اليت ت�ٔيت من ٔ�و التدا�الت الوزارة تتحمل 

  .مسؤولیهتا
ٔ�ن ٔ�قول لمك ارفعو الید عن التعلمي، س�ید�  ،الس�ید الوز�ر ،ودعوين

ن هنا، وز�ر دار الثقة يف الوز�ر �لیوه یتلكف، �دة تدا�الت من هنا وم
یتلكف هبذا ووز�ر هبذا، شكون غن�اس�بو؟ كتلفو لینا حىت ٕاىل بغینا 
حناس�بو يش وز�ر شكون؟ التعلمي التدا�الت س�تفش�، ما هنرضش �ىل 
التعاقد، ما هنرضش �ىل أ�نظمة أ�ساس�یة �تلف القطا�ات، ما 

، غهنرضش �ىل السا�ة و�ري السا�ة، كهنرض �ىل الس�یاسة العامة �لحكومة
ٕاىل لق�نا وز�ر �لیوه �ش حناس�بوه، �یفاش بغیتو� حناس�بوه ووز�ر �یتلكف 
هنا وخيرج من هاذ الوزارة ومييش یتد�ل هنا و�ادكني �ري يف التعیني يف 

رخفو �لینا  )Bravo vous avez bien réussi( املناصب السام�ة،
  .و�لیو الشعب يف ٔ�مان و�شعر ��ميقراطیة ویعطي عطاء ومردودیة

ما غهنرضش �ىل أ�رقام ٔ�ن أ�رقام، تبارك هللا، رامك اح�ا تضخمنا 
التخمة د�ل أ�رقام العظمية واملالیري، ولكن نؤمن �مللموس، واش ا�ٓن لك 

 3ٔ�رسة، الس�ید الوز�ر، راها كتحس لك ٔ�رسة مغربیة عندها جوج وال 
لیة؟ د�ل الناس �السني بطالیني، ش�نو در� هلم؟ فني يه املناصب املا

 2400وال  2000يف �ني ٔ�ن  4000وز�ر الص�ة �ا تیقول غیوظف 
معىن  �70.000ار�ة �لتقا�د، وز�ر التعلمي �اب لینا التعاقد و�ال لنا 

  .غیرضب تالفة للكيش، س�� ٕاىل ما اك�ش وا�د التكو�ن حممك
�لرام�د " ت�سري"ج�تیو لنا الرام�د فالص�ة هو �رب عن فش�، ربطتیو 

�ٓن بت�سري �ادي نصلحو التعلمي؟ قلناها يف الفریق معىن واش ا
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�شجیع وحتفزي، نعطیو �یك الفالح " ت�سري"�س�تقاليل وسرنددها دامئا، 
ٔ�و أ�ب الفقري يف البوادي �ش ی�شجع یصیفط و�و، واش بت�سري 
غنقریه؟ واش بت�سري فني يه الطریق؟ املسا� ما اكیناش، النقل 

رس امجلا�اتیة ما �یناش اكف�ة، �متىن ٔ�ن املرشوع املدريس ما اكی�ش، املدا
د�ل وز�ر التعلمي تصن��ا لو �اب لینا �ٓفاق �متناو یتوفق ٕاىل ما تد�لش 
يش وز�ر �او�ين یقول لیه ٔ�� ا�يل تنحمك ؤ�� ا�يل كنعرف ؤ�� ا�يل ما 

  .كنعرفش، تفامهو بعضیا�مك و�لیو الشعب حيس ب�ٔن هناك �دیة
لوز�ر، راها فكرة ملك�ة ال نناقشها ممتازة، ولكن ، الس�ید ا"ت�سري"

�اص إالجراءات �ش جنحوها، ٔ�وال الطریق، املسا�، النقل، �اد جنیو 
�لمدارس، �اد جنیو �لربامج، واح�ا �هيني واش ند�رو ا�ار�ة وال نص 

) l’argot( دار�ة، وال ند�رو يش مجعیة �اوتين ختلق لینا يش مصطلح
  .لٔ�صل د�لنا الس�ید الوز�ر ، �رجعوبطریقة ٔ�خرى

هذه احلكومة مع اكمل أ�سف تتغاىض عن �خ�الالت احلق�ق�ة، 
و�ك�في بتدابري شلكیة دون معق ٕاصال� اكيف، مما س�تكون � انعاكسات 

  .خطرية �ىل اكفة املس�تو�ت الس�یاس�یة �ق�صادیة و�ج�عیة
  الس�ید الوز�ر، 

ا �اد�ش هنرضش �ىل ٔ�ما خبصوص الص�ة ف�ٔ� هرضت، الص�ة م
الص�ة �ٔ�رقام بقدر ما �ادي نقول �اله منش�یو �لمس�تع�الت، ونبداو من 
املس�تع�الت و�شوفو �ىل هللا ال قدر هللا حوادث السري �یف �یرتماو 

) les scanners(الناس وا�يل تصاب �يش مغص مفاجئ یبقى مريم، 
ناس ميش�یو واملعدات كتعطل �ش نتصاح�و مع القطاع اخلاص خنلیو ال 

  . يف �ة ٔ�خرى) scanner(یدوزو 
والغالب  2000، قولوا لنا �ري 2000راه ما اك�ن �ري  4000وظف�یو 

هللا والوضعیة صعیبة وما عند�ش الفلوس ونق�نعو، ٕاوا د� اح�ا يف املدن 
يف وا�د اخلط ا�يل بدیناه من الق�یطرة، نبداوه من مرا�ش حىت لطن�ة ٕاوا 

اجلنوبیة الرشق�ة، بدا �او�ين من ورزازات طلع حىت شوفو لنا أ�قالمي 
لفك�ك، راه اجلوع، اك�ن غیاب أ�طر، غیاب املس�توصفات، غیاب 

  .أ�دویة، غیاب العنایة، غیاب مفهوم الص�ة، ما هنرضش �ىل الز�دة
دامللیار فني يه أ�رضیة،  10دامللیار وال زد�  4ٔ�� تنقول راه و�ا زد� 

ثوا يف السام، ما اكی�ش الرتبیة اخلصبة، ما اكی�ش نیة واش ميكن لنا حنر 
العمل، ما اكی�ش ختطیط مربمج ٕاسرتاتیجیة واحضة ن��عوها، ونقولو نوقفو 
وجنلسو �جلوع یومني، ولكن ميل نبداو �لكو غنالكو تغذیة مف�دة حصیة، 

ما ) d’entretien et de croissance( �كون ) une ration(وا�د 
ا وا�د اللكفة �ذائیة ضعیفة تذهب بنا ٕاىل الفقر وٕاىل اجلوع �كو�شاي، اح�

  .وٕاىل أ�مراض ال قدر هللا
ال�شغیل الس�ید . دقائق 10غندوز �ل�شغیل �رس�ة ٔ�ن مازال يل 

الوز�ر رمغ ٔ�ننا تنقولو راه ��ن وما ند�ليش يف احلساب، ٔ�نين �اهدت 
رضیة د�لمك نفيس ٔ�ال ٔ�د�ل يف احلساب، واش تتجیبو يل يف هذیك الف

ٔ�لف يف الس�نة؟ واش  300د�ل ا�منو وتقولو �ادي نوظفو  3.2%
د�ل  3.2غتحمقوين وال غت�لیوين منيش نقطع حواجيي، ٔ�ن ما ميك�ش 

ٔ�لف م�صب يف الس�نة، يك  300ا�منو ا�يل كتو�اوه غتوصلو به ل 
  كتحس�بو لها؟ 

ات، الناجت ا�ا�يل اخلام حشال غیعطیمك، ٔ�را حنس�بو �ري �خلش��
ٕاذن ما نبقاوشاي نزتایدو، . �اصنا نقولو ٔ�ش�یاء معقو� وواحضة �ش نق�لوها
  .راه لكيش �اضب �ىل البطا� و�ىل ق� ال�شغیل

غنضیف نقطة ٔ�خرى يف ال�شغیل، الس�ید الوز�ر، هنا س�ٔقف ؤ��لكم، 
كنظن حىت املوت � أ��ل ما عرفت حشال، ولكن راه غنبقى هنرض هنرض 

" افل د�ل العطا� ا�يل تتخرج مطرودة، ٔ�ن الشعار هو�ري �ىل ٕاضافة حج
، شكون ا�يل �ادي حيمي هاد العامل؟ �یتضافو �ىل "من تنقب �ان

الرتسانة الك�رية د�ل املعطلني، املعامل راه ا�يل دار النقابة تطرد، وهنا 
تنوقف وت�شكر ا�هودات اجلبارة د�ل بعض العامل ا�يل صادفهتم يف 

ا�يل �یحرصو شویة �ىل ٕانقاذ هاذ م�اصب الشغل ٔ�ن مدونة تعاميل معهم 
  .الشغل �اجزة �ىل ٕانصاف أ��ري، جيب ٕا�ادة النظر يف موادها

الیوم �ري ٔ�� عندي يف مك�اس دارو النقابة طردمه قال � وهللا ما 
�ردمه، ٕایوا ٔ�ش غتد�ر لومه؟ خيرجو ید�رو الفوىض، هذي ٔ�ش�یاء تتكرر 

لق�نا وا�د السلطة ٕاقلميیة یقظة وتدفع �ليت يه  �س�مترار، ال�س ا�يل
ٔ�حسن، ٔ�ن هاذ اليش ما غی�دمش مصل�ة البالد، ما ميك�يش تد�ر 

  . النقابة وتطردو، ٕاذن �سدو هاذ النقا�ت
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

�لینا كنقابة �كونو خندمو الوس�یطة، �يل الناس تثق ف�نا راه ما بقاو 
ٕاىل . املنخرط ا�يل تیجي عند� تی�ٓمن وتی��ق ف�ناتی��قو يف �د، راه هذاك 

�لیتو تتفشلو� وطردو الناس من املعامل، راه ما غیبقاش ذیك م�سوب 
  .الثقة �ادي �زید ميوت �یف راه م�ت الیوم

  الس�ید الوز�ر، 
الس�ید . ٔ�� مازال يل الوقت قلیل هنرضو �ىل املقاوالت، الس�ید الوز�ر

ما س�ٔقو�، لك �ام تنجیو �قشو القانون  الوز�ر ٔ�رجومك ٔ�ن تعوا ج�دا
املايل، حىت ال�ن غنبقاو �قشو القانون املايل لك �ام �زیدو و�ام نضوبلو 
و�ام نقصو، �اطیو� �س�تقرار الرضیيب �ش املس�مثر جيي یعرف راسو ها 
�الش غید�ل �الل مدة معینة، عرشة س�نني �لیو� وا�د �س�تقرار 

لرضائب ونوسعو الو�اء الرضیيب، وسعو الو�اء د�ل الرضیيب، جنمعو ا
الرضیيب �ش لكيش خيلص، رضوري اخلالص ��دمة وطنیة، و�يل 
الرشاكت خيدمو، ما ميك�ش هاذ العام ند�ر مرشوع والعام �اي جتي يل 

  .احلكومة وتد�ر يل رضائب ٕاضاف�ة ق�التين
ملادة ٕاذن اعطیو� �س�تقرار ولك �ام جنلسو هنا� ونبقاو زول هاذ ا

جر هاذ املادة، ولك �ام هذوك املس�مثر�ن یدهيم �ىل قلهبم �عباد هللا فاش 
�ادي خيرج هاذ اليش، واش�نو �ادي ند�رو يف هاذ اليش، معناه ما اكی�ش 
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  .�س�تقرار، ما اكی�ش �س�مترار الس�ید الوز�ر
ٔ�ما ٕاىل قلنا هذیك الصفقات العموم�ة، ؤ�كرب من �اهل البالد تیقول 

و الناس، راه الناس مازال ما خملصی�ش يف الصفقات العموم�ة ويف لمك �لص
املشاریع ا�يل جنزوها، راه مازال الناس ما خملصی�ش، وراه �ري حشمت 
نقول فالن وفالن وفالن، اك�ن ا�يل ختلصو واك�ن ا�يل مازال ما ختلصوش 
وجنبد دا� راين ت�شوف قدايم �س �ادي ميش�یو �ل��س وهام ت�سالو 

ما ترتمحهمش، ) LA CNSS(، غميش�یو �ل��س ٔ�ن ا�و� ت�ساهلم ��و�
الرضائب ما ترتمحهمش وهام ت�سالو ��و�، ٕایوا ٔ�ف�وين يف ٔ�مري، ٔ�ش 

  غند�رو لهاذ الناس �ادي نق�لومه؟ 
ال  - كنظن ٔ�ن الصفقات العموم�ة جيب ٕا�ادة النظر فهيا، وبعض الناس 

قاول ت�سال يش �ا�ة �اصو راه ما بغاوش حيشمو، ٔ�ي م -سام�م هللا 
  ٔ�مشن رحب بقى لو؟.. حيط شویة �اد

د�ل  9، �10نیا، التدا�الت، لك مرشوع ولك صفقة معوم�ة فهيا 
املتدا�لني لك املتد�لني، ولك وا�د �اصك خترج حىت حتط التنرب 
و�ریت هاذ التنرب ید�ل خلزینة ا�و� راه تید�ل جلیوب هذاك 

�ري الغش راه اح�ا راحبني ما �سلفوش، ٔ�� عند  املسؤولني، ٔ��ركة حناربو
الفریق �س�تقاليل یعطیك مناذج �ش جتر الفلوس بدون ما �زید �ىل 

عند� عند� الق�اطر د�ل أ�م�� ا�يل �اصها �ري شویة . الطبقة املتوسطة
د�ل التدابري ونعمرو خزینة ا�و� بدل لك ما حنتاجو الفلوس �رجعو 

  . وهنلكو اخلدمات �ج�عیة �لطبقة املتوسطة
ٕاذن هاذ الطبقة املتوسطة ا�يل اكنت م�نفس راه ما غتبقاش، كنظن 

نقولو راه ما بقا�ش م�وسطة من أ�رض �لسام،  - ال قدر هللا  -العام �اي 
هذا راه �ري مق�ول، الناس راها م�رضرة، الرشاكت م�رضرة ؤ�� اعطیتمك 

راجعة مراجعة ٔ�ش�نو �ادي �راجعو راه �ري مناذج، ٔ�ما ٕاىل د�لنا �یك امل
املیت راه و�ا نوخزوه راه ما ". ما جلرح مبیت ٕایالم" الس�ید مات،

  .غیعط�ش
ٕاذن الوضعیة تتطلب وا�د ا�هود، وا�د الیقظة، و�یف قلت � يف 

خناطب يف . ، خناطب ف�مك الوطنیة"وا�د ٔ�لف"البدایة التد�ل د�يل 
دیة، الوضع صعب، اخلريات عند� �اصنا حكوم�مك اليت متثلوهنا الیوم اجل

  .املعقول، املعقول ا�يل �اصنا
الیوم أ�رس كتبيك، الرشاكت كتبيك، التعلمي �یحترض، الص�ة ماتت، 

  .ٕاذن اعطیين يش قطاع ا�يل نعمتدو �لیه
هللا �رمحنا �لش�تا �ش �ىل أ�ٌقل وزارة الفال�ة تنعم شویة وتقول 

)voila (هذا �ريات من ريب.  
 جياز�مك خبري، الس�ید الوز�ر، ٔ�� غنعیا هنرض، ولكن غنقول لمك يف هللا

خ�ام التد�ل د�يل، تد�يل اكن �بعا من �رييت ومن �رية فریقي 
  .�س�تقاليل �عاديت

مل ٔ�رید ٔ�ن ٔ�خبسمك معلمك، مل ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ح�ط عزامئمك، بقدر ما �هبت يف 

ن قليب، ٔ�دعو لمك دوري الربملاين ٔ�نين ٔ�نتقد، ٔ�و�ه، ولكن تن�هي�ي م
التوف�ق، التوف�ق الك�ري، ندعو حلكوم�مك السداد والتو�ه ٕاىل الطریق 
الشعيب، الشعب �رید ٕاصال�ات ال تتطلب ٔ�ح�ا� ٕاال إالرادة، واش 

  اف�قدتو حىت إالرادة؟
ٕان ٔ�رید ٕاال ٕاصالح ما اس�تطعت : "س�ٔخمت بقول هللا س�ب�انه وتعاىل

  .صدق هللا العظمي" ٕالیه ٔ�ن�بوما توف�قي ٕاال �� �لیه تولكت و 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید رئ�س الفریق، وكذ� �ىل ٕا�رتامه �لوقت

  .اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س فریق العدا� والتمنیة ٔ�و من ینوب �لیه

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري
والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ�  �سم هللا الرحامن الرحمي

  .وحصبه ٔ�مجعني
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
 السادة املس�شارون احملرتمون،

، لنتقدم لمك 2019نغتمن يف البدایة فرصة م�اقشة مرشوع قانون مالیة 
بتعی��مك �ىل رٔ�س  الس�ید الوز�ر ��هتنئة �ىل الثقة امللك�ة اليت حظیمت هبا،

هذا القطاع الوزاري الهام وز�را لالق�صاد واملالیة، ممتنني لمك اكمل التوف�ق 
  .يف �اممك

كام نغتمنها فرصة �هتنئة فریق الر�اء البیضاوي ٔ�طرا والعبني وجامهريا 
ومعوم الشعب املغريب �ىل إالجناز القاري، ا�ي مت حتق�قه �لفوز �ٔ�س 

ق�ة، ويه فرصة ٔ�یضا �هتنئة ش�بابنا، ا��ن حققوا ٕاجنازات الكونفدرالیة إالفری 
قاریة ودولیة، سواء يف م�دان القراءة، ٔ�و احلساب ا�هين، ٔ�و �بتاكر، ٔ�و 

  .مسابقات جتوید القر�ٓن الكرمي، ٔ�و يف التظاهرات الر�ضیة
كام ال یفوتنا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هننئمك ومن �اللمك احلكومة، �ىل 

نقط، يف س�نة وا�دة يف مؤرش ممارسة أ�عامل  09د� لٕاجناز رحب بال
)Doing Business ( وهو ما 60ٕاىل الرتبة  69ح�ث انتقلنا من الرتبة ،

أ�وائل  50یقوي طموح�ا يف رحب رهان ولوج دا�رة �ق�صادات امخلسني 
، الهدف ا�ي سطرته احلكومة يف �ر�جمها احلكويم �2021املیا، يف ٔ�فق 
  . ٕا�ره التنص�ب الربملاينا�ي �لت �ىل

ٕان هذه إالجنازات ٕان دلت �ىل يشء، فٕامنا تدل، �ىل قدرتنا مكغاربة 
�ىل رحب الرهان، و�س�ت�ابة لاكفة الت�د�ت اليت توا�ه بالد�، ٕاذا 
�لصت النیات، وتوافقت إالرادات، واس�مثرت إالماك�ت املادیة وال�رشیة 

  .اليت �زخر هبا بالد�
�ىل ا�زتاز� �ملس�توى ا�ي بلغته ا�بلوماس�یة الرمسیة  كام نؤكد ٔ�یضا

مقاربة �جعة يف التعامل مع القضا� "اليت یقودها �ال� امل� �ع�د 
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�ر�كز �ىل العمل اجلاد وروح املسؤولیة "، ويه مقاربة "الكربى �لبالد
كام ٔ�كد �ىل " .دا�لیا، و�ىل الوضوح والطموح مكبادئ لس�یاس��ا اخلارج�ة

  .�لمسرية اخلرضاء 43 �اللته يف خطابه أ��ري مبناس�بة ا��رى ذ�
حوار م�ارش "ويف هذا إالطار، �مثن �الیا ا�عوة اليت ٔ�طلقها لف�ح 

ورصحي مع اجلزا�ر الشق�قة، من ٔ��ل جتاوز اخلالفات الظرف�ة واملوضوعیة، 
واقع التفرقة "وكذا لت�اوز " اليت تعیق تطور العالقات بني الب��ن

�شقاق دا�ل الفضاء املغاريب، يف تناقض صارخ و�ري معقول مع ما و�
جيمع شعوبنا من ٔ�وارص أ�خوة، وو�دة ا��ن وا�لغة، والتارخي واملصري 

و�متىن ٔ�ن تقابل هذه ا�عوة �حلمكة املطلوبة من ق�ل ٔ�شقائنا " .املشرتك
  .اجلزا�ریني

عدا� والتمنیة، ويف نفس الس�یاق ننوه �ملبادرة اليت اختذها حزب ال
��عوة ملد جسور التواصل واحلوار مع أ�حزاب الوطنیة اجلزا�ریة، �ٓملني 
ٔ�ن �رد ٔ�شقاؤ� �جلزا�ر �ىل التحیة مبثلها، من ٔ��ل �د ٔ�فضل ملنطق�نا 

  . وشعوهبا التواقة لبناء رصح �حتاد املغاريب
كام نعرب عن ا�زتاز� مبواص� حتق�ق مك�س�بات هامة، لصاحل ملف 
و�دتنا الرتابیة يف ٕاطار الوضوح يف املبادئ والثبات يف املرجعیات، كام 
�ددها �ال� امل� يف خطابه مبناس�بة ا��رى الثانیة وأ�ربعني �لمسرية 

ال ٔ�ي �ل لقضیة الصحراء، �ارج س�یادة "اخلرضاء واملمتث� ٔ�ساسا يف ٔ�نه 
الرفض القاطع ٔ�ي املغرب الاكم� �ىل حصرائه، وم�ادرة احلمك ا�ايت، مع 

  ".جتاوز، ٔ�و حماو� �لمس �حلقوق املرشو�ة �لمغرب، ومبصاحله العلیا
كام نؤكد �ىل رضورة �رتقاء ب�ٔداء ا�بلوماس�یة املوازیة، وال س�� 
الربملانیة مهنا اليت تتوفر �ىل ٕاماك�ت هائ� ميكن اس��رها، بتاكمل مع 

  .القضا� العاد� لوطننا ا�بلوماس�یة الرمسیة، يف ٕاطار ا�فاع عن
وقد ٔ��نت دبلوماس�یة جملس�نا املوقر بصفة �اصة، يف ا�ٓونة أ��رية 
�ىل قدرات معتربة يف �دد من امللفات الوطنیة املطرو�ة �ىل املس�توى 

  .ا�ويل
كام نذ�ر ٔ�یضا �لقضیة الفلسطی��ة، كقضیة حموریة �ل�س�بة لاكفة 

�ود دبلوماس�ی��ا لالضطالع �ٔ�دوار املغاربة، مما �س�تدعي مواص� وتعز�ز 
املطلوبة، ومطالبة املنتظم ا�ويل من ٔ��ل العمل �ىل متكني الشعب 
الفلسطیين من اسرت�اع حقوقه اكم�، يف دولته الفلسطی��ة و�امصهتا 
القدس الرشیف، والوقوف ٔ�مام الغطرسة الصهیونیة والعدوان الغامش �ىل 

غزة، مع ما یق�ضیه ذ� من تضامن ال ٕاخواننا يف الضفة الغربیة وقطاع 
مرشوط، وحماربة صارمة للك ٔ�شاكل التطبیع اليت جيمع الشعب املغريب 

  .�ىل رفضها، من ٔ�ي �ة اكنت و�ام اكنت ا�رائع من وراهئا
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�ز املسار �ىل مس�توى احلقوق واحلر�ت وٕاصالح م�ظومة العدا� وتعز 

  .ا�ميقراطي

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، نعرب عن ا�زتاز� 
�لتطور ا�ي حقق�ه بالد� �ىل مس�توى تعز�ز مجمو�ة من احلقوق 
واحلر�ت أ�ساس�یة، �اصة ما مت التنصیص �لیه يف دس�تور اململكة لس�نة 

