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 320اجللسة رمق حمرض 
ٓخر  18امجلعة : التارخي سمرب  4(هـ 1442ربيع ا س: الرئاسة ).م2020د لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع  ت  .املس قة : التوق ق ة العارشة وا قة، ابتداء من السا اساعتان وثالثون دق ة عرش صبا ٔعامل  .الثام راسة والتصويت : دول ا ة؛  -  .2021لسنة املالية  65.20ىل مرشوع قانون املالية رمق ا صادي ق لس -  تقدمي تقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ة  مو ن الفرق وا   .الرشوع يف املناقشة العامة من 

------------------------------------------------------------  
شار السيد عبد س اجللسة املس ٔرشف املرسلني  ﷽  :القادر سالمة، رئ ىل  تاح اجللسة  .والصالة والسالم  لن عن اف ر،  .ٔ شارون احملرتمون،  السيد الوز لس   السيدات والسادة املس يل  ا لاملية والنظام ا ستور والقانون التنظميي  ٔحاكم ا ىل مداوطبقا  شارن، وبناء  شارن وكذ املس ب جملس املس ع ملقرر جلنة املالية الت مك لجنة حول مرشوع قانون مداوالت ندوة الرؤساء، خنصص هذه اجللسة لالس صادية لتقدمي تقرر ا ق ل ال   .2021لسنة املالية  65.20املالية رمق والتخطيط والتمنية  ٔود ق لفرق، وكذ  مسمك جبزيل رشوع يف نيا، الرشوع يف املناقشة العامة  ٔتقدم  ٔن  ٔعامل هذه اجللسة، امسحو يل  دول  ارشة  ان م ل ة ولسادة رؤساء ا مو لسيدات والسادة رؤساء الفرق وا ر الشكر  لس، وكذ السيد وز ٔعضاء ا امئة ومجليع السيدات والسادة  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، ومجليع السيدات والسادة الو ا ل املناقشة املعمقة ملرشوع قانون املالية زراء عن ق هودات اليت بذلوها يف س ىل   .ومشاريع املزيانيات الفرعيةا مج دراسة مرشوع قانون املالية  لس املوقر برب ر ا ٔذ ٔن  ٔود  ي سنخصص  و سهتل  4مستوى اجللسات العامة وا لسات حبيث س ا هذه، هذه اجللسة ٔشغال جبلس ٔسلفت  ا ة اليت ستخصص كام  دة الصباح اية الوا سمتر هذه اجللسة ٕاىل  لرشوع يف املناقشة العامة، وس

، وتعقهبا  ر   :لسات مساء هذا اليوم ختصص 3زو ع لرد السيد وز س ٔوىل، الستكامل املناقشة العامة و لهيا؛ا صاد واملالية وٕاصالح إالدارة    ق

ىل ا ٔول من مرشوع قانون املالية؛نيا، التصويت  ىل اجلزء الثاين   جلزء ا اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية والتصويت  ريا، م ٔ هو رم ىل مرشوع قانون املالية  ة الثالثة   .و د مساء هذا اليوم من السا ىل مو ٔننا سنكون  ربمك  ٔ ىل مرشوعكام  راسة والتصويت  رشيعية ختصص  لسة  متمي  07.20قانون رمق  بعد الزوال مع  ت امجلاعية  املتعلق 47.06القانون بتغيري و جلبا لجنة لقراءة تقرر مرشوع املالية  .احمللية ٔعطي اللكمة ملقرر ا   .تفضل السيد املقرر  .وٕاذا مسحمت س
شار السيد عبد الصمد مرميي، مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية  صاديةاملس س  .﷽  :ق ،  .شكرا السيد الرئ و ر ا ر املالية،  السيد وز شارون احملرتمون،  السيد وز دته   السيدات والسادة املس ٔ ي  ٔنظار جملسنا املوقر نص التقرر ا ىل  ٔعرض  ٔن  هتاهئا من دراسة رشفين  صادية، مبناسبة ا ليهوتعديل مرشوع قانوجلنة املالية والتخطيط والتمنية إالق ٔول من هذا املرشوع   .ن املالية لهذه السنة واملوافقة  لجنة رشعت يف دراسة اجلزء ا ء ولتذكري، فٕان ا ٔنه2020نونرب  17ابتداء من يوم الثال ش ات  05 ، وعقدت  اج ية ث  2نونرب، و 23و20و19و17: مطو وفق التوارخي التال رب، ح دج راسة والنقاش يف مجموعه ة معل 35ا ما يناهز استغرقت ا لسيد دمحم  .سا ر  لشكر والتقد ه  ٔتو ٔن  ٔطر الوزارة وامسحوا يل يف البداية،  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ومجيع مدراء و ر إالق شعبون وز ب
لعديد  ة، معززة  نو عية م صادية واج ات وإالحصائيات،ىل ما تقدموا به من معطيات اق ٔرقام والتوضي ٔسايس يف  من ا مما سامه وشلك  اقشة مرشوع القانون ال   .حتسني ظروف م لسيد ر ر  لص عبارات الشكر والتقد ٔ ٔشغالها، ولسيدات وال تفوتين الفرصة لتقدمي  سيريه وتدبريه  ىل حسن  لجنة  س ا اقشة مرشوع هذا القانون املاكوي رئ ٔسهموا يف م ن  شارن احملرتمني ا لجنة  لكوالسادة املس ٔشكر كذ مجيع الطامق إالداري  هبم  ا سهيل دية ومسؤولية، وٕاىل  ل  ٔ هودات اليت بذلوها ويبذلوهنا من  ىل ا لس  ٔطر ا شارنولك  س،  .معل السيدات والسادة املس ،  السيد الرئ و ر ا ر املالية،  السيد وز   السيد وز
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سمتد ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالية املع ٔنظار  ىل  ال امل روض  ت  ة الواردة يف خطا ة السام ات امللك رى مرجعيته من التو ٔلقاها مبناسبة ا رى ثورة امل والشعب  21اليت  رشيعية اخلامسة من الوالية لعيد العرش وا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا رشيعية العارشةومبناسبة اف ليه من وبعد تقدمي مرش   .ال ٔمام جملسـي الربملان واملوافقة  شارن بتارخي وع القانون  ىل جملس املس الته  نونرب  16طرف جملس النواب، متت ٕا ء   .2020 ع يوم الثال ٔول اج ٔشغالها ب لجنة  داد مرشوع نونرب،  17هذا، وقد اسهتلت ا ه السياق العام ٕال رز ف ٔ ر املالية عرضا  ال السيد وز صاد العاملي اقدم  ق كامش  ي متزي  ويل ا دم اليقني خبصوص 2020رمس سنة لقانون، مبا يف ذ السياق ا ٔورو، يف ظل  اصة مبنطقة ا ٔزمة ، و ة الوطنية اليت متزيت بتفامق ا اف خمتلتطورات اجلاحئة، فضال عن الظرف ىل است ف الصحية ببالد وانعاكس التدابري الصحية الوقائية  شطة بعد فرتة احلجر الصحي ٔ ىل   .ا د  ي اس لمرشوع ا ات العامة  لتو ر  ٔساسيةكام تطرق السيد الوز رب ختويل صندوق دمحم  -  :ثالث مركزات  صاد الوطين  ق ة القروض رسيع تزنيل خطة ٕانعاش  ر الشخصية املعنوية ومواص دينام ؛السادس لالس و ارية؛ - املضمونة من طرف ا داث  - الرشوع يف تعممي التغطية الصحية إالج ة وٕا وتعزز وعقلنة تدبري ٕاصالح املؤسسات واملقاوالت العموم سرتاتيجي ملساهامت ا لتدبري    .واك وطنية 
ر مهنا  ذ اء هبا مرشوع قانون املالية، ف ه اخلصوصٔما ف خيص التدابري اليت  ر ا - :ىل و س ة؛ -  لعمويم؛دمع  ٔولوية لقطاعي التعلمي والص ر حتويلها  - تزنيل اجلهوية املتقدمة؛ - ٕاعطاء ا ٔصل املغريب ٕا ىل ا سبةمتكني البضائع املستوردة بعد حصولها  ستفادة من رمس استرياد خمفض ب ىل إالطارات  - ؛ 2,5%من  سهتالك تفرض  ىل  لية  داث رضيبة دا ت  الرفع - املطاطية؛ٕا ىل املرشو سهتالك املطبقة  ىل  لية  ا سهتالك  - الكحولية؛من الرضيبة ا ىل  لية  ا ض املكوس ا ىل ختف ولوال"املفروضة  ؛ "الف ات التبغ  - املستعم ت ىل م سهتالك تفرض  ىل  لية  داث رضيبة دا ٕا

اتيني  - املسخن؛ اص ا ٔش دة لفائدة  نية مو داث مسامهة  اخلاضعني ٕا ل وفق نظام الرحب اجلزايف؛ ىل ا اص البالغني من العمر  - لرضيبة  ٔش ة ل ٔجور املدفو ىل  35ٕاعفاء ا سنة  ل ملدة  ىل ا شغيلهم، من الرضيبة  ٔول  ٔكرث مبناسبة  ٔن يمت  ،شهرا 36ا ري حمدد ال رشيطة  شغيل يف هذه السنة ووفق عقد حمدد  داث مسامهة اج - املدة؛ رمس ٕا خول  ح وا ٔر ىل ا لتضامن مرتتبة  عية  ادة هيلكة  - ؛ 2021سنة داث نظام يضمن احلياد الرضييب مجليع معليات ٕا ة املعنية؛ٕا ائدات تفويت مساهامت املؤسسات  - املؤسسات واملقاوالت العموم ىل  ة والرشاكت التابعة لها املنجزة يفدم فرض الرضيبة  ٕاطار معليات  واملقاوالت العموم ٓت العامة؛ ش  تفويت امل
لهيا املرشوع، فقد اعمتدت التوقعات اوخبصوص الفرضيات اليت  ىن  ن سبة -  :ىل ما ييل يل ب ا طار؛ 70: حمصول احلبوب يبلغ -  ؛%4.8: منو الناجت ا دود - مليون ق ن حوايل -  ؛%1: معدل التضخم يف  لطن 350: سعر البو س .دوالر  ران، ،السيد الرئ ضة من طرف شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل وكذا املرجعيات   السيدان الوز ٔساسها، موضوع نقاشات مستف ىل  دة مالحظات واستفسارات والفرضيات اليت بين  ٔبدوا  ن  شارن ا اء هبا املرشوعالسيدات والسادة املس ضيات اليت  ات حول املق داد فقد   .واقرتا اللها ٕا لون خمتلف السياقات اليت مت  هتم الشديدة محلالت إالساءة استعرض املتد ربوا عن ٕادا ث  مرشوع القانون املايل، ح

ٔمر  ٔن هذا ا ىل  يد  ٔ ة لرسولنا الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مع الت القة  حبرية اوالترصحيات املس ن وال  ٔد ش بني ا اف لقمي التعا لس   .لتعبري والرٔيم ان ا زتازمه ب لني عن ا رب خمتلف املتد ىلويف هذا إالطار  ٔ ال امل دمحم  ،العلمي ا ني  ٔمري املؤم ادة الرشيدة  ة  ،السادس نرصه هللاحتت الق ملوقف الرمسي الصادر عن وزارة اخلارج هثم  ٔنوش ٔيدوا املوقف الصارم ل  .والتعاون يف هذا الش الل كام  دة الرتابية من  ٔن الو ش د لالستفزازات اليت بالد  ة لوضع  ة امللك لقوات املسل ل امليداين احلازم  ساريو يف املعرب احلدودي الكراكرات، يف التد شيات البول ل اكنت تقوم هبا م
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ال امل  ٔن  اصة و ٔمن،  ولية ولقرارات جملس ا لرشعية ا لمسرية  سبق  يف خطابهحتد سافر  ٔربعني  رى اخلامسة وا ري مبناسبة ا ٔ ث، قالا ستفزازات ح ىل موقف املغرب من هذه  ٔكد  ٔن  ملنطق واحلمكة، " :اخلرضاء،  ا  ش قى املغرب، ٕان شاء هللا، كام اكن دامئا، م سالمة وس اوزات اليت حتاول املس  لت صدى، لك قوة وحزم،  ميبقدر ما س ٔقا دة واملينورسو، . ه اجلنوبيةواستقرار  ٔمم املت ٔن ا ملنطقةوٕاننا واثقون ب ام بواجهبم، يف حامية وقف ٕاطالق النار  ى إ  ".سيواصلون الق هت ال امل دتنا   .م  بري التطورات اليت تعرفها قضية و زتاز  لون  دة دول كام جسل املتد ح  الل ف صليات إ الرتابية من  ة وعربية ق يت العيون فريق لها مبدي رتاف واحض ورصحي مبغربية الصحراء ا يف ا زتاز  .وا ر وا شارون بتحية تقد ه السادة املس رك املليك والقوات ويف هذا السياق، تو ٔمن الوطين وا ة وقوات ا ة امللك ٔمن لقوات املسل ىل ما يقدمونه من تضحيات محلاية  ال الوقاية املدنية  دة ور صادية   .واستقرار هذا الباملسا ق ىل التداعيات الصحية و ، مت الوقوف  ئية وفضال عن ذ ٔصبحت الوضعية الو ث  ، ح ىل بالد ورو  عية جلاحئة  ج رتفاع اليويم لعدد و ستدعي مزيدا من احل د مقلقة بفعل الزتايد املسمتر حلاالت إالصابة و ات، مما  ة والوف يطة واحلذر يف احلاالت احلر ٔمور عن السيطرة فة   .التعامل مع الوضعية حىت ال خترج ا ىل تنظمي مح مك ح، وهوكام مثنوا عزم بالد  ع البحوث العاملية حول ما يعكس  لتلق دية بالد يف رصد وت ويليقظة ومسؤولية و ىل املستوى ا ات  لقا لون استحقاقات سنة   .ا ، وتقوية الثقة يف ، واعتربوها فرصة 2021كام استحرض املتد ميقراطي ببالد رسيخ وصيانة املسار ا لقوانني ملواص  ات السياسية املتعلقة  شاوراملؤسسات، داعيني ملواص ورش إالصال ابية يف ٕاطار احلوار وال منو   .نت ويل املمتزي برتاجع ا ٓخر، مت استحضار السياق ا انب  ٔوروالعاملي وومن  طقة ا صادي يف م ق لمغرب،  ،كامش  ٔول  صاد الرشيك ا ق لفت   .الوطينمما حيمت رضورة اليقظة والتحيني الفعيل ملعطيات ومؤرشات  لهيا مرشوع قانون املالية، اخ ىن  ت السياسية والنقابية حول هذه الفرضيات، بني وخبصوص الفرضيات اليت ان عتبار السياقات اجتاالرؤى بني خمتلف املكو ذ بعني  ٔ ، وواقعية ت و ٔن هذه الفرضيات يطبعها التفاؤل ه يعتربها فرضيات مق رى  ٓخر  ولية والوطنية، واجتاه  ام   .املفرطا ٔمهية الق ىل  لون  ٔمجع املتد منوف يتعلق مبحور إالصالح الرضييب،  ٔساسية لبناء منوذج  امة  عتباره د صالح رضييب شامل،  ديد، ٕ وي 