�لضام�ت أ�ساس�یة  ، وا�ي یعترب حبق طفرة حق�ق�ة يف �رتقاء2011
  .ال�رتا�ا

كام �مثن القطع مع �دد من املامرسات و��هتااكت اجلس�مية اليت ار�ك�ت 
يف فرتات سابقة مؤملة من �رخي ب��، �وس�ی� من وسائل الضبط، من 

  .ق�یل �عتقال التعسفي ٔ�و الرسي و�خ�فاء القرسي والتعذیب املمهنج
به احلكومة يف هذا ا�ال، ح�ث و�مثن يف هذا إالطار، ما قامت 

نلمس ٕارادة صادقة وجمهودات ح�یثة لتعز�ز املنظومة احلقوق�ة ببالد�، ومهنا 
اع�د التخطیط �سرتاتیجي يف جمال ا�هنوض ��ميقراطیة وحقوق 
إال�سان، من �الل اع�د خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق 

رس�یخ مسلسل إالصالح الس�یايس، وم�ٔسسة إال�سان، واليت هتدف ٕاىل �
حقوق إال�سان، وتعز�ز دینام�ة الوعي احلقويق، وتدعمي املبادرات املسامهة 

  . يف ان��اق دميقراطیة �شار�یة
كام ندعو ٕاىل اس�ت�الص ا�روس من خمتلف حمطات �ح��اج 
�ج�عي اليت عرفهتا بالد� �الل املر�� أ��رية، �حلس�مية وجرادة 

ا�ورة، واكفة ٔ�شاكل التعبري امجلاعي اجلدیدة اليت جسدت مح� املقاطعة وز
منوذ�ا لها، وجتاوز املقار�ت القارصة وأ�خطاء اليت ار�ك�ت يف التعامل 
معها، والتعاطي اجلدي مع خمتلف مظاهر القلق ا�متعي اليت ٔ�حضت واقعا 

 .ال ميكن ٕا�اكره
ح��ا�ات والتظاهرات السلمیة، وال یفوتنا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه ٕاذا اكنت �

وس�ی� من وسائل التعبري املكفو� مجلیع املواطنني، واليت ی��غي التعامل معها 
حبمكة ومسؤولیة، ورضورة إالنصات لها واس��عاب املطالب وأ�س�باب 
اليت ٔ�دت ٕا�هيا، والتفا�ل إالجيايب معها، ٕاال ٔ�ننا، يف املقابل، �رفض لك 

ق�یل رفع شعارات متس بثوابت ورموز اململكة السلواكت املنحرفة من 
وإالساءة �لعمل الوطين ا�ي جيسد رمزا �لو�دة الوطنیة ولتضحیات جسام 
ودماء ز�یة طاهرة قد�ا �ٓالف الشهداء من ٔ�بناء الوطن دفا�ا عن اس�تقالل 

  .وو�دة واس�تقرار ؤ�من الوطن واملواطنني
لك�ة �لعفو �ىل بعض والبد ٔ�ن ننوه، هبذه املناس�بة، �اللتفاتة امل 

املعتقلني �ىل �لف�ة ٔ��داث احلس�مية، ومعتقيل السلف�ة اجلهادیة، واليت 
تعترب يف تقد�ر� ٕاشارة �مة �ىل امجلیع التقاطها، وی��غي ٔ�ن تتظافر اجلهود 
من ٔ��ل ٔ�ن �شلك خطوة تتلوها خطوات ٔ�خرى، لت�اوز لك مظاهر 

ليت شهدهتا بالد� �الل �ح�قان، وطي ملف التو�رات �ج�عیة، ا
  .املر�� أ��رية

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
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ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، �مثن، كذ�، إالجنازات الهامة اليت حققهتا 
عمیق بالد� يف جمال توفري �رسانة �رشیعیة �برية لت�ٔطري معلیة إالصالح ال 

والشامل ملنظومة العدا�، بدء �لقوانني التنظميیة الت�ٔس�س�یة، وقانون نقل 
سلطة وز�ر العدل ٕاىل الو�یل العام حملمكة النقض �عتباره رئ�سا �لنیابة 
العامة، والتنظمي القضايئ، مرورا �لعدید من املشاریع املتعلقة �لطب 

الت املتعلقة حبقوق املش��ه الرشعي، والقانون واملسطرة اجلنائیني، والتعدی
فهيم ٔ�ثناء احلراسة النظریة، �ملوازاة مع ا�هنوض بواقع احملامك وحتد�هثا، ورمقنة 
معامالهتا، والتبلیغ إاللكرتوين لٔ�حاكم، وتطو�ر معلیة التكو�ن ا�ٔاكدميي 
�رب ت�ٔهیل املعهد العايل �لقضاء، ومرشوع �امعة املهن القضائیة، و�ريها 

ت إالصالح�ة اليت نقدرها كام نقدر الظروف العسرية اليت من إالجراءا
  .ٔ��اطت هبا

لك�نا �س�ل بعض املالحظات املتعلقة ب��ف�ذ الس�یاسة اجلنائیة 
�عتبارها س�یاسة معوم�ة، ویفرتض ٔ�هنا س�یاسة حكوم�ة، وهو ما ذهبت 
ٕالیه نتاجئ احلوار الوطين حول ٕاصالح م�ظومة العدا� اليت قضت ب�ٔن 

جلنائیة تضعها احلكومة، وتبلغها عن طریق وز�ر العدل ٕاىل الو�یل الس�یاسة ا
العام حملمكة النقض، لكن ا�لس ا�س�توري ذهب ٕاىل القول ب�ٔن الس�یاسة 
اجلنائیة یضعها الربملان، من �الل ال�رشیعات اليت �س�هنا، وهو ما یعين ٔ�ن 

س�یاسة الربملان ح�� یضع ال�رشیع مببادرة من احلكومة، فٕانه یؤطر ال 
اجلنائیة، �لام ٔ�ن الس�یاسة اجلنائیة ل�ست فقط �رشیعات، وٕامنا يه ٔ�یضا 
توجهيات ومالءمات، وی��غي التعامل مع التخوفات املرشو�ة من 
�حنرافات اليت ميكن ٔ�ن تقع يف تزنیل هذه الس�یاسة اجلنائیة، �جلدیة 

ا�ي ی��غي ٔ�ن الالزمة واملطلوبة، و�عتبار �القهتا الوثیقة �ٔ�من القضايئ 
  .�س�شعره املواطنون ؤ�ن ال هتزت ثقهتم ف�ه

و�ىل س��ل املثال، نذ�ر ب�ٔن فریق�ا الربملاين نظم، �الل س�نة �رشیعیة 
سابقة، یوما دراس�یا بتعاون مع املنظمة ا�ولیة �لهجرة وحبضور الس�ید وز�ر 
العدل، حول مرشوع قانون �جتار يف ال�رش ق�ل املصادقة �لیه، واكنت 
املنظمة ا�ولیة �لهجرة يه اليت معلت والزالت تعمل �ىل حث ا�ول من 
ٔ��ل سن هذا القانون، ح�ث صادق الربملان املغريب بغرف�یه �ىل هذا 
القانون وفق فلسفة ج�ائیة معینة مرتبطة �لزتامات املغرب ا�ولیة حملاربة 

  .ٔ�طفالش�باكت الهجرة املنظمة وش�باكت ا��ارة العا�رة �لقارات وبیع ا
وميكن الرجوع ٕاىل توصیات هذا ا�لقاء ا�رايس، وكذا مداوالت جلنيت 
العدل وال�رشیع بغرفيت الربملان، اليت مل �كن م�صورا معها، وال حممتال ٔ�ن یمت 
�ك�یف مق�ضیات هذا القانون الحقا يف م�ابعات ال �القة لها ب�ٔهدافه 

ریك املتابعات القضائیة يف وفلسف�ه، كام نعترب ٔ�ن مما یعزز هذه التخوفات حت
ملفات مس�بوقة بصدق�ة البت والىت ميكن ٔ�ن تقود ٕاىل فقدان الثقة يف 

  .الفضاء
و�� ندعو ٕاىل ٕا�ادة ف�ح نقاش مسؤول بني الربملان والسلطة 
القضائیة و�از النیابة العامة يف ٕاطار التعاون ا�ي ی��غي ٔ�ن �سود بني 

 من ش�ٔهنا ٔ�ن متس �لتزنیل السلمي السلطات، لت�اوز لك �خ�الالت اليت
  .�لس�یاسة اجلنائیة وتوفري أ�من القضايئ �لمتقاضني

و�لینا ٔ�ن نتذ�ر يف هذا إالطار ا�رس املس�تفاد من جتربة هیئة 
إالنصاف واملصاحلة، �ني اكن القضاء رهینة ٔ�مام املعطیات اليت ت�سط 

ن �كون � ٔ�مامه من طرف النیابة العامة والرشطة القضائیة دون �ٔ 
ٕاماكنیات التحقق من حصهتا، وهو ما جع� م�ورطا يف ٕاضفاء الرشعیة �ىل 
العدید من ��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان، ق�ل ٔ�ن یظهر ب�ٔن العدید 
من حضا� س�نوات امجلر والرصاص اكنوا حضا� لالعتقال التعسفي 

  .و�خ�فاء القرسي مبوجب ٔ�حاكم قضائیة ظاملة
س�بة م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل و�لم�لس كام اكنت م�ا

أ��ىل �لسلطة القضائیة وملزيانیة رئاسة النیابة العامة فرصة لفریق�ا لیعید 
الت�ٔ�ید �ىل مجمو�ة من املالحظات و�ىل رٔ�سها ٔ�مهیة حضور لك من 
الرئ�س املنتدب �لم�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئ�س النیابة العامة ٕاىل 

ملان، ٔ�ننا نعتقد ب�ٔن إالصالح الزال يف بدایته وهو ما یتطلب احلوار الرب 
دا�ل املؤسسات وإالنصات املتبادل بني السلطتني ال�رشیعیة والقضائیة مع 
احلرص الاكمل �ىل اس�تقاللیة لك مهنام يف ٕاطار فصل السلط وتعاوهنا 

 .و�اكملها كام نص �ىل ذ� دس�تور اململكة
ى �ىل ٔ�ن تعمیق اخلیار ا�ميقراطي، كثابت كام نؤكد من �ة ٔ�خر 

دس�توري، لبالد� یتطلب تقویة ٔ�داء املؤسسات، وحتصني اس�تقاللیة 
القرار احلزيب، وتعز�ز الثقة يف العمل الس�یايس واحلزيب من �الل ٕا�ادة 
ت�ٔس�س الس�یاسة �ىل قا�دة ٔ�حزاب حق�ق�ة وتنافس س�یايس و�ر�جمي 

ا�متع، واحلفاظ �ىل ح�اد إالدارة  یعكس التنوع والتعدد املوجود يف
واس�تقاللیة القضاء، مبا یفيض ٕاىل ٕافراز مؤسسات م�تخبة قویة �متتع فهيا 
أ��لبیة �لرشعیة ا�متثیلیة اليت تؤهلها لتزنیل اخ�یاراهتا التعاقدیة مع ا�متع، 
وحتظى فهيا املعارضة بوضع قوي، �س�متد صالبته من اس�تقاللیة القرار، 

اخلیارات، يف ا�رتام �م ملنطق اخ�الف وا�س�ام املواقع اليت  ومن تبا�ن
  .یفرتض ٔ�ن تمت ح�ازهتا وفق م�دٔ� التنافس التعددي الرشیف والزنیه

كام نؤكد �ىل ٔ�مهیة �ن��اه للك احملاوالت واملامرسات اليت �س�هتدف 
�لتفاف �ىل اخلطوات وإالصال�ات الكربى اليت عرفهتا بالد� �الل 

، 2011أ��رية بدء �ملضامني املتقدمة اليت تضمهنا دس�تور  الس�نوات
مرورا �ملك�س�بات يف جمال احلقوق واحلر�ت، وتطو�ر املسار ا�ميقراطي 
ببالد�، وتعز�ز السمل �ج�عي، �عتبار ذ� لكه من عوامل احملافظة �ىل 

صادي، و�دة وم�انة اجلهبة ا�ا�لیة و�سب رها�ت التمنیة وإالقالع �ق�
  .وجماهبة م�اورات اخلصوم ؤ��داء الوطن

و�س�تحرض يف هذا إالطار ما حث �لیه �ال� امل� يف اخلطاب ا�ي 
ٔ�لقاه ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربملان مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة 

يف "ال�رشیعیة الثالثة من الوالیة ال�رشیعیة العارشة ا�ي اعترب ف�ه ٔ�ننا 
تق�يض التعبئة الشام�، " روح املسؤولیة والعمل اجلاد" مر�� شعارها
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والعمل امجلاعي، وق�ام لك وا�د بدوره اكمال، يف ظل ا�رتام الق�ا�ات 
يف أ��لبیة واملعارضة، یتحملون ... الربملانیني، "و�خ�الفات مؤكدا ٔ�ن 

مسؤولیة ثق�� ون���، يف املسامهة يف دینام�ة إالصالح، اليت تعرفها 
  ."د�بال

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  :�ىل مس�توى الس�یاق �ق�صادي ملرشوع قانون املالیة

ال ميكن قراءة الس�یاق �ق�صادي الوطين ٕاال يف س�یاق حمیطه، 
خصوصا عند رشاكئه �ق�صادیني، ويف هذا الصدد �س�ل املؤرشات 

  :ةالتالی
 3 7,مع توقع منو ب�س�بة 2018س�نة  %73,ا�منو �ق�صادي العاملي 

 :2019س�نة %

 ؛2019س�نة %91,مقابل  8201س�نة  %2 م�طقة الیورو -

 ؛�2019رمس س�نة % 1 6,و 2018س�نة % 61,فر�سا  -

  .2019س�نة  %22,مقابل  2018س�نة % 72,ٕاس�بانیا  -
ى املتوسط، وتبقى هذه التوقعات حماطة �لعدید من ا�اطر �ىل املد

خصوصا ت� املرتبطة �لز�دة املتوقعة يف ٔ�سعار الغاز والبرتول واملواد 
أ�ولیة ومعدالت الفائدة، يف س�یاق �زاید املامرسات امحلائیة، والتو�رات 
الت�اریة خصوصا بني ا�ول الكربى، �شلك هيدد انتعاش �ق�صاد العاملي 

 .الوطين ویلقي بظالل ت�ٔثرياته �ىل الوضع �ق�صادي
وعند احلدیث عن �ق�صاد الوطين، فٕاننا عندما نقارن مؤرشاته 

، �س�ل �لك 2018مع نفس الفرتة لس�نة  �2017لفصل أ�ول لس�نة 
  : ٕاجيابیة ما یيل

،  3,3%حتسن طف�ف �لناجت ا�ا�يل اخلام �ري الفال�، ب�س�بة -
�الل نفس الفرتة من  2,5% عوض �2018الل الفصل أ�ول من س�نة 

 . 2017 س�نة
ملیار درمه �الل امخلسة  2,4ارتفاع �س�يب �لقروض البنك�ة ب  -

 ؛2018ٔ�شهر أ�وىل لس�نة 
 ؛ 2,4%اس�تقرار التضخم يف مس�تو�ت مق�و� ب�س�بة -
وكذا حتویالت املغاربة  15,5%ارتفاع �ائدات الس�یا�ة ب�س�بة  -

 ؛ 8,5%املقميني �خلارج �ز�دة �س�بة 
ة �لمغرب �ىل اخلصوص قطا�ات ارتفاع م�حى صادرات املهن العاملی -

 ؛19,1%والس�یارات ب  23,9%الطا�رات ب 
�سجیل تطور اجيايب لٕالصدارات �رمس نفقات �س��ر ارتفع �ز�دة  -
 .ملیار درمه 1,7

وٕاذا اكنت املؤرشات املس�� ٔ��اله، تبعث يف معو�ا �ىل �رتیاح، 

ت حتد من تنافس�یة ٕاال ٔ�نه البد من احلذر من خمتلف إال�راهات، اليت الزال
  .�ق�صاد الوطين وتؤ�ر �ىل معدالت منوه

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

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  �ىل مس�توى أ�ولویة �ج�عیة ملرشوع قانون املالیة

ورمغ إال�راهات املرتبطة �ملوارد املالیة ملرشوع قانون املالیة فٕاننا، يف 
دا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، نعرب عن فریق الع

تقد�ر� العايل �لحكومة بت��هيا لٔ�ولویة �ج�عیة يف مرشوع قانون املالیة، 
تعز�ز التمنیة  يف ٕاطار تزنیل �ر�جمها احلكويم، ا�ي تضمن من بني ٔ�ولو�ته

ة اليت �رمجت ٕاىل هذه أ�ولوی �ج�عیة وال�سك �ج�عي وا�ايل،
ٕاجراءات �ري مس�بوقة يف مرشوع قانون املالیة ا�ي بني ٔ�یدینا، وهو ما 
نعتربه تزنیال �لحكومة اللزتاماهتا �ىل مس�توى القطا�ات �ج�عیة من 

  .تعلمي وحصة و�شغیل و�ريها
كام نعترب ٔ�ن الرتكزي �ىل هذه أ�ولویة یندرج يف ٕاطار إالنصات لنبض 
ا�متع ومس�تلزمات التفا�ل إالجيايب مع ٕاشاراته، و�س�ت�ابة �ل�اج�ات 
�ج�عیة املل�ة لرشاحئ اج�عیة واسعة من ٔ��ل ٕا�ادة أ�مل والثقة 

ق�ق املزید و�طمئنان ٕاىل ا�متع، وحفظ �رامة املواطنني، والعمل �ىل حت 
  .من العدا� �ج�عیة وا�الیة

وهنا ال ميكن ٕاال ٔ�ن �س�ل ٕ�جيابیة ٕاجناز العدید من الربامج وأ�وراش 
�ج�عیة اليت �س�هتدف الف�ات �ج�عیة يف وضعیة هشاشة وتنوع 
الربامج اليت �س�هتدف ال�ساء املهمالت وأ�طفال الیتاىم ٔ�و يف وضعیة 

س�نني وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة والطلبة وأ�طفال صعبة وأ�ش�اص امل 
املمتدرسني ٔ�بناء ٔ�رس فقرية ٔ�و هشة، بغض النظر عن تق�مي هذه الربامج 

  .واملالحظات اليت ميكن �سجیلها حول الرؤیة الناظمة لها
كام �مثن تو�ه مرشوع قانون املالیة احلايل بتعز�ز هذه الربامج ورفع 

ملوازاة مع ��ك�اب �ىل معاجلة �خ�الالت �ع�دات املرصودة لها �
املرتبطة بتزنیل هذه الربامج �ج�عیة والتقائ�هتا و�اكملها وتق�مي ومراجعة 

  .�ام م�ظومة ا�مع �ج�عي �شلك
ٔ�ما �خ�الالت اليت تعاين مهنا م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، فل�ست 

ض يف هذا القطاع ولیدة الیوم وال ميكن املزایدة �ىل بعضنا البع
�سرتاتیجي الهام، وحنن ما زلنا ن�سائل عن مصري �ع�دات املالیة الغري 
املس�بوقة اليت رصدت �لرب�مج �س�تع�ايل �لهنوض بقطاع الرتبیة 

  .والتكو�ن
من % 7كام �مثن �ملناس�بة التو�ه احلكويم القايض بتفعیل �س�بة 

من ذوي إال�اقة وختصیصها  املناصب العموم�ة حلاميل الشهادات العلیا
  .مببار�ت �اصة

 وخبصوص احلوار �ج�عي، ندعو احلكومة وخمتلف الفرقاء
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�ج�عیني ٕاىل مواص� اجلهود من ٔ��ل التوصل ٕاىل صیغة توافق�ة 
�س�تجیب لطمو�ات ومطالب الشغی� من �ة، و�راعي إال�راهات املالیة 

ت�ٔ�ید� �ىل ٔ�مهیة العمل  املطرو�ة من ق�ل احلكومة من �ة ٔ�خرى، مع
�ىل ٔ�ن �شمل احلوار القطاع اخلاص مبا �سهم يف الرفع من القدرة الرشائیة 
لرشاحئ واسعة من املواطنني، و�سهم يف تعز�ز �س�تقرار الرضروري 

  .لتطور وازدهار �ق�صاد الوطين
كام نؤكد �ىل ٔ�مهیة ال�رسیع �ع�د النصوص ال�رشیعیة املرتبطة ب��ظمي 

عمل النقايب والس�� ما یتعلق �لقانون التنظميي لٕالرضاب وقانون ال
  .النقا�ت

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
  :�ىل مس�توى دمع �س��ر واملقاو�

�الوة �ىل إالجراءات املهمة املنصوص �لهيا �رمس مرشوع قانون املالیة 
خ ، �مثن جمهودات احلكومة يف جمال حتفزي �س��ر وحتسني م�ا2019

  .أ�عامل ودمع املقاو�
ٕاال ٔ�ننا نلفت �ن��اه ٕاىل بعض مواطن اخللل �ىل مس�توى �ق�صاد 
الوطين، اليت الزالت تعیق الرصید املتاح من ا�منو، وكذا تدعمي عنرص الثقة 
يف �ق�صاد الوطين والرفع من القدرات التنافس�یة �لمقاوالت املغربیة، 

 :واليت حتتاج �لمعاجلة، ومهنا
ادة النظر يف أ�نظمة �ق�صادیة امجلر�یة، لت�سريها �ٓلیة �مع ٕا� -

�س��ر و�سهیل العرض التصد�ري لبالد� حىت ميكن ٔ�ن تؤدي 
دورها �رافعة ٔ�ساس�یة لٕالقالع �ق�صادي والصناعي بغرض �منیة 

 القطا�ات املنت�ة املو�ة �لتصد�ر؛
املهیلك، لالنتقال رضورة اع�د ٕاجراءات حمفزة لفائدة القطاع �ري  -

ٕاىل القطاع املهیلك، �عتباره یفوت فرصا �مة �منو الناجت ا�ا�يل 
 اخلام لبالد�؛ 

رضورة معاجلة ضعف مردودیة العقار العمويم املعب�ٔ لالس��ر �ىل  -
 مس�توى �لق م�اصب الشغل؛

العمل �ىل �كر�س العدا� ا�الیة يف جمال �س��ر العمويم وفق  -
 یة �راعي تدارك اخلصاص يف هذا الباب؛ضوابط موضوع 

رمقنة املساطر و�زع الصفة املادیة عن املساطر املتعلقة بدراسة  -
ملفات �س��ر، مع تقدمي �دمات ا�مع واملوا�بة �لمقاوالت 

  .الصغرى واملتوسطة بصفة �اصة
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

  .�ىل مس�توى تزنیل ورش اجلهویة املتقدمة
ة اليت تلعهبا اجلهویة املتقدمة �ورش �روم ٕا�ادة هیلكة ال ختفى أ�مهی

�ىل اعتبار ٔ�ن ا�ال . ب��ة ا�و�، يف بلورة وتزنیل ا�منوذج التمنوي اجلدید
  .الرتايب هو ا�ال أ��سب لتحق�ق التمنیة

و�مثن، يف هذا إالطار، اس�تكامل ٕاخراج مجیع النصوص التطبیق�ة 

ظميیة املتعلقة �ىل التوايل، �جلهات والعامالت املنصوص �لهيا يف القوانني التن 

  .وأ�قالمي و�مجلا�ات
وندعو، يف ٕاطار تعز�ز املوارد املالیة �لجام�ات الرتابیة، ٕاىل إالرساع 
ٕ�صالح النظام اجلبايئ احمليل �رافعة لتمنیة ملواردها ا�اتیة مع ضامن 

  .��س�ام والت�ا�س
دات مالیة من مزيانیة بعض كام �س�تغرب الس�ید الوز�ر، جحز اع�

امجلا�ات يف ٕاطار تنف�ذ بعض أ�حاكم القضائیة �ك�ف�ة �ربك تواز�هتا املالیة 
  .وتؤ�ر �ىل قدرهتا �ىل الوفاء �لزتاماهتا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س الفریق احلريك ٔ�و من ینوب عنه

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
 الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� �سم هللا

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم 

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

�رشفين �ایة الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا 
وا�ي حيدد  2019نون املايل لس�نة املوقر، لعرض م�ظور� ملرشوع القا

  .معامل الس�یاسة �ق�صادیة و�ج�عیة �لمر�� املق��
وامسحوا يل، حرضات الس�یدات والسادة، ٔ�ن ٔ��دد يف البدایة، الت�ٔ�ید 
�ىل ٔ�ن قراءتنا لهذا املرشوع احلیوي والهام، تت�ٔسس �ىل مرجعیة حزب 

س�نة  60شلك �ىل مدى  احلركة الشعبیة القادم من املغرب العمیق، حزب
وال �زال عنوا� �لتعددیة الس�یاس�یة وا�لغویة والثقاف�ة، وقلعة وطنیة 
صادقة، م�اهضة �ىل ا�وام لصناع الف�نة والتطرف، واملرتبصني رشا ب�ٔمن 
واس�تقرار ب� عظمي من جحم املغرب، یعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن �سري، 

  .لسادس نرصه هللا ؤ�یدهبق�ادة حكمية لصاحب اجلال� امل� محمد ا
حركتنا، حرضات الس�یدات والسادة، رمز �لتوازن والوفاء �اللزتامات، 
مل نتعمل یوما ٔ�ن نضع ر�ال هنا ور�ال هناك، حركة تضع املغرب فوق 
احلزب، وتنارص احلق ومصل�ة الوطن واملواطنني بعیدا عن املواقع، 

املرجعیات اليت  و�صطفاف املبين �ىل احلسا�ت الضیقة، وتلمك يه
تؤطر معلنا مككون من مكو�ت أ��لبیة احلكوم�ة والربملانیة وما بدلنا 

  .تبدیال
هكذا كنا، وهكذا س�نظل، حر�یات وحر�یون من ٔ��ل الوطن، من 
ٔ��ل مغرب املؤسسات، مغرب �نصاف ا�ايل، والعدا� �ج�عیة، 

 �لتنوع يف مغرب �ربط احلق �لواجب، مغرب یتلكم لك ا�لغات ویعزت
الو�دة، مغرب یقرن حقوق إال�سان حبقوق ا�متع وفوقهام حقوق الوطن، 
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مغرب یوفر الع�ش الكرمي لاكفة ٔ�بنائه يف اجلبال والقرى كام يف املدن 
مغرب ملغاربة یقدرون رموز البالد ومؤسساته، صامدون كدامئ . وهوامشها

رب یتقامس ف�ه امجلیع عهدمه لصیانة و�دته وتالمحه ورفعته بني أ�مم، مغ
  .�ريات البالد بعدا� وٕانصاف

معركتنا الس�ید الرئ�س، الیوم كام أ�مس هو ٔ�ن نعمل مجیعا الس�تعادة 
جرس الثقة بني املواطن وبني املؤسسات، ؤ�ن نعزز مصداق�هتا، ومد�ل 
ذ� حرضات الس�یدات والسادة، لن یمت ٕاال �س�تعادة الس�یاسة لقميهتا، 

ات هلموم وتطلعات املواطنات واملواطنني، ومن �الل �رب القرب و�نص
تقویة وجتدید ٔ�دوار الوسائط ويف صدارهتا أ�حزاب الس�یاس�یة والنقا�ت، 
وما یت�ٔسس �لهيا من وسائط دس�توریة اكحلكومة والربملان، و�لق التاكمل 
 بني �ٓلیات ا�ميقراطیة ا�متثیلیة وا�ميقراطیة ال�شار�یة، حىت ال نرتك املواطن

فر�سة �لبناء الس�یايس العشوايئ، ولقوى شعبویة تع�ش يف معق ا�متع، 
قلناها ونعیدها، . �زرع الی�ٔس والتطرف، وتؤطر ضد مصل�ة ا�متع والوطن

الس�ید الرئ�س، حنن مس�تعدون ٔ�ن منوت من ٔ��ل الوطن، ولكن لن 
  .�رىض ولن نق�ل ٔ�بدا ٔ�ن ميوت الوطن من ٔ��لنا وال من ٔ��ل �ري�

  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا
  السادة الوزراء،

ٕاذ نؤسس مدا�لتنا هبذا املد�ل الرضوري، فٔ�ننا واعون ٔ�ن القانون 
املايل ل�س جمرد �دول ر�يض �لرضب والقسمة، وال لو�ة ٔ�رقام توزع بني 
القطا�ات، بل هو حمك حق�قي لرمس الس�یاسة العموم�ة، وحتدید 

لس�یاسة �ق�صادیة احملددة �خ�یارات ا�متعیة الكربى، ووضع قوا�د � 
  .�لتواز�ت �ج�عیة، وحتدید مؤرشات تلزم مس�تق�ل الوطن

وهنا حيرض دور� الرقايب مكؤسسة �رشیعیة، ل�سائل الوقع الس�یايس 
و�ق�صادي و�ج�عي والثقايف لهذه املؤرشات و�خ�یارات اجلبائیة 

مبالحظات مهنجیة، والقطاعیة، وهو ما جيعلنا الیوم كفریق حريك نتقدم 
  :�متىن ٔ�ن ت�ٔ�ذوها الس�ید الوز�ر بعني �عتبار

نتطلع ٕاىل مراجعة طریقة م�اقشة القانوين املايل ال من ح�ث : ٔ�وال
الزمن وال من ح�ث الك�ف�ة، فال یعقل ٔ�ن نناقش قانو� هبذا احلجم من 
أ�مهیة يف مدة ال تتعدى عرشون یوما، حتت الضغط ودون معطیات، مما 

جب يف نظر� ٕارشاك الربملان �شلك فعال يف حتضري املزيانیة �شلك �س�تو 
ق�يل ق�ل هنایة دورة یولیوز، وجعل دورة ٔ�كتو�ر م�اس�بة �لمناقشة 

  .التفصیلیة والتعدیل والتجوید، ا�رتاما ل�ٓ�ال املنصوص �لهيا يف ا�س�تور
نتطلع ٕاىل ٕا�ادة النظر يف ب��ة وصیغة املرشوع املعروض �ىل : �نیا

لربملان من �الل تقدمي مزيانیة تعرض املؤرشات والنتاجئ، وإالصال�ات ا
اجلبائیة �شلك واحض ودق�ق، مزيانیة تقوم �ىل جرد دق�ق ومفصل �لمشاریع 
حسب ا�ال، ومدة إالجناز وإالع�دات ا�صصة لها، �اصة وحنن يف 
جملس املس�شار�ن نتوا�د يف مؤسسة ٔ�راد لها املرشع ا�س�توري، ٔ�ن 
  .�كون �رملا� �لجهات وامجلا�ات الرتابیة أ�خرى، و�لمنظامت املهنیة والنقابیة

نتطلع كذ� الس�ید الوز�ر احملرتم ٕاىل تطو�ر نقاش املزيانیات : �لثا
القطاعیة يف ا�لجن ا�امئة، ح�ث ال �دوى يف نقاش روت�ين، دون السامح 

يت لها انعاكس م�ارش �ىل �لربملان بتقدمي تعدیالت يف املزيانیات القطاعیة ال
املواطن وا�ال، واليت حتدد املشاریع وأ�وراش املربجمة، دون اس�تحضار 
رٔ�ي املرشع، وال حقه يف التعدیل ويف التوج�ه املنصف لالس��رات 

  .العموم�ة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ق�ل اخلوض يف تفاصیل هذا املرشوع، البد من اس�تعراض الس�یاق 
وطين الراهن والوضع العام يف ب��، املؤطر لهذه ا�لحظة ا�س�توریة العام ال

  .اليت نناقش فهيا هذا املرشوع احلیوي والهام
عرف املغرب �الل الس�نة اليت س�نودعها ٔ��دا� ووقائع ٔ�ججت : ٔ�وال

الوضع �ج�عي ؤ�نذرت ب�ٔزمة اج�عیة يف أ�فق، وازدادت �دة 
الضعف املس�ل يف الت�اوب والتفا�ل �ح��ا�ات و�ح�قا�ت ن���ة 

مع ٕانتظارات وتطلعات املواطنني، خصوصا يف جماالت التعلمي، والص�ة، 
وال�شغیل، والسكن، ن���ة �رامك إالشاكلیات لعقود �لت، وحمدودیة 
البدائل واحللول املقرت�ة، مؤكد�ن دامئا ٔ�ننا مع احلق يف �ح��اج السلمي، 

�رموز الوطن، فهو ٔ�مر �شجبه وندعو  لكن ٔ�ن �س�تغل هذا احلق �لمس
�لتصدي � �لك حزم، مؤم�ني دوما ٔ�ن ٕابزتاز الوطن �ام اكنت ا�وافع 

  . واملربرات خط ٔ�محر
ٕان احلمكة واملسؤولیة تق�يض ف�ح حوار وطين هادف مع مجیع : �نیا

القوى والتنظ�ت الفا�� يف ا�متع، من ٔ��ل نقاش مسؤول وهادف لتفادي 
�ات واحنرافات اج�عیة �ري م�حمك يف عواقهبا، مما �س�تلزم �دوث تصد

العمل �ىل م�ٔسسة احلوار �ج�عي، وإالرتقاء به ٕاىل حوار جممتعي یدمج 
لك احلساس�یات والف�ات دا�ل ا�متع، واليت تؤطر نفسها �ارج وسائط 

خ الت�ٔطري التقلیدیة، وذ� تعز�زا �لسمل �ج�عي املمزي لبالد�، يف م�ا
  .�وي ودويل مطبوع �لتو�ر والرصا�ات �ج�عیة والطائف�ة والعقائدیة

ٕاننا يف الفریق احلريك نناقش هذا املرشوع الیوم، يف وقت جيب : �لثا
ٔ�ن نعرتف ف�ه بوجود تفاو�ت وفوارق جمالیة واج�عیة يف ظل الت�ٔس�س 

ال التمنیة جلهویة م�قدمة، وهو ما یتطلب جعل اجلهات فا�� ورائدة يف جم
  .املس�تدامة
جيب ٔ�ن نعرتف ٔ�ن ا�منوذج التمنوي احلايل فشل يف إال�ابة �ىل : رابعا

خمتلف إالشاكالت ا�متعیة، �ا البد من التفكري يف بلورة منوذج �منوي 
�دید، ويف هذا إالطار یبقى ٔ�ملنا �بري ٔ�ن متكن خمتلف املساهامت، وفق 

وي شامل حيصن املك�س�بات ویصحح مقاربة �شار�یة، يف بلورة منوذج �من
  .إالخ�الالت
نؤكد هبذه املناس�بة ٔ�ن املغرب اخنرط والزال يف س�یاسة ٕاجناز : �امسا

أ�وراش واملشاریع الكربى واليت بدٔ�� نقطف مثارها، ويف هذا إالطار ننوه 
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مبا حققه وحيققه خمطط املغرب أ�خرض، وخمطط إالقالع الصناعي و�ريها، 
مي موضوعي �تلف ا�ططات القطاعیة الكربى قصد م�طلعني ٕاىل تق�

الوقوف �ىل النواقص وٕا�راهات إالجناز، والتفكري ف� بعد هذه ا�ططات، 
ويف صدارهتا ما بعد خمطط املغرب أ�خرض، ا�ي نتطلع ٕاىل دمع وتعز�ز 

  .د�ام�ه املو�ة �لفال�ني الصغار
  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر،

�زتاز مضامني اخلطب امللك�ة السام�ة أ��رية، اليت �س�ل �لك خفر وا
قدمت �شخیصا واحض املعامل �لوضعیة �ج�عیة و�ق�صادیة لب�� 
ؤ�عطت بدائل و�لول، �اصة ما یتعلق مبعض� ال�شغیل وٕادماج الش�باب، 
�ا ندعو احلكومة ومجیع املؤسسات والهیئات هبذه املناس�بة ٕاىل التفا�ل 

  .اختاذ التدابري املرتتبة عهنا معها ٕاجيا�، و 
  الس�ید الرئ�س،

ال �سعنا يف الفریق احلريك، ٕاال ٔ�ن جندد ا�زتاز� وخفر� �لن�ا�ات 
ا�بلوماس�یة لبالد� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا يف خمتلف احملافل إالفریق�ة وا�ولیة، اكن �ٓخرها 

جلاللته رفقة زعامء ا�ول العظمى يف اح�فاالت ا��رى املشاركة النوعیة 
املائویة لوقف احلرب العاملیة أ�وىل ببار�س، كام �ش�ید �النتصار ا�ي 
حققه املغرب مؤخرا �ىل ٕا�ر تصویت الربملان أ�ورويب �ىل االتفاق�ة 
الفالح�ة املربمة مع بالد�، ويه رضبة ٔ�خرى موجعة ٔ��داء و�دتنا 

  .الرتابیة
بد كذ� من التنویه ��هود ا�یبلومايس الرمسي واملوازي املبذول ال

��فاع عن و�دتنا الرتابیة الراخسة �لبیعة والتارخي والطبیعة، مؤكد�ن يف 
هذا إالطار �ىل ٔ�ن املقرتح املغريب ٕ�قامة حمك ذايت يف أ�قالمي اجلنوبیة 

والرتاب، هو احلل  �لمملكة حتت الس�یادة املغربیة، ويف ٕاطار و�دة الوطن
أ�و�د والوح�د حلل هذا الزناع املف�عل، دا�ني اجلارة اجلزا�ر ٕاىل املسامهة 
إالجيابیة يف هذا احلل، والت�اوب مع املبادرة املغربیة اليت ٔ�طلقها �ال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا يف خطابه السايم مبناس�بة ذ�رى املسرية 

�دي وهادف، �هن�ي �رودة العالقات  اخلرضاء، ح�ث د�ا ٕاىل ف�ح حوار
  .بني �ار�ن شق�قني جتمعهام ا�لغة والعق�دة والطبیعة والتارخي

بنفس الفخر و��زتاز �س�ل، الس�ید الرئ�س، ا�ور الطالئعي جلال� 
امل� بصف�ه رئ�سا �لجنة القدس، ومواقف اململكة الراخسة يف ا�فاع عن 

مة دولته املس�تق� و�امصهتا القدس احلق املرشوع �لشعب الفلسطیين يف ٕاقا
  .الرشیف

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ٕاننا يف الفریق احلريك، وحنن �ىل مسافة ما یقرب من ٔ�ربع س�نوات من 
إالطالق الفعيل لورش اجلهویة املوسعة، الزلنا نتطلع ون��ظر التوزیع 

لتوازن بني املنصف لٕالس��ر العمويم جمالیا واج�عیا، بغیة حتق�ق هدف ا
اجلهات، وكذ� التوازن بني ٔ�قالمي نفس اجلهة، مس�تحرض�ن ما تعرفه 
مرا�ل الت�ٔس�س من تعرثات، خصوصا وحنن ٔ�مام ورش هيدف ٕاىل تطو�ر 
ب��ة ا�و� وا�متع وٕا�ادة هیلكة �ٓلیات التمنیة وٕا�ادة توزیعها بني املركز 

  .واجلهات
بتفعیل م�ثاق الال�ركزي  ويف هذا الس�یاق، ندعو احلكومة ٕاىل التعجیل

إالداري، بغیة حتدید اخ�صاصات املصاحل إالداریة حملیا و�و�، وتنظمي 
�القاهتا �ملسؤولني املنتخبني وإالدارة الرتابیة، �ٓلیات فا�� يف جمال التمنیة 
اجلهویة واحمللیة، كام نؤكد �ىل رضورة متكني الفا�ل اجلهوي واحمليل من 

یة لیتفا�ل مع ا�ینام�ة إالج�عیة وإالق�صادیة اليت �ٓلیات قانونیة وتنظمي 
  .تعرفها اجلهات

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا ٕاذ ننوه مبجهودات وزارة ا�ا�لیة يف موا�بة دینام�ة امجلا�ات 
الرتابیة، ويف ٕاخراج مجمل النصوص التطبیق�ة �لقوانني التنظميیة املتعلقة هبا، 

�ىل رضورة مراجعة معایري توزیع فٕاننا نؤكد كام ٔ�كد� مرارا و�كرارا 
املزيانیات �ىل اجلهات، ٕاذ نقرتح يف هذا إالطار اع�د معایري التمنیة ال�رشیة 
ومؤرشات اخلصاص التمنوي، بغیة الرفع من جحم التمنیة �جلهات املترضرة 

  .اليت مل �س�تفد من فرص التمنیة م�د عقود
د إالع�دات الالزمة ويف نفس إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل التعجیل �رص

لصندوق التضامن بني اجلهات وال�ت�ٔهیل إالج�عي، دون ٕاغفال الت�س�یق 
والتاكمل مع صندوق �منیة املناطق القرویة واجلبلیة �ٓلیتني یتوخ�ان احلد 

  .من الفوارق ا�الیة و�ج�عیة
وانطالقا من �ون �منیة العامل القروي ظلت دامئا يف صلب �رامج 

ت احلركة الشعبیة، نقرتح وضع خمطط لتمنیة هذا الوسط املهم واه�ما
  .مكصدر �لرثوة الوطنیة ؤ�ساسا لالس�تقرار

ويف هذا إالطار، نلمتس من احلكومة العمل �ىل ٕاخراج قانون اجلبل 
ٕاىل �زي الوجود، وهو مطلب �لحركة الشعبیة م�د عقود ٕاكطار لتمنیة 

  .ویالت ا�هتم�ش وإالقصاءاملناطق القرویة واجلبلیة اليت �انت من 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

اعتبارا لكون التمنیة �ق�صادیة يه العمود الفقري واخلیط الناظم 
�لس�یاسات العموم�ة، فٕان املعطیات وأ�رقام واملؤرشات الواردة يف 
املرشوع �س�توقف�ا لطرح ٔ�كرث من �المة اس�تفهام حول �ر�یبة املزيانیة، اليت 

م �حملدودیة �ىل مس�توى املداخ�ل واملوارد، �اصة بعد �راجع ٔ�حضت ت�س
املداخ�ل �س�ت��ائیة، وضعف مردودیة التدبري املفوض، وكذ� الرتاجع 
املتواصل لعائدات حقوق امجلرك الناجت عن اخ�الل مزيان الواردات 
والصادرات، و�لتايل فٕان البحث عن مداخ�ل �دیدة یعترب ٔ�مرا رضور� 

  .وحمتیا
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يف نفس الس�یاق نؤكد من �دید �ىل رضورة تدبري ٔ�م�ل مللف و
املدیونیة اخلارج�ة، ا�ي �شلك ضغطا �ىل مزيانیة ا�و�، من �الل 
التوج�ه أ�م�ل �لقروض بغیة توظیفها يف جماالت م�ت�ة حىت حنافظ �ىل 

  .رصید الثقة القامئة بني بالد� واملؤسسات املاحنة
كومة رمغ الظروف الصعبة �ىل ختصیص وهنا �س�ل �رتیاح ٕاقدام احل

ملیار درمه لالس��ر العمويم، مما س��عكس ٕاجيا�، و�شلك  195م�لغ 
م�درج، �ىل التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة لبالد�، م�طلعني ٕاىل توزیع 
م�صف لهذه �س��رات العموم�ة، مبنطق �لق الرثوة بدل توزیعها �ىل 

  .قلهتا
املقاو� يه رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، وٕاذ �س�ل  ومن �انب �ٓخر ؤ�ن

ٕاجيا� �ركزي املرشوع يف ٔ�هدافه �ىل دمعها ٕ�جراءات حتفزيیة، بغیة احلفاظ 
�ىل تنافس�هتا، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل التعجیل ب�ٔداء م��ٔخراهتا املرتامكة 
 لفائدة املقاوالت اليت ٔ�هنت ٔ�شغالها ؤ�وفت �لزتاماهتا، وكذ� إالرساع يف
تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة الصادرة لفائدهتا، والتعویض عن �زع امللك�ة، 

  .مع مزید من ا�مع �لمقاوالت املتوسطة والصغرى
  الس�ید الرئ�س،

اعتبارا ٔ�مهیة العقار يف �س��ر، ويف تق�مي م�اخ أ�عامل، ونظرا ٔ�یضا 
ة من هذه لكون أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع �شلك �س�بة �م

العقارات، وتعرف ٕاشاكالت �برية، نقرتح رضورة مراجعة القانون املنظم لها 
، �شلك یضمن ٕادما�ا يف ا�ورة �س��ریة، 1919ا�ي یعود ٕاىل س�نة 

ویضمن ٔ�یضا مصاحل ذوي احلقوق، ويف هذا إالطار �س�تحرض بفخر 
رة ال�رشیعیة وا�زتاز ما تضمنه اخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح ا�و 

احلالیة، ٕاذ د�ا �اللته ٕاىل متلیك أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع 
�لمس�مثر�ن يف القطاع، خصوصا الش�باب والفال�ني الصغار، وكذا ٕاىل 

تعبئة �ىل أ�قل ملیون هك�ار ٕاضاف�ة من هذه أ�رايض ٕاكجراءات حتفزيیة 
  . لالس��ر يف هذا القطاع املهم
��ر، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل ٕاصالح �ذري وحنن نت�دث عن �س 

لٕالدارة املغربیة، واس�تكامل ورش ٕاصالح العدا�، ومراجعة مدونة 
الرضائب وٕاصالح نظام اجلبا�ت، احمللیة واجلهویة، ضام� لتوس�یع القا�دة، 
وحتق�قا �لعدا� اجلبائیة، ٕاصالح �ریده مشولیا ومس�تقرا بدل ا�لجوء يف لك 

یالت جزئیة تؤ�ر يف مجملها سلبا �ىل املقاوالت م�اس�بة لعرض تعد
  .واملواطنني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

يف ا�ال �ج�عي �ش�ید مبختلف إالجراءات والتدابري �ج�عیة 
، ففي جمال الرتبیة والتكو�ن 2019الواردة يف مرشوع قانون املالیة لس�نة 

املدرسة من �الل �رامج دمع ننوه بعزم احلكومة ٕا�ادة �عتبار ٔ�دوار 
ا�متدرس وحماربة الهدر املدريس، وجعل التعلمي أ�ويل ٕالزام�ا، ٕاذ خصصت 

ملیار درمه لهذا الغرض، ولعل م�اقشة القانون إالطار  1.35احلكومة 
املتعلق مبنظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي �ىل مس�توى 

 �اللها عن موقف�ا ورؤی��ا خبصوص الربملان تعترب م�اس�بة حق�ق�ة س�نعرب
  .ٕاصالح املنظومة يف مشولیهتا

ويف هذا الصدد نؤكد يف الفریق احلريك تطلعنا ٕاىل ٕاجراءات �سامه يف 
الرفع من جودة العرض املدريس، وتقلیص �سب الهدر و�كتظاظ، 
خصوصا �لعامل القروي، وذ� �رب تعممي املدارس امجلا�اتیة والنقل 

  . ٔ�هداف البد ٔ�ن تنخرط فهيا امجلا�ات الرتابیة ٔ�یضااملدريس، ويه
ويف جمال الص�ة، ؤ�مام إالخ�الالت اليت یعرفها القطاع، نؤكد يف 
الفریق احلريك �ىل رضورة ٕا�ادة النظر و�شلك �ذري و�ٓين يف املنظومة 

، مع 2025الوطنیة �لص�ة �رب تفعیل ا�طط الوطين �لص�ة يف ٔ�فق 
ين �لص�ة ین��ق عن حوار وطين هادف، یرتمج فعال ت�ٔطريه �ملیثاق الوط