عية ج ة و كفل إالنصاف والعدا الرضي ة   .مدمج ومستدام،  سامهون يف التاكليف العموم ن  ٔن امللزمني ا ل مل يتغري وبقي الضغط خبصوص هذه الرضيبة كام متت إالشارة اىل  ىل ا ٔجراء واملوظفنيرمس الرضيبة  ىل ا ل  .مركزا  ، متت املطالبة  ىل ذ الوة  ات املناظرة و ىل مالءمة خمر ٔفرزهتا عمل  صادية واملالية اليت  ق ت مع املتغريات  لجبا رية  ٔ تالوطنية ا لجبا ىل القانون إالطار  رسيع املصادقة  ىل    .اجلاحئة، وكذا العمل 
ة ببالد  ٔن املديونية العموم حملور املايل، متت إالشارة اىل  توف يتعلق  ن اخلزينة  بلغت مستو ث بلغ د اسية، ح يل  %76ق ا ولية الوضعية سيكون لها خماطر من الناجت ا ن العمويماخلام، حفسب املؤسسات الوطنية وا ادة متويل ا ىل   .التضخم وفقدان اخلزينة لسيوهتا ويتعذر معها ٕا ٔن مستوى املديونية ال يبعث  ٔخرى  الت  ني جسلت مدا ٔن إالجرايف  قرتاض هو ٕاجراء مربر القلق، و لجوء ٕاىل  و جراء ء احلكويم املتعلق  رية اليت تتعرض لها مؤسسات ا ر العمويم يف سياق الضغوطات املالية الك س روم ٕاىل اسمترار  يار  لفات اجلاحئة وهو اخ ٔزمة و ماكحفهتا  شلك مستواهٔ ومعاجلة تداعيات ا ة ال  ستدانة اخلارج ا ن معدل  صادي الوطين ق ىل الوضع  ىل مستوى   .خطرا  راجع  زايد النفقات مقابل  ستلزم من احلكومة إالبداع يف كام متت إالشارة اىل  ٔو  يض  ي اكن يق ٔمر ا ل، ا واملداخ بتاكرية لتنويع موارد ا مل  .البحث عن احللول  ة  ة املنظومة املرصف ٔن ب ىل  يد  ٔ ائقا هذا، وقد مت الت شلك  ه اخلصوصغرب  ىل و شلك   .ٔمام متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة  ٔمور خصوصية  ت املرصدة  ٔن احلسا مة من كام متت إالشارة ٕاىل  ذ حصة  ٔ دا، ٕاذ الزالت ت ٔرصدة دائنة هامة  ٔن بعشلك هيلكي  ٔرض الواقع، و ىل  ٔدوارها  بريا  را  ٔ ٔن جند  ، دون  و ض مزيانية ا ٔصال ت اخلصوصية مل يعد هناك مربر لوجودها  ٔن الوضعية   .احلسا الت  صادي، اعتربت بعض التد ق منوذج التمنوي املعمتد وف خيص احملور  صاد الوطين تؤكد حمدودية ا ق صادي املغريب هبدف الرفع من الصعبة اليت جيتازها  ق سيج  ٔهيل ال ، مما يفرض ت لوارداتسبة الصادببالد صادي ببالد   .رات واحلد من التنايم املضطرد  ق ٔن الوضع  ىل ما سبق، فقد متت إالشارة ٕاىل  لخروج من وبناء  لول جريئة  ستدعي ٕابداع  ري مسبوقة  ت  ه حتد ظور يوا منوي، وفق م نتقال ٕاىل منوذج  ستجيب ملتطلبات  ٔزمة،  ة الواردة كام مثنت مجم  .اسرتاتيجي شاملوضعية ا الت التدابري وإالجراءات احلكوم ة من املدا سيج املقاواليت الوطين و ٔساسا ٕاىل دمع ال ة  عية جلاحئة يف مرشوع القانون والرام ج صادية و ق اوز التداعيات  َتِه، لت الستعادة ديناِم
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سرتاتيجي يف ٕاطار خطة  ر  س ٔساسا تزنيل صندوق  ، ومهنا  صاد الوطينٕانورو ق ز اليت جيب الوقوف  .عاش  ٔمه الراك ، فقد متت إالشارة ٕاىل  ٔساسا يفوفضال عن ذ متثل  صادية واليت  ق د من التداعيات  ل ري املهيلك؛  -  :لهيا  ا املغرب؛ - ٕاطالق ٕاسرتاتيجية وطنية لتحفزي القطاع  ر ٔ ات التبادل احلر اليت  مي اتفاق ٔعامل؛مواص جمهو  - تق اخ ا احئة  - دات حتسني م ة  ؛و تقوية ٕادماج البعد الرتايب يف تدبري وموا   .رسيع وثرية ورش إالدارة الرمقية - رو
ٔمه إالشاكالت الكربى اليت جيسدها  ٔن  ىل  لون  ٔمجع املتد ر العمويم وتدين كام  ايل لالس متثل يف سوء التوزيع ا مرشوع القانون 

ىل مردودية هذا  و  ري  س هود  ٔن ا ىل  ر، مما يدل  ار الفردي س د لق الرثوة الالزمة وال ميكن من تعبئة  سامه يف  ٔمهيته ال 
اصب الشغل لق م هتا  .والوطين و ة رمغ ماك ٔن املؤسسات واملقاوالت العموم صادي-املهمة يف مسلسل التمنية السوسيو كام متت إالشارة اىل  الالت اق ي تعاين من اخ ٔداهئاة، فه عددة تعيق تطورها وحتد من  مثني عزم احلكومة تزنيل خمطط ٕاصال واسع   .برية ونقط ضعف م ة ويف السياق ذاته، مت  ة السام ات امللك ىل التو ة، بناء  ٔكتور يف جمال تدبري املؤسسات العموم تاح دورة  ا يف خطاب العرش وخطاب اف رتياح   .لهذه السنةالواردة تبا الت  ة من املدا عي، جسلت مجمو ج حملور  الل هذا املرشوع، وف يتعلق  عية من  ج ات  ةاسمترار احلكومة يف دمع القطا ديدة يف قطاعي التعلمي والص اصب  ح م ات   .اصة ما يتعلق بف ه القطا ي عرف رتفاع ا ٔن  ٔخرى  الت  صصة لها، ف اعتربت مدا ىل مستوى املوارد املالية ا ة  اصة التعلمي والص عية  ات وضعف ج ه هذه القطا ي تعاين م لخصاص املهول ا لنظر  عيةيبقى هزيال  ج سبة التمنية  ة وضعف مسامههتا يف حتسني  ا ساؤل عن م   .املردودية والن د، فقد مت ال ٔنظمة التقا صالح  ٕ لية ل ٔما ف يتعلق  اسية مستق ات مق ٔي ٕاصال الل ٕارساء نظام القطبنيإالصالح الشامل لهذه املنظومة لتفادي  عتبارها   .من  عية  ج و  ٔسس ا الل توسيع كام متت مطالبة احلكومة بوضع  ل، من  ٔزمات وصدمات املستق ة  ٔسايس ملوا ل ا ر يعطي ٕاحساساملد عية اكس ج ات الهشة والضعيفة ٔسس امحلاية  لف ا  ٔطراف   .جبزء من حقها يف مقدرات هذا الوطن عي الثاليث ا ج ٔن احلوار  لية هذا، وقد متت إالشارة اىل  صادي يعد  ق عي و ج الل تعزز دور الفرقاء لتدبري امللفات والقضا ذات الطابع  عي، من  ج مؤسساتية ٕالرساء السمل 

عيني يف عية وتقوية املفاوضة امجلاعية وتعزز ج ج ات  ل الزنا عية الكربى  ج ٔوراش  شارية يف ا س، .املقاربة ال ،  السيد الرئ و ر ا ر املالية،  السيد وز ٔشاد السيد   السيد وز ساؤالت،  ىل خمتلف املالحظات وال ي مكن منيف معرض جوابه  لقرار املليك السايم ا ر  ادته  الوز ٔمني معرب الكررات وٕا ٔمن والقوى الكربى ملبادرة احلمك ت ىل دمع جملس ا رتاف لوضعه الطبيعي، مؤكدا  دم ا ايت و دة  %85ا ٔمم املت ظمة ا ٔعضاء يف م ول ا من ا ان الومهي شكره   .لك ر  ه السيد الوز اقشة مرشوع قانون املالية، تو الهتم القمية، مؤكدا يف لسيدات والسادة املس وخبصوص م هتم وتد ىل تعب ىل الوفاء شارن  هتا وحرصها  لك مكو لحكومة  ام التام  س ىل  مج البداية  ٔساس الرب ىل  ري املهيلك وال يتوفر   .احلكويملزتاماهتا وتعاقدها مع املواطنني واملؤسسة الربملانية  شون من القطاع  ٔن ثليث املغاربة يع ٔفاد  ون كام  ت مرشوع القانون ٔولو لكفاءة ٔكد السيد  ،ىل تغطية حصية، وف يتعلق ب دانية  قة معلية وم رمجهتا ٕاىل حق ىل  ىل قدرة احلكومة  ر  ة الوز ل الفوري مع اخلطب امللك ني، وهو ما عكسه التفا ة الالزم داث صندوق دمحم السوالرس ٕ الل تزنيل املرسوم القايض  ة من  مج ادس السام ىل عقود الرب صادي والشغل و ق ثاق إالنعاش  ع م ر، وتوق رضرةلالس ٔخرى م ات  ة وقطا ر ٕاىل   .مع قطاع السيا ٔشار السيد الوز زيد عن  22ٔنه سميكن من استفادة حوايل ٔما ف يتعلق بورش تعممي التغطية الصحية،  مليون  11مليون مغريب، ما  شون يف وضعية لني يف ٕاطار  مهنم يع د"نظام هشاشة، واكنوا مس ٔي تغطية  11، و(RAMED1) "رام ىل  ٓخرن ال يتوفرون  ىل التضامن مليون مواطن  ٔن هذا الورش هو ورش جممتعي قامئ  ىل  ٔكد  ية بل يعمتد حصية، كام  ىل املسامهة التضام ٔنه ال يعمتد فقط  متع، و ات ا عبني اكفة ف ىل عقلنة  عيةكذ  ج ة من الربامج  مو صصة  ٔن   .دات ا ر ٕاىل  ٔشار السيد الوز زيد عن وف يتعلق بوضعية الطبقة املتوسطة،  عي ومليار درمه كتلكفة ٕاجاملية اللزتامات  14احلكومة خصصت ما  ج مليار درمه ملواص دمع املواد  13,6احلكومة يف ٕاطار احلوار  ٔساسية ية ا و حوايل سهتال مليار درمه  13، كام تتحمل مزيانية ا ٔرس ائية لفائدة ا لق الظروف   .كنفقات ج ىل دورها يف  ٔكد  ة،  رات العموم س ارش وف خيص  شلك م رات اخلاصة املسؤو  س ة الرضورية لتطور  ك لوجس ا
                                                 

1 Régime d'Assistance Médicale 
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رات املزياني لق فرص شغل، مشريا ٕاىل ارتفاع يف اس الل عن  رات ة العامة  س ىل ٕاجناز  ىل حرص احلكومة  ٔكد  رية، و ٔ رمس سنة السنوات ا ة  ٔكرب مبا يف ذ  2021العموم مليار درمه املربجمة  45بوترية  ر ان مضن   .يف ٕاطار صندوق دمحم السادس لالس ة والتعلمي يندر ٔن قطاعي الص ىل  ر  ٔفاد السيد الوز ت احلكومة مو ىل متكني ٔولو ىل حصة املواطن املغريب و طلق حرصها  اكفؤ الفرص، مشريا ٕاىل ارتفاع مزيانية ن م داهتا ٕاىل ٔبنائه من تعلمي يضمن اجلودة و رية لتصل اع ٔ ة يف السنوات ا مليار درمه  20وزارة الص رجمة   .رمس هذا القانون ة، متت  رشية لقطاع الص ل تعزز املوارد ال ٔ دة  5500ومن  ز صب مايل  صب مقابل السنة املاضية، كام حظيت  1500م داث م ث استفادت من ٕا اص ح م  ه ٔطر الطبية وشبه الطبية  ٔطري الطيب 15.500ا سبة الت ديدا مما مكن من ارتفاع  اليا  صبا  ث انتقل مجموع   .م هود ح صصة وخبصوص قطاع التعلمي فلقد عرف نفس ا دات ا مليار درمه  76ٕاىل  2015مليار درمه سنة  57 من ع داث   .رمس مرشوع هذا القانون دة  18.000كام مت ٕا ز رمس هذا القانون املايل  صب مايل  م صب مقارنة مع السنة املاضية 2000 ر ٕاىل   .م ٔشار السيد الوز ٓخر،  صاد الوطين ٔ ويف سياق  ق ن  منو وتفامقا كامشا يف معدل ا ل ا س يف جعز املزيانية مقارنة مع قانون  س ىل مستوى توازن املالية 2020املالية لسنة  الالت  لشق ، مما سيؤدي ٕاىل اخ ل املتوقعة الس ت املتعلقة  القة برتاجع املداخ ة يف  لرمغ من هذا   .الرضييبالعموم ر ٕاىل الوضعو ٔشار السيد الوز ىل ٔ ،  نه لن يؤر  ن وذ ن  استدامة ا ة احلالية  ٔن الب ث  ة ح لهوامش املتا اطر اخلاصة به تبقى يف لنظر  ٔن مؤرشات التلكفة وا ة سلمية، ٕاضافة ٕاىل  حمك فهياب ة وم ٓم ت  ىل مواص احلكومة لتفعيل   .مستو ٔكد  ه وخبصوص تزنيل اجلهوية املوسعة،  ث مت حتويل ما مجمو فائدة اجلهات مليار درمه ل 31,6هذا الورش، ح اية  مت حتويل مليار درمه سنة . 2020ٕاىل  ٔضاف السيد 2021كام س ي لتفعيل ممارسة ، و ىل تزنيل إالطار التوجهي ة  ك ٔن احلكومة م ر  اتية واملشرتكةالوز صاصاهتا ا ٔن مرشوع قانون املالية   .اجلهات الخ ىل  ر  ٔكد السيد الوز عتبار السياق س 2021لسنة وف خيص الفرضيات،  ذ بعني  ٔ داد هذا املرشوع وكذا املعطيات املوضوعية د ٕاىل فرضيات موضوعية ت ي مزي فرتة ٕا ويل ا صاد الوطينا الق س،  .املرتبطة  ران،  السيد الرئ  السيدان الوز

عية  صادية وإالج ق جلوانب املالية و ٔ ٕان القضا الكربى املرتبطة  ش ٔول من مرشوع قانون اليت مت التداول  اقشة مواد اجلزء ا رمجهتا ٕاىل هنا يف ٕاطار م ت هذا التقرر، متت  ة الربملانية املالية، واليت جتدوهنا مفص مضن حمتو مو ات تعديالت قدمت من طرف خمتلف الفرق وا ددها مقرت ية واليت بلغ  شرتا شارا حزب التقدم و تعديال، تعديل  202ومس د خيص لبية -   :اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية، نوردها كام ييل وا ٔ ٔصا واملعارصة - ؛تعديال 18: فرق ا دة والتعادلية -  ؛تعديال 25: فريق ا لو ستقاليل  حتاد العام ملقاوالت املغرب -  ؛تعديال 25: الفريق  لشغل -  ؛تعديال 40: فريق  حتاد املغريب  لشغل -  ؛ تعديال 43: فريق  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ية - ؛تعديال 41: مجمو شرتا شارا حزب التقدم و  .تعديالت 10: مس
رت  ٔ ة من املواضيع، است الت حول مجمـو دي ت هذه التع لرضائب واملادة  6من مدونة امجلارك واملادة  4املادة وقد انص ٔثناء دراسهتامن  16واملادة  12من املدونة العامة  ٔكرب  ب ا لنص د  .مرشوع قانون املالية  ةهذا، وقد عق لج ا مطـوال استغرق  ت ا ع ٔربعاء اج ٔول من  12يوم ا ىل مواد اجلزء ا لبت يف التعديالت والتصويت  ة، خصص  لجنة   .مرشوع القانونسا و من طرف ا دد التعديالت املق ال، ومت رفض  25وبلغ  تعدي ىل مواد مرشوع   .تعديال من طرف مقدمهيا 129تعديل، ف مت حسب  47 ىل التعديالت املقدمة و لجنة  دول التصويت املرفق هبذا التقرروقد صادقت ا ٔبوابه وفق  ىل و   .القانون و ٔول من مرشوع قانون املالية  ة التاهذا، وعند عرض اجلزء ا لن لجنة معدال  ليه ا عون ؛3: املعارضون  ؛8: املوافقـون  :ليةالتصويت، وافقت  د: املمت ٔ س .ال    .شكرا السيد الرئ

س اجللسة لتايل حفظا   .شكرا السيد املقرر  :السيد رئ ه مجيع هذه املعلومات، و ليمك ف ٔن التقرر وزع  ٔعتقد ب
ٔصا واملعارصة،  ل عن فريق ا ادي نعطي اللكمة ملتد ٓن  دود ىل الوقت، ا قةد 44يف    .تفضل  .ق