العدا� واملساوة بني اجلهات والف�ات، وٕاذ �س�تحرض مصادقة الربملان �ىل 
قانون التغطیة الصحیة ٔ�حصاب املهن احلرة واملس�تقلني، ندعو احلكومة ٕاىل 
موا�بته �ٕالجراءات والتدابري الالزمة، وهبذه املناس�بة جندد دعوتنا �لحكومة 

صالح نظام املسا�دة الطبیة الرم�د وتصحیح اخ�الالته وضامن جناعته الٕ 
وتعمميه، وجعل مفعول هذه البطاقة م�ل مفعول بطاقة التعریف الوطنیة، 

  .توفر العالج للك مواطن ويف خمتلف �ات اململكة
  الس�ید الرئ�س،

ف� خيص �رامج امحلایة �ج�عیة، �ش�ید �لزتام احلكومة ٕ�خراج 
ل �ج�عي املو�د من ٔ��ل ضبط املعطیات خبصوص الف�ات الس�

ا�متعیة املس�تحقة ��مع، وهو ما �دینا به يف احلركة الشعبیة يف ٔ�كرث من 
م�اس�بة، انطالقا من �وننا ال نعارض ٔ�ي ٕاجراء � بعد تضامين وطين، لكام 
تطلبت املصل�ة الوطنیة ذ�، رشیطة ٔ�ن �كون مشولیا وال �س�هتدف 

  .دون ٔ�خرىف�ات 
و�ل�س�بة ٕالصالح صندوق املقاصة، ال زلنا نطالب ب��ظمي م�اظرة 
وطنیة موسعة، ق�ل إالقدام �ىل اختاذ تدابري متس القدرة الرشائیة 
�لمواطنني، من جحم رفع ا�مع عن �يق املواد أ�ساس�یة �اصة �از البو�ن، 

دوق ويف هذا الصدد �س�ل �رتیاح ز�دة احلكومة يف اع�دات صن
 2018ملیار درمه س�نة  13ملیار درمه ٕاذ انتقلت من  4.67املقاصة ب 

  .2019ملیار درمه س�نة  17.67ٕاىل 
  الس�ید الرئ�س،

بنفس املنظور احلريك لٕالصالح، ندعو احلكومة ٕاىل الق�ام �ٕالجراءات 
الالزمة ٕالدماج أ�مازیغیة يف خمتلف م�ا� احلیاة العامة، ويف هذا إالطار 

عجیل ٕ�خراج القوانني ذات الص�، مع رصد إالع�دات الكف�� نطالب �لت 
بتحق�ق هذا الهدف، مؤكد�ن يف هذا الس�یاق �ىل رضورة حتصني 
املك�س�بات من ق�یل �رس�مي حرف تیف�اغ، ومرا�اة م�ادئ التعممي والتوح�د 

  .وإاللزام�ة، وبلورة س�یاسة لغویة وطنیة م�دجمة
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  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

اخلتام، نغتمن فرصة م�اقشة مرشوع القانون املايل لن�دد التنویه  مسك
وإالشادة �لتضحیات اجلسام، واجلهود اجلبارة ٔ�فراد القوات املسل�ة 
امللك�ة، ور�ال ا�رك املليك، وأ�من الوطين، والقوات املسا�دة، والوقایة 

وطن املدنیة، وخمتلف مكو�ت إالدارة الرتابیة، ��فاع عن حوزة ال
م�طلعني ٕاىل املزید  ،وس�یادته ؤ�م�ه، وحامیة ممتلاكت املواطنني وسالمهتم

  .من العنایة ب�ٔوضاعهم املهنیة و�ج�عیة
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري البالد حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب 

  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .هوالسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكت

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

  .اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س؛
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني؛
مع الوطين لٔ�حرار ملناقشة ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التج

كام وافق �لیه جملس النواب،  2019اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة 
 وز�ر املالیة و�ق�صاد دا�ل جملس�نا املوقر، �نئني الس�ید محمد ب�شعبون

�ىل ثقة �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا بتعی��ه وز�را لالق�صاد 
هبا يف حزب التجمع الوطين لٔ�حرار، ح�ث  واملالیة، هذه الثقة اليت نعزت

ٔ�ب�مت عن �لو �عبمك يف �اممك السابقة وا�ٔ�ید ٔ��مك س�تعطون القمية املضافة 
يف هذا القطاع احملوري وإالسرتاتیجي اليت �ر�كز �لیه لك الس�یاسات 

  .العموم�ة يف ب��
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

اءات الوطن ٔ�ی� و�دت ٕاننا لن خن�ل ٔ�بدا عندما نف�ح حزبنا للك كف
مربز�ن الیوم، ويف هذه املر�� ��ات، ٔ�ن بالد� حمتا�ة ٕاىل اكفة ٔ�بناهئا 
وبناهتا من ٔ��ل مواص� مسرية إالصالح والبناء وال�ش��د اليت یقودها 
�ال� امل� محمد السادس حفظه هللا ور�اه، مسرية ممتزية ب��اء أ�وراش 

لعز� عن ساكنته اجلبلیة والنائیة، وحتاول الكربى اليت جتهز الب� وتفك ا
�اهدة حتسني ٔ�وضا�ه �ج�عیة و�ق�صادیة �رب سن س�یاسات معوم�ة 
اج�عیة ٔ�ب�مت عهنا من �الل هذا ا�هود اجلبار ا�ي بذ�متوه الس�ید الوز�ر 
يف هذا املرشوع، هدفمك حتسني أ�وضاع �ج�عیة �لمواطنات 

رز�مة من إالجراءات اليت ج�مت هبا، واليت س�بق يل واملواطنني �رب اع�د 

  .ٔ�ن ذ�رهتا ونوهت هبا �الل م�اقشة هذا املرشوع دا�ل ا�لجنة ا�تصة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ال ٔ��د ینكر ٔ�ن بالد� قطعت ٔ�شواطا �مة �ىل درب التمنیة من 
ود �الل أ�وراش الكربى والب��ات التحتیة املنجزة، لكن رمغ هذا ا�ه

الزلنا جند ٔ�ن هناك معضالت كربى الزالت �اث�مة �ىل هذا الب� ح�ث 
ٔ�صبحت جحرة �رثة ٔ�مام تطورها، تق�يض م�ا كفا�لني س�یاس�یني، ٔ��لبیة 
ومعارضة، تعبئة اكفة �ود� من ٔ��ل البحث عن احللول لها، يف ٔ�فق بناء 

سام�ة من منوذج �منوي �دید �دد ٔ�ولو�ته �ال� امل� يف خطبه امللك�ة ال 
  .ق�یل �ه�م ٔ�وال ؤ��ريا �لتعلمي والص�ة وتوفري فرص الشغل �لش�باب

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته مرشوع  2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 

ٕارادي طموح یوا�ه الصعو�ت املالیة و�ق�صادیة و�ج�عیة يف حمیط 
من إالجراءات الش�ا�ة جعلت  اق�صادي واج�عي مضطرب �اء �لعدید

م�ه مرشو�ا اج�عیا �م�یاز یواصل ٕاجناز إالسرتاتیجیات القطاعیة الناحجة، 
و�س�تمكل بناء أ�وراش الكربى اليت تغري الیوم و�ه اململكة، م�وهني 
بتدشني معلمة الرباق من طرف �ال� امل� محمد السادس وخفامة الرئ�س 

ما یعزز الرش اكة املغربیة الفر�س�یة، كام ٔ�ن  الفر�يس ٕاميانویل ما�رون، وهو
هذه املزيانیة �س�هتدف ٔ�یضا الطبقة املعوزة �رب توفري ٕاماكنیات �مة 
�لقطا�ات �ج�عیة، حمافظا يف نفس الوقت ورمغ لك إال�راهات �ىل 

  .الغالف ا�صص لٕالس��ر العمويم
لعموم�ة و�ىل �� ف�الرمغ من الصعو�ت اليت تعرفها بعض القطا�ات ا

رٔ�سها الص�ة والتعلمي، ٕاال ٔ�ن موا�هتام تق�يض تعبئة جامعیة، و�س�تحرض 
فهيا مصل�ة ٔ�ج�النا الصا�دة وجزء �بري من ٔ�بناء هذا الوطن ا��ن یع�شون 
ظروفا صعبة يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة وأ�ح�اء املهمشة �رب اع�د 

  .ٔ�سلوب الثقة واالئ�ن و�طمئنان
ٕان مفهوم الثقة ٔ�مر رضوري يف ح�اة الفرد وا�و� وأ�مة وأ�حزاب 
يف �س�یريها وهنضهتا واحلفاظ �ىل �یاهنا وو�دهتا، ويه تعزز مفهوم 
�نضباط والو�دة، ؤ�ن العكس وزعز�ة الثقة تؤدي ٕاىل اخللل يف �یان 

�سري أ�مة وا�و� وا�متع، ویؤدي ٕاىل �نقسام وال�رشذم والتفكك فهيا، و 
دا�ني لك الفا�لني . هبا ٕاىل الهاویة، ٔ��اذ� هللا وهذا الب� أ�مني مهنا

الس�یاس�یني اكنوا ٔ��لبیة ٔ�و معارضة ٔ�ن یعمتدوا خطاب الوضوح والشفاف�ة، 
والرتوجي خلطاب الثقة ا�ي جيعل أ�مة يف م�ٔمن، الثقة يف الرتاكامت 

نیاتنا ال�رشیة والطبیعیة، الثقة إالجيابیة اليت تتوفر �لهيا بالد�، الثقة يف ٕاماك
يف قدراتنا مكغاربة �ىل جتاوز خمتلف الصعاب �ام اكنت خطورهتا و�ٓ�رها مع 

  .�بتعاد عن السوداویة والی�ٔس والعدم�ة
ٕان العدم�ة اليت ٔ�مصت ٔ�ذننا يه فلسفة �لتفك�ك، وفلسفة �لهدم، 

واملا بعد، ٕاهنا ال وفلسفة الالمعىن، ٕاهنا �ز�ة ٕاىل الهدم وٕاىل حمو املا ق�ل 
تطمنئ ٕاىل ٔ�ي معىن، هذه العدم�ة الس�یاس�یة ال تقرتح �ىل من ختاطبه 
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  .سوى العبث والشك ا�ي ال هنایة � يف لك يشء
�ا جيب �لینا ٔ�ن نن�ٔى ب�ٔنفس�نا عن لك احلسا�ت الس�یاس�یة الضیقة، 

�ا جيب ٔ�ن �شلك فضاء : ..وهنا ٔ�س�تحرض خطاب �ال� امل� ا�ي قال
البناء، و�ل�ربة والرزانة واملوضوعیة بعیدا عن ٔ�ي اعتبارات  �لنقاش

  .وهنا یقصد جملس املس�شار�ن." س�یاس�یة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ال داعي ٕاىل ٕاغراق نقاش�نا �ل�شخیص وٕا�ادة ال�شخیص والنقد ا�ي 
ی��عد عن املوضوعیة، ٔ�ن الظروف اليت مرت هبا بالد� واليت الزالت متر 

لینا �ش�تغال من دا�ل املؤسسات ٕالجياد احللول والبدائل هبا، تفرض � 
املمك�ة وتوفري م�اخ �ش�تغال �لفا�ل �ق�صادي �لعمل من ٔ��ل حتریك 
ا�ورة �ق�صادیة الوطنیة، فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یطالب برضورة 
جتاوز �ا� �نتظاریة اليت تع�شها بالد� �رب ت�ين رؤیة اق�صادیة واحضة 
الس�تقطاب �س��رات وٕا�ادة الثقة �لمقاو� الوطنیة و�لمس�مثر�ن 
الوطنیني وأ��انب مؤكد�ن ٔ�ن حزبنا اكن دامئا ینادي ب�شجیع �س��ر 
اخلاص وقد حقق�ا يف هذا الش�ٔن �دة نتاجئ ٕاجيابیة �ىل مس�توى 

  .إالسرتاتیجیات القطاعیة الناحجة واليت عززت قدرات �ق�صاد الوطين
د ٔ�ن إالشاكلیة احلق�ق�ة اليت یعاين مهنا هذا �ق�صاد هو �لق ونؤك

الرثوة �رب ٕابداع املشاریع املدرة ���ل اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �س�توعب 
الطاقات املعط�، مش�ید�ن يف هذا إالطار �ملقاو� الوطنیة املواطنة اليت 

ي �شغل ٔ�بناء الشعب وتؤدي رضا�هبا، هاجسها يف ذ� الوازع الوطين ا�
وٕان اخ�لفت مواقعه س�یفرض �لینا مكغاربة �لك ٔ�طیاف�ا وان�ءاتنا تعبئة 
جامعیة �لبحث عن �ٓلیات �دیدة �لتوزیع العادل �لرثوات جمالیا ومالیا، 
مطالبني احلكومة مبزید من ا�مع �لمقاو� الوطنیة املواطنة وتوفري املناخ 

و احلالیة لن �سا�د �ق�صادي والس�یايس لالس��ر اخلاص، ٔ�ن �س�بة ا�من
�ىل توفري م�اصب شغل وافرة، وال �س�تطیع التقلیص من جحم البطا�، 
�� فٕان فریق�ا یدعو ٕاىل ٕا�ادة دمج ال�س�یج املقاواليت يف حتریك ا�ورة 
�ق�صادیة وتفعیل مق�ضیات اجلهویة املوسعة ليك �كون هناك توزیع �ادل 

جلبا�ت احمللیة من �دید، �ٓملني �لرثوات جمالیا، مطالبني الیوم ف�ح ورش ا
ٔ�ن �كون انعقاد املناظرة الوطنیة �لجبا�ت م�اس�بة �لخروج بثورة �رشیعیة 
ج�ائیة �دیدة �سا�د �ىل �ل إالشاكلیات املطرو�ة لتوس�یع الو�اء وتوفري 
موارد �دیدة �رب التقلیص من ا�هترب الرضیيب، واع�د �دا� ج�ائیة 

 تبارشها بالد�، و�ىل رٔ�سها تفعیل ٔ�دوارها توا�ب خمتلف إالصال�ات اليت
  .�ق�صادیة و�ج�عیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

حلظة دس�توریة �م�یاز  2019تبقى م�اقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة 
وفرصة دا�ل فریق�ا لتق�مي ٔ�داء احلكومة يف خمتلف الس�یاسات العموم�ة 

�ن يف هذا إالطار ��ٓفاق و�ىل رٔ�سها قطاع �ق�صاد واملالیة، مش�ید
الوا�دة اليت ف�حها القانون التنظميي �لاملیة، ملالی��ا العموم�ة �رب ٕاقراره 

�لم�اس�بة، وما وا�ب ذ� من ٕاصالح لاكفة مؤسسات ا�و� يف لك 
هیالكها وب��اهتا �ع�د م�دٔ� الن�ا�ة، ٕاذ یعترب ٔ�مه ٕاصالح �ىل إالطالق 

م�ه، وهو ما جتسد يف العدید من  بعدما ٔ�صبح ٔ�مرا حمتیا ال م�اص
املق�ضیات اليت �اء هبا اكن ٔ��رزها اع�د الربجمة ثالثیة الس�نوات واليت 
س�تفرض �ىل لك القطا�ات احلكوم�ة ٕاجناز مشاریعها دون ا�لجوء لك مرة 

مزيانیة �س��ر فقط �لس�نة  1/3ٕاىل �رح�لها، مع �ح�فاظ برتح�ل 
  .اليت �رجمهتا ا�ططات إالسرتاتیجیة الوطنیةاملوالیة �س�ت��اء املشاریع 

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
�لرجوع ٕاىل مضمون هذا املرشوع كام ٔ�ح�ل �لینا البد ٔ�ن ننوه بعمل 
زمالئنا يف جملس النواب ا��ن معلوا �ىل تعدی� وٕاد�ال العدید من 

 تعدیال، كام ننوه كذ� �لعمل اجلبار ا�ي 39املق�ضیات واليت وصلت 
قامت به خمتلف فرق ومجمو�ات جملس�نا املوقر، و�جلو الهادئ والرز�ن 

تعدیال،  32ا�ي مزي املناقشة، مربز�ن ٔ�مهیة التعدیالت اليت وصلت ٕاىل 
مش�ید�ن �لتفا�ل إالجيايب �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة مع لك 

ة ما بني التعدیالت، وهو ما یعزز املقاربة ال�شار�یة يف ٕا�داد قوانني املالی
الربملان واحلكومة، تعدیالت تبقى �مة و�جعة، س�بق لنا التطرق لها 

  .ٕ�سهاب �بري دا�ل ا�لجنة ا�تصة
نعتقد ٔ�ن الفرضیات اليت بين �لهيا مرشوع القانون املايل معقو� 
وواقعیة، شا�ر�ن هللا عز و�ل �ىل ٔ�مطار اخلري اليت �رم�ا هبا، �ٓملني ٔ�ن 

املق�ل يف مس�توى النتاجئ اليت حققهتا الس�نة املاضیة �كون مومسنا الفال� 
ٔ�و ٔ�حسن، مؤكد�ن ٔ�ن معلیة خوصصة بعض املؤسسات وامل�ش�ٓت 
العموم�ة س�یكون لها أ��ر املبارش وإالجيايب �ىل التقلیص من العجز، لكن 
املطلوب م�مك الیوم الس�ید الوز�ر هو التو�ه حنو املؤسسات اليت تعاين 

ز ٔ�زماهتا حىت �سامه يف دمع املزيانیة، و�متكن من ومسا�دهتا �ىل جتاو 
مواص� �سرتاتیجیات القطاعیة وهتیئة الظروف املالمئة ل�شجیع �س��ر 
اخلاص، وتفعیل إالجراءات اليت یمت اختاذها يف ٕاطار احلوار �ج�عي، 

، %�3,7لام ٔ�ن ا�منو �ق�صادي العاملي من املتوقع ٔ�ن �س�تقر يف �دود 
هنایة  %3,5ا �سا�د ب�� �ىل بلوغ معدل منو اق�صادي یصل ٕاىل وهو م

  .2017اكنت س�نة  %4,1هذه الس�نة مقابل 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

�ل�س�بة لٕالجراءات اجلبائیة وامجلر�یة اليت �اء هبا املرشوع البد ٔ�ن 
�س�ل �لك ارتیاح ارتفاع مداخ�ل ا�و� ولو ب�سب صغرية، ال ی�سع ا�ال 

ا وس�بق يل ٔ�ن �قش�هتا ٕ�سهاب �بري دا�ل ا�لجنة ا�تصة، م�وها يف ��ره
هذا إالطار ب�ٔمهیهتا ؤ��رها إالجيايب �ىل املزيانیة العامة، مؤكد�ن ٔ�ن 
إالصالح اجلبايئ الشامل �لمدونة العامة �لرضائب وامجلارك وم�ظومة 
ال�سجیل وا�مترب ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� لیوا�ب املس�ت�دات والتطورات 

تناز�ة اليت یعرفها العامل يف هذا ا�ال �رب تعممي العوملة يف ٔ�فق تعز�ز امل 
الشفاف�ة يف املالیة العموم�ة، �ٓملني ٔ�ن �كون املناظرة الوطنیة الثانیة 
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�لجبا�ت املزمع عقدها شهر ماي املق�ل، فرصة ٕال�ادة النظر يف املنظومة 
ع �س��ر، �رب التقلیص اجلبائیة الوطنیة مبا حيقق العدا� اجلبائیة و�شج

  .من ال�سب العالیة وتوس�یع قا�دة الو�اء
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ٔ�مام ٔ�مهیة إالجراءات اليت س�بق لنا ٔ�ن ذ�ر�ها وا�دة وا�دة ذات 
امحلو� �ج�عیة �م�یاز اليت �اء هبا هذا املرشوع، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن هننئمك 

رمغ الظروف �ق�صادیة الصعبة لكن �ىل اجلرٔ�ة، و�ىل الش�ا�ة وإالقدام 
التعلمي والص�ة، لنالحظ ٔ�مهیة : البد ٔ�ن نقف عند قطا�ني ٔ�ساس�یني وهام

اجلهد املايل الك�ري املايل ا�ي ٔ�عطته احلكومة هلام من ٔ��ل حتسني الولوج 
ٕا�هيام، وهو أ�مر ا�ي ال یوازي جحم ؤ�مهیة اخلدمات املقدمة واليت ال 

ما �سائلنا مجیعا، ملاذا مل �س�تطع ٕاصالح قطاعي �ريض املواطن، وهو 
التعلمي والص�ة؟ رمغ الز�دات املتتالیة اليت عرفهتا مزيانیات القطاع �ىل 

  اكفة املس�تو�ت، واليت تعرب عهنا أ�رقام املعلنة؟
جمهود ج�ار تبذ� ٕاذن احلكومة لالرتقاء مبس�توى أ�داء، لكن هناك 

ة بقوة يف هاته القطا�ات �ربت عنه ٕاشاكلیة حق�ق�ة �لحاكمة ومطرو�
العدید من التقار�ر الوطنیة، وهو ما یفرض �لینا موا�ة هذه �خ�الالت 
مبا یلیق من تدبري �جع وفعال �سا�د �ىل توفري �دمة تعلميیة وحصیة ج�دة 

  .�لمواطن
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

املغرب أ�خرض،  ال ٔ��د جيادل يف النتاجئ املمتزية اليت حققهتا ٕاسرتاتیجیة
واليت ٔ�دت و�مللموس ٕاىل حتویل املشهد الفال� يف ب��، بعد مرور ٔ�كرث 
من عرش س�نوات، ح�ث سامهت �شلك �بري يف ز�دة �روة ب��، وهو ما 
ٔ�كدته إالحصائیات الرمسیة اليت شهدت هبا كربى املؤسسات الوطنیة 

، م�ذ %7.3وصل ٕاىل وا�ولیة، ف�فض� ارتفع الناجت ا�ا�يل اخلام ح�ث 
كام ضاعف يف جحم  %55ٕاىل یوم�ا هذا، �ز�دة قدرها  2008س�نة 

لك هذا �اء . ملیار �13.3ع�دات الفالح�ة، اليت وصلت ٕاىل �دود 
بفعل �ٓلیات ا�مع الناجعة املعمتدة يف القطاع الفال� واليت حقق�ا بفضلها 

  .مالیري درمه 3ٕاىل  �كتفاء ا�ايت يف العدید من سالسل إالنتاج وصلت
، عرصنة ت ٕاىل حتق�ق هذه النتاجئ املرضیةمن الراك�ز أ�خرى اليت ٔ�د

وسائل إالنتاج والت�ٔطري و�مثني املنتوج، ا�ي سامه بدوره يف ز�دة جحم 
دون ا��ساب الصید البحري �ميثل  %65الصادرات الفالح�ة، ب�س�بة 

دمع �ق�صاد ، وهو تقدم ملحوظ یعزز دور قطاع الفال�ة يف 12%
  .الوطين

�ل�س�بة ���امة الثانیة لهذا ا�طط �سرتاتیجي واملتعلق �لفال�ة 
التضام�یة �س�ل يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رتیاح �بري النتاجئ 
احملققة، وهو ما تضمنته الو�ئق املصاح�ة �لقانون املايل، م�وهني �ملبادرة 

زیع ملیون هك�ار �ىل الساكنة القرویة، امللك�ة الش�ا�ة الرام�ة ٕاىل تو 
  .والرام�ة ٕاىل اس��عاب طاقاهتا املعط� وجعلها طاقات م�ت�ة �لرثوة

يف هذا إالطار، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ا�هود �س�ت��ايئ لهذا ا�طط سامه 
ملیون �سمة من الساكنة القرویة، مما سامه يف  13.3يف اس�تقرار حوايل 

  . �دود نقطتنيالتقلیص من �س�بة الفقر يف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

يف أ��ري البد ٔ�ن نتطرق ٕاىل ورش ٕاصالح إالدارة، وا�ٔ�ید الس�ید 
الوز�ر ؤ�نمت تعرفون من قطاع املال وأ�عامل املمتزي �جلدیة والرصامة وكذا 
بتحفزي الكفاءات و�شجیع املردودیة الحظمت الفرق بني ٕادارة القطاع العام 

� �رید بدور� ٕاصال�ا �ذر� ٕالدارتنا ال ميس والقطاع اخلاص، �
�ملك�س�بات والرتاكامت إالجيابیة اليت حققهتا، واليت سامهت �شلك �بري يف 
بناء املغرب املعارص، وٕامنا من ٔ��ل حتفزيها وجعلها توا�ب إالصال�ات 
الكربى املاضیة فهيا بالد� �لك ثبات، مؤكد�ن لمك ٔ�ن أ�س�باب احلق�ق�ة 

نتظاریة والشك اليت تع�شه بالد�، هو اس�تقا� إالدارة من ٔ�داء حلا� �
ٔ�دوارها �محلاس املطلوب، وهو ما انعكس سلبا �ىل أ�داء �ق�صادي 
و�ج�عي، والراحج ذ� ٕاىل بؤس اخلطاب الس�یايس و�دم وضو�ه 
وان�شار خطاب التخو�ن والفساد، ح�ث وضع امجلیع يف س� وا�دة، مما 

ور جامعي �لمسؤولني إالداریني يف ٔ�داء وظائفهم ومسؤولیاهتم، ٔ�دى ٕاىل نف
ٔ�وصلنا ذ� ٕاىل �د السك�ة القلبیة خصوصا عندما جند ر�ل إالدارة 
�هترب من حتمل املسؤولیة وخيىش إالبداع وهو ما یؤ�ر سلبا �ىل تزنیل 
خمتلف الس�یاسات العموم�ة وتطو�ر إالدارة ومالءمهتا مع التطورات 

  .وهو ما جعل احلكومة �ش�تغل بدون روحامل�سار�ة، 
�ا البد من ٕار�اع الهیبة ٕاىل إالدارة وٕابعادها عن الرصاع الس�یايس، 
وهو ما یفرض ٕا�ادة النظر يف خطابنا الس�یايس ا�ي جيب ٔ�ن یت�ىل 
�ملسؤولیة إالجيابیة ومعاجلة �خ�الالت �لك هدوء ورزانة، وٕابعاد ش�بح 

س�تحضار هذه املعطیات وهذه الوضعیة اخلوف من احملاس�بة، �ا وجب ا
من طرف قضاة احملامك املالیة ا��ن یعدون التقار�ر الصادرة عن ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت، واليت یوظفها إال�الم �شلك سليب ويسء ی��عد عن 

  .املوضوعیة
ؤ��ريا البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �مثن �الیا 

�لمسرية اخلرضاء،  43لسايم مبناس�بة ا��رى مضامني اخلطاب املليك ا
وا�ي اكن خطا� قو� و�رخيیا یبني �لعامل ب�ٔرسه حسن نوا� اململكة املغربیة 
يف التعامل مع ٔ�شقائنا، ح�ث وضعهم هذا اخلطاب ٔ�مام مسؤلیاهتم التارخيیة 
اجتاه العامل واجتاه الشعب اجلزا�ري الشق�ق التواق ٕاىل رفع العز� عنه، 

لبا من اكفة مكو�ت جملس�نا املوقر ٔ�ن تتعب�ٔ لتفعیل �القاتنا الثنائیة مع طا
ٔ�شقائنا يف اجلزا�ر ٕالح�اء ص� الرمح مع �رياننا وطي صف�ة املايض معهم مبا 
خيدم مصل�ة الب��ن الشق�قني مؤكد�ن هلم ٔ�ن اململكة املغربیة ملاك 

لشق�ق وق�ادته وحكومة وشعبا اكنوا دامئا ٕاىل �انب الشعب اجلزا�ري ا
الرشعیة، ؤ�ن املغاربة قاطبة لن یفرطوا يف حقوقهم التارخيیة �ام اكن ا�مثن 

  .و�ىل رٔ�سها مغربیة الصحراء
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ويه م�اس�بة جندد فهيا التحیة والتقد�ر لقواتنا املسل�ة امللك�ة الباس� 
املرابطة �ىل احلدود ور�ال ا�رك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة 

ملدنیة الساهر�ن �ىل ٔ�من واس�تقرار ب��، مش�ید�ن يف هذا والوقایة ا
إالطار �ٕالجراءات اجلبائیة اجلدیدة اليت ج�مت هبا الس�ید الوز�ر، واليت 

من مداخ�ل الغرامات  %60ختول هلم اس�تفادة مؤسساهتم �ج�عیة ب 
 وا�الفات، م�وها بیقظة واس��اق�ة ٔ��زتنا أ�م�یة اليت �ش�تغل لیل هنار يف

موا�ة الظاهرة إالرهابیة، وحمارصة اجلرمية �ىل اعتبار ٔ�ن أ�من وأ�مان هام 
ٔ�ساس �س�تقرار ؤ�ساس الثقة اليت جتعل الفا�ل �ق�صادي �ش�تغل 

  .ٕالنتاج الرثوة
ويف أ��ري، ومن موقع املسؤولیة اليت نت�ىل هبا، وان�ء فریق�ا ٕاىل 

لوضوح والرصا�ة ا�ي یعمتده أ��لبیة احلكوم�ة، ومن موقع ت�ين خطاب ا
حزب التجمع الوطين لٔ�حرار يف بناء �الق�ه مع رشاكئه، س�نصوت 

  .�ٕالجياب �ىل هذا املرشوع
  والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید رئ�س الفریق

 :اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س الفریق �شرتايك

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .را الس�ید الرئ�سشك

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

جرت العادة س�نو� ٔ�ن ٔ�قف ٔ�مام جملس�نا املوقر �مس الفریق �شرتايك 
  .2019ٔ�شار�مك رٔ�ینا وموقف�ا الس�یايس من مرشوع قانون املالیة لس�نة 

� يف ا�س�ام �لت�ٔ�ید، الس�ید الرئ�س، نتلكم من موقع مسؤولی��ا الاكم
مع موقعنا الس�یايس دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، واليت �دد� كفریق م�ذ 
ٕا�الن �شك�لها �ىل ٔ�ن �الق�نا �حلكومة س�تظل قامئة ٕاىل �د وق�ه �ىل 

  .م�دٔ�ي ا�مع واملساء�
، الس�یدات والسادة املس�شار�ن 2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 

يف س�یاق خيتلف ٔ�شد �خ�الف احملرتمني، ی�ٔيت يف س�یاق �اص �دا، 
عن مشاریع قوانني املالیة السابقة، اليت متت م�اقش�هتا دا�ل ق�ة الربملان 

  .طی� عقد من الزمن
فهذا املرشوع، الس�ید الرئ�س، ی�ٔيت يف ظل ظرف�ة تعرف فهيا قضی��ا 
الوطنیة تطورات ٔ�ساس�یة، و�ٓخرها ا�لقاء ا�ي د�ا ٕالیه هورس �ولر ممثل 

جبنیف، وا�ي ٔ�ول  2018دج�رب  6و 5لٔ�مم املت�دة یويم  أ�مني العام
مرة حترض ف�ه اجلزا�ر �طرف ٔ�سايس �لبحث عن �ل س�یايس �لزناع 
املف�عل، كام ٔ�كد �ىل ذ� الس�ید أ�مني العام وم�عوثه الشخيص، وكذ� 

ا�ي طالب اكفة أ�طراف مبا فهيا  2440القرارات أ�ممیة و�ٓخرها القرار رمق 

وموریتانیا �ملسامهة اجلدیة يف ا�هود أ�ممي ٕالجياد �ل س�یايس  اجلزا�ر
  .م�وافق حو� لهذا الزناع ا�ي طال ٔ�مده

ويف هذا الس�یاق نعترب ٔ�ن هذا املسار هو ت�ٔ�ید �لموقف املغريب، ت�ٔ�ید 
ٕالرصار الشعب املغريب �ىل ا�فاع عن حقوقه املرشو�ة يف و�دته الرتابیة 

ة ويف �دود املقرتح املغريب املمتثل يف احلمك ا�ايت يف دا�رة �دودها احلق
  .ا�ي اعتربه املنتظم ا�وايل والقوى الكربى �د� وواقعیا وذا مصداق�ة

ومن هذا املنرب ندعو احلامكني يف اجلزا�ر ٕاىل فك احلصار عن املواطنني 
املغاربة احملتجز�ن يف تندوف مع طلب لٔ�مم املت�دة من ٔ��ل ٕاحصاء 

مبخ�ت امحلادة وكذا إالسهام يف الريق بعالقة الب��ن الشق�قني  الالج�ني
املغرب واجلزا�ر، ملا ف�ه �ري الشعبني وملا ميكن املنطقة املغربیة من ف�ح 

  .�ٓفاق �لتمنیة والتعاون
هذا املرشوع، الس�ید الرئ�س، ی�ٔيت يف ظل ظرف�ة دا�لیة متزيت 

انطالقا من احلراكت حبر�یة جممتعیة اختذت ٔ�شاكال ومظاهر م�عددة 
�ح��اج�ة اليت عرفهتا العدید من م�اطق البالد واليت رفعت شعارات 

  :مطلبیة ذات معق اج�عي رصف ارتبطت مبس�تویني
  أ�ول �رتبط مبطالب مع�ش�یة حمضة �متثل يف توفري الشغل واملاء؛

والثاين حيث �ىل توفري اخلدمات �ج�عیة �شلك �ادل بني مجیع 
  .الدم�اطق الب

هذه املعطیات، الس�ید الوز�ر احملرتم، يه واقع احلال ا�ي ٔ�كد �لیه 
صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا من �الل دعواته املتكررة 
يف خطبه السام�ة، سواء �لحكومة وكذ� للك الفا�لني الس�یاس�یني 
 و�ق�صادیني و�ج�عیني برضورة بلورة منوذج �منوي �دید جيیب �ىل

�اج�ات وم�طلبات املواطنني واملواطنات، �كون بدیال �ىل ا�منوذج احلايل 
ا�ي صار م��اوزا، بل ٔ�كرث من ذ�، الس�ید الوز�ر، صار معیقا ٔ�ي 

  .تطور ٔ�و ريق اق�صادي ٔ�و اج�عي ٔ�و س�یايس ٔ�و ثقايف
  الس�ید الرئ�س، 

ش تفصیال يف الوضع ا�ا�يل وبعیدا عن لغة الت���س وال�شاؤم، نع�
الیوم كفا�لني س�یاس�یني واق�صادیني واج�عیني يف ظل �امل التك�ولوج�ا 

، اليت "سلطة فضاءات التواصل �ج�عي"واالتصال، عنواهنا أ��رز 
ان��قت عهنا ٔ�شاكال �دیدة لالح��اج مل یعرفها �رخي �ح��ا�ات يف 

وذ�ا املغرب والعامل، م�ال �ىل ذ� حركة البدالت الصفراء يف فر�سا من
وكذ� مح� املقاطعة لبعض املنتو�ات، واليت ال ميك�نا املرور �لهيا مرور 
الكرام نظرا �ٓ�رها وتفا�الهتا، ويه �ملناس�بة حركة مؤ�رة وصادمة يف نفس 

 .الوقت
نع�ش، الس�ید الرئ�س، يف واقع لس�نا و�د� الفا�لني ف�ه، بل �شاركنا 

د، ومن ب�هنا املؤسسة ف�ه �ات �س�هتدف لك املؤسسات دا�ل البال
ال�رشیعیة �شلك ممهنج، هتدف ٕاىل رضب لك املك�س�بات و�شویه 
�جنازات وٕاح�اط لك املتفائلني وتوس�یع قا�دة الیا�سني �رب ٕاظهار الفا�ل 
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الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي بصورة ال نق�لها �ىل ٔ�نفس�نا، كام ال 
  .ریق�لها ٔ�ي �اقل یضع الوطن ومصلحته فوق ٔ�ي اعتبا

  الس�ید الرئ�س،
ٕان الوضع ا�ا�يل هو انعاكس �لوضع ا�ويل ا�ي یع�شه العامل الیوم، 
وميك�نا اجلزم ٔ�ننا نع�ش حلظة دولیة فاص� من ٔ�مه سامهتا ٕا�ادة �شك�ل 
و�شلك م�ظومة دولیة �دیدة تقطع مع نتاجئ وخمر�ات احلرب العاملیة 

  .الثانیة
وضع يف الرشق أ�وسط ويف وال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�عرج �ىل ال

م�طقة اخللیج ا�ي ٔ�صبح الیوم مرحشا �لمزید من التعق�د والت�ٔزم، س�یكرس 
ضعف ا�ور العريب يف القرار ا�ويل، وس�هيمش قضا�ه  -ال حما�  –

أ�ساس�یة ويف مقدمهتا القضیة الفلسطی��ة اليت تتعرض �طط تصف�ة �ري 
  .مس�بوق

  الس�ید الرئ�س،
ات املالیة يه ٔ�دوات ووسائل رئ�س�یة من ٔ��ل ٕاذا اكنت الس�یاس

تفعیل ا�ططات والربامج �ق�صادیة، ف�حن الیوم ٔ�مام مرشوع قانون 
�لاملیة جيد مرجعیته يف شعار مركزي، �متثل يف تزنیل ا�ططات والتدابري 
�س�تع�الیة ذات أ�بعاد �ج�عیة، وهو شعار �ك�ف مجمل التو�ات 

وع، ويه التو�ات اليت رمسها �اهل البالد عند اف�تا�ه املؤطرة لهذا املرش 
��ورة ال�رشیعیة احلالیة ويف خطابه ا�ي ٔ�لقاه مبناس�بة عید العرش 

  .2018وم�اس�بة ثورة امل� والشعب �لس�نة اليت س�نودعها 
لك هذه أ�ولو�ت طبعت مرشوع قانون املالیة احلايل، وهذه 

كنا دامئا يف �حتاد �شرتايك �لقوات أ�ولو�ت ذات التو�ات �ج�عیة 
الشعبیة نعتربها مدا�ل ٔ�ساس�یة مدا�ل ح�ویة لكوهنا تنطلق من إال�سان 
ومن ٔ��ل إال�سان دا�ل وطن �ٓمن ومس�تقر ومزدهر، یضمن إالنصاف 
والكرامة والعدا� �ج�عیة، وهذا ما ميكن لنا ٔ�ن نالمسه من �الل 

ه القطا�ات �ج�عیة، حبیث مت رفع �ع�دات املالیة إالضاف�ة لهذ
  .�ع�د ا�صص لقطاع التعلمي، لقطاع الص�ة ؤ�یضا رفع كت� أ�جور

ٕان هذا ا�هود املبذول، الس�ید الوز�ر احملرتم، ل�س اكف�ا لٕال�ابة �ىل 
واقع قطاعي التعلمي والص�ة العتقاد� الراخس يف الفریق �شرتايك بطبیعة 

ليت تتعدى مس�ٔ� ا�متویل �لرمغ من ٔ�مهیة مس�ٔ� ا�متویل، أ�زمة الب��ویة ا
ففي تقد�ر الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن أ�زمة يه ٔ�حضت م�عددة 
اجلوانب م�شا�كة العنارص، تتطلب مدا�ل س�یاس�یة وثقاف�ة و�ربویة 
و�رشیة �لهنوض �لقطا�ني، ؤ�عين قطاع الص�ة والتعلمي، وهو ما یفرض 

رضورة بلورة تصور اسرتاتیجي شامل وجامعي �ربط القطا�ني  �لینا مجیعا
مبحیطهام �ق�صادي و�ج�عي، من ٔ��ل ت�ٔهیل م�ظوميت الص�ة 

  .والتعلمي
  الس�ید الرئ�س،

رمغ إالرادة احلكوم�ة يف التفعیل التدرجيي �لقانون التنظميي �لاملیة ورمغ 

مرشوع قانون (زال �شلك ا�هود املايل �مع القطا�ات �ج�عیة، فٕانه ما 
اس�متراریة لقوانني املالیة السابقة ومل یؤسس بعد �لمدا�ل ) املالیة احلايل

  .أ�ساس�یة �لمنوذج التمنوي امل�شود
ٕان موقع مسؤولی��ا من دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة ا�امع لهاته احلكومة، 

لن تصب ٕاال  ال مينعنا من ٕابداء مالحظاتنا واقرتا�اتنا البناءة واليت يف نظر�
  .يف جتوید وحتسني أ�داء احلكويم

من هذا املنطلق ٔ�قول ب�ٔن الفرضیات اليت اعمتدهتا احلكومة لت�دید 
هام �ري اكف�ني و�ري  %3.7و�س�بة جعز املزيانیة يف  %�3.2س�بة ا�منو يف 

قادر�ن لٕال�ابة �ىل م�طلبات املر�� وما تق�ضیه من اس�تع�الیة التد�ل 
�ن ذات أ�بعاد �ج�عیة، نظرا لتعدد اخلصاصات واليت احلكويم يف املیاد

  .نعتقد ٔ�هنا من ا�ٓنیة مباكن
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاىل  2019ٕان عزم احلكومة من �الل مرشوع قانون املالیة لس�نة 

 العودة ٕاىل اخلوصصة جمددا، حبثا عن موارد مالیة �دیدة، ويف مقدمة ذ�
بیع ما تبقى من حصص ا�و� يف رشكة اتصاالت املغرب، فٕاننا يف الفریق 
�شرتايك نعترب ٔ�ن هذا القرار يف �د ذاته ال یقلق�ا ولكن الصیغة اجلدیدة 
الس��ر �ائدات اخلوصصة، حبیث الیوم س���ىل احلكومة عن الصیغة 

وصصة املتبعة من طرف حكومة التناوب، واليت متثلت يف خض �ائدات اخل
يف صندوق احلسن الثاين �لتمنیة وصندوق التمنیة الصناعیة، لتك�في 
احلكومة احلالیة يف هذا املرشوع بضخ جزء من �ائدات اخلوصصة يف 
صندوق احلسن الثاين �لتمنیة وتوج�ه اجلزء ا�ٓخر ٕاىل مزيانیة ا�و� ملوا�ة 

لتمنوي جعز اخلزینة، ف�ٔعتقد ٔ�ن هذا التو�ه یعد �راجعا عن ا�ور ا

  .�لخوصصة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان حمدودیة املوارد املالیة وإالماكنیات �ق�صادیة لن تقف �ائقا، بل 
نعترب ٔ�ن إالرادة الس�یاس�یة امجلاعیة يه قادرة �ىل رفع الت�د�ت، وهنا ٔ�نوه 
�الع�دات اليت خصصت �لش�باب وت�ٔهیلهم، كام ٔ�نوه �لرفع من م�اصب 

الت�ٔ�ید ٔ�ن أ�مر س�یظل حمدودا ٕان مل �شارك  الشغل اجلدیدة، وهنا وجب
  .القطاع اخلاص بوطنیة صادقة يف املسامهة يف هذا املنحى �ج�عي

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق �شرتايك جند ٔ�نفس�نا م�وجسني وم�حفظني من الصیغة 
العامة اليت وردت يف �ب اجلبا�ت، ویتعلق أ�مر بتوس�یع الو�اء الرضیيب، 

ظنا راجع �ٔ�ساس ٕاىل اخلوف من اس�تعامل صیغة فضفاضة �كون وحتف 
�امال �لمس �لقدرة الرشائیة �لمواطنني مبا فهيم الطبقة املتوسطة، اليت 
تعاين من ضغوطات وٕا�راهات يف ظل ارتفاع املواد �س�هتال�یة مبا فهيا 

رات، زد الكزوال والبزن�ن وارهتا� لٔ�بناك يف معلیة اق�ناهئا �لسكن ٔ�و �لس�یا
  .�ىل ذ� نفقات ا�متدرس
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�� فٕاننا يف الفریق �شرتايك نعترب ٔ�ن مد�ل العدا� اجلبائیة جيب 
ٔ�ن �كون هو املؤطر العام �لس�یاسة اجلبائیة �رمهتا، ؤ�متىن ٔ�ن خترج احلكومة 
كام و�دمتو� بذ� الس�ید الوز�ر احملرتم دا�ل النقاش ا�ي عرف�ه جلنة 

ق�� �ش �كون عند� يف بالد� وا�د إالصالح ج�ايئ املالیة يف أ��م امل 
  .حق�قي، حيقق العدا� اجلبائیة

  الس�ید الرئ�س،
كنا ن��ظر ٔ�ن ی�ٔيت مرشوع قانون املالیة حبلول واقعیة ٔ�زمة الوفاء 
��یون اليت تعاين مهنا املؤسسات العموم�ة واملقاوالت، من �الل �لق 

�االت احلیویة، اليت س�تعزز من قدرهتا فضاء لالس��ر املايل يف خمتلف ا
�ىل �س��ر ا�ا�يل، وهو ما س�سامه يف �رسیع السداد �لمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، ولك هذا س��قى مرهو� بتحق�ق احلاكمة املالیة وما 
تتطلبه من ت��ع وتق�مي �لمشاریع واملسا�دات، بغیة املسامهة يف �ل أ�زمة، 

  .ق�صادیة و�ج�عیةوا�هنوض �ٔ�وضاع �
نعم، ٕان انتظاراتنا اكنت �برية يف هذا املس�توى و�ريه من ٔ��ل الت�اوب 
مع م�طلبات و�ا�ات املواطنات واملواطنني املزتایدة اليت ٔ�صبح الواقع 

وبدون ٕارادة حق�ق�ة بدون تضامن بدون رؤیة . یفصح عن جحمها املتعاظم
  .اس��اق�ة خنىش ٔ�ن یت�اوز� الواقع

  ید الرئ�س،الس� 
ٕان بالد� اس�تطاعت بفضل الرؤیة امللك�ة السدیدة وإالسرتاتیجیة 
جتاوز ٔ�زمات كربى عصفت بب�ان جماورة وجعلت من املنطقة اليت ن�متي 

  .ٕا�هيا حتت فوهة �راكن
وال بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ننا رمغ أ�شواط اليت قطعناها مل نصل بعد ٕاىل 

كربى تقع حىت يف الب�ان أ�كرث  �ر أ�مان، ف�حن �رى یوم�ا حتوالت
اس�تقرارا وأ�كرث دميقراطیة، ولنالحظ ما یقع الیوم يف فر�سا �لك ٕاماك�هتا 

  .وعراقة دميقراطیهتا ومؤسساهتا
و�لیه فٕاننا يف الفریق �شرتايك ندعو لك الفرقاء الس�یاس�یني 

ذه و�ج�عیني والهیئات واملؤسسات ب�ٔن تتظافر �ود امجلیع وتتاكثف ه
اجلهود من ٔ��ل بناء منوذج �منوي �دید قامئ �ىل العدا� والتضامن و�لق 
الرثوة وحسن توزیعها، ٕارساء �لحاكمة البناءة كام س�بق ؤ�ن ٔ�كد �ىل ذ� 

  .�ال� امل�
ٕان الن�اح يف هذا الت�دي هو و�ده الكف�ل جبعل بالد� �ك�سب 

  .وبة لتحق�ق التمنیةاملنا�ة الس�یاس�یة واملؤسساتیة وتت�ه �لوترية املطل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید الرئ�س �ىل ا�رتام الوقت

اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�و من 
  .ینوب �لیه

  :یوسف حميي الس�یداملس�شار 
  .والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة

  س�ید الرئ�س احملرتم،ال 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الرئ�س،
�ج�ع �مس �حتاد العام  اِب�َ�اول اللكمة يف هذالیوم ���رشف 