شار  س  :ادل الربااكت السيداملس   .شكرا السيد الرئ
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ران، شارات احملرتمات،  السيدان الوز شارن واملس اقشة مضامني مرشوع القانون املايل، البد من   السادة املس ل اخلوض يف م لينا من ق ه  دتنا الرتابية وما تطر رتبط بتطورات قضية و ريةمسؤوليات ملالتطرق للك ما  ٔ اصة يف الفرتة ا سبات احملققة  بة إالجنازات واملك فال املغاربة   .وا ال امل مبناسبة اح يد  ٔ ٔن الوفاء لروح املسرية  45رى ستحرض يف هذا الباب ت ىل  ، ويتطلب من مجيع املغاربة مواص التعبئة واليقظة النطالق املسرية اخلرضاء،  ةو اخلرضاء ولقسمها اخلا لية واخلارج ا ت ا د ٔن ما جيعل مسؤولياتنا تتعاظم وما   .العمل اجلاد واملسؤول، لرفع الت ٔصا واملعارصة  بلوماسية ورى يف فريق ا ري  هود الك رخيية بفضل ا ه السياق العام من فرص  رتافها ي ول اليت حسبت ا دد ا دة  ت من ز ان الومهي ٕاىل ما يفوق ل املغربية الرمسية، اليت متك ال امل يف  163ك ٔكد كذ  ، كام  ب ٔقربت  ،خطابه السايم ٔمن اليت  لس ا رية  ٔ ه احلل ٕالضافة ٕاىل القرارات ا شلك ال رجعة ف اوزة، ورحجت  ات املت ٔطرو ت وا سجم مع املبادرة املقار ىل الواقعية والتوافق، وهو ما ي ي يقوم  ول الصديقة املالسيايس ا م من ا دد  ح  ٕالضافة ٕاىل ف ايت،  لحمك ا ٔبيةغربية  مينا اجلنوبية ا ٔقا صلياهتا مبدن  قة لق لمغرب   .والشق دة الرتابية  داء الو ٔ دا، جعلت  مة  مليلشيات ويه ٕاجنازات  نفصالية، بل دفعت  ة  ٔطرو ار ا ٔدت ٕاىل اند لكيتخبطون و ت التابعة  ٔعامل والعصا لرشيط احلدودي العازل مبنطقة الكررات، ان الومهي ٕاىل اراكب ممارسات استفزازية و ٔرايض املغربية  ة فوق ا رهيب املواطنات واملواطنني وعرق التنقل ختري ستقرار و ة  لسلع والبضائعهبدف زعز ٓمن والسلس  ا للك  ويف هذا السياق، نؤكد يف فريق  .املدين وهتديد العبور ا مثي ىل  ٔصا واملعارصة  لقوات ا ىل  ٔ ، نرصه هللا، القائد ا ال امل دة الوطن وضامن اخلطوات اليت يقودها  ٔراكن احلرب العامة، بصيانة و س  ة ورئ ة امللك ٔقالمي اجلنوبيةاملسل راب اململكة املغربية، ومضهنا ا اكفة  ستقرار  ٔمن و ة اليت اختذهتا اململكة املغربية وخصوصا العملية  دمعنا للك القرارات  ؛ا متشيطية السيادية السلمية واحلازمة اليت قامت هبا القوات املسل ولية ومبا ا دة، يف ٕاطار الرشعية ا ة، وبدون ٕاطالق رصاصة وا ٔمن رمق امللك لروح الوطنية العالية والتعبئة  ؛2548يتوافق مع مضمون قرار جملس ا زتاز  متعية الشام وإالجامع  ا امئ وراء صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه ا زتاز كذ الوطين الثابت وا ت الشعب املغريب وا نت عهنا خمتلف مكو ٔ ال امل دمحم هللا، اليت  ٔطلقها  ٔوراش الكربى اليت  ملسرية التمنوية واملشاريع وا
ٔقالمي اللته يف السادس، نرصه هللا،  ٔكدها  رى املسرية اخلرضاء اجلنوبية، واليت رخسها و ري مبناسبة ذ ٔ   ؛خطابه السايم ا

امئة والفعا لهذه التطورات وبتجويد  بة ا ملوا مع نطالب جمليس الربملان  ا الوطنية ومواص حشد ا دا قضي اجه وطرق الرتافع حول  ايت م لحمك ا ٔقالمي اجلنوبية، حتت السيادة الوطنية لمبادرة املغربية  لمملكة نان  ،كذ  .والرتابية  م ٔن نقدم جزيل الشكر وعظمي  احئة ال تفوتنا الفرصة دون  ة  ن يعملون يف امليدان ليل هنار ملوا ٔطر ورولهؤالء ا لية وعنارص ، من  ا ٔطر وزارة ا ة ولك  يي الص ٔطباء وممرضني وتق ٔمن حصية،  ة والوقاية ا ة امللك دة والقوات املسل رك املليك والقوات املسا ن يعتربون مبثابة خط دفاعنا وا ري املريئاملدنية، وكذ عامل النظافة والتعقمي، ا ٔول يف هذه احلرب اليت ختوضها البالد ضد هذا العدو  ائية اليت يبذلوهنا يف س   .ا ست ىل جمهوداهتم  نان  م قة ل الشكر و رية، ويف احلق ىل تضحياهتم الك ٔرواح املغاربة وحامية الوطن و ، لكن مع حامية  ري اكف يف حق هؤالء، بل جيب حتفزيمه ماد ومعنو ٔجورمهالشكر  طع من  ٔسف عوض التحفزي جند هذه احلكومة تق ر احملرتم،  .ا ائية ويف   السيد الوز صادية كربى حنن نناقش قانون املالية يف ظروف است ٔزمة اق
ر، ما ميكن ل  صادات العامل، ولكن السيد الوز ناش ي تتخبط هبا مجيع اق ادي جنيو ونقولو  ادي منسحو لكيش هاذ اليش يف و اليوم  ربطوه جباحئة  ورورو و ادي  ل البالد لواليتني،   .وروو ٔن العام د ت الش ر، احلكومة تق ة نناقش قانون املالية يف هذه الظروف رمبا نقدرو نقولو قانون  اليوم وحننرمبا، السيد الوز ه مجمو شوفو  ف ٓخر قانون مالية رمبا خصنا  ٔن  ة،  لاملالية حلصي حكوم ة د ل التحفزيات ومجمو كون يف صاحل البالد ويف  د ٔمور ٕاجيابية  ا شوفو  .صاحل املواطن ر ،اليوم ت اقشة قانون ا ،السيد الوز شوفو بعد م ايس يف املديونية، رمبا اليوم ملالية ت رتفاع صارو وق د  شوفو احلكومة وصلت احلكومة طلعت لوا ر ب اكنت  430ت ل املديونية السيد الوز مليار د ل املديونية ) le double(مليار، نقدر نقولو  230يف  ر د السيد الوز ا املديونية تتع سبة لنا اح ل كونو فرص ماذا يعين؟  ادي  ٔن  ر العمويم يف بالد مزدهرين لنا ب س كون  ادي  ا اليوم ما  ،الشغل،  لها، فعال رمبا اح ميلكناش جنيو ونقولو احلكومة ما دارت والو ونبخسو العمل د

مة يف البالد ٔوراش كربى  ٔن احلكومة دارت  ل  ،احلكومة وحنن نعرتف ب لت  قة د يل حق ٔوراش ا ن  ل اك يلكة يف  ،)TGV2(تارخي عند اخلط د ٔوراش كربى  ل السكك احلديدية، عند  خرو هباعند اخلطوط د خر  ،البالد نقدرو نف قة نف شوفو بالد يف احلق ٔن بالد هذه وت
د  ة تنلقاو وا ار البيضاء وال طن ط وال ا فاش تنخرجو ملدينة الر

                                                 
2 Train à Grande Vitesse 
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رالس  ،ولكن اليوم  .التقدم ملموس ت ..احلكومة ،يد الوز ر التواز ة تنلقاو  ؟واش احلكومة تد منشيو لطن ر، هنا تنقولو املديونية ولكن تنطلعو ) TGV(هذا هو إالشاكل، اليوم  ة السيد الوز ا د لرشيدية ما تنلقاو حىت يش  ن وا ل املديونية واش اك رتفاع د ر ) l’impact(واش  س ىل  ش ر ،اليوم تنقول   ؟وال ما اكي ٔنه املديونية وصلنا ل ،السيد الوز ل  430 ـب مليار د رمه ٔن  ،ا ا وصلنا خص ماذا يعين؟ يعين  مننا نلقاو معدل منو مرتفع، اح نا تنلقاو معدل ا يل  واملديونية مرتفعة ج ت ا هابط، هابط ٕاىل مستو ر ،نقدرو نقولو  ل ،السيد الوز منو يف احلكومة د ٕادرس جطو  معدل ا لحكومة احلالية ل%5.3اكن  ل  ،%1.7 ـ، وهبطنا اليوم  ن الزتام د ادي يوصل ما ب اك منو  ٔن معدل ا ر  لها السيد الوز مج د ل %5.5و 4.5بني احلكومة يف الرب د ٕاخفاق د ن وا ٔنه راه اك شوفو ب ، هنا اليوم ت ل احلكومة يف تدبخص احلكومة و  ٔن العامنا نقولو ٕاخفاق د رات  .ري الش س ر ،اليوم فاش تنقولو  رات  ،السيد الوز س ل  ر، د ر حمدود السيد الوز س منشيو جلهات بعيهنا، تنلقى  ة  د تيوصل لالعموم ل الوا ل الفردي د شوفو معدل ا درمه،  12.000 ـت ٔخرى تنلقاو  13.000 ات  درمه،  45.000 ،درمه 50.000درمه، ب  ريض احلكومة اليوم 47.000 ر  شوف هذه املفارقات وها ؟درمه، واش هذا التوازن السيد الوز غي  عية  ذواش احلكومة ت ج الفوارق  الية عية،  ؟وا ج ا تنقولو تتجي احلكومة بربامج لتقليص الفوارق  ر راه احلكومة توسع الهوة داح قة السيد الوز ل الفوارق ولكن يف احلق الية عية وا د   .ج شوفو وا ب يف الرتامواي، وت د را شوفو وا ش  ىل املاء اليوم راه ما ميك ليه تيقلب  ىل ر ادي  ر  ة  12السوايع  10السيد الوز ا بغينا مغربسا رشب، اح ش  ل املاء  د البيدو د ما  ..ش جييب وا ا اليوم نقولو بغينا حبا ٔزيالل، تنطلبوش اح ة، حبال  ة حبال در ن مشلك، ل طن كون ما اك كون حبال ٕامينتانوت، حبال هكذا، بغينا اليوم الفوارق  ر) un minimum(ولكن  ل  ،السيد الوز ش الكرمي د ل الع ه د كون ف لمك  مج د ر وبغينا الرب مك السيد الوز لاملواطن، هذا ما نطلبه م احئ  ..هذا النوع د ورواليوم  ر ،ة  ل  ،السيد الوز ة د ىل مجمو قة عرت  يف احلق ل ة د ر مايش .. ماكمن اخللل، وعرت مجمو قد السيد الوز كون يف مستوى، بغينا مغرب مجيل، بغينا اليوم حنن ن ا بغينا مغرب  ٔمن وسالم لالنتقاد، اح ش يف  ة راه )un minimum(لكيش املواطن يع ، ولك  لهاعندها خصوصيات  ا املستحيل، ما  ،د ر، ما تنطلبوش اح ش اليوم جني نقول  راه بغينا السيد الوز ٔزيالل، ال، بغينا ) TGV(ميك ن، عندو بغيناه يف  ارج وليداتو يقراو مز كون  سان  ري إال  un(اليوم 

minimum ( ن شوفو املغاربة، اك ا ت ش اليوم اح ش، ما ميك ل الع ادي مغاربة ما عندوش د لوش يف الشهر، ملن  ر درمه ما تيد لحكومة السيد السيد الوز ادي حنملوها  ن حنملو هذه املسؤولية؟ هذه املسؤولية  ن مز ن وسا ن وتيقرا مز لص مز د ت ش وا ر، ما ميك قى قانون املالية، الوز ر، ت د ما عندوش، هذا هو املبتغى السيد الوز ادي نرصفو، تقين مرشوع مزيانية ووا ادي جيي وها املصاريف ها هذا،  د التوزيع خص ولكن  كون وا ل البالد  ادل يف البالدنا اليوم املواطن يلمس اخلريات د ل الرثوة  ٔ يف اجلبل   .د ٔنخصاليوم  خر ب ٔف ٔ مغريب و رايس  مغريب  هين حنس  ن ار، عندي الضوء، هذا هو  ،تنقرى مز ٔخرى) le minimum(عندي املاء يف ا ة  ا يل بغينا، ما بغيناش يش  ر، ما  ا يل تنطلبو ما تنطلبوش املستحيلالسيد الوز ٔخرى ا ة  ا ن  ،رمبا نقدر نقول   .بغيناش يش  ر العمويم يف اجلهات اك س ر،  راجع السيد الوز ر، اليوم  ل املثال، السيد الوز ىل س بري، نعطيك  رات يف هذهفرق  يفرة اكن معدل  -اجلهات، اليوم بين مالل س خ
ر،  ر، السيد الوز ر  5س س راجع  رمه، اليوم  ل ا رمه، ما يعين اليوم فاش اكنت عند  3املليار د ل ا رمه  5املليار د ل ا رو السيد املليار د ادي ند ٓش  ر  س و، واليوم ها هو رجع  شك ر؟راه كنا ت ا ترنجعو   الوز ٔمام، اح ش تقدم ل بري ما اكي راجع  ن  ٔن اك شوفو ب يل اكنت احلكومات اليوم ت منو ا ر، يف معدالت ا رلوراء، وهذا يظهر، السيد الوز ات هبا احلكومة احلالية، السيد الوز يل  ر،   .السابقة وا عي، السيد الوز ج ىل احملور  ر،  ٔحسن الظروف اليوم ت نقدر هنرض، السيد الوز شو يف  عي بغينا املغاربة يع ج ا ما يش هو ذاك نقولو الشق  ر، راه املطلوب م لقدام، اليوم، السيد الوز زيدو  ادي وبغينا  يل  ري وال هذا، ا ٔ يل ما عندوش وال املوظف وال ا يل عندها الفلوس خصهااملواطن ا لرضيبة اليوم، اليوم راه الناس ا ليه  د هنبطو  ش اليوم احلكومة و ر، ما ميك اخ اتعاون بالدها، السيد الوز ت م د ٔعامل، و هتربو اا ل الناس تريحبو الفلوس، واليوم ت يل يه د ٔرايض ا رت  لصوش السيد الوز ر، راه اليوم املغرب   .من الرضيبة ما تي يل خصمك متشيو هلم، السيد الوز كونو ال معار هاذ الناس ا لنا خصنا  لنا د نعو ٕاىل البالد د لبية، اليوم خصنا نق ٔ يل تريحب ضة ال  لقدام، اليوم ا ل 100بغينا منشيو هبا  ر ،در ما فهيا  ،السيد الوز ٔعطى  10س يعطي  ، ٕاىل  و ل  ادي منيو هاذ  10ر و راه  ل  هيربو فلوسهمر ل الناس  ة د شوفو مجمو ر، ت لوراء،  البالد، ولكن السيد الوز رجعو  ادي  ارج، راه  ل مييش  شتغلو وهذاك الفضل  ارج، ت رل ر، واحلكومة تتحمل مسؤوليهتا يف هاذ الباب، السيد الوز مك حتصهيم   .السيد الوز ٔ هتربو من هاذ اليش  يل ت ٔنمت اليوم خصمك الناس ا
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رية ارفة الصغرية والك ر، راه اليوم احلكومة  يف هاذ  وتعرفومه، السيد الوز ش اليوم  ادي جنيو خصنا الفلوس االبالد، ما ميك ا عند مشلك،  رو ح ادي ند ٔجراء نقول هلم راه  و، شفيتادي منشيو لهاذ املواطنني الصغار وهاذ ا ضام ٍر، راه ت ٔييه املغاربة، السيد الوز ية،  لااملغريب يف طبيعته، املغاربة  ليمك رضيبة تضام ا معروفني  سك ح ل ٔ نتضامن ٕاىل عندي كرم ومعروفني  ش مشلك  و ما اكي نا، نتضام لتالمح بي ٔسيدي  100ومعروفني  ل نعطي  ر، عندو 10ر د، السيد الوز ادي هاذ  100، ولكن وا يل  لية قوية ا د ا ش وا ن مليار ما بغاش يتضامن، واش ما عند ٔ اسبة من  لم ليه وجنيبوه  ىل درت هاذ  ني هذا؟ مالسيد جنلسو  يل بغاو املغاربة، املغاربة تيقلبو  ىل وتيقلبو، السيد ) la transparence(اليش؟ هاذ اليش ا ر،  ش(la clarté) الوز ٔصبح غين،  ما ميك د السيد اليوم ما اكن عندو والو، ما عندو رشكة ما والو،  اك احللقة الضعيفوا منشيو  اسبوش معه،  ة، ذاك املواطن جنيو ما نت ر، هذا ال يعقل ، السيد الوز ادي منشيو  ك الزناهة  .الصغري  ر، تنعرف ف ا، السيد الوز ستقامة،  ،اح ك  ٔو وتنعرف ف ر، اليوم خص يطلق حوار وطين  ك الكفاءة، السيد الوز ل الرضائب، اليوم املواطن، اليوم تنعرف ف يل درتو د اظرات حبال املناظرات ا م، السيد ا جنلسو مع راسنا ونقولو بالد خصنا نعاونوها، خصنا نعاونو بالد خصنم ل ، ما يش  ود جمندون وراء صاحب اجلال لفعلوكونو ج ر،  سامهش   .الوز ل البالد وما ت د من الرثوات د ستف يل ما عندوش نعطيوه ونراه اليوم رشاكت كربى  ل البالد، اليوم ا يل ما يف التمنية د خرو عاونه، ا ا نف كونو اح ر، راه خصنا نعطيوه، خصنا  يل عندو خص يعطي عندوش، السيد الوز يل ما عندوش، ولكن ا ا بغينا نعاونو ا روكونو اح ة   .لبالد، السيد الوز ر، تنقولو مجمو ر، صندوق دمحم السادس لالس ل املقاوالت استفادت، ال السيدجنيو، السيد الوز ل  د ة د ر، ما استفدوش مجمو ش، استفدات الوز يل عندها مشالك ما استفدا يل الاملقاوالت، املقاوالت ا يل استفدات من هاذ الربامج، املقاوالت ا لهيا ومعروفة يه ا د، راه س  ستف ش تنقولو املقاو بغيهنا  ا  ر، راه اكونقدر نقول  اليوم، واح سوية، املقاوالت، السيد الوز ل متيش  ن اليوم حشال من مقاو  ل املقاوالت،  الف د ا فاش تنقولو تناراه  ر، اح و ذالسيد الوز ر  ، ال، راه املقاو السيد الوز ، ونعاونو املقاو ك خصشعارات دمع املقاو ل املقاو قة د يغف  .تعرف احلق ذها حىت  ذ يش صفقة راه ما تت لها حىت تيغفر لها ر لها هللا املقاو اليوم فاش تتا ٔوراق د ري ا غي هذاك الصفقة تقاد  نوب، وفاش ت ش حيظى هبذه ا قص  ر مثن  دم املقاول املسكني، وتيد نوب وتي ر هللا ا لو السيد الوز الص املسائل د الصفقة هذه، ولكن فاش تيجي الست