مرشوع القانون رمق  �ىل ملقاوالت املغرب، من ٔ��ل ا�راسة والتصویت
 . اجللسة العامة املوقرةٔ�مام  �2019رمس الس�نة املالیة  80.18

ونغتمن هذه الفرصة، لت�دید ا�هتاين �لس�ید الوز�ر، �ىل الثقة املولویة 
السام�ة، وذ� مبناس�بة تعی��ه �ىل رٔ�س قطاع �ق�صاد واملالیة، كام 
�س�ل ��زتاز ٕاطالقه �ینام�ة �اصة �ىل مس�توى الوزارة، نتج عهنا 

ها قانون املالیة ا�ي حنن بصدد مجمو�ة من التدابري وإالجنازات، �ىل رٔ�س 
  .دراس�ته

ونغتمن هذه الفرصة كذ� �هتنئة مجیع ٔ�فراد جلنة املالیة ب�ٔطرها و�رئ�سها 
وكذا ٔ�طر وزارة املالیة �ىل العمل اجلاد و�خنراط التام يف دراسة فضىل 

  .لهذا القانون
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

و�ات إالسرتاتیجیة لقد د�ا �ال� امل� حفظه هللا مجل� من الت
والتدابري العملیة من ٔ��ل �رتقاء �ل�س�یج �ق�صادي الوطين، وتعز�ز 

اق�صادیة �رب �شغیل  -قدراته �ىل �لق الرثوة وتقویة املنا�ة السوس�یو 
 .�الیة مس�تدام وذو جودة

، يف ظروف �اصة، 2019ی�ٔيت، مرشوع قانون املالیة لس�نة  كام
من التحوالت �سرتاتیجیة، تت�ىل ٔ�ساسا يف یعرف �اللها العامل مجمو�ة 

احلرب الت�اریة بني القوى العظمى، وما نتج عن ذ� من تدابري حامئیة 
وتغريات ب��ویة يف م�ظومة الت�ارة العاملیة، متهّد لنظام اق�صادي �املي 

  .�دید
كام ٔ�ن الس�یاق اجلیوس�یايس لبالد� یع�ش �ىل وقع اضطرا�ت 

وی�ٔيت هذا  .هواجس دامئة لاكفة املتد�لنيوحتوالت �برية، �شلك 
املرشوع، يف س�یاق وطين �اص، یتجسد يف دخول س�یايس �افل 

  .�النتظارات والت�د�ت
ملهتبة وت��ظر ٕا�ا�ت وتدابري فعا� " ٔ�ج�دة اج�عیة"�ٕالضافة ٕاىل 

و�جعة من ٔ��ل الن�اح امجلاعي يف اح�واء لك املطالب �ج�عیة اجلادة، 
 . یتعلق بتوفري �ع�دات املالیة �متویل ذ��اصة ف�

ونعمل، الس�ید الوز�ر احملرتم، ب�ٔنه ورمغ لك هذه الرها�ت والظروف 
ا�ق�قة وإال�راهات اخلاصة، فاملغرب �لیه ضامن تواز�ته املا�ر واق�صادیة، 

  (Credit rating)والسعي حنو التجوید املس�متر وا�امئ لتصنیفه االئ�ين
لضامن   (les Agences de notation)الت التصنیف العاملیة�ى واك
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مع حتسني  التحمك يف ٔ�سعار الفائدة �ىل املس�توى الس�یادي واملقاواليت،
�اذبیة م�اخ أ�عامل الوطين و�س�مترار يف التقدم �ىل مس�توى مؤرش 

 .ا�ي یصدره س�نو� البنك ا�ويل )Doing Business(ممارسة أ�عامل 
، ح�ث �2018س�ل ��زتاز نتاجئ هذا املؤرش لس�نة  طار،ويف هذا االٕ 

تقدم املغرب �سعة مراكز يف التصنیف العاملي اجلدید وبذ� ارتقت اململكة 
املغربیة ٕاىل املرتبة الثانیة �ىل مس�توى م�طقة الرشق أ�وسط وشامل 

وذ� راجع �ٔ�ساس ٕاىل العمل الك�ري  ).La Zone MENA(ٕافریق�ا 
س�توى حتسني الولوج واخلدمة القضائیة ببالد� وال�سهیل والناحج �ىل م 

�ىل الصعید املسطري ف� خيص �لق املقاوالت ا�ي ٔ�صبح الیوم 
 .ٕالكرتونیا

وندعو احلكومة، لالس�مترار يف هذه ا�ینام�ة، من �الل اع�د القانون 
، واع�د قانون 1962التنظميي لٕالرضاب ا�ي مل �ر النور م�ذ س�نة 

ملراكز اجلهویة لالس��ر والرشوع يف تزنیل قانون الال متركز ٕاصالح ا
لكي لورش اجلهویة املتقدمة، ا�ي یعترب العمق الإالداري يف ٔ�فق التفعیل 

  .�سرتاتیجي احلق�قي �لتحول �ق�صادي وإالداري ببالد�
جلن �ویة لتحسني م�اخ "ونويص يف هذا إالطار، بتعممي وتفعیل 

ن بالد� تعد من ا�ول القلی� اليت �شمل فهيا تصنیف �اصة �ٔ " أ�عامل
)Doing Business (اجلهات، وذ� ابتداٍء من هذه الس�نة. 

هذا �ٕالضافة ٕاىل جتوید �ٓلیات �بتاكر �ملقاو� واجلامعة والسعي حنو 
مرونة ٔ�كرث يف التعاقدات بني الشغی� ؤ�ر�ب العمل، وذ� �رب جتوید 

درة �ىل جتوید عقود العمل وضامن �نعاكس مدونة الشغل لتكون قا
 .�جيايب �ىل سوق الشغل

 الس�ید الوز�ر،
ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ننوه بتدابري التصف�ة اخلاصة 

والرضیبة �ىل ا��ل والزتام احلكومة   (TVA)�لرضیبة �ىل القمية املضافة
كام �س�ل الزتام ا�و� ��رتام  �حلد من الرتاكامت املس�تق�لیة لهذه ا�یون،

ووضع �ٓلیات م�قدمة من ٔ��ل حتسني �ٓ�ال  القانون و�لزتام �ل�رشیعات
ف� یتعلق �ملت�ٔخرات الت�اریة، من ٔ��ل ٔ�ن �كون إالدارة يه  أ�داءات

والقدوة �ل�س�بة �لقطاع اخلاص، وذ� ا�س�اما مع التعل�ت امللك�ة  املثال
� امل� حفظه هللا، يف خطا�ته أ��رية ويف السام�ة اليت ٔ�كدها �ال

  .ا�لس الوزاري أ��ري
كام �شلك املنصة التفا�لیة بني احلكومة و�حتاد العام �لمقاوالت، 
جتس�یدا معلیا وفعلیا �لرشاكة احلق�ق�ة بني ر�ال أ�عامل واحلكومة، من بني 

مهة التضام�یة اكملسا جتلیاهتا الت�س�یق حول معامل قانون مرشوع املالیة
 %.�2.5لمقاوالت واحملددة يف 

 Partenariat)و�شدد كذ� �ىل الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، 
Publique-Privé)   مكد�ل اسرتاتیجي لالرتقاء بقدرة �ق�صاد الوطين

 . وجعل القطاع اخلاص رافعة حق�ق�ة �لتمنیة �ىل �لق الرثوة

 با�ت املزمع انعقادها يف ماي املق�ل،كام نعترب املناظرة الوطنیة حول اجل 
واليت اتفق�ا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن �رجئ اكفة النقاط ذات الطابع الرضیيب ٕا�هيا 
من ٔ��ل م�اقش�هتا، �ٓلیة من �ٓلیات إالصالح اجلبايئ ببالد�، وذ� يف 

م�قدم ومس�تدام، �كون ف�ه اجلبایة رافدا " ٔ�من ج�ايئ"س�یاق السعي حنو 
  .وتقویة ب��ة السمل �ج�ع �ق�صادي من روافد إالقالع

ويف هذا إالطار، �ش�ید �لزتام احلكومة ب�رشیع توصیات وخمر�ات 
كام �مثن املقاربة ال�شار�یة اليت اعمتدهتا ا�و� يف مسار ٕا�ادة  .هذه املناظرة

 .النظر يف مدونة الرضائب
 ٕاال ٔ�ن مسار �صالح، ال ميكن ٔ�ن حيقق أ�هداف املرجوة، دون

امليض قدما يف ٕاصالح وتزنیل م�ثاق �س��ر ومواص� ٕاصالح املراكز 
  .اجلهویة لالس��ر و�شجیع �رامج حتفزي ر�دة أ�عامل

 الس�ید الوز�ر،
ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، نعترب ٔ�ن منوذج�ا التمنوي ٔ�صبح 

�لمقاو� وقد بلغ مداه و�شلك عق�ة ٔ�مام إالقالع �ق�صادي  م��اوزا
الترضیب اليت �كون املقاو� ٔ�وىل  ببالد�، نظرا لكون هاجسه أ�ول هو

حضا�ه، وهو وض�ع یق�ضـي ضـرورة ��ك��اب �لـى ا�هنـوض �الس�ت�ر 
فـي قطاع�ات ذات قمي�ة مضاف�ة ٔ��لـى وتل�ك ال�ـي له�ا ق�درة ٔ���ـر �لـى 

�توى �قـي فـروع �ق�ص�اد تول��د ا�ٓث�ار التبع��ة غ�ـر املباشـرة �لـى مس 
مع ضامن تنویع العرض التصد�ري ا�ي یبقى حمدودا، وهو ما یؤ�ر  الوط�ـي

  .�ىل تنافس�یة �ق�صاد الوطين
يف ٕاح�داث هی��ة مس�تق� ت��اط هب�ا ��ام  هذا �ٕالضافة ٕاىل التفكري

 .ةالتت��ع والتق���م الق�لـي والبع�دي �لس�یاس�ات و�س�ت�رات العموم��
 الس�ید الوز�ر،

 احلضور الكرمي،
ٕان الزتام، املقاوالت املغربیة يف املسامهة يف تقویة الب��ة �ج�عیة 

 . ببالد�، ال یضاههيا ٕاال حرصها �ىل حتق�ق ذ� بطرق م�تكرة و�جعة
وٕاذا اكن ٕاطالق الس�یاسات العموم�ة وإالسرتاتیجیات القطاعیة، قد 

اج�عیة يف بعض احلاالت، فٕاهنا اف�قرت مكن من �لق دینام�ة اق�صادیة و 
ٕاىل الت�ا�س يف ٕاطار رؤیة شام� ومدجمة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار اخلصوصیات 
ا�الیة، ويف هذا إالطار نطلع يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ملرشوع 
الس�ل �ج�عي املو�د، ا�ي نعتربه مد�ال ٔ�ساس�یا لن�اح ورش حماربة 

�ج�عیة وا�الیة، كام ٔ�نه یؤسس ٕالصالح شامل ملنظومة الفقر والفوارق 
صندوق املقاصة يف ٔ�فق حتق�ق �اكفؤ معیق ومس�تدام يف مسار ٕاصالح 

 .م�اكنزيمات ا�مع ببالد�
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

�متكني �ق�صاد الوطين من حتق�ق التمنیة الشام� و�لق م�اصب شغل 

لت احلكومات املتعاق�ة �ىل ت�ين مس�تدامة، �رب �سب منو م�اس�بة، مع
س�یاسة أ�وراش املهیلكة واع�د خمططات طمو�ة، وهو نفس ا�هنج ا�ي 
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  .احلكويم سا�رته احلكومة احلالیة وفق ما �اء يف �ر�جمها
ؤ��حت س�یاسة �نف�اح �ق�صادي اليت �هنجها املغرب من حتدیث 

رات، مما جعل من بالد� اق�صاد�، والرفع من ٕانتاج�ته واس�تقطاب �س��
  .حمورا هاما �لمبادالت الت�اریة العاملیة

ويف هذا إالطار، نويص بت�ين مهنجیة مدجمة يف الس�یاسات العموم�ة 
وم�دجمة بني اكفة القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات املعنیة، والتو�ه حنو 

ة �رادیغم �دید �لتعاطي مع الس�یاسات العموم�ة من �الل �رامج �راغامتی
 Des Instrument de)وطمو�ة، جبانب ٔ�سالیب م�طورة �لت��ع

monitoring)  لس�یاسات العموم�ة�.  
ٕاىل ٔ�ن العدید من القطا�ات إالنتاج�ة ترضرت  ون��ه، الس�ید الوز�ر،

  .كثريا من ت�ٔثري القطاع �ري املهیلك �ىل ٔ��شطهتا واند�ر البعض مهنا
  الس�ید الوز�ر،

ة يف �القهتا مبختلف إالجراءات احلكوم�ة ٕان حتق�ق الن�ا�ة �ق�صادی
الرام�ة ٕاىل تقویة القدرة التنافس�یة لالق�صاد املغريب وٕانعاش �س��ر 
اخلاص، �س�تلزم احلرص �ىل ابتاكر احللول الكف�� بتحق�ق التمنیة امل�شودة 
من �ة، و�ىل اس��عاب ٕا�راهات املر�� من �ة ٔ�خرى، خصوصا ؤ�ن 

ن من البنوك واملؤسسات املالیة أ�خرى �ملغرب ما زال احلصول �ىل االئ�
  .�شلك عق�ة رئ�س�یة لرواد أ�عامل ببالد�

و�لیه، فٕاننا نعترب ٔ�ن من ش�ٔن ٔ�جرٔ�ة إالصال�ات املربجمة يف ٕاطار 
س�یكون �  �2017/2018ر�مج معل ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل �لفرتة 

 التصنیف ا�ويل �لمغرب يف التقار�ر أ��ر إالجيايب �ىل واقع املقاو� و�ىل
املصادقة �ىل إالطار القانوين : القادمة، من ب�هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص

املتعلق �لضام�ت املنقو�، وا�ي س�ميكن املغرب من حتسني �رت��ه يف 
  . مؤرش احلصول �ىل ا�متویل ا�ي حتتل ف�ه اململكة مراتب م��ٔخرة

  الس�ید الوز�ر،
عطیات سوق الشغل، حسب أ�رقام اليت تضمنهتا املذ�رة �شري م 

إالخ�اریة الصادرة عن املندوبیة السام�ة �لتخطیط الصادرة يف شهر فربا�ر 
ضعف ت�ٔهیل "ٕاىل  2016، حول ٔ�مه مؤرشات سوق الشغل لس�نة 2017

، ويه املس�ٔ� اليت ٔ�كد �لهيا التقر�ر الس�نوي �لم�لس "الید العام�
  .2017عي والب�يئ لس�نة �ق�صادي و�ج�

و�ىل مس�توى إالدماج �ق�صادي، وتؤكد هذه التطورات ٔ�ن منوذج 
ا�منو الوطين ٔ�حضى ٔ�قل ٕادما�ًا من �الل ال�شغیل، وحتیل هذه الوضعیة 
�ىل الت�ٔثري احملدود �تلف �رامج ٕادماج الش�باب، كام تُربز رضورة اع�د 

  .جمال �شغیل الش�بابرؤیة مشولیة وم�دجمة �ىل املدى الطویل يف 
و�ٕالضاف�ة ٕالـى العوام�ل املرتبط�ة �لظرف��ة، یُْعـَزى ارتف�اع مع�دل 
العطال�ة فـي صفـوف الش�باب معوم�ًا ٕالـى مجموع�ة مـن العوام�ل الب��وی�ة، 
مـن ق���ل ع�دم مالءم�ة التكویـن ملتطل��ات سـوق الش�غل، وجعـز 

مـن م�اص�ب الش�غل الالئـق  �ق�ص�اد الوطين عـن �لـق م�ا �كفـي

واملس�تجیب ملؤه�الت الش�باب، و�كری�س �لق�ة مفرغ�ة ب�ـن نقـص 
اخل�ـرة وضـرورة احلصـول �لـى ٔ�ول فرص�ة ش�غل الك�س�اهبا، �ٕالضاف�ة ٕالـى 
الصعوب�ات ال�ـي یوا�ه�ا الش�باب �املـو املش�اریع فـي احلصـول �لـى 

  .�دود �تل�ف �رامـج ٕادم�اج الش�بابا�متوی�ل، فض�ال عـن أ�ثـر احمل
و�لیه، ف�عزیـز م�ظوم�ة التكویـن امله�ـي أ�ولـي واملس�متر، م�ع ٕای�الء 
اهمت�ام خ�اص جلـودة التكویـن، �هدف اسرتاتیجي، ب�دًال مـن الرت��ـز 
حرصی�ًا �لـى أ�ه�داف المك��ة ال�ـي ٔ��ن�ت عـن حمدود�هت�ا، یق�ضـي حتق��قه 

یٍق ٔ�فض�ل ب�ـن القط�اع اخل�اص، ومؤسس�ات التكویـن املس�متر مض�ان ت�س� 
  .والتكویـن �لت��اوب، وا�ول�ة

  الس�ید الوز�ر،
ٕاننا ٕاذ �مثن خمتلف التدابري وإالجراءات احلكوم�ة اليت �اء هبا مرشوع 

، فٕاننا �ملقابل، نثري ان��اه احلكومة ٕاىل اس�مترار 2019قانون املالیة لس�نة 
راق��ل الرئ�س�یة ال�ــي حتــول دون �سجیل انعطاف �بري يف العدید من الع

حتس�ني م��اخ أ�مع�ال �ملغـرب، مما �س�تدعي �لوال رسیعة و�جعة لتقویة 
ال�س�یج املقاواليت الوطين، �عامل رئ�يس من عوامل م�ا�ة �ق�صاد 

 .الوطين يف موا�ة الصدمات اخلارج�ة
  الس�ید الوز�ر،

الیوم مل�ة قصد ٕا�ادة النظر يف الس�یاسة  ٕان احلا�ة ٔ�صبحت
�س��ریة املتبعة ببالد�، وبلورة ٕاسرتاتیجیة �منویة �دیدة كام د�ا ٕاىل 
ذ� �ال� امل� حفظه هللا، قوا�ا منوذج �منوي م�تكر م�ين �ىل التصنیع 

ولن یت�ٔىت ذ� ٕاال من �الل التصدي . و�ىل تقویة العرض التصد�ري
�ت اخلارج�ة، �لرتكزي ٔ�ساسا �ىل دمج ا�ططات الخ�الالت التواز

  . والربامج الهادفة
  الس�ید الوز�ر،

قطاع �ري / قطاع �یلك(ثنائیة �ق�صاد الوطين  - لت�اوز ٕاشاكلیة 
ن�ٔمل من حكوم�مك ٔ�ن تنكب �ىل ت�ين �لول �جعة بت�س�یق مع  - )م�ظم

قاو� الوطنیة القطاع اخلاص، ملا ف�ه مصل�ة �ق�صاد الوطين �امة، وامل
  :نقرتح �ارطة طریق، �ر�كز �ىل ما یيل�اصة، وهنا 

 تعز�ز �اذبیة القطاع املنظم؛ -
  العمل �ىل توفري املوا�بة وا�مع ملقاوالت القطاع �ري املهیلك؛ -
 ماكحفة روافد اق�صاد الظل ورصد الغش و�شفه؛ -
  . اج�ثاث ا�هتریب وجتف�ف م�ابعه -

 ر�ال أ�عامل املغاربة وأ��انب �ىل ويف اخلتام، ومن ٔ��ل حتفزي
�س��ر جيب القطع مع س�یاسة التغیري املس�متر �لقوانني اجلبائیة، وذ� 
ٕالعطاء الفا�لني �ق�صادیني مقروئیة اكف�ة ورؤیة واحضة �لنظام اجلبايئ يف 
املغرب، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن یبعث مشاریع �منویة �دیدة �و� ووطنیا، 

 .�عاب ٕاشاكلیة ال�شغیل و�اصة يف صفوف الش�بابقادرة �ىل اس� 
حتاد العام ملقاوالت املغرب، نطلب م�مك اك ويف أ��ري، الس�ید الوز�ر،
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نقول لمك ٔ�ننا س�س�متر يف �خنراط الك�ري يف لك هذه الس�یاسات 
ا�س�اما مع التوجهيات السام�ة  و�سرتاتیجیات �روح وطنیة صادقة،

 .لسادس نرصه هللا ؤ�یدهلصاحب اجلال� امل� محمد ا
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار �ىل ا�رتامه الوقت

  .اللكمة ا�ٓن �لس�یدة رئ�سة فریق �حتاد املغريب �لشغل

  :امال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  یدات والسادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون واحملرتمات،الس� 

املعروض �ىل  2019ٕان م�اقشة مرشوع القانون املايل �رمس س�نة 
ٔ�نظار الربملان، یعّد حمطة من احملطات النضالیة يف مسار نقاب��ا العریقة، 
�حتاد املغريب �لشغل، اليت سامهت والزالت �سامه يف ا�فاع عن 

انونیة لبناء جممتع دميقراطي �سوده العدل والتاكفؤ والتضامن يف أ�سس الق
 .ظل دو� احلق والقانون واملؤسسات

 الس�ید الرئ�س،
يف س�یاق حراك اج�عي  2019ی�ٔيت تقدمي مرشوع قانون املالیة لس�نة 

�ري مس�بوق ويف ظل اح��ا�ات تعرفها العدید من القطا�ات واملدن 
قر وسوء تدبري أ�وراش �ق�صادیة والربامج املغربیة، جراء ا�هتم�ش والف

�ج�عیة، و�دم جنا�ة الس�یاسات املو�ة حملاربة الفقر والفوارق 
�ج�عیة وا�الیة، وفشل جوالت احلوار �ج�عي �س�ب العرض 
احلكويم الهزیل، ا�ي ال �رىق النتظارات معوم امل�ٔجور�ن، َوميكن من 

ج�عیة، يف ظل ظرف�ة �متزي �رتفاع أ�سعار حتسني ٔ�وضاعهم املادیة و�
وجتمید أ�جور، والتضییق �ىل احلر�ت العامة، و�ىل رٔ�سها احلریة النقابیة 

 . من القانون اجلنايئ ��288لجوء التعسفي ٕاىل الفصل 
 الس�ید الرئ�س،

دا�ل ا�لجنة،  2019بعد النقاش العام ملرشوع القانون املايل لس�نة 
 :حظات التالیةوقف�ا �ىل املال

هذا املرشوع يف واقعه �كر�س �لمنظور النیولیربايل بتعمیقه �لمدیونیة 
وتوطیده الرهتان �ق�صاد ���ن اخلار�، فاحلكومة مل تنجح يف ٕادراج 
ٔ�ي ٕاجراءات هتدف ختف�ض معدل املدیونیة العموم�ة، اليت یعاين مهنا 

إالجاميل احمليل، ومن �ٓ�رها املغرب م�ذ ٔ�كرث من ثالثة عقود مقارنة �لناجت 
السلبیة �ىل الوضع �ق�صادي و�ج�عي دا�لیا، ح�ث ٔ�صبح املغرب 

 29من ٔ�كرث الب�ان مدیونیة يف ٕافریق�ا والعامل العريب، بتصنیفه يف الرتبة 
�املیا والرتبة أ�وىل ٕافریق�ا من طرف معهد ماكزني أ�مر�يك �لب�ان ا�ٔكرث 

من الناجت ا�ا�يل % 140ثل القروض ما یقارب اس�تدانة، ٕاذ ٔ�صبحت مت 

اخلام، �لام ب�ٔن نفقات ا��ن العمويم �لكف املزيانیة س�نو� ٔ�كرث مما هو 
مرصود لبعض شعب امحلایة �ج�عیة، اكلتعویض عن فقدان الشغل ٔ�و 