ل  ة د ل إالدارات،  راه يه يف الرفوف) les décomptes(راه مجمو د ل  ة د ل املقاولني  )les décomptes(مجمو ة د لويني املقاولني، مجمو ل املقاولنيم ٔ تنقل  صوت د ر ،تيعانيو، هذا  ارشة من  ،السيد الوز م ستورية، املقاول  ) les situations(نا ندبلويو هلم خص هذه الغرفة ا هلم ٔن املقاول   .د ٔخرضيد خصاليوم تنقول  د رمق  ر ،ار وا لويك   ،السيد الوز يل م لو يعيط لٕالدارة ) compte(خمتص يف املقاولني ا د ، راه املقاول ٕاذا ما ختلصش س، مع ممونني  ،املسؤو ر الزتامات مع  ر؟ تريجعو  راه دا ر السيد الوز ٓش يد لو، ٕاذا ما ختلص  ) les chèques(د ل  تيكون عندو ) les effets impayés(تريجعو لو ) impayés(د )historique ( مع)la banque ( سين مايش هو هذاك، تيقدر ال قدر هللا د السيد ما بغاش  ٔن وا الش  س، هذا هو إالفالس،  ل الشد) décomptes( مييش  مل ؟لو،  ٔ ل   .هللا  ل البالد، املؤسسات د شككش يف املؤسسات د ٔ ما ك ن  البالداليوم  وح راه اك هندرو زعام بقلب مف ا  ر راه هو شاهد، اح ن مؤسسات مواطنة، اكينة رشاكت مواطنوالوز ، ةمؤسسات يف املستوى، اك د  ر اكينة وا ن مسؤولني يف املستوى، ولكن السيد الوز وال  %5اك ش  خصراه  10% ر، ما ميك يتلقى لها احلل يف هذه البالد السيد الوز ل الناس منشيو هاك، ما  ٔمة د ىل  د يف رٔس مؤسسة وتيحمك  ش وا ل سيد السيد ميك ات د هلم، مايش التو ب لٕالفالس د يل يعاونو السيد وتيكون س لو، سيد بغى ا ات د ر، سيد مايش التو ٔو اكن من املعارضةالوز لبية  ٔ يل يعاون، سواء اكن من ا ا  ر، مرح ل  ،الوز ٔ ا حنييوو ا س اح نني، وحنييوو املعارضة فهيم  س مز ٔنه فهيم  ر راه هذه احللقة املفقودة، فاش بية  س السيد الوز نني، ولكن اكينني  ر مز س ل  منو هابط  430تنقولو مجموع د ر ومعدل ا س ل  مليار د ش  ي لمشلك  ،)avancement(وما ن مشلك، راه ترنجعو  راه هنا اك ل هالسيد ا ر د ٔنك توقف اذي لوز ر  ل املقاوالت بغيتك السيد الوز د ن مؤسسات  هاذىل  ر املالية راه اك ٔنت وز ل املقاوالت حبمك  ني لهااليش د ش يدار يش تق ر  ت السيد الوز يل تعطات تعل اليش، ما  ذا  ٔ ش  د ) décomptes(ميك د السيد حمطوط عندو وا ل وا شهر  3د ليه، وما بغا يل حيمك  ش ا د املدة  خصش خيلصو  وما اكي يدار وا يل ما سناش لها ية حمددة ا الش، خيرج يقول  ذزم السيد هذا يقول  ل ) système(الش  ات ) 3GID(د د التحس ر، دار وا السيد الوز ارف  كون حىت املقاول  ش  ر مع ) les engagements(ليه  يل تيد ا ش ندمعو لنا السيد  الناس،  ش ندمعو التمنية يف البالد د املقاو و ر   .الوز
                                                 

3 Gestion Intégrée de la Dépense 
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ات  ، القطا ة يف بالد ىل الص ر هندرو  لربملان و نقدر نقول  السيد الوز نا  ا من هنار ج ة، اح ة، رمبا الص اليش يتداول دميا  هاذاحلكوم لنا م  . تنلقاو نفس املشلك ة د لقدام، جشعنا اا قطاع الص ش  لقطاع اخلاص واعطينا ميش ل  لناس د برية  ات  و يف عباد هللا ) les cliniques(صالح رها بوتيدكد د عندو معلية يقدر يد يل بغاوو، وا مييش  4000 ـٔمثنة ا درمه  د  نا خص . عندوشا درمه، م 40.000 ـحيسهبا ليه ب) clinique(لوا ل ف د سق كون  ٔسعار  ر هذه ا ل مجيع  سقفو السيد الوز ٔسعار د ، ا د القطاع  اش نعطيو وا ش، ما ميك ش، هذه العمليات ومجليع املسائل  يل بغا، ما ميك ه ذاك اليش ا ر ف د عندو الشاكرة ويد ذ قرار هنا القرار خص احلكومة هنا توقف، احلكومة  خصراه ونعطيوه لوا ٔ و ذها ت ٔ ما تنقولش موالني  ب،  ش ولكن ) les cliniques(وتوا ني ن الناس تياما مز ، راه اك ة نقولها  ٔم ح ر  ميوت يف  ،)les chèques de garantie(و ذاكينني السيد الوز سان  واش ) la clinique(إال ل و ما تقدرش تد د مغريب مات يف  ؟ا ما و فني ه) la clinique(وا ر؟ واش و ) les assurances( ذها لنا السيد الوز د مات وعندو د ا ار وعندو مشلكة، طامة كربى وتيجي مول  يقول ) clinique(داد يف ا ٔ ما ) crédit( ـك حىت ختلص ليا، واش مييش لخصالسيد د  ذليه ما نعطيكش ها ن يش مسائل  ر اك ىل البالد ولكن هاواش يعطي الشيك، راه السيد الوز ة  د الصورة س ، هذه اليش واقع ذترنمسش  وا ر، خص غرفة دستورية  قشو هذه املسائل السيد الوز نا حنيدو خص نا  ل سيد راه ها 2021 ـراك راه وصلنا ل ،هذاك الغطاء ات د يل بغى ذوالتو يل ما خص   .اليش ا ا به، وا يل معقول معقول، مرح وح، ا ىل هذه البنا هندرو بقلب مف ر ما معقولش ويتفرق  ر يش معقولش السيد الوز الد مييش يد ٔخرى ة  ا ر يش  ٔخرى وال يد يل .حرفة  ة،  ..ا ش، كام قلت اليوم تنقولو قطاع الص د الهيلكة يتعاود، راه ما ميك ة خص وا لربملان  ،قطاع الص ت  ٔ من هنار ج ش اليوم  ر، يف جلنة املالية راه ما ميك ر الص 5والسيد الوز سول وز ة تنجي ت ل وزراء الص ري ندوز ة تيقول  ما عندي ما د ٔ خصين  يل ومنيش،  مكل الوالية د  ٔ ر،  شهور، واش  6ند يل بغينا؟ ر، ما   هاذ الوزراء ا ادي ند ٓش  ذ قرار يقول  ا  ٔ ذ قرار، ي ٔ لو ومييشراه بغينا وزراء ي تة د ري بغيت ندوز الوق  ٔ راه كام قلت  السيد .،يش  ر، واش اح  ادي نبدالوز ، la tâche)(جنيبو وزراء ونعطيومه  اوا  دم هاذو ومجع ٔ عندك  "لعطش" ا ما سيدي من هاذ املدة لهاذ املدة،  ل املؤسسات، بغينا ب حواجيك وسري، اح سمترارية د غيناش، بغينا 

ة جيي يقول لنا اشنو ه ر الص ر ) CHU4(ما و وز او، جيي وز يل ت ا يلويقول لنا  2021ٓخر يف  د .. هاش ا كون اسمترارية، ما يش لك وا ا  ر اليوم خصين جني ندوز  )limité(كونو اح ٔ وز ذ قراريف دماغنا نقول  ٔ يل ومنيش، ال، خصنا خندم بالدي وخصين ن ذو قرار  .املر د ٔ ر، ي ر  .بغينا وزراء، السيد الوز متىن، السيد الوز ىل البالد ما فهيا ال مزايدات سياسية ال حىت يش  بقلب) les messages(ٔنين وصلت   ،ت رية  وح، زعام  ذ مف ٔ ر انك ت متىن، السيد الوز ، ت ٔ نقلته  ة، ما يتخبط به املواطن  ذ ٕاجراءات يف هذا البابا ٔ ٔهنا ت ر  .ٕاجراءات واحلكومة اكم    .وشكرا السيد الوز
سالسيد  س  :اجللسة رئ دة والتعادليةاللكمة ا  .شكرا السيد الرئ لو ستقاليل  لفريق    .ٓن 

شار  ارة السيداملس ن  ﷽   :النعم م ٔمجعني ٕاىل يوم ا ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و س احملرتم، .وصىل هللا وسمل  ، السيد الرئ و ر ا ر، السيد وز شارن احملرتمني،  السيد الوز اللٔتد السيدات والسادة املس دة والتعادلية، من  لو ستقاليل  مس الفريق  لك ٕارثنا  مكونيه ل اليوم  ملغرب،  حتاد العام الشغالني  ستقالل و ٔعطاه هذا احلزب لهذا الوطن رفقة  ،الوطين التارخييحزب  ي  د ولك الزمخ ا ل  ٔ ضلت من  ميقراطية اليت  ت ا اقشة مرشوع القانون املايل املقدم من طرف  ،لمغرب ٔفضلاحلركة الوطنية ورفقة لك مكو سخهتايف ٕاطار م ٔو حىت  ،هذه احلكومة يف  ٔو الثالثة  ٔعتقد هل يه الثانية  لست 
مي موضوعي ومسؤول ملا حتقق وما مل يتحقق  .السادسة اسبة ٕالجراء تق مويه م ىل نفسها يف الرب اللزتامات اليت قطعهتا  ىل تضمني هذا املرشوع إالجراءات ج وملدى وفاء احلكومة  ٔمام املغاربة، ومدى قدرهتا  سع سنواتاحلكويم و قها طي  اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  السيدات والسادة، .والتدابري الالزمة اليت جعزت عن حتق ه، ٕان م ىل جتسيد، يه 2021مما ال شك ف ستقالل  ل حزب  دد التذكري، حبرصنا دا ىل استحضار جحم التضحيات اليت القمي  فرصة لن ميقراطية، و لوطنية وا ة  ق ميقراطي، احلق ء وإالصالح ا بذلت، وجحم التنازالت اليت قدمت يف مسرية ال

                                                 
4 Centre Hospitalier Universitaire 
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ىل هذه الصورة اليت نعزت هبا كون الوطن  ت وٕارادات، حتاول  .حىت  ه يف لك مرة حتد ٔن نوا  ، ميقراطية، ٕاما  ما استطاعت جروقد اكن قدر كذ سبات ا ا اىل اخللف، ورضب املك ل املس بقضا جترب ٔ ٔو من  ىل املشهد السيايس واحلزيب،  دتنا الرتابية اليت حتظبغرض الهمينة  ، ويف مقدمهتا قضية و جامع وطين وبتعبئة  ىالعاد ل مواص مسرية الٕ ٔ ال امل نرصه هللا، من  قطعة النظري، وراء  ء م لمملكة ٔقالمي اجلنوبية  ة  ،وامسحوا يل .وإالصالح والتمنية  رتاف ال ٔن حنيي وشيد  ستقاليل،  ٔمني املعرب مس الفريق  ذ العملية السلمية لت ة يف تنف ة امللك لقوات املسل ٔسايس تَضَمنه املواثيق العالية  حق  ولية وقرار احلدودي الكررات، وحامية حق التنقل  ٔمن، وهو ما مكن من ٕافشال املؤامرات ا ريات جملس ا ساريو والنظام اجلزا ل البول س احملاكة من ق سا عال  ،وا ستقرار وتغيري احلقائق التارخيية يف حماو الف ة  لق القالقل لزعز ىل مستوى املنطقة العازالفوىض والفنت و ة  س، .والقانونية واجلغراف ا ٕان هذه  السيد الرئ ال املالواقعة لتعرب بوضوح عن الصورة الرائدة واخلالقة اليت تقد ادة  ة، يف  ،بالد بق ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ ضيات اتفاق وقف القائد ا م ملق رتام  دة الرتابية يف ا ولية1991ٕاطالق النار لسنة التعامل مع قضية الو ة السادة،السيدات و  .، واللزتاماته إالقلميية وا ٔي  ام اكنت ،ٕانه ال ميكن  ٔ التمنية اليت  ،ٔ اكنت و ٔن تعوق مس
ٔن تفصل بالد عن معقها  ٔقالمي اجلنوبية، وال  اصة  ىل الشعوب تعرفه بالد و لنفع والتقدم  ي يعود  ة اكفةإالفريقي، ومتنع التعاون املشرتك ا ملناسبة .إالفريق ه ٕاىل ٕاخوانن ،و ت تندوف وامحلادة، وجندد هلم نتو ض ا مبخ رية، والكف عن الر ة اجلزا الم لص من الربوبغندا إال عوة ٕاىل الت ، ونقولو هلم تعالوا ٕاىل لكمة ا د لها يوما ماك ٔهداف ومهية لن تو ة، ومثرة ملشاورات وراء  دي وذو مصداق هتم حملية ووطنية ودولية سواء، تعالوا ٕاىل حمك ذايت واقعي  رتام اخلصوصيات يف ٕاطار هيئات ومؤسسات  ،ودورمه، وتضمن كذ هلم عزهتم ورامهتمواسعة، تضمن لساكنة الصحراء املغربية ماك دة الرتابية وا لشؤون احملليةملنطقة، وحتقق املواءمة بني صون الو ايت  ىل ما كنا ٕان مرشوع قانون املالية موضو  السيدات والسادة، .اجلهوية والتدبري ا نا  زيد يق عيع املناقشة اليوم،  ج د  ٔ التبا د الية احلكومة يف تطبيق م ٔمر ال  . ليه حول م ٔن هذه احلكومة تفوقت يف تطبيق  ،ميكن حجدانهوهذا  ة وصارمة حىت وشهد  اق ة اس ف ك  ِ ََمثُ ىل ت رتازي وحرصت   ٔ ل ظهور اجلاحئةهذا املبد  .ق

ري الطبيعية، عزلت نفسها عن الشعب، وعن مهومه مفنذ وال لشعب السبل، ولكام دهتا  ق العهود والوعود السخية اليت وزعت مينة ومشالكه، واجهتدت يف توسيع املسافة لكام ضاقت  ٓما يف ٕاماكنية حتق مج احلكويمتضاءلت  ٔن الطبقات الوسطي ترض   .ورسى عشية الرب ىل  لتذكري  ة يل  ا ني السابقة  ،رت كثرياوال  سيري احلكوم سع سنوات من  ٔيضا ل لت ٕاليه  .واحلاليةوهامش الفقر ارتفع  سة التنصل من مسؤوليهتا، مما  وها يه اليوم، حتاول   ٔ ة، ا اء املظلوم ديد ٕاىل تقمص دور الضحية واد لق مرب وضاع، والعودة من  ىل  ىل حكومات سابقة و ٔن  .رات واهيةوإالفراط يف تعليق فشلها  ىل  اىس  داويه ت ة  ام  عرش سنوات اكف لق ٔي حكومة 
ركته احلكومات السابقة،  ي  لنظر لٕالرث إالجيايب ا منوية كربى،  ا لها دستور هنضة  ٔ ري املسبوقة اليت  ت  ة .2011ولٕالماك اة املغاربة، لو  عرش سنوات اكنت اكف دة ٕانتاج الرثوة وحتسني ح لز ٔن ٔ  ش لزنر القليل من شعاراهتا ووعودها  ر، ،واقع احلال .لكن شتان ما بني الوعود وواقع احلال .إالصالح وحماربة الفساد وحتسني ٕانتاج الرثوةن هذه احلكومة الزتمت  ٔن احلكومة فشلت يف حتسني  السيد الوز نتاج إ يؤكد  لفرد يف يل اخلام  ا ٔستاذ عباس الفايس تطور هذا  . املغربالرثوة وتوزيعها والرفع من الناجت ا ٔنه يف حكومة ا رمك  ٔن نذ اوز تطور هذا املؤرش %3,3 ـاملؤرش بوال داعي  ٔما يف ظل هذه احلكومة، فمل يت  ، دود سنة % 1,3 ر اجلاحئة 2019ٕاىل  ٓ عتبار  ذ بعني  ٔ ٔي دون ا ٔزمهتا احلالي،  ليل  د احلكومة هبذه اجلاحئة لت س ات  .ةحىت ال  الل هذه املدة ارتفا ٔسعار  ، فقد شهدت ا اة املغاربة يف عهد احلكومة ومبقابل ذ يش وح ٔن املستوى املع ة، مبا يعين  ٔقل من معدل التضخمصاروخ راجع مسمتر لتصل ٕاىل مستوى  لحكومة ٕاىل املديونية اليت  .ظلت يف  لجوء املفرط  ، هو ا ٔخطر من ذ ريبل ا ت  وهنا سرتهن استقاللية  بلغت مستو مسبوقة، واليت فضال عن 
ي ح ستكون لها انعاكسات  صادي الوطين، فه ق ة وسيادة القرار  ٔعباء ٕاضاف مت توريث  ال القادمة، وس ٔج ىل رفاهية ا ال القادمةوتداعيات خطرية  ٔج ر؟ .ل ساطة ماذا يعين ذ السيد الوز ت احلكومة بعيد يعين لك  ٔولو ة لك البعد عن املغاربة، ٔن  ٔن احلكومة .عكس ما تفضلمت به يف جملس النواب ىل ما تبقى وتعين كذ  از  ٔمر اىل إال ى هبا ا هت افع الناس، لتوسع بذ إالحساس ، قد ا سبات واستزناف مقدرات وم نصاف واملساواةمن املك قة  .بعدم  رهذه يه احلق  .السيد الوز



شارن    2020 ٔكتوردورة  –مداوالت جملس املس

11 

ٓخر  18 سمرب  04( 1442ربيع ا  )2020د

قة كام يق لني": اللكن احلق ل : حتتاج اىل ر ل ينطق هبا ور ر ياراهتا ، "يفهمها ري ما مرة، وهبنا احلكومة ٕاىل خطورة اخ ا هبا  ات وانتظارات املغاربةوقد صدح اج ا،  .الالشعبية، البعيدة لك البعد عن  ٔن تفهم وستوعب مواقف ٔمل من هذه احلكومة  ل م وكنا والزلنا ن ٔملها وتتفا اتنا، وتت ، وبال ل معها ٕاجياعها ٕاجيا ٔن تنصب  ،وتتفا ٔو هذه بدل  ب هبا هذه املالحظات  ك ٔن  لغة اليت جيب  ىل ا نفسها وصية 
الت روعندما نرصح .التفا ت ال متت بص ٕاىل ، السيد الوز ٔولو لحكومة  ٔن  لمغاربة، فٕاننا ال نقصد من ذ امجلل اجلاهزة واملمنقة ، ب ة  ق ت احلق ٔولو ةو ا ئق احلكوم ة واملنتقاة اليت مت رمسها يف الو الصتنا املستقاة من امليدان ومن  .املنق ت بل ٕان هذا احلمك جيد مركزه يف  ٔن اخلطا كشف  ي  لتدبري العمويم وا قي وموضوعي  مي حق ٓخرتق ٔسف بقرص النظر و  .والشعارات يف واد واحلصي يف واد  ٔن احلكومة مصابة مع ا ليه وكشف  مبا يطلق  صاديون  ٔزمات .لعمى عن الكوارثق ر، ،ٕان تدبري ا هتي  يف  السيد الوز نا احملرتمةوتبديد الصعاب يمت ا اء وهو ما مل تقم به حكوم ٔي يف حلظات الر ٓن   .الظروف العادية،  حللول السه وتبحث ا لت وارتضت يف الظروف العادية  ج عن احللول الصعبة، قد ق ٔن ت صاد املغريب اكن من احلزم  ق ٔنٕان هشاشة  هنا   :مسائل خطرية من ب
عي؛ ● ج ٔمان   تضعف شبكة ا
عية  ● صادية واج ٔزمة الصحية احلالية لكفة اق ذ ٕادارة ا ٔن تت دود لهاو ر، .ونفسية ال  ٔزمات بدل إالجن السيد الوز ة ازات، لقد رص مع احلكومة كام كنا مع سابقهتا نعدد ا لسا داث الريف وجرادة ومح املقاطعة الشعبية والتغيري العبيث  ٔ ٔزمة العطش والرسقة املوصوفة لمن  شفت عن ذ  ،مليار درمه 17 ـو كام  ٔسعار البرتول" ٔطر املعط واملهمشة، "جلنة تقيص احلقائق حول  ات وفضاحئ التعيني يف املسؤوليات، وا ٔزمات والنك ريها من ا واملناصب  و ت ٕانعاش  .العليا ٔولو رة التقدميية ملرشوع قانون املالية، عن  ديث املذ عية، وٕاصالح القطاع العام، فال ٔما  ج صاد الوطين، وتعممي التغطية  ت ال ق ٔولو ٔن هذه ا ٔنمت تعلمون  ٔمام، ف كون هرو ٕاىل ا ٔن  ىيعدو  ت  ٔولو ٔولوية ا ٔهنا، بل يه  ش ة لكن هل هذه ، املغاربة الف  لكفاءة والرس دانية  قة معلية وم رمجهتا ٕاىل حق ىل  ٔن احلكومة قادرة  ة ال يعدو  رات واخلطب احلكوم ٔن تضميهنا يف املذ ٔم  ني؟  قها ف تبقى من معر الالزم ستحيل حتق منيقات لفظية وشعارات   .احلكومةكون جمرد 

ر، نت هذه ا السيد الوز ٔ يق لقد  هتا عن جعز واحض يف ٕادارة  رمجة التوجهيات حلكومة طي مدة وال ة، وعن تنصلها من مسؤولية  القةٔبعاد السياسية العموم لبالد ٕاىل خطط معل وبدائل  ة واملشاريع املهيلكة  ديد يف  .امللك منوي  داد منوذج  ٕ لكف امل احلكومة  ٔن  2017ٔمل  ل  ق اصة لشباب  ؟يعهد به ٕاىل جلنة  سرتاتيجية املندجمة  داد  ال امل احلكومة ٕاىل ٕا ه  ح؟ٔ واليت ذهبت ٔمل يو مع وامحلاية  دراج الر ن احلكومة من هيلكة الربامج والسياسات الوطنية  ٔ
عية؟ شودة؟ ج سرتاتيجيات القطاعية اجلديدة امل اللت ما مصري السياسات و ن احلكومة من توجهيات  رسيع وتفعيل اجلهوية ٔ ٔن  ش سرتاتيجيات؟ه  ريها من  ا التفكك  والالمتركز إالداري و ، ٕاال يف جعزها ويف  ٔسئ كثرية، لن جتد لها احلكومة جوا

ة والعلنية اليت تعرفها العديد من  هتا واحلروب اخلف لغط بني مكو ى العديد من وزراهئاوا ا التيه والرشود  ات و ل  .القطا ٔ هتا من  لب ٔ ت احلكومة و ه من لغط وتطاحن بني مكو ال لسنة مفا شهد ٔمايم يف استع ت 2021املقعد ا غراق احلكومة يف حسا ٕ امة واستعراض القوة هنا وهناك يؤكد ما ،  ات الز ايب، ورصا نت ني وهوالرحب  ذ سن ذ تنصيهبا ويه ت" :قلناه لمك م ت هذه احلكومة م ت ٕان مكو ا نت فكر يف  ال القادمة ٔج ري قادرة،  ".القادمة، ال يف ا اوز تداعيات  جندها  ٓلك رصيد الثقة، ىل ٕابداع احللول الكف بت زيف ت ٔزمة ولوقف  ري قادرةا رسيع وثرية معلها  و زيد الفوارق ىل  قان و ح دمة املواطن والقطع مع املامرسات اليت تغذي  شىت  ،عية وتغذي كذ النعرات اجلهويةجيف  وتغذي كذ التطرف  ري قادرة،، ٔشاك ة اليت  و نتقاالت احلر ىل ٕادارة املنعطفات و حىت  صاد ،جتتازها البالد عيا واق ا واج ٔسف هذه  .سياسيا ودميوغراف ستوعب بعد سياقل ٔعضاهئا  حكومة مل  مجل  إالقاالت  ال امل ل  اللته املتعددة ملعاجلة البطء والكسل من ق ة من ، وحماوالت  ديده لسقف زمين لتزنيل مجمو سمها، بت نتظارية اليت  هتا، من دروس حكومة مل تتعمل بعد .سرتاتيجياتو ىل مشارف هناية وال ديد اجتاهها، ويه  لبوص لت قدة  ٔمامهتوى الهرو ٕاىلحكومة الزالت  .املايض والزالت مف صطفاف ٕاىل ، مرصة  ا ستورية، ومع ىل  لية عن مسؤوليهتا ا ني وم ة من انب املنتظرن واملرتق صلها املسمتر من مجمو ني ومع املؤسسة الربملانية، ب مج  ،الزتاماهتا يف ٕاطارتعاقداهتا مع الناخ ٔو يف ٕاطار الرب ٔحزاب  ابية  نت راجمها  سواء 
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ي ىل ا ،  احلكويم  دي الزمن لرتيم هبا ٕاىل احلكومة املق ست ٔهنا  ٔسعار، وإالصالح الشمويل يبدو  ف ا د، وسق لتقا عي، وتفعيل نظري إالصالح الشمويل  ج ٔسسة احلوار  عيني، وم ج سك  مع وال ر اجلديد ببعده اجلهويملنظومة ا س ثاق  ، وم ري  ،اجلهوية والصناديق ذات الص ٔن نفصل واملشاريع اليت اكن من املفرتض، لوال الظروف الصعبة ها من الوعود و  ، ٔهنااليت متر هبا بالد ش ا  .وندقق يف ٕاخفاقات احلكومة والعديدة  ، و قة والفارقة اليت متر مهنا بالد ق لحظة ا ل لكن، والعتبارات ا شها املغاربة، وحول املستق نتظار اليت يع اطر الرتقب و ال حزب احملفوف  ستقاليل ومن  ٔى نظر الفريق  دم اليقني، فقد ارت ٔن و اء هبا املرشوع، و ىل التدابري اليت  ركز تد  ٔن  ال النقاش ستقالل،  ، مؤ ة ذات الص يارات احلكوم خ ىل هذا الفريوس مب سائلمك حول بعض  نتصار  ة الرحامنالتفصييل حول احلصي ملا بعد  ر، . ش ىل  السيد الوز الل هذا املرشوع  ٔن تنكب من  ظر من احلكومة  ة لقد كنا ن ة ممك ٔقىص رس ٔن تعمل ب ذري، و شلك  ة  ادة توزيع املوارد املتا ا من ذ مل حيدث،  ىل ٕاعطاء دفعة واحضة لٕالنفاق الصحي،ٕا قة الو لكن ش ستوعب بعد حق ٔن احلكومة مل تعي ومل  ي و ضع الصحي ببالد وا اوز  .زادته اجلاحئة تفامقا ، ويه %6فالزالت حصة مزيانية القطاع من املزيانية العامة ال تت اوز  ي يت لمعيار العاملي ا ٔدىن  ٔربع نقط من احلد ا ستوعبوا بعد %.10ٔقل ب رشية يف  ٔمل  نفاق الصحي ومن املوارد ال ٔن الرفع من 
ٔرواح املغاربة؟القطاع يعين الرفع  ب والعالج وٕانقاذ  ئية من فرص التطب ٔن احلد من تفامق الوضعية الو مك تعتقدون  ٔ ٔمن  ٔم  ٔطر الصحية الالزمة وتوفري ا لمغاربة وجتويد اخلدمات الصحية وتوفري ا رشية ويف الولوج الصحي  ة يف توزيع املوارد ال ىل إ والتقليل من الفوارق الصار دات  اخلدمات الطبية ع قه  ل اجلهات، ميكن حتق ما بني اجلهات ودا ة مقدرة يف  دة يف مزيانية  مليار درمه ملزيانية القطاع؟ 1ٕاضاف ٔال تعترب هذه الز ، مليار درمه،  سبة وحىت ٕاذا ما سلمنا بذ ة ال % 90القطاع واليت هتم ب دة حماس ر جمرد ز س مزيانية  سبة الت  ري؟ ٔنه  اوز مبعىن  ر مل تت مك يف ٕاطار مزيانية إالس ذ  دة  يف هذه السنة، %40نف ز مك  ر يف قطاع  %90يف ميك س ٔنفسمك؟يف مزيانية  ىل  ي قطعمتوه  د ا ٔن تنفذوا هذا الو ة  ٔن يؤرق احلكومة يف هذه املر   الص ي اكن من املفروض  صإان الهاجس ا ق ة اليت مير مهنا  ة الرفع من مستوى ٕاجناز احلر يف ىل د الوطين، هو  ٔضعف  هتا، واليت تبقى ا رية والرفع من مردود س ٔو ت املشاريع  راسات الوطنية،  شري خمتلف ا ويل واجلهوي، كام  ن ا ولية مبا فهيا املعدة من طرف الصعيد ويلصندوق النقد  "صديقمك"املنظامت ا  .ا

نا مل جند يف هذ دا خطورة لك ٔن احلكومة تعي ج ا املرشوع ما يو ب ر، .هذا الوضع اصال يف املناصب احملدثة يف  السيد الوز لكممت عن ما مسيمتوه تقدما  لطبع، 
راجع خطري يف هذه املناصب احملدثة  ىل العكس هناك  ة، و لمنا انه قطاع الص اصة ٕاذا ما  ة مقارنة مع السنوات املاضية،  مت بقطاع الص س ا  الل السنة اجلارية، مبعىن  1200ٕا د  ىل التقا دد ٔ موظف  ن  ة لن يتعدى  صب بدل  4300املناصب املقرت صب اليت قلمت 5500م سمح بتدارك  :ومع ذ فٕان السؤال هو .م رشية؟هل هذه املناصب س ل يف املوارد ال ري املس ٔط  اخلصاص الك باء يف القطاع العام، وهل سمتكن من تعويض اسمترار استقا   ٔ ل يف ا ذ واخلصاص املس لهيا تغيري م طر الشبه الطبية، اليت مل يطرٔ  الون  ؟سنوات طوي ن سي ٔضف ٕاىل ذ العدد الهائل من املوظفني ا