  ).le fonds d’amorçage(ما مسي يف �ٓنه ب 
�لمزيانیات السابقة، ٕاذ مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة جمرد اس�ت�ساخ 

 :ال ینطوي �ىل ٔ�ي جمهود اس�ت��ايئ ٕال�ادة �رتباط بقاطرة ا�منو
مفرة ٔ�خرى خيضع املرشوع �لهاجس التق�وقراطي واحملاس�بايت الرصف 
ا�ي رحجته احلكومة �الل ٕا�داده، رضو�ا ٕاىل توصیات ٕان مل نقل تعل�ت 

ول س�یادهتا �ىل املؤسسات املالیة ا�ولیة، اليت ٔ�صبحت تفقد ا�
 . اق�صاد�هتا مبجملها

یبقى ٔ�قل % 3.2مفس�توى ا�منو ا�ي هيدف ٕالیه املرشوع واملمتثل يف 
، والزتامات احلكومة بتحق�ق �سب 2018مما حققه �ق�صاد الوطين س�نة 

 .يف �ر�جمها املقدم �لربملان 2021يف ٔ�فق س�نة % 5.5و% 4.5ما بني 
ن مفارقة بني إالرادة املعلنة ��و� مرشوع قانون املالیة هذا �كشف ع

برضورة تغیري ا�منوذج التمنوي، كام مت ��رتاف بذ� من طرف ٔ��ىل 
 .سلطة يف البالد، و�رمجهتا املالیة لطابع �س�متراریة يف التدبري احلكويم

فعدا بعض إالجراءات املعزو�، فٕان املرشوع ال جيیب عن إالشاكالت 
 .�ج�عیة الب��ویة

جمال التعلمي، ا�ي یعاين من جعز �ول، �س�ل ٔ�ن املرشوع، رمغ  ففي
ا�هودات املبذو� واليت مل یمت تق�مي نتاجئها، مازال یعاين من سوء احلاكمة، 
كام �س�ل �دم اس�ت�ابة املرشوع احلايل �ل�اج�ات الب��ویة وال�رشیة اليت 

ذ� بتكر�س یعاين مهنا هذا القطاع احلیوي ا�ي ال یق�ل ا�ازفة، و 
م�صب شغل، يف  15.000الهشاشة من �الل الرتكزي �ىل التعاقد خبلق 

م�صبا، وكذ� اس�مترار  �750ني مل یت�اوز �دد م�اصب التوظیف 
اخلصاص �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة، وهو ما ا�رتفت به الوزارة نفسها، 

 .مدرسا 9558حمددة اخلصاص �ىل مس�توى املدرسني ب 
ٕالزام�ة التعلمي أ�ويل يف أ�سالك التعلميیة، ن�ساءل  وٕاذ �ش�ید ٕ�دراج

عن ٕاماكنیة التعممي الفعيل لهذا الس� يف غیاب ب��ة حتتیة الس��عاب 
وٕادماج أ�طفال، خصوصا يف املناطق القرویة، �اصة ت� اليت تعاين من 

 . العز�، والنقص املهول يف املوارد ال�رشیة ا�ي یعاين م�ه القطاع
وى قطاع الص�ة، فٕان املزيانیة املرصودة لها اليت ال تتعدى و�ىل مس�ت

من املزيانیة العامة، تبقى �د هزی� وال �رىق ٕاىل طمو�ات  5.9%
املواطنني يف غیاب الن�ا�ة واحلاكمة يف التدبري، وضعف �س��ر �ىل 
مس�توى الب��ات التحتیة يف مجموع الرتاب الوطين، خصوصا العامل القروي، 

 .ىل ضعف التجهزيات الطبیة واملوارد ال�رشیة مبختلف املس�شف�اتٕاضافة إ 
وف� یتعلق �ٕالصالح إالداري، ٔ�ي ٕاصالح املرفق العمويم �ورش 
جممتعي �بري، یق�يض نقاشا جممتعیا و�شاورا مع الفرقاء �ج�عیني بعیدا عن 

�ح�قان املقاربة �نفرادیة اليت ٔ�ثب�ت التجربة ٔ�هنا مل ت��ج ٕاال التذمر و
 .�ج�عیني
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مفرشوع قانون املالیة مل یعاجل ٕاشاكلیة اخلصاص املهول �ىل مس�توى 
ٔ�لف م�صب،  25املوارد ال�رشیة، ح�ث مل یت�اوز �دد املناصب املالیة 

ويه ل�ست م�اصب شغل صاف�ة ٕاذا ما ٔ��د� بعني �عتبار املوظفني 
�ل�س�بة �لمدنیني  ٔ�لف 11ا��ن س�ی�الون �ىل التقا�د املقدر �ددمه ب 

فقط، ولن یت�ٔىت ٔ�ي ٕاصالح دون ضامن اخنراط واسع وحق�قي �لعاملني 
�لقطاع العام، �رب حتفزيمه وحامیة مك�س�باهتم املادیة واملعنویة، بدل 
�كر�س الهشاشة دا�ل الوظیفة العموم�ة وتقس�مي صفوف املوظفني ٕاىل 

وظفني، ما یعمق مرمسني ومؤق�ني والتعامل مبنطق الف�ویة مع مطالب امل
الهوة بني ٔ�طر وموظفي ا�و� املامثلني يف التكو�ن واملهام و�ش�یع التذمر 
والسخط بني صفوفهم، ؤ�ذ�ر هنا �ىل س��ل املثال ال �لحرص ما تع�شه ف�ة 

 .املترصفني
 .�ىل مس�توى امحلایة �ج�عیة

نالحظ غیاب م�ظور �دي ٕالرساء منوذج �جع �لحامیة �ج�عیة، 
يث املواطنني ال یتوفرون �ىل حامیة اج�عیة، ولعل فشل رام�د يف توفري ف�ل

تغطیة حصیة �جعة �لمس�تف�د�ن والولوج ٕاىل �دمات حصیة الئقة �ري دلیل 
 .�ىل فشل احلكومة يف موا�ة العجز �ج�عي

فإالجراءات احلكوم�ة املت�ذة يف ٕاطار تفك�ك صندوق املقاصة، ورفع 
اد �س�هتال�یة أ�ساس�یة، وكذا نظام املقا�سة املعمتد، ا�مع عن بعض املو 

حتت �فطة إالصالح وٕ�یعاز من صندوق النقد ا�ويل، مل توا�به ٕاجراءات 
ٕاصالح�ة �لسالسل إالنتاج�ة املس�تف�دة من ا�مع، وال ٕاصالح �لمنظومة 
 الرضی��ة وال ٕارساء محلایة اج�عیة فعا� تضمن ولوج الف�ات الهشة �لمرافق

العموم�ة، ودمع قدرهتا الرشائیة، �لرمغ من الربامج �ج�عیة املعزو� اليت 
 .تف�قد ٕاىل �لتقائیة

ومن مت نؤكد �ىل رضورة اع�د هذه إالصال�ات الهیلكیة، الس�ید 
 .الوز�ر، مكد�ل �لعدا� �ج�عیة

 .ومن �الل مقاربة الس�یاسة اجلبائیة ن�ساءل الس�ید الرئ�س
احلكومة �رب مرشوعها املايل السري يف اجتاه ٕارساء هل اس�تطاعت 

 العدا� اجلبائیة حتق�قا �لعدا� �ج�عیة؟
یتضح من �الل تدابري قوانني املالیة يف العرشیة أ��رية غیاب هویة 
واحضة لهذه احلكومة، �س�ت��اء التو�ه النیولیربايل احملافظ املؤدي ٕاىل تفقري 

ل �حنیاز الصارخ �لرٔ�سامل �رب ال�شجیعات الطبقة الهشة والوسطى، مقاب
والتحفزيات وإالعفاءات اجلبائیة �ىل حساب العمل ومداخ�ل العمل، 
وغیاب ٔ�یة رؤیة اسرتاتیجیة حملاربة الفساد ولك ٔ�شاكل الریع وتضارب 

 .املصاحل
ففي الوقت ا�ي �شلك ف�ه الرضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة لٔ�جراء 

ق�طع من املنبع �ل�س�بة �لم�ٔجور�ن، فٕان من حصی� الرضیبة، ت % 74
ٔ�حصاب املداخ�ل املهنیة، ؤ�حصاب املداخ�ل من أ�ر�ح املالیة والعقاریة 
یل��ٔون ٕاىل نظام الترصحي �شلك ٕارادي ملداخ�لهم، ما قد یفقد مزيانیة 

ا�و� جزءا �ام من املوارد ن���ة ا�هترب الرضیيب، ویرضب م�دٔ� إالنصاف 
 .اع الرضیبة �ىل ا��ل �شلك �ادل �ام اكنت مصادرهاا�ي یق�يض اق�ط

كام ٔ�نه ل�س من إالنصاف ٔ�ن یطال و�ركز الضغط اجلبايئ �ىل ف�ة 
حمدودة من امللزمني، ويه الف�ة اليت �شلك عصب الطبقة الوسطى املراهن 

 .�لهيا يف حتریك جع� �ق�صاد �رب دورها املهیلك يف الطلب ا�ا�يل
كومة يف توح�د مسطرة اس��فاء الرضیبة �ىل ا��ل ملاذا مل تفلح احل

 للك امللزمني وتوس�یع الو�اء؟
و�یف �لحكومة ٔ�ن �س�متر يف ٕاهناك القدرة الرشائیة �لطبقات الشعبیة 
�لتنصیص �ىل رضائب ٕاضاف�ة �س�هتدف �س�هتالك، اكلرضیبة �ىل 

لقمية �س�هتالك ا�ا�يل �ىل بعض املواد واليت تنضاف ٕاىل الرضیبة عن ا

املضافة، يف الوقت ا�ي كنا نطالب ف�ه مبراجعة الرضیبة �ىل القمية املضافة 
 اليت تطال املس�هتلكني دون اعتبار لوضعیهتم �ج�عیة؟ 

من الرشاكت ب�ٔكرث من % 2وهل من املنطق ٔ�ن �سامه ٔ�قل من 
مهنا �لعجز دون % 69من حمصول الرضیبة �ىل الرشاكت وترصح % 80

 ت احلدیثة ال�ش�ٔة؟ا��ساب الرشاك
یتضح �لیا ٔ�ن هذا القانون �كرس اس�متراریة القوانني املالیة السابقة، 
واليت ٔ��نت عن قصورها يف �س�ت�ابة ملتطلبات العدا� اجلبائیة، ففي 
الوقت ا�ي یمت ف�ه ٕارهاق اكهل أ�جراء �لرضائب املبارشة و�ري املبارشة، 

ج�ائیة حتايب رٔ�س املال �ىل حساب  یتضمن مرشوع القانون املايل حتفزيات
 .معوم امل�ٔجور�ن

ٕاىل % 20فك�ف یمت التنصیص �ىل ختف�ض الرضیبة �ىل الرشاكت من 
، يف ٕاطار ٕاقرار نظام ج�ايئ تصا�دي �لرشاكت، �لام ٔ�ن الرضیبة 17%

 �ىل الرشاكت تعمتد ال�س��ة يف مجمل أ�نظمة اجلبائیة �رب العامل؟
الشخص ا�ايت، قد �كون ٔ��ريا الس�ید ويف الوقت ا�ي یؤدي ف�ه 

 . درمه �180.000رضیبة �ىل ا��ل ملا زاد عن % 38الوز�ر، �س�بة 
و�یف یمت ٕا�ادة التنصیص �شلك �ٓيل �ىل النفقات اجلبائیة لنفس 

 34و 32املس�تف�د�ن، و�ىل رٔ�سهم لوبیات العقار، وبنفس املبالغ ما بني 
تق�مي ا�ٓ�ر السوس�یو اق�صادیة ملیار، دون ٔ�ن �لكف احلكومة نفسها عناء 

لهذه النفقات اجلبائیة، وكذا �ٓ�رها �ىل ال�شغیل، وتوفري م�اصب الشغل 
 الالئق؟

ويف الوقت ا�ي نلمس ف�ه التو�ه إالجيايب �لحكومة يف جمال التحفزي 
�ىل اس�تعامل الطاقات البدی� الس�ید الوز�ر، من �الل ٕاعفاء املض�ات 

قة الشمس�یة والطاقات املت�ددة املس�ت�دمة يف املائیة اليت تعمل �لطا
القطاع الفال� من الرضیبة �ىل القمية املضافة، �س�ل حمدودیة هذا 

 . إالجراء ا�ي لن �س�تف�د م�ه سوى �بار الفال�ني
 الس�ید الرئ�س،

ٕان حتسني املؤرشات �ق�صادیة، وم�اخ أ�عامل، ومعاجلة مشلك 
وفري م�اخ اج�عي یضمن �س�تقرار البطا� املزم�ة، لن یت�ٔىت ٕاال بت
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وال�سك �ج�عي، �الخنراط اجلدي �لحكومة يف حوار اج�عي ميكن 
من معاجلة إالشاكالت و�خ�الالت �ق�صادیة و�ج�عیة املطرو�ة، 
هبدف بلورة م�ثاق اج�عي �سامه يف تث��ت السمل �ج�عي �ىل قا�دة 

ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة �لطبقة العام� ا�رتام احلقوق �ق�صادیة و�
 . ومعوم املواطنني
 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان �ردي أ�وضاع �ق�صادیة وز�دة مظاهر �ح�قان �ج�عي، 
وتذمر املواطنني من املس�توى املتدين �ل�دمات �ج�عیة خصوصا �ىل 

ى قطاع التعلمي والص�ة والسكن والولوج السلمي �لمرافق إالداریة مس�تو 
و�ريها، یتطلب ٕاجراءات اس�ت��ائیة مل نلمسها يف هذا املرشوع، وٕان 
�ح��ا�ات وإالرضا�ت واملقاطعات اليت تعرفها بالد� واليت تظل يف 
مجملها ذات صبغة اج�عیة تنادي �حلق يف ال�شغیل و�س�تفادة من 

ت �ج�عیة و�ريها من احلقوق املتعارف �لهيا دولیا، یؤكد اخلدما
ال یوا�ب  �2019مللموس ٔ�ن ما �اء يف مرشوع القانون املايل لس�نة 

طمو�ات الطبقات املس�تضعفة من املواطنني واليت ما زالت تبحث عن 
 .�س�تقرار �ج�عي وأ�رسي

وار �ج�عي ٕاننا يف �حتاد املغريب لشغل، نعترب ٔ�ن م�ٔسسة احل
والتفا�ل مع املطالب املل�ة لعموم الطبقات الشعبیة، هو الس��ل الوح�د 
لضامن السمل �ج�عي ا�ي یبقى من الرشوط أ�ساس�یة ٕالطالق معلیة 

 .التمنیة احلق�ق�ة �لبالد
ويف هذا إالطار نؤكد �ىل تصور� يف �حتاد املغريب �لشغل، ٕالجناح 

ز احلكومة لعرضها الهزیل، ورضورة التفا�ل إالجيايب احلوار �ج�عي بت�او 
مع مطالبنا العاد� ويف مقدمهتا الز�دة العامة يف أ�جور �لقطاع اخلاص 
والوظیفة العموم�ة ولك املؤسسات العموم�ة، وختف�ض الرضیبة �ىل ا��ل 
ؤ�ن یمت تعممي الز�دة �ىل سا�ر الف�ات، والرفع من احلد أ�دىن لٔ�جور، 

ورة �س�ت�ابة ملطالب �دد من الف�ات املترضرة من النظام أ�سايس ورض
يف الوظیفة العموم�ة واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، وتنف�ذ ما 

ٔ��ریل، وكذا ٕاجياد �لول م�صفة �لمشالك القطاعیة  26تبقى من اتفاق 
  .الراهنة

مل ال؟ تطبعون ونقرتح �لیمك، الس�ید الوز�ر، ٕاع�د مالیة اج�عیة، و
  .هبا مسارمك يف هذه الوزارة

  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة رئ�سة �حتاد املغريب �لشغل �ىل ا�رتا�ا �لوقت

اللكمة ا�ٓن �لس�ید املس�شار عن الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

  .�ج�عي اليس �دال

  :محمد �دال الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

یطیب يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 
كام وافق �لیه  �2019لس�نة املالیة  80.18م�اقشة مرشوع قانون املالیة رمق 

  .جملس النواب
وحنن نطلع �ىل مضامني هذا املرشوع، �س�تحرض الظروف اليت قدم 
فهيا، و�ركز �ٔ�ساس �ىل التحوالت اجلذریة والعمیقة يف مجیع القطا�ات 
واليت یقودها �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، واليت تضمنهتا 
خطبه السام�ة مبناس�بة عید العرش ا�ید وعید الش�باب وم�اس�بة اف�تاح 

  .الس�نة ال�رشیعیة احلالیة
ٕاىل وضع �ري طبیعي تعرفه جماالت  هذه اخلطب اليت ا�سمت بنربة ت��ه

م�عددة وخنص ���ر القطا�ات �ج�عیة، و�ىل رٔ�سها مشلك ال�شغیل 
ورضورة �لق طبقة وسطى �لوسط القروي والفال� ورضورة 
��ك�اب �ىل �ل مشالك العدید من املناطق، خصوصا ت� اليت تعاين 

هذه . ق�صاديالعز� وضعف الب��ة التحتیة وغیاب رشوط ال�ء �
  .الوضعیة اليت د�ا �اللته ٕاىل معاجلهتا من �الل مرشوع �منوي �دید

�س�تحرض ٔ�یضا يف هذا الس�یاق الزتام�ا والشعب املغريب �لثوابت 
الوطنیة، مش�ید�ن ��ور الر�دي �لمؤسسة امللك�ة يف معاجلة قضیة 

ويل وهو یقر املغرب أ�وىل قضیة الو�دة الرتابیة، واليت ما ف� املنتظم ا�
ٕ�جيابیة مقرت�ات �اللته ��فع �لقضیة حنو احلل العادل، حتت الس�یادة 
املغربیة �منوذج ميكن ٕاخواننا �ٔ�قالمي اجلنوبیة من تدبري شؤوهنم اجلهویة 

  .ب�ٔنفسهم
كام ٔ�ن الت�اوب الك�ري مع ا�عوة امللك�ة حلوار م�ارش وواحض وشفاف 

ا�ر، هذا املقرتح ا�ي رح�ت به وبدون رشوط مس�بقة مع اجلارة اجلز 
العدید من ا�ول والقوى إالقلميیة، واليت مازلنا كقوى ح�ة نتطلع ٕاىل موقف 
ٕاجيايب من طرف القادة اجلزا�ریني، �لام ٔ�ننا ال �شك يف ٔ�ن الشعب 

  .اجلزا�ري قد اس�ت�رش �ريا هبذا املقرتح
ة يف وهنا �س�تحرض التضحیات اجلسام ٔ�فراد قوتنا املسل�ة امللك�

احملافظة �ىل الس�یادة الوطنیة والو�دة الرتابیة، و�س�تحرض ٔ�یضا ا�رك 
املليك والقوات املسا�دة ور�ال أ�من والوقایة املدنیة، ا��ن �ش�تغلون لیل 

  .هنار من ٔ��ل احلفاظ �ىل ٔ�من ؤ�مان الوطن واملواطن
وهذه م�اس�بة يك �ش�ید �لنضج الك�ري واملهنیة العالیة وضبط النفس 

�رتام التام �لقوانني يف التعامل مع احلراكت �ح��اج�ة اليت عرفهتا و�
  .بعض م�اطق اململكة
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  الس�ید الوز�ر،
جرت العادة عند م�اقشة مشاریع قوانني املالیة دا�ل هذه الغرفة ٔ�ن 
�شلك م�اس�بة ٕال�ادة صیا�ة املواقف الثابتة والت�ٔ�ید �لهيا خبصوص الثوابت 

ر�كزات أ�ساس�یة ٔ�ي مرشوع �منوي، كام حتدد الوطنیة، اليت �شلك امل
املعامل الرئ�س�یة لس�یاسة املغرب يف �الق�ه مع دول اجلوار والزتاماته مع 
قضا� أ�مة العربیة وإالسالم�ة وهن�ه اجلدید يف التعامل مع قضا� القارة 
إالفریق�ة، خصوصا بعد اسرت�اع عضویته الاكم� يف �حتاد إالفریقي 

ا�ل مؤسسات �حتاد رمغ �داثة اك�ساب العضویة، ح�ث ٔ�ن وممارس�ته د
ب�� ٔ�صبحت � مواقع دا�ل العدید من هذه املؤسسات بل یلعب دورا 
�ام يف جتدید هیالك �حتاد وٕا�داد تصور �دید لعم�، كام جسل ذ� يف 

  .القمة �س�ت��ائیة أ��رية
رويب ا�ي �شغل ٔ��ید لنا رشاكء يف ٔ�ورو� و�ىل رٔ�سهم �حتاد أ�و 

اململكة موقع الوضع املتقدم، خصوصا ؤ�ن مؤسسات �حتاد أ�ورويب 
�زداد ثقة يف املغرب واخ�یاراته وصدق ن��ه، شاهدة � �لتطور يف مجیع 
ا�االت وا�هنوض جبمیع اجلهات والتوزیع العادل �لرثوة �ىل مجیع م�اطقه، 

 شهدت جلان الربملان أ�ورويب وخنص ���ر أ�قالمي اجلنوبیة �لمملكة واليت
�ىل صدق أ�طرو�ة املغربیة، مما جعلها تصوت لصاحل االتفاقات مع 
اململكة دون اس�ت��اء ٔ�و اق�طاع جلزء من ٔ�راضیه رمغ املناورات وا�سا�س 

 .وا�ٔاكذیب وال�شو�ش ا�ي متارسه ق�ادة البول�ساریو
 الس�ید الوز�ر،

ی�ٔيت �لفعل يف ظرف�ة دولیة  2019ٕان مرشوع قانون املالیة لس�نة 
وٕاقلميیة صعبة، كام �اء يف عرضمك، اس�مترار اضطراب ٔ�سعار الغاز 
والبرتول وخفض التوقعات أ�ولیة يف معدل ا�منو �ق�صادي العاملي، مث 
ارتفاع التو�رات الت�اریة، �اصة بني الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة والصني، 

ملیار مقارنة مع  4.4ارق ٕاجاميل وصل ٕاىل و�لتايل ارتفاع نفقات املقاصة بف
2018. 