ددمه  اوز  ي س د يف امخلس سنوات القادمة وا يف  5300ىل التقا ٔطري ا ٔن معدل الت ة، وهو ما يعين  ٔهداف التمنية لطيب سيواصل احنداره قطاع الص ق  شود لتحق ٔكرث عن املعدل امل ٔكرث ف تعدا  اوز هذا املعدل يف  000.100للك  4,4احملدد يف شلك خطري، م ني ال يت سمة، يف  ٔحوال  ٔحسن ا ٔرس املغربية الضعيفة  ،واحلصي .1,6بالد يف  ة ل ٔعباء مالية ٕاضاف مجل و ة  معا سيطة، ٔزيد من  وال اكليف اخلدمات % 60اليت تتحمل اليوم  من  ويل حمدد يف  ٔن املعيار ا لام  ٔقىص لٕالنفاق% 25الصحية،  ٔطر الطبية وشبه الطبية والعاملني يف القطاع   .د  ، فٕان ا ىل ذ دة  اد من العملز سوية  ،الصحي يعانون كذ إال دم  ويعانون كذ من  ة من امللفات اليت سوهتا مجمو عي ب دت احلكومة يف ٕاطار احلوار إالج ىل إالتفاق مع  و ع  ني من التوق ىل بعد سن ر النور  ة مل  ٔهنا حلد السا ريل  25احلكومة يف ٕاال  ر،  .2019ٔ ٔماطت اجلاحئة السيد الوز لثام  لقد  ة ا عية ورس ج الالت السياسة  عن اخ عي القامئ، وذ  ج منوذج  ليربالية املتوحشة وا ل السياسة ا ب تو ب االٕ س عية، وس ج صادية و ق يارات احلكومة  ىل يف اخ از  عية،  ج مع وامحلاية  ، سياسة ا رب تقزميها جحام، وشوهيها مضمو ابو عية، بل سعهيا ٕاىل تعميق ٔ كام  .واستغاللها انت ج لرؤية  قاد احلكومة  كدت اف االت الرتابية املظلومة ٕاقصا عية الفقرية والهشة، وا ج ٔساسيةء الطبقات  عية ا ج سية من اخلدمات  ٔساس، لنا  .وامل ىل هذا ا ىل تزنيل ٔ و ري قادرة  لوضوح يف ن جنزم ان هذه احلكومة   ، ال امل دى به  ي  ة يف التزن ورش تعممي التغطية الصحية ا لرس ة الرؤية و ٔن مشلكة هذه احلكومة يه رس ذ  يل والتنف
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ذ  ذهالتنف ىل  ،لك القرارات اليت تت ذ املزيانية وال ال  ىل املستوى تنف ة  ٔن احلكومة، يف حبهثا عن متويل هذا الورش، ورش التغطية  .من القراراتمستوى مجمو ليل  ديد ٕاىل تقويض ما تبقى من الطبقة املتوسوا طة الصحية، اجتهت من  ية غريبة طاع واقرتحت مسامهة تضام س لها يف الواقع سوى اق ، مسامهة ل ٓخر،  سك ٕالزايم  ديدة ال ختدم التضامن وال ال عة  عيني يف يشءٕاهنا رضيبة مق ر، ،ٕان التضامن .ج متع املغريب،  السيد الوز ذرة يف ا ه احلكو هو قمية راخسة وم ٔن جتعل م ٔسف  هو  ا لسن ٕاجراءات لكن، ما ن مة مسو سا .عكسية ٔ ٔن  ىل ءوهو ما جيرين  لحكومة  ري  ل عن دواعي إالرصار الك الع" ل " اق ٔ متعية، و يه اليت تناضل من  ة ا ب الطبقة املتوسطة من الب ٔن توفرها احلكومة هلم من تطب ة اكن من املفرتض  دمات معوم لعناية ٕان الطب .وتعلمي ونقل معويم وما شابهمتويل  ىل عكس ما ترصحون به، مل حتظى  ٔما احلديث عن تزنيل نتاجئ قة املتوسطة و ستفد من جمهودات احلكومة،  و املطلوبة، ومل  ي لكف ا عي ا ج ذ  46احلوار  ىل  2008مليار م نطوي  ف
بري من املناورة ٔن يمت تفعيل  ،قدر  ىل  ٓخر، يف انتظار  ا  ٕان مل نقل ش عياحلوار  س فقط يف شقه املادي ،ج ٔي حوار قطاعيبل يف مجموع ما مت إالتفاق  ،ل ح  ذ سنة ونيف عن ف ائبة م ويه  ،ليه واليت احلكومة  اسبة لتذكريها بذ لحظة اكنت تفرتض من احلكومة العمل و  .م ٔن ا ضب القول وموجزه،  شيط الطلب إالجاميل وحتريك امق خول لت ورة ىل الرفع من ا صادية،  لحظة اكنت تفرتضق ادة النظر يف تقسمي الرثوة مبا يضمن  ا و ٕا ة  ة، وتعبئة موارد مالية اكف عي، من  ج سك  ل قي  لتغطية الصحيةتعزز حق ر، .متويل مستدام  ٔسف  السيد الوز رسي ل ة،  ري املفهومة لقطاع الص ىل قطاع التعلمي كذالشدما قلناه عن الربجمة املالية  زتلت  . يد  ٔن هذه احلكومة ا كشف  ٔسف، فالواقع  ني يف  التعلمي عن بعدول ري، يف  ة دم حضور املمتدرسني والطلبة واملتدربني اىل مؤسساهتم ال  ة والعدة البيداغوج ك لوجس يض توفري الظروف ا ٔمر اكن يق ٔن ا

ة السمترارية التعلمي والتكون وا جلودة املطلوبةالضام كون نظام ٕان مجمل ما اعتربته احلكومة من ٕاجراءات وتدابري يف هذا القطاع، ال  .لبحث العلمي  ٔن  ىل  ،(dépannage)يعدو  ٔكرث، وينطوي  ٔقل وال  ال  ىل التعلمي ر اجلاحئة  ٓ سهال خطري ب ٔن حنذر احلكومة  .اس ديد من خطورة تعاطهيا مع القضية وهنا ال بد  من  سم هبا يف تصحيحلتعلميية، ومن ا ٔعطاب  نتظارية اليت ت الالت و اخ

اصة يف ظل  عية،  ج صادية و ق اكليفه  ف من  دات القطاع اىل القطاع والتخف دة السنوية الع ري يف الز بدل  مليار درمه 4الرتاجع الك ل اجلاحئةمليار درمه  10 ل سنة ما ق ٔسب ،كذ .ق ٔية سائلمك عن  ب املرشوع  روم اب تغي ٔرس تدابري  ىل ا ة اليت تفرضها اجلاحئة  ٔعباء والتاكليف إالضاف ف من ا ٔبناهئم؟التخف ل احملدود واملتوسط خبصوص متدرس  اكليف  من ذوي ا ليات الواجب ٕاعاملها لعقلنة  ٔرس وملاذا مل تفكر احلكومة يف ا رك ا دم  متدرس يف القطاع اخلاص، و املغربية عرضة لبعض ا ٔتضامن  اجلشع؟ ٔن  لق ملف التعلمي، ٕاال  ٔ ٔن  ل  مس الفريق  ،وال يفوتين، ق دة والتعادلية لو ٔطر العليا  ،ستقاليل  رة املعطلني ومع ا اك ريمه من املعطلني واملهمشني يف هذا مع اكفة ا لحكو املعط واملهمشة ومح الشواهد، و ، وجندد دعوتنا  ة الب هبم املرشو ابة الرسيعة ملطا ست مة ٕاىل  اكفؤ الفرص  ٔ رتاما ملبد ر، .ا نتقال ٕاىل  السيد الوز ٔطر ومح الشواهد املعطلني ٕاىل  رة وا اك شغيلجير موضوع ا س، ال ليشء،  ،ملف ال لت ٔن اهتمتنا  ث سبق لهذه احلكومة  ٔن وعود ح لحكومة، وقلنا  ب الربملاين  ا حلظة التنص ٔننا صدح ض معدل البطا اىل سوى  مج احلكويم بتخف صب شغل يف املتوسط طي مدة الوالية، هو جمرد شعار 300.000وخبلق % 8.5الرب مل ال  .م يد، تعلمون اليوم  ٔ سا، ولك ت س ت قة ول ٔن ما قلناه حق ٔي يقني  ٔن مل يتحقق ٕاال نصف هذا املبتغى  صب شغل 300.000و ي من املرتقب  . م الل هذه السنة وٕاىل ممت شهر %14,5يصل ٕاىل حوايل  ٔنهذا ما تؤكده مؤرشات كذ ارتفاع البطا ا ث مت  ، ح سجيل فقدان  رب  صب شغل 581.000شت سوا ارتفاع  وهو ما نتج عنه ،م ات عريضة من املغاربة املعطلني ي ٔن ف لعام دد املعطلني، فضال كذ  ت املرتفعة  ٕالضافة ٕاىل املستو ٔجر، والعام املومسية، والعام يف القطاع حىت من البحث عن الشغل، هذا  ة ا ري مدفو ا الناقصة، والعام  ق شلك عامدا حق ي  صلري املهيلك وا ذ احلكومة الق وش من اد الوطين ومل تت ري املهيلك، فضال عن ج ل هيلكة القطاع  ٔ ٔي ٕاجراء من 
ٔعامرمه ما بني  ٔي  29و 15الشباب ترتاوح  سنة، ال يدرسون وال يتابعون  ٔو مسمتر ري املسبوقة، وعن  .كون  دد املناصب املالية  ديثمك عن التوظيفات و داث ٔما  دي 956.20ٕا صب مايل  بري من م ىل قدر  ٔن املناصب د، فهو قول ينطوي  لمنا  اصة ٕاذا  لمعطيات،  ة  ة يه فقط املناورة، ويقدم قراءة جتزي و سبة لنا اجلديدة املف ذا بعني  8000ل ٔ صب فقط،  م ٔن احملالني  ىل  د سيصلون هذه السنة عتبار  الل  12.301ىل التقا  .ٔواخر هذه السنة
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ساط ٔ يعين لك  ٔن ضغط الك ا ي تقدمه ة،  ىل املزيانية، وا اصب الشغل، هو مربر ال جرية  دد م ٔمام الرفع من  راه  د احلكومة مكربر وٕا ٔساسا ٕاىل ضعف  قي يعزى  ب احلق ٔن الس ة، و ٔساس  من الص
يل اخلام ا منو والناجت ا وسط بـ  .ا ق منو م سيطة فٕان حتق عملية حسابية  مية لق % 4,5ف دود  ة ٕاىل  ق س احلق ٔجور ، اكن 2011إالمسية ول سبة ا ٔن جيعل  ا  اكف حرصة فقط يف  يل اخلام م ا سبة عرفها %9من الناجت ا ٔدىن  ، ويه  ٔقل يف الثالثني سنة املاضية،  ىل ا ت املغرب  لتارخي بني هذه مقار ر، .احلكومات ق التحول الهيلك السيد الوز اح يف حتق ريا، نقل مركز  ،ي يعينٕان الن ٔ ٔوال و

ٔو الشغل، من القطاع  لق الرثوة  ىل مستوى  صاد الوطين، ٕان  ولو ق ك الية ومضمون  شطة عرصية وذات قمية مضافة  ٔ ىل ذ النتاجئ احملدودة  . معقولالفال ٕاىل  ٔمر مل يتحقق بعد، كام تؤكد  ي مل يرت لكن هذا ا ٔخرض، وا ٔي حتسن ملحوظ يف طط املغرب ا ةتب عنه  ة، وال يف تنويع القمية املضافة الفالح ستقاللية  ،إالنتاج ق  ق الفائض الفال الرضوري، فضال عن وال يف حتق ة، وال يف حتق شودعن العوامل املناخ ة كف بضامن التوازن امل وسطة فالح لق طبقة م ر، . ونه مل ينجح يف  ٔن ٔما ف  السيد الوز ىل  رسيع الصناعي فاحلكومة مرصة  سرتاتيجية ال ىل يتعلق  رص  لقطاع الصناعي يق ا  ٔن اه ٔمام العربة، ذ  يارات تضع احلصان  ىل اخ ٔن تتوفر  ريهام، دون  مع املبارش و ة وا يازات الرضي م
ىل مستوى  اصة  ة الرٔسامل احمليل والرٔسامل إ واحضة  دارهتا الزدواج يب ٔج  . ا

ات احلديثة؟ ● ائب يف القطا ٔن الرٔسامل احمليل شبه  ف نفرس   فك
ٔن الرٔسامل  ● اصة و ا ومتلكها وتطورها،  ولوج مت نقل التك ٔ ويف س ىل معاجلات ا ازوا  بار  لني  د حمصور تقريبا يف فا يب املتوا ارشةج ت م ا ىل ا ٔيضا  االت، بل  ساؤل حول ما ٕان غياب  ؟تفضيلية يف خمتلف ا ة يفرض موضوعيا ال را ذا مردودية؟الرٔسامل احمليل يف الصنا ة يف املغرب اس ر يف الصنا س ر، اذا اكن  جسد االٕ  السيد الوز صاد  ق اعته وضعفت ٕان  ازه وم ارسان، لكام شاخ اهزت  سبة لك ل ك الفريوس مرتفع  ٔن معدل ف ٔول صدمة، وكام  ٔمام  ه  صاد الوطين،  مقاوم صادات الشاخئة اكالق الق كه  ٔسف، فكذ اكن ف دته اجلاحئة مهنوك القو السن ل ي و ة،  ىا يارات احلكوم خ ة بفعل  ٔمام اجلاحئةواملنا ىل الصمود  دم قدرته  شلك واحض يف  كشف  كامش  . وهو ما ا ٔكرب من  صاد الوطين سيكون  ق كامش  ٔن ا ة  والن

ول  3وبــ ) %4,8-(ملي بنقطة اكم العا منو املنتظر  نقط مقارنة مع ا منو  رة يف طريق ا ول السا دة وا كون احلكومة يف مستوى التوجهيات  ).%3-(الصا ٔن  بريا يف  ٔملنا  داد ومك اكن  ىل ٕا اب  ك ال ة،  صاديامللك ق ة لٕالنعاش  اب  . خطة طمو قة غياب ملنا يف ثنا هذا امل ٔ لكن  ىل حق ةرشوع، وحنن نقف  ة لتزنيل التوجهيات امللك ق ي من  .خطة حق ر العمويم وا ٔمر كذ يقود ٕاىل احلديث حول إالس ٔن تصل اىل هذا ا رمس  45مليار درمه، مبا يف ذ  230املنتظر  مليار درمه  ر، ساءل صندوق دمحم السادس لالس ٔن ن  :وهنا البد 
لصندو  ● ٔنه فهل  دا  ي ال نعرف بعد طبيعة صيغتة القانونية  ذية، هل  ق، ا لشخصية القانونية، وال هيالكه املقررة والتنف متتع  س