و�س�ل ٔ�یضا ٔ�ن هذا املرشوع ی�ٔيت يف ظل ٕا�راهات وطنیة دا�لیة 
�ىل املس�توى املايل و�ق�صادي، والس�� تصا�د املدیونیة ٕاىل مس�تو�ت 
ق�اس�یة، جعلت ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �شدد الت�ذ�ر من تفامق 

 .قر�ر الس�نوي لهذا ا�لساملدیونیة، كام ورد يف نص الت
ٕا�راهات ٔ�خرى دا�لیة حتیط وتضغط �ىل هذا املرشوع، ويه ت� 

من عرضمك الس�ید  4املرتبطة بعجز املزيانیة كام یبني ذ� يف الصف�ة 
من الناجت ا�ا�يل اخلام �رمس  %3.6الوز�ر، ح�ث یتوقع جعز املزيانیة ٕاىل 

  .2019س�نة 
�ىل مس�توى �خ�الالت ا�الیة  یوا�ه هذا املرشوع ٕا�راهات �برية

يف ٔ�وساط  %40و�ج�عیة، ارتفاع معدالت البطا� اليت وصلت ٕاىل 
  .الف�ات ال�ش�یطة من الش�باب

یوا�ه هذا املرشوع ٔ�یضا اس�مترار �خ�الالت الكربى �ىل مس�توى 

ب��ة املزيانیة، الس�ید الوز�ر، ارتفاع كت� أ�جور والتحمالت إالضاف�ة 
ل�س�یري، وٕاذا ما ٔ�ضف�ا ٕاىل ذ� تفامق املدیونیة و�دمة ا��ن املتعلقة �

العمويم، فٕان هامش �س��ر یبقى مقلصا رمغ الز�دة املعلنة يف صف�ة 
  .ملیار درمه 5من عرضمك يف اع�دات �س��ر واليت ال تتعدى  9رمق 

وهنا نعود �مك، الس�ید الوز�ر، ٕاىل �ساؤل عریض ویطرح نفسه 
ف� یتعلق �لتدابري املت�ذة، واليت �س�تلزم الرفع من مداخ�ل �س�مترار 

  .الرضیبة �لك ٔ�نواعها
وهو ما قد �شلك ضغطا رضی��ا قد �كون � انعاكسات �ىل املقاو� 
و�ىل �ق�صاد، وٕاما ا�لجوء ٕاىل اخلوصصة اليت �راجعت �الل الس�نوات 

القروض اخلارج�ة  امللیار درمه، ٔ�و ا�لجوء ٕاىل 5أ��رية واليت لن تتعدى 
  .وا�ا�لیة، وهذا �شلك خماطر نبه ٕا�هيا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

ٔ�ما املدیونیة ا�ا�لیة تعين ام�صاص احلكومة �لس�یو� وهتدید متویل 
هل : �ق�صاد واملقاوالت، وهذا ما جيعلنا نطرح ال�ساؤل �س�مترار

ة �متویل املزيانیة العامة �لحكومة وحنن معمك ٔ��لبیة ابتاكرات وم�افذ �دید
  وتطو�ر مواردها؟

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
حتدمث، الس�ید الوز�ر، عن التو�ات العامة ملرشوع قانون املالیة 

  :و�ددمتوها يف ثالث ٔ�ولو�ت 2019

  دمع القطا�ات �ج�عیة؛ -1

 تقلیص الفوارق ا�الیة؛ -2

 .ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لالس��ر ودمع املقاو� -3
ٕاجيابیا، الس�ید الوز�ر، إالجراءات الواردة يف هذا املرشوع �س�ل 

املتعلقة بتقویة العرض املدريس وتعز�ز املوارد ال�رشیة والتعممي التدرجيي 
�لتعلمي أ�ويل وحتسني الت�ٔهیل البیداغو� والرفع من م�ح ا�ا�لیات 

  .واملطامع املدرس�یة
واملبادرة امللك�ة " سريت� "�شد �ىل ٔ�ید�مك الس�ید الوز�ر بتعممي �ر�مج 

، ونؤید اس�مترار احلكومة يف دمع �از البوطان وا�ق�ق "ملیون حمفظة"
  .والسكر، �لحفاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطنني

�مثن مجیع إالجراءات املتعلقة �لرم�د واملبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، 

 نتاجئ هذه لكن نبقى دامئا، الس�ید الوز�ر، يف �ا�ة ماسة ٕاىل تق�مي
  .املبادرات والربامج ووقعها �ىل املواطن املغريب

��، ف�حن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �س�ل 
ٕ�جيابیة ارتفاع نفقات القطا�ات �ج�عیة �لتعلمي والص�ة، لكن نبقى دامئا 
ومن دا�ل أ��لبیة نطالب برضورة تق�مي هذه الس�یاسات العموم�ة 

  .ىل مدى جناعهتا ووقعها �ىل احلیاة الیوم�ة �لمواطننيوالوقوف �
  الس�ید الوز�ر،

هننئمك، ومن �اللمك احلكومة وأ��لبیة، �ىل التقدم ا�ي حقق�ه بالد� 
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�ىل مس�توى �رت�ب املغرب حسب تقر�ر ممارسة أ�عامل ا�ي تقدم ب 
حول التنافس�یة " املنتدى �ق�صادي العاملي"نقطة، وكذ� تقر�ر  34

�ق�صادیة، وهذا ما جيعلنا نؤمن �لثقة يف املس�تق�ل، والس�� بعد اطالعنا 
�ىل رز�مة إالجراءات املت�ذة �مع �س��ر واملقاو�، بتقلیص �ٓ�ال 
أ�داء وتصف�ة د�ن الرضیبة املرتامك وحتسني الولوج �لمتویل، مث مراجعة 

لقرار الش�اع املتعلق اجلدول احلايل �لرضیبة �ىل الرشاكت، �ٕالضافة ٕاىل ا
  .ٕ�عفاء املقاولني الش�باب ا��ن �انوا صعو�ت �برية

هل من �ٓلیات لت��ع جنا�ة هذه : ولكن دامئا، �ساؤلنا الس�ید الوز�ر
  إالجراءات ومدى مردود�هتا وانعاكسها �ىل �س��ر واملقاو� املغربیة؟
ا�هود وحنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نقف ٔ�مام 

احلكويم لٕالرساع ٕ�خراج النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة واملؤسساتیة 
املتعلقة مبنظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، ومرشوع قانون یتعلق 
ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕا�داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة 

ختاذ إالجراءات لالس��ر، مث ٕاصدار املیثاق الوطين لالمتركز إالداري وا
لتطو�ر التكو�ن املهين وال�شغیل ا�ايت، لك�نا ن��ه يف نفس الوقت ٔ�ن 
الفوارق �ج�عیة وا�الیة بني العامل القروي واحلرضي، بني اجلهات وبني 
العامالت وأ�قالمي دا�ل نفس اجلهة، یق�يض ��ك�اب �ل منوذج �منوي 

ادة توزیع الرثوات اج�عیا �دید كام ٔ�مر صاحب اجلال�، قادر �ىل ٕا�
وجمالیا، �شلك جيعل ش�بابنا �س�تعید الثقة يف مؤسساته ويف وطن��ه عوض 
السعي ٕاىل الهجرة الرسیة ومظاهر العنف ا�لفظي واملادي، فالش�باب هو 
قوتنا يف املس�تق�ل، و�لینا مجیعا ٔ�ن نوفر � ظروف الع�ش الكرمي ونف�ح 

  .يف و�ه أ�بواب خلدمة وطنه
  الوز�ر، الس�ید

هكذا شارك فریق�ا جبمیع مكو�ته يف م�اقشة مرشوع قانون املالیة، 
  .م�اقشة مسؤو� وم�فائ�، م�اقشة م�ضبطة

  . والسالم �لیمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�ید املس�شار �ىل ا�رتامه �لوقت

اللكمة �لس�ید رئ�س فریق الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، الس�ید 
  .ضلاملس�شار تف

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید وز�ر املالیة احملرتم،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، يف 

  .ةٕاطار م�اقشة مرشوع قانون املالیة لهذه الس�ن
نناقش الیوم مرشوع هاذ القانون يف ظروف دولیة ووطنیة م�غرية، 
فعىل املس�توى ا�ويل، �س�ل اس�مترار الرصاع بني اق�صاد�ت ا�ول 
الكربى وازد�د ٔ�طامع ا�ول إالمرب�لیة يف التحمك يف مصادر الرثوة، 

  .خصوصا الطاقة والغذاء واملاء
ؤهالته الطبیعیة واجلغراف�ة جيع� فاملغرب وحبمك موقعه املمتزي واملغري مب

یوا�ه هاته الصعو�ت وهاته املطامع، فالقضیة الوطنیة الیوم تعرف 
و�س�مترار تطورات �ري محمودة العواقب، و�متىن ٔ�ن �كون لقاء ج�یف 
أ��ري اخلطوة أ�وىل يف الطریق الصحیح ؤ�ن یمت التقدم يف ا�لقاءات 

معر طویال، وا�ي یقف جحرة �رثة يف  القادمة ٕالجياد �ل لهذا الزناع ا�ي
  .طریق بناء �حتاد ٔ�ملغاريب

وهنا البد ٔ�ن نتوقف عند اخلطوة املهمة واجلریئة اليت ٔ�قدم �لهيا 
  .صاحب اجلال�، واليت البد ٔ�ن تتلوها خطوات ٔ�خرى

ويف هذا الس�یاق، لقد طرح�ا يف أ�س�بوع املايض سؤ� حول 
یة واجلزر التابعة هلام، ال ٕالحراج احلكومة، املدین�ني السلیب�ني س��ة وملیل 

كام اعتقد البعض، ولكن لنقول �ل�ارة ٕاس�بانیا ٔ�نه ما �اد من املق�ول 
�س�مترار يف اح�الهلام، ؤ�نه �ٓن أ�وان �لتفكري سو� يف ٕاجياد �ل ٔ�قدم 

  .املس�مترات يف العامل
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  ت واملس�شار�ن،السادة والس�یدات املس�شارا

لقد مسعنا الك�ري من ال�م عن �ون مرشوع قانون املالیة هذا 
مرشوع اج�عي، لكن لن�ساءل ٔ��ن يه إالجراءات اليت تؤكد ٔ�ن املرشوع 
فعال اج�عي �ري ا��ایة الكربى اليت س�بق�ه واخلطا�ت الوردیة اليت 

  عیة؟وا�بته يف غیاب ٕاجراءات معلیة لضامن التواز�ت �ج�
ٕان ما حمك مرشوع قانون املالیة لهاته الس�نة �سابق�ه هو التواز�ت 

  .املا�رو اق�صادیة والتنف�ذ أ�معى ٕالمالءات املؤسسات املالیة ا�ولیة
  الس�ید الوز�ر،

ملیار درمه خمصص ملزيانیة التعلمي رمق م�فوخ ف�ه، یضم  68.2ٕان رمق 
خصص لبعض الربامج،  اع�دات أ�داء واع�دات �لزتام وكذا ما

ٕاخل، حىت تظهروا ٔ��مك هتمتون بقطاع اج�عي اكلتعلمي، " ت�سري"كرب�مج 
  .وميكن قول نفس اليشء �ىل قطاع الص�ة والشغل

ٕاننا نعترب ٔ�ن التعلمي هو قطاع م�تج ودون �ه�م مبنظومة الرتبیة 
�عتبار والتعلمي واملدرسة واجلامعة العموم�تني و�لبحث العلمي وٕ��ادة 

ل�ساء ور�ال التعلمي، ال ميك�نا ٔ�ن نتطور ونتقدم ولنا �ربة يف بعض ا�ول 
  .يف ج�وب رشق �ٓس�یا

ٕان م�ظومة الرتبیة والتكو�ن ل�ست يف �ا�ة فقط ٕاىل رصد أ�موال، 
ولكن ٔ�یضا ٕاىل ٕارادة س�یاس�یة حق�قة ٕالصالح هذه املنظومة اليت تعرضت 
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ن �كون م�اس�بة م�اقشة مرشوع لوابل من أ�عطاب املمیتة، و�متىن �ٔ 
  .قانون إالطار فرصة ساحنة لف�ح حوار جممتعي حول م�ظوم�نا الرتبویة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان تفحصنا مرشوع قانون املالیة وٕاذا دقق�ا يف بعض الربامج اليت ق�ل 

�ر�مج : �رامج 10ٔ�هنا اج�عیة ٔ�و ذات الطابع �ج�عي ويه ٔ�كرث من 
املطامع "، "نظام املسا�دة الطبیة، رام�د"، "ظةملیون حمف"، "ت�سري"

املبادرة "، "م�ح الطلبة"، "ا�ا�لیات"، "مسا�دة أ�رامل"، "املدرس�یة
، لك هاته الربامج "فك العز� عن العامل القروي"، "الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة

ملیار درمه، ويف املقابل جند ٔ�ن  11.5جممتعة خصص لها اع�د ال یت�اوز 
ملیار درمه، یتعلق أ�مر بتصف�ة  40وا�د خصصت � احلكومة  ٕاجراء

د�ن الرضیبة، �الوة �ىل النفقات الرضی��ة وصلت لكفة جزء مهنا حوايل 
التعلمي، : ملیار درمه، كام ٔ�ن مزيانیة �س��ر لوزارات اج�عیة ويه 34

��ر الص�ة، ال�شغیل، الثقافة وأ�رسة والتضامن جممتعة تقل مزيانیة �س 
ملیار درمه اكع�د ٔ�داء  12فهيا عن وزارة الفال�ة اليت رصدت لها 

 �10س��ر، يف �ني خصص �لوزارات امخلس السابقة ا��ر حوايل 
  .ملیار درمه

يف جمال ال�شغیل، مازالت احلكومة مرصة وماضیة يف ٕاد�ال الهشاشة 
الس�نة  يف قطاع ح�وي اكلتعلمي، بعدم ٕا�داث ٔ�ي م�صب مايل يف هاته

م�صب �لتعاقد يف الوقت ا�ي س�یغادر ف�ه القطاع  15000ورصد 
م�صب شغل لوزارة ا�ا�لیة  8100م�قا�د، كام خصصمت 13000حوايل 

�لام ٔ�ن هاته الوزارة حتتفظ  2018و 2017كام هو الش�ٔن نفسه يف س�يت 
 مبناصهبا اليت حيال ٔ�حصاهبا �ىل التقا�د، اليشء ا�ي ی��غي ٔ�ن تطبقوه �ىل

  .القطا�ات �ج�عیة �اصة التعلمي والص�ة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
س�ن�د من �انب �ٓخر ٔ�ن مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة یعود بنا 
ٕاىل اخلوصصة لسد ثقوب املزيانیة يف غیاب �م ٔ�فاكر م�تكرة ملوا�ة 

، وا�ي ال جتد � احلكومة ٕاال العجز الب��وي والعجز الس�نوي ملوارد ا�و�
الز�دة يف الرضائب �ىل املواطنات واملواطنني وٕاضعاف قدراهتم الرشائیة 

من الناجت ا�ا�يل % 91.1وٕاغراق الب� يف املدیونیة واليت وصلت ٕاىل 
ملیار درمه، واحلكومة �سعى الیوم ٕاىل  970اخلام مببلغ ٕاجاميل وصل 

ا ا�هت�ى ٔ�مد خط الوقایة والس�یو� يف احلصول �ىل خط ائ�ن �دید بعدم
  . یولیوز املايض، وهو دلیل �ٓخر �ىل هشاشة املالیة العموم�ة

مقاو� متارس الغش  47000وخنربمك الس�ید الوز�ر، ٔ�ن حوايل 
الرضیيب، هذا ترصحي �لمد�ر العام �لرضائب، مما یفقد اخلزینة مالیري 

  .ا�رامه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر،
�ا �ىل إالخ�الالت وانتقاد� �لس�یاسات العموم�ة اليت �هنجها ٕان وقوف 

ا�و� واحلكومات املتعاق�ة م�ذ عقود هدفه ٕانقاذ بالد� وأ�ج�ال القادمة 
  .والسعي �لمصل�ة العلیا �لوطن

  الس�ید الرئ�س،
ٕان حكوم�مك ماضیة �ىل هنج سالفها يف هتم�ش احلوار �ج�عي 

بیة، بل معلت �ىل اح�قارها وتقزمي ٔ�دورها يف وهتم�ش دور املركز�ت النقا
ا�متع، وذ� بدعوهتا لعدة اج��ات اكنت ٔ��لهبا اج��ات صوریة، الغرض 

  .من هنا تلمیع صورة احلكومة من هذا اجلانب
ٕان إالرادة الس�یاس�یة يف تغی�ب احلوار �ج�عي وق�� احلوار القطاعي 

�لفكر و�لمامرسة ٔ��لب ٔ�عضاء یعرب �شلك جريء عن اخللف�ة احلق�ق�ة 
  . احلكومة

ٕان احلكومة مع اكمل أ�سف �رید ٔ�ن حتتكر لك يشء، ويه ال 
  .�س�تطیع الق�ام �لقلیل من معلها ومن ٔ�دوارها ومن واج�هتا

�رید ٔ�ن تقوم مقام املركز�ت النقابیة وتقوم مقام ٔ�حزاب املعارضة ؤ�ن 
  .لك يشء �س�تطیع �رویض امجلیع تقوم مقام ا�متع املدين، ٕاهنا تدعي معرفة

ٕان هذا املنطق ا�ي تتعامل به احلكومة مع امجلیع وتعاملها مع 
املركز�ت النقابیة وخمتلف تعبريات ا�متع ال ميكن ٕاال ٔ�ن �زید من �ح�قان 
والتو�ر ومن السخط والتذمر، لهذا �متىن ٔ�ن تعود احلكومة ٕاىل رشدها، 

  . ملطالب العاد� واملرشو�ةووعهيا، وتعمل �ىل تلبیة بعض ا
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

�ٓخر مدا�� يف هذه اجللسة الصباح�ة لٔ�س�تاذ عبد ا�لطیف ٔ�معو، 
  .تفضل ٔ�س�تاذ

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة،
�ل ٔ�هنا �دیدة وضعمت بني ٔ�یدینا مرشوع قانون املالیة يف صیغة ق 

  .مطابقة �لقانون التنظميي، فاكن لمك رشف ٔ�ول وز�ر تقومون بذ�
س�یاق هذا املرشوع اتفق امجلیع �ىل ٔ�نه �متزي �لتو�ر الس�یايس وحىت 
احلكويم و�خ�ناق �ج�عي و�نتظار �ق�صادي، وما تو� عن ذ� 

كزي �ىل من شعور برضورة مراجعة ا�منوذج التمنوي القامئ حول الرت 
أ�ولو�ت احلق�ق�ة اليت ی��ظرها الشعب واملرتبطة �لقطاع �ج�عي، وهو 
ما ی��ظر ٕا�ادة النظر يف طریقة بناء مرشوع قانون املالیة، وهو ما �اولمت 
ٔ�ن تقومون به يف هندس�ته وٕاخرا�اته وٕا�راز بعض املظاهر ٔ�و املاكمن اليت 

  .م��ٔ�رة يه أ�خرى كذ�اكنت �اف�ة، كام ی�ٔيت يف ظل ظرف�ة دولیة 
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هل جيیب مرشوع قانون املالیة �ىل هذه الت�د�ت؟ هذا ما : السؤال
مسعنا عنه الك�ري من هنا وهناك، وهل یقدم تدابري ملموسة جتاو� مع 
ا�عوة امللك�ة من �ة وتفا�ال مع الوضع �ج�عي املنذر مبزید من التو�ر 

  .من �ة ٔ�خرى؟ هذا ما ن��ظر اجلواب عنه
یظهر لنا ٔ�ن وضع احلكومة يف موقعها احلايل ال تتوفر �ىل لك رشوط 
املبادرة والفعل والقدرة �ىل تنف�ذ مرشوعها، كام يه واردة يف �ر�جمها، 
ل�س من �ب غیاب إالرادة وال من �ب انعدام الش�ا�ة، ولكن من �ب 

ها، وهذا �دم القدرة �ىل الق�ام بذ�، ٔ�س�باب ال تتحمك فهيا احلكومة نفس 
ما یت�ىل يف �یف�ة معاجلهتا وتعاملها مع فرق الضغط وجعزها عن موا�هتا، 
بل البد من نفس �دید بنظرة دميقراطیة �دیدة ملصل�ة البالد، وهو ما 

  .ندعو ٕالیه يف حزب التقدم و�شرتا�یة
و�ىل مس�توى املعطیات الرمقیة �لمرشوع، فٕان �س�بة ا�منو ويه 

ال، مرهون حتق�قها بعوامل ٔ�خرى ؤ�حوال السوق م�واضعة، �یفام اكن احل
  .العاملیة و�ضطراب احلاصل يف التحمك يف املدیونیة

هل جعزت احلكومة عن ضبط النفقات و�ىل البحث عن موارد ٔ�خرى 
و�ىل توفري متویالت ٕاضاف�ة؟ جواب كذ� ما زلنا ن��ظره، وهذا ما یقود� 

زيانیة املرصودة يف هذا كذ� ٕاىل ال�ساؤل عن مدى كفایة موارد امل
املرشوع ملوا�ة املتطلبات املس�تع�� �شلك �جع، و�خلصوص املتعلقة 

  .مهنا ��ال �ج�عي، سؤال كذ�
حصیح ٔ�ن املرشوع �اول ٕارساء م�ظومة اج�عیة ٔ�كرث اس�هتدافا 
وواقعیة، من �الل ٕا�ادة هیلكة س�یاسة ا�مع وامحلایة �ج�عیة و�لزتام 

یح �خ�الالت، اليت مشلت �ر�مج املسا�دة الطبیة ومعاجلة لتصح 
اخ�الالت املنظومة الصحیة �لك، وكذ� جبانب ٕاخراج الس�ل 

  .�ج�عي املو�د و�ه�م بصندوق التنافس �ج�عي
ف�س�ل كذ� ٕ�جياب �لق �دد ال �س�هتان به من م�اصب ال�شغیل 

طلب ذ� من ال�رسیع ��طط اجلدیدة، خصوصا يف قطاع التعلمي وما یت
الوطين �لتكو�ن املهين والتكو�ن املس�متر، ٕاال ٔ�ن الطلبات املزتایدة �ىل 
الشغل وعن احلاج�ات الفعلیة لبعض القطا�ات احلیویة م�ل الص�ة والتعلمي 

  .بق�ت �زداد، ال نظن ٔ�ن املرشوع س�ميكن ٔ�ن حيیط هبا

ذ�، رمغ ٔ�ننا نطالب ٔ�ما إالصالح اجلبايئ ف�ظهر ٔ�ن املرشوع جس� ك
م�ذ س�نوات �لتعجیل ٕ�صالح ج�ايئ قوي ووضع م�ظومة ٕاسرتاتیجیة 
لنظام�ا اجلبايئ، و�س�ل كذ� احلضور البارز لهاجس �س��ر يف 

  .مرشوع القانون املايل، لكن حتفزيه �س�تدعي الك�ري من الفعالیة والن�ا�ة
لواردة يف مرشوع هل تو�ات احلكومة ا: ويف أ��ري حيق لنا ال�ساؤل

القانون املالیة س�متكن املغاربة من ٔ�ن یع�شوا ح�اة ٔ�فضل؟ وهل الباح�ون 
عن العمل وخرجيو اجلامعات والعامل واملس�ت�دمون والطلبة واملتقا�دون 

  والفالحون س�متك�ون من الع�ش يف ظروف ٔ�حسن؟ 
ة ون�ساءل كذ� عن إالجراءات والتدابري املوا�بة املتوفرة �ى احلكوم

  .لضامن حسن وسالمة تنف�ذ هذا املرشوع
ولكنا ٔ�مل يف ٔ�ن نتلمس من مرشوع قانون املالیة تدابري وٕاجراءات 
معلیة �ل�د من الت�ٔثري السليب احملمتل الرتفاع أ�سعار والت�ٔثري �ىل القدرة 
الرشائیة �لمواطنني، ويه قدرة �زداد تدهورا �س�مترار، يف ظل جتذر 

و�ح�اكر و�م�یازات الغري املربرة وا�� مببدٔ�  واس�مترار اق�صاد الریع
املنافسة الرشیفة و�اكفؤ الفرص جبانب ظاهرة الفساد وان�شار الرشوة، وهو 

  . ما �سامه �شلك �بري يف ت�ٓلك م�سوب الثقة �ى املواطنني واملواطنات
وٕاننا ال �شك يف ٔ�ن احلكومة �ادة حنو إالصالح ومراجعة أ�ولو�ت 

  .ضیة �ج�عیة يف مقدمهتاوجعل الق 
وانطالقا من هذه الق�ا�ات، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 

  .، من موقع أ��لبیة املسؤو�2019قانون املالیة لس�نة 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا �لس�ید املس�شار

، 2019وهبذه املدا�� �كون قد ٔ�هنینا املناقشة العامة ملرشوع املزيانیة 
یوم يف العش�یة �ادي �س�ت�ٔنفو العمل يف السا�ة اخلامسة والنصف وال 

  .لالس��ع �لرد د�ل وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا

  .رفعت اجللسة