ىل ٕاجناز  الل سنة مالية  45القدرة  ٔداء  دات  ٔكرث من ثليث ما مليار درمه اكع سبة متثل  ٔن هذه ال لام  دة؟  جنزته احلكومة ٔ وا   ؛2019رمهتا سنة 
سب  15 ـهل التحويل املزيانيايت املربمج واملقدر بو  ● تية ٕاىل  شلك مكرر يف املزيانية العامة، ويف ٕاطار الصندوق؟مليار درمه حم يق التحويالت املزيا ىل  ٔيضا  ةوهذه املالحظة تنطبق  ر، .املؤسسات واملقاوالت العموم ٔشغال جلن السيد الوز ي طبع  لنقاش اجلاد ا شيد  سها وٕاذ  اومك املسؤول مع ة املالية بتدبري رئ ٔعضاء، وبت هتا من السيدات والسادة ا دة والتعادليةواكفة مكو لو ستقاليل  لت مهنا  ،بعض تعديالت الفريق  واليت ق ٔصل  ٔساسا ٕاجراء حتفزيي  ،تعديال 25احلكومة ستة تعديالت من  سبة لفاقدي الشغلهتم  ل لعودة اىل الشغل  الل إ شلك ال  اص  رادي  رب من السنة اجلارية يف إ فرتة اجلاحئة املمتدة من فاحت مارس  ىل ممت شت الف  ن يقدر  )000.10(دود عرشة  اتيني ا ٔو متتيع املقاولني ا درمه،  ٔو  270ددمه حبوايل  ستفادة من التغطية الصحية،  ٔو حامية ال ٔلف خشص من  الل رفع شجيع القطاع السمعي البرصي،  ة الوطنية من  جلوالتصنا ٔو البيع  ستري،  ٔلياف البول ىل  سجيل  اوب احلكويم مع تعديالت  .رمس ال ا لعدم الت ٔسف ملقابل نبدي  ٔننا  عي ري  ج صادي و ق ٔساسا تقوية البعد  ستقاليل واليت مهت  الل دمع املقاوالت، وشجيع البحث العلمي ودمع االفريق  متدرس من  ة ٕاىل  شغيل، والرفع من املناصب املالية لقطاع الص الف وال ات امثانية  لمواطنني واملواطنات، ودمع الف صب، وحامية القدرة الرشائية  شة له م ٔكرث حرما ر، .وا ء  السيد الوز بري من املغاربة يَُصِدُق خبطورة و كن جزء  دا مل  ش ٕاىل وقت قريب  ، واكن هناك  ك يف إالحصاءات ويف التقارر الرمسية، رمغ ورو ك
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ر،  ب، السيد الوز لحكومة، والس رات املتكررة  ذ ٔنه عندما تَفِقُد الت ة ق د، حىت عندما تقول احلق ٔ ، ال  . ثقة الناس فلن يصدقََك  ذ سياسة الب ديد وتنف ٔمر بت ٔنه ح يتعلق ا ٔنمت تعرفون  ٔو عنو رفا  ٔ الثقة  اتصري مس ا ، بل تعترب رشطا واقفا لن نو ال  .رصا  شلك كذ ورش ٕاصالح القطاع العام مد ٔن  م ومتىن صادقني  لك اه ابعه  ي س ٔساسيا الستعادة هذه الثقة، وهو الورش ا
داد مشاريع النصوص القانونية ذات  كون حظ هذا الورومسؤولية ح تتضح الرؤية ويمت ٕا ٓن  ٓملني   ، ٔوراش الص يق ا ٔحسن من  ش  ناننا لقواتنا   .املهيلكة ستقاليل جندد كذ شكر وام ية هناية، فٕاننا يف الفريق  ٔم ، ولاكفة السلطات ا ال امل ىل  ٔ ة، وقائدها ا ة امللك ال املطا ولاكفة العاملني يف املسل رك املليك ولر دة و ة لهذه ولقوات املسا ات املوا امالت القطا ٔطر حصية وتعلميية وعامل و لرمغ من اجلاحئة، من  تالنظافة والعامالت والعامل يف مؤسسات إالنتاج، اليت مل تتوقف  زايد جحم إالصا لرمغ من  لشعب املغريب   .الظروف و دمة  ي يقومون به  وهني هبذا العمل امليداين ا ٔمسىم لهدف ا دمة  ظر كثريا يف وهو رفاهية الشعب املغريب ،و ٔن ف تبقى من معر هذه ، ن متىن  ىل معرها ٕاال شهور،  ٔن العام املغريبحكومة مل يبقى  دمة الش ىل  كون قادرة  ت  ،احلكومة  ابية، وحنن سنكون يف سنة بعيدا عن احلسا نت ت  اقضات السياسية، بعيدا عن احلسا سم كذ حىت ب ء وت سم هبذا الو ابية ت كثرية ال ف خيص انت ة هتا احلكوم ة وال ف خيص مكو ٔن املهمة الوطنية تتطلب   .احلصي احلكوم ىل  ستقالل  ل حزب  ات، حكومةنعتقد كذ دا كران ا ا مجيعا  دمة هذا  ،م ل  ٔ لبية ومعارضة، من  ٔ

كون يف صاحل هذا   .العمل ٔن  ٔنه  ٓزر لك معل من ش ىل لك دامئا نصدح يف دوننا وست ،الوطنحنن سنصفق وسن زتنا احلزبية  ٔ رب  لمواطنني ولك ٕاجراء نعتربه مسا كذ الربملان و لقدرة الرشائية  ٕٔاجراء نعتربه مسا  ضل املغاربة مجيعا من  ي  ميقراطية لهذا الوطن ا سبات ا ا  .ملك اوز هذه احملنة وس ٔن نت ق، ومتىن لب  وزها ٕان متىن لمك التوف ات ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .شكرا لمك  .وكذ ٕاجامع وطين تتطلبه املر القادمة ،شاء هللا بنكران   .والسالم 
س اجللسة شار  :السيد رئ ٓن اللكمة لفريق العدا والتمنية  .شكرا السيد املس شار احملرتم  .ا   .تفضل السيد املس

شار  س احملرتم،  ﷽  :يل العرسي السيداملس ران احملرتمان،  السيد الرئ شارن احملرتمني،  السيدان الوز ٔخوات املس مس فريق العدا والتمنية ومضنه مكون   إالخوة وا ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة مرشوع قانون املالية رشفين  ملغرب يف ٕاطار م لشغل  ٔمام مرشوع قانون مالية  ، ويه2021لسنة  65.20إالحتاد الوطين  ٔننا  لتذكري  ٔو فرصة  ليا  ه سواء دا اء ف ي  ث السياق ا ايئ لك املعايري، ال من ح داست وف احئة  ه اخلصوص بتداعيات  ىل و ا، وهو سياق مطبوع  -ارج ال الصحي لتطال اجلوانب 19 احت العامل، واليت جتاوزت ا عية، اليت اج ج صادية و اللها والية انتدابية   .ق ٔيت مرشوع هذا يف سياق سنة نودع من  دا كام ي ديدة، وهو ما يتطلب حتضريا سياسيا ورشيعيا ج ٔخرى  رشف  ا اليت طبعت   .لالستحقاقات املقوس ٔتطرق ٕاىل مج من التطورات ا ٔن  ٔيت يف خضمها وامسحوا يل  ٔمه السياقات اليت ي رية، وكذا  ٔ مرشوع قانون املر ا
لينا ٔ حبمالت إالساءة لرسول   .املالية املعروض  ا الشديدة لهذه امحلالت  لملسو هيلع هللا ىلص، رسو  هللافال نفوت الفرصة لنبد عرب عن ٕادان لعاملني، ف لهيا وإالمعان يف رشها وتعمميها وكذا إالسالم والرمحة املهداة  صة واملغرضة، ونعترب إالرصار  ٔو توفر التغطية لها، نعترب لك ذ استفزازا واحضا املواالرخ ٔحوال رشعنهتا والتطبيع  ٔكرث من ملياري مسمل، والقف اليت تربرها  ال من ا ٔي  ملوقف الرمسي لب  .معها بتربر وحبرية التعبري والرٔيميكن ب زتاز  ٔخرى عن ا ة  ي  ،ونعرب من  سواء ا ة ىل، كام  رب عنه بيان وزارة اخلارج ٔ لس العلمي ا ٔو بيان ا جامع والتفاف مواقف الهيئات السياسية واملدنية املغربية الرافضة والتعاون،  ٕ اسب مع ماكنة املغرب وموقعه يف العامل نعزت  ي ي ارضا ،إالساليم وارتباط دولتهلهذه إالساءة، وهو املوقف ا ٕالسالم  ،ماضيا و ني  ٔمري املؤم ادة  بق يب لعنف وإالرهاب   . إالسالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلصوب ٔيضا لنعرب يف ذات الوقت عن تنديد  القة  بتعالمي ويه فرصة  ي ال  اطق العامل ا ء يف خمتلف م ر ٔ سهتدف ا ي  ا إالساليم احلنيفا ٔيضا  ،وقمي دي ٕالرهاب ٕارها  ٔي ربط   ي نعترب  وا ه س .ملعتنق ران، ،السيد الرئ شارون احملرتمون، السيدان الوز ا الوطنية  السيدات والسادة املس دات قضي ٔييدا  ،خبصوص مست مثينا وت فٕاننا نتوقف بداية 
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د  ل امليداين احملرتف احلازم لوضع  الل التد ث معدت لموقف الصارم لبالد من  طقة الكررات، ح نفصالية يف م شيات  صادية هذه االستفزازات امليل ق ٔمام حركة املدنيني واحلركة  شيات ٕاىل قطع الطريق  ملل
ولية، ولقوات  لرشعية ا قة، يف حتد سافر  ٔمن  "املينورسو"بني املغرب وموريتانيا الشق ٔعضاء جملس ا دة و ٔمم املت ٔمني العام ل عوات ا رب احلوارو ل القضية  اولوا  ن  ويل ا ان   .ا ٔن الك نفصايل غره صرب وحمكة املغرب يف ضبط ولكن يبدو  ىل  22النفس طي  ٔي صرب املغرب،  دوى، وكذا صربه،  كن معه بد من اختاذ القرار يوما دون  ىل مدى سنوات، مما مل  ٔكد يف خطابه استفزازات مماث  ال امل  ٔن  ل امليداين، خصوصا و لتد رى اخلامسة واالسيادي  ري مبناسبة ا ٔ اء يف ا لمسرية اخلرضاء، كام  ٔربعني 

اللته ا ": خطاب  ش قى املغرب، ٕان شاء هللا، كام اكن دامئا، م اوزات اليت وس لت صدى، لك قوة وحزم،  ميه اجلنوبيةملنطق واحلمكة، بقدر ما س ٔقا سالمة واستقرار  دة . حتاول املس  ٔمم املت ٔن ا وٕاننا واثقون ب ام بواجهبم، يف حامية وقف ٕاطالق النار واملينورسو، سيواصل ون الق ى املنطوق املليك". ملنطقة هت زتاز مبا حقق  ،وهبذه املناسبة  .ٕا ه بالد جتاه قضية نود التعبري عن ا دتنا الرتابية، دة  و ح  رمج بف ي  بلومايس، وا يت الع ىل املستوى القانوين وا صليات لها مبدي قة وصديقة لق ني، يف دول شق ا املغربي يون وا مينا اجلنوبية ٔقا رتاف واحض ورصحي مبغربية  ر لقواتنا  .ا الل وتقد ٔن نتقدم بتحية ٕا سعنا يف هذا السياق ٕاال  ٔمن الوطين وال  رك املليك وقوات ا دة وا ة والقوات املسا ة امللك ال الوقاية املدنيةاملسل ىل ىل ما يقدمونه من تضحيات جسام  ،ور لحفاظ  ٔمن الوطن واملواطنني دة وسالمة و س، .و ران،  السيد الرئ شارن احملرتمني،  السيدان الوز ملوقف الرمسي والشعيب الثابت من القضية   السيدات والسادة املس ٔيضا التنويه  ٔمة العربية وال يفوتنا  رتاق ا ٔشاكل التطبيع اليت حتاول ا ة، واملناهض للك  ىل حساب املطالب وإالسالفلسطي لمرشوع الصهيوين  متكني  ل ا ٔ ة من  ام دولته املستق الم ق، واملمتث يف ق لشعب الفلسطيين الشق ٔراضهيمالعاد  رمه و ني واملغرتبني ٕاىل د امصهتا القدس الرشيف، وعودة الالج ة من   .و ات اليت حققهتا بالد ودبلوماسياهتا يف مجمو ا لن كام ننوه  ٔطراف ا ث جنح املغرب يف مجع  لييب، ح ل امللف ا ارطة طريق حلل مللفات إالقلميية م ىل طاو احلوار مما مكهنم من وضع  ة  لي ٔزمة ا ي ا مع ا قة، كام ننوه  ا الشق دة لي ٔن تعصف بو ٔزمة اليت اكدت  ٔ بري ا ار مرف ر انف ٓ ف من  لتخف ٔشقائنا يف لبنان  ه بالد  ة وت، قدم ول إالفريق سانية جلال امل جتاه العديد من ا لتفاتة إال ٕاضافة ٕاىل 

ورو احئة  ة تداعيات  قة بدمعها يف موا س، .الصديقة والشق ران، السيد الرئ شارون، السيدان الوز لينا، دون احلديث   السيدات والسادة املس اقشة مرشوع قانون املالية املعروض  ال ميكن م ٔقل من سنة وفق  2021ن استحقاقات ع امة وشام اليت مل تعد تفصلنا عهنا سوى  عتبارها ستكون استحقاقات  ستورية، و ال ا ٓ ت ممثيل ا ا رشيعية وامجلاعية واجلهوية واملهنية، وكذا انت ٔجراء، مما سيفيض ٕاىل جتديد خمتلف املؤسسات لالستحقاقات ال دويب ا متثيل املوظفني وم نياا رابيا و ، فضال   .ية وطنيا و ميقراطي ببالد رسيخ وصيانة املسار ا هتا، ويه فرصة ملواص  ام لتقوية الثقة يف املؤسسات، وتعزز مصداق ال  شلك مد وهنا  اصة مع ما يقع اليوم عن  ٔحزاب السياسية،  ستورية ل ٔدوار ا كرس ا ه لك و س السياسة وسف ديد، ملواص  ،  .السياسينيمن حماوالت لتب ىل بث نفس سيايس  عية الكربى واملهيلكة اليت فالرهان معقود  ج صادية و ق ات السياسية و ريةإالصال ٔ لشغل   .انطلقت ببالد يف السنوات ا ٔمهية مطلب وٕاننا يف فريق العدا والتمنية ومضنه مكون إالحتاد الوطين  ىل  س مبنطق ملغرب ٕاذ نؤكد  ت الزنهية واحلرة، ل ا فاع عن نت ديئ يف ا طلق م طق وم وي ضيق، ولكن من م ٔو ف ىل حزيب  الل ذ  ت، واحلرص من  ا نت ة وزاهة  ميقراطية وشفاف ٔيضا ا ، ووفاء  ل ذ ٔ رتام إالرادة الشعبية، وفاء لنضاالتنا املسمترة من  ذ ملطالب معت وحرصت خمتلف القوى ا قها م ىل النضال لتحق الوطنية  ستحقاقات مدعوون مجيعا، لك من موقعه ٕاىل   .عقود من الزمان س : سب رهانوٕاننا مبناسبة هذه  ك يف مؤسساتتعزز الثقة يف املؤسسات والتصدي محلالت التب شك س وال ٔن ونعتقد يف  .والت فريق العدا والتمنية  ٔن يمت  ٔمهها ف ييلسب هذا الرهان ميكن  متثل  ل سياسية  ميقراطي ببالدتوفري الرشوط السياسية، وهتيئة املناخ السيايس املناسب لتعزز  -  :رب مدا يض رضورة الثقة امجلاعية يف مسار التحول ا شوش واستلهام ، وهو ما يق ة من بعض مظاهر ال ٔجواء السياسية واحلقوق ة ا ديد روح إالنصاف واملصاحلة، تنق ة من إالجراءات الرمزية لت فة يف رب اختاذ مجمو شجيع املشاركة املك ديد ل اخ الثقة وبعث حامس وطين  ت القادمةم ا هنا ملف املعتقلني ويف هذا إالطار حيدو كفريق ومككون سيايس يف . نت هنايئ لعدد من امللفات، من ب بري يف الطي ا ٔمل  داث اجالب  ٔ ة  لف ستفهاماتعية سابقة، وملف املتابعات يف حق بعض ىل  دد من  ني اليت حتيط هبا  ن محالت . الصحف شطاء من طرف كام ند لحياة اخلاصة لبعض الشخصيات وال ة  ن سهتداف ا
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شلك رصحي عن من حيمهيا رمغ خرقها لقوانني  ساءل  ني، فال بعض املواقع اليت ن رش لك حلظة و افة وال ة عن الص شا لناس ال يقل  ل املعنوي  ة اجلاحئة وحماربة ق بريا يف موا ي خسرت  بالد جمهودا  لهم املادي ا ٔنه ٕاساءة للك ق اص بعيهنم ال شك  ٔش ٔن يعترب ٕاساءة  ة اليت حققهتا اجلرمية، وما ميكن  سبات احلقوق لمك ستحقاقات  - ؛ريبالد بعد خماض عساملواطنني وٕاساءة للك الوطن وٕاساءة  ٔن التعبئة الوطنية الشام ٕالجناح خمتلف  ٔيضا  ٔوسع نعترب  هتا، سميكن من اخنراط  هتا ومصداق زاههتا وشفاف ابية، وضامن  ة الشباب، وتعزز ثقة املواطنني يف الهيئات نت اصة ف عية،  ج لرشاحئ 
 :اليت ستفرزها، ونقرتح 

 رتد ٔساءت التصدي حملاوالت  سبق اد وعودة بعض املامرسات اليت  ة اليت  ٔساليب املش ابية؛لبالد يف الفرتات السابقة، الس مهنا ت ا نت ب إالستحقاقات   ٔو توا
  حلزم واجلدية يف حماربة ٔقٕاعطاء املزيد من إالشارات املتعلقة  بعا من مطابقة ا كون  ٔن  ٔمر ال ميكن ٕاال  فعال، لوال الفساد، وهذا ا ٔ ر والاكمريا مشتع راه  د املنا ٔ ا يف  د م ٔ ٔي  ٔن يقف  ٔنه بطل يف حمومشغ من السهل  ٔقوا ويظهر  متثل  ٔن  ٔساس  عتياديةاربة الفساد، ولكن ا ة و ملناسبة .يف ممارسته اليوم ي طال  وجندد  دعوتنا لٕالفراج عن مرشوع القانون اجلنايئ ا لس ال  ازه مب ة من إالجراءات املهمة من اح ي يتضمن مجمو ري املرشوع، هذا نواب، وا راء  ٔساسية سمتكن من حماربة وجترمي إال ضيات  هنا مق لعمل السيايس ب ة  ليه مجيعا لنعيد املصداق ٔن ننكب  ي جيب  ارب إالغتناء عن طريق العمل الورش ا حملاسبة ولن ملمتلاكت ٕاجراء السيايس، واليتولنحقق ربط املسؤولية  ضيات سيظل الترصحي  لشغل   .شلكيا جمردا من لك قمية بدون هذه املق مثن، يف فريق العدا والتمنية ومضنه مكون إالحتاد الوطين  شارية املبكرة اليت اعمتدهتا احلكومة، يف ٕاطار وٕاذ  ٔحزاب ملغرب، املقاربة ال راهتا ستعدادات لالستحقاقات القادمة، بدعوة ا ٔهنا، فٕاننا نعرب عن استغرابنا لبعض ٕاىل تقدمي مذ ش شاورية  سوب الثقة يف يف املوضوع، وعقد لقاءات  ٔهنا العصف مبا تبقى من م رتدادية واليت من ش ات  عوة املقرت يل ا قي وملموس، من ق شلك حق هتديد رشعيهتا  ااملؤسسات  نت ساب القامس  لني ملا يف الغريبة العجيبة ٕاىل ا ٔساس املس ىل  يب  د يف  يذ املوىت وفاقد ي ال يو ابية، عوض املصوتني، وا ٔهلية إالنت رب العامل، وهو ا ايب  ٔي نظام ٕانت د يف  ٔن هذا املطلب ال يو ٔي  ٔي نظام، 

ستوري  ٔنه ٕافراغ التعبري عن إالرادة الشعبية من مضموهنا ا ميقراطيما من ش لشغل ٕاننا يف فريق   .وا العدا والتمنية ومضنه مكون إالحتاد الوطين 

قرتاح ه من مساس  ،ملغرب نعرب عن رفضنا املبديئ واملطلق لهذا  سبات احملققة يف ملا ف كوصا عن املك ت وشلك  ا ميقراطي لالنت رينجلوهر ا ٔ ن ا ابية طي العقد نت رشيع واملامرسة  ٔن تعدي  .ال ىل  ٔن يقدم رسائل كام نؤكد  غي  ابية ي نت ة املؤسسات بدل العكس، وندعو ل القوانني  ه لتعزز مصداق سة تت ري ملت ىل واحضة و ساء والشباب، ورضورة العمل  ستحقاقات يف هذا إالطار ٕاىل تعزز مشاركة ال ستوري يف املشاركة يف هذه  امتكني مغاربة العامل من حقهم ا رشي ة اخلصوم السياسيني ال كام  .تصويتا و ٔن موا ىل  يد  ٔ لت ٔن  نغتمن هذه املناسبة  امئ مع املواطنني يميكن  الل الزنول ٕاىل امليدان والتواصل ا ميقراطي الرشيف، مت ٕاال من  د التنافس ا رتام رشوط وقوا م وا لتصاق هبمو ل قانونيةو ضية ومدا ابية  بدل تضييع الوقت يف البحث عن معاد ر انت ىل طريق  ،شاردة راكامت  اه من  ميقراطييسء بصورة ب ودميقراطيته وما حقق ىل سوداوية املشهد احلكويم وسوداوية   .البناء والتحول ا ٔن البعض يؤكد لك مرة  ة، مبا  د فاحلصي احلكوم لعب؟ لنرتك القوا د ا ٔساسها انتخبت لامذا هو مشغول بتغيري قوا ىل  ، فٕاذا اليت  ت املق ا نيهذه احلكومة ونعمتدها يف إالنت ٔن الناخ كام قالوا لكمهتم قطعا  ،اكن هذا املشهد كام يصورونه فال شك  ٔو ٕاجيا ،2016و 2015وفصال يف  سمل هبا سلبا  س، .سيقولوهنا وس ،  السيد الرئ و ر ا شارون،  السادة الوزراء،  السيد وز ٔيت  السيدات والسادة املس اقشة مرشوع قانون مالية ت ورو  2021 م احئة  ىل يف سياق  ، و ث الزالت بالد عية، ح ج صادية و ق ٔثريوتداعياهتا الصحية و ش حتت ت لب دول العامل، تع ٔ ىل وقع  غرار  ول، مما اضطر بعضها ٕاىل اجلاحئة وتداعياهتا، بل  ٔوىل بعدد من ا ٔشد قوة من ا نية  ة  رتازية شديدمو ٔو لكيا  ،إالجراءات  دد احلجر جزئيا  بل مهنا من  ة من اجلاحئةل   ف من تداعيات هذه املو ث الزالت   .تخف د مقلقة، ح ئية يف بالد  ٔصبحت الوضعية الو رتفاع اليويم لعدد وقد  زايد مسمتر، ٕاضافة ٕاىل  ا يف  ناحلاالت املس يوم ات ا ة والوف لهيم ونعزي  احلاالت احلر نعتربمه شهداء عند هللا ونرتمح  ستدعي مزيدا من احليطة واحلذر يف التعامل مع الوضعية حىت  ،ٔرسمه ٔن بالد اكنت سباقة يف بداية مما  ٔمور عن السيطرة، خصوصا و ال ال خترج ا ة من  ت سام رتازية امجلاعية بتعل ، ممااجلاحئة ٕاىل اختاذ إالجراءات  نا من  امل ة تطورات مك داد ملوا نا من إال ء، كام مك ئية، ويه حمارصة الو ل الوضعية الو ة العامليةالتجربة اليت اكنت حمط ٕاشادة وتنويه من ق ظمة الص ل م  .العديد من دول العامل ومن ق
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زتاز هبذه املقاربة املمتزية اليت  جندد التعبري عن ،املناسبة وهبذه ا ا من اعمتدهتا بال لقت  ل التصدي لهذه اجلاحئة، واليت  ٔ متع املغريبد من  ل خمتلف رشاحئ ا ٓزر، واليت   .رتياح والرضا دا ري مسبوقة من التضامن والت ٔجواء  لق  متكن كام سامهت يف  ٔن تتواصل وسمتر بنفس القوة والزمخ حىت  ، ٕاىل  ر يئ من حمارصة حنتاج، يف تقد ة الربد التطور الو سهم يف ارتفاع لرتاب الوطين، والس مع اقرتاب مو ٔن  ة وميكن  ٔمراض مومسية تضعف املنا ء ال قدر هللاوما يصاحهبا من  شار الو ة ان ٔو  .رس دم الرتا  ا  ستدعي م ٔفرادا ومؤسسات،  نا امجلاعي،  سمترار يف اليقظة واحلذر، وحتمل املسؤوليٕان واج هتاون، مع  رتازية ة لك من موقعه ا لتدابري  لزتام  س خبطورة الوضع ورضورة  ل التحس ٔ متع املدين مدعوة   .امجلاعية والفرديةمن  ت وهيئات ا ٔحزاب السياسية والنقا ا يف خطابه فا ال امل د ٔن  ستورية، خصوصا و ٔدوارها ا رى ثورة امل والشعب لهذه ال لالضطالع ب لتعبئة سنة مبناسبة ذ س القوى الوطنية  هود الوطين، يف جمال التوعية والتحس خنراط يف ا ءواليقظة، و لتصدي لهذا الو متع،  ٔطري ا ة العدا والتمنية اليت   .وت شب ٔن ننوه  سعنا ٕاال  ء حتت شعارنظمت ويف هذا إالطار، ال  لو س  لتحس ما بني  ،"ٔمحيك وطين": مح وطنية  در حزبنا حزب العدا والتمنية  30مارس و 15 الية يونيو من هذه السنة، كام  ال امل حفظه هللا، ٕاىل جتنيد اكفة هيئاته ا ابة لنداء  نية حتت شعاراست ظمي مح وطنية  ابك حتمي ": واملوازية ب امحي نفسك واح رب و 13، ما بني "بالدك تا ، وهام امحللتان 2020ٔكتور 25شت لتان لق ا ل املواطنني واملواطنات س،  . جتاو واستحسا من ق ،   السيد الرئ و ر ا شارون احملرتمون،  السيد وز سعنا يف فريق العدا والتمنية ومضنه مكون إالحتاد الوطين   السيدات والسادة املس لشغل  ال 
يوان املليك ل رشى اليت زفها بالغ ا مثن ال ٔن  داكفة املواطنني، ملغرب ٕاال  وف ح ضد داء  لتلق فة  ىل تنظمي مح مك ع البحوث ، وهو ما 19- بعزم بالد  و املغربية يف رصد وت دية ا ٔن يعكس يقظة ومسؤولية و ء احملري، ونعترب  ات لهذا الو لقا ىل املستوى العاملي حول ا يوان املليك تتوجي لهذا املسار اجلدياجلارية  واملسؤول، وهو ما يدعو مرة  بالغ ا زتاز لفخر و ىل   .ٔخرى  ة  ٔن حنيي حبرارة مجيع العاملني بقطاع الص سعنا ٕاال  ة يف اخلاخلدمات اليت قدموها، ويقدموهنا ومه واقفون يف وهنا ال  لموا ٔول  ٔننا نطالب احلكومة ط ا قة هذه فرصة  ارش مع الفريوس، ويف احلق ٔهنم ٕالبتعاد عن متاس م ، ش هبم املعقو ة مطا ية يف موا ٔم املقاربة الزجرية وا

ٔطر  ٔي   ، ستحقون بذ ٔطر الرتبية الوطنية، ومه  ٔساتذة و ٔن ا مع املعنوي واملادي، شكرا وعرفا مبا يقدمونه من ش ٔشاكل ا ة، اكفة  بريالص ب ه  .تضحيات حبس وطين  س ن وافهتم املنية  ىل مجيع ا ء، سائلني هللا كام نرتمح  شفي ذا الو ٔن  هيم الصرب والسلوان و ٔها رزق  ٔن  رمحته و ٔن يتغمدمه  ل  ٔهعز و ذن هللاهيايق املرىض ليعودوا ٕاىل  ٕ ٔمن الوطين والوقاية   .م معافني  ة وا ة امللك لقوات املسل بار  ه حتية ٕا ٔعوان السلكام نو دة و رك املليك، والقوات املسا ال النظافة، طة احمللية، واملنتخبني املدنية وا ال وساء التعلمي ور ملصاحل الصحية امجلاعية، ور ة مبختلف العاملني  الم ر إال ٔساسية، وكذا املنا ة ا ات إالنتاج لقطا لتصدي لهذه اجلاحئةواملشتغلني  ىل ما بذلونه من جمهودات  هتا،  س،  .مكو ران، السيد الرئ شارون احملرتمون،السي السيدان الوز اقش   دات والسادة املس ٔيت م عي،  ات صادي واج شار فريوس ٔيضا لهذا القانون يف ظل سياق اق ر اليت عكسها ان ٓ ايئ صعب، فرضته ا ٔزمة تلقي بظاللها دويل ووطين است زال هذه ا ته، وال ذة يف موا صادية واملتورو وإالجراءات املت ق ا هذا بعد ىل التوقعات  دود يوم عية ٕاىل  ج ة غريات  ذة ملوا ة املت ٔول القرارات احلكوم ىل  ٔشهر  ٔزيد من مثانية  ءمرور  راجعت ٕاىل  .الو منو اليت  سبة ا ىل  ة تعكس جحم 2020يف قانون املالية لسنة  %5.8قص وقد انعكست تداعيات اجلاحئة  ، ويه ن لفات اجل ة  ة من الصدمة املزدو ر الظروف املناخ ٓ ة، و ة باحئة من  ري الفالح راجعت القمية املضافة  ث  نية، ح رت ، كام 15,5% ــة  ٔ ة، ت ل الرضي بريا من املداخ انبا  ٔزمة  صادية ل ق ر  ٓ مست ا
ة من  ٕالضافة ٕاىل عوامل موضوعية، مهنا ارتباط مجمو ة،  ات امعه املالية العموم ب القطا س را واحضا  ٔ صاد الوطين واليت عرفت ت ق ٔساسية يف 

ىل مستوى الطلب اخلار ي جسل  الية  .التغري ا ت ا ر اجلاحئة صورة عن التفاو ٓ صادية كام رمست املؤرشات املرتبطة ب ق ر  ٓ زايد ا ب  س الل العجز املتفامق  سبني اجلهات، من  عية، مما سامه يف ا ج ىل مستوى نفقات و اع الفوارق بني اجلهات  ل ويف فرص الشغل الناجتة . سهتالك سيج املقاواليت وجحمهوهو ما يعكس التفاوت يف ا ر واستقرار ال س ت  .عن  د ة هذه الت الستحرض ما ورد يف اخلطاب املليك السايم  ،وملوا ٔكد  ث  يد لهذه السنة، ح ىل ما مبناسبة عيد العرش ا طوق اخلطاب املليك امل  اء يف م ٔن جنعل من هذه املر  ".. ييل،  غي  صاد قوي وتنافيس، ي ت، وبناء مقومات اق ٔولو ب ا رت ادة  افرصة ٕال ٔكرث ٕادما عي    .ومنوذج اج
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ت  د ت ىل ال لرتكزي  لني  ه احلكومة وخمتلف الفا ات اليت تفويف هذا إالطار، نو ٔسبق طوق اخلطاب املليك." رضها املروا ى م هت ابة احلكومة، والربملان   .ا مثن است ة،  ة السام ات امللك لتو ابة  د قانون معدل واست رب اع صادية واملالية،  ق ٔسباب املوضوعية  صاد الوطين، كام بتوفري ا الق ر املهو اليت اكنت ستعصف  ٓ ح ا ة هبدف ٕانعاش  2021وع قانون املالية ٔن مرش لقانون املالية لك جراءات ٕاضاف ٕ اء  ر مهنا صاد الوطين ونذ   :ق
  ،صادي ق ل إالنعاش  ٔ سرتاتيجي  حساب خصويص دامع الورش الهيلكي  داث صندوق دمحم السادس  ات ومسامه يف متويلها؛واملمتثل يف ٕا   لقطا
  بة املقا 120خض ما ال يقل عن اصة مليار درمه ملوا والت و   الصغرى واملتوسطة؛ 
 ر العمويم مببلغ يقدر ب س مليار درمه، وتفعيل  230 ـدمع  ة؛  ٔفضلية الوطنية يف جمال الصفقات العموم  ا
  دود اصب الشغل يف  ىل م حلفاظ  تعهد القطاع اخلاص  لصندوق 80% عية  ج ري املرصح هبم من التغطية  ستفادة العامل  عي؛ الوطين، و ج  لضامن 
  خول ح وا ٔر ىل ا لتضامن مرتتبة  عية  داث مسامهة اج اتيني 2021رمس سنة ٕا اص ا ٔش لرشاكت وا سبة  مثن   .ل ملغرب ٕاذ  لشغل  حتاد الوطين  اءت هبا احلكومة، نقرتح ما ييلٕاننا يف فريق العدا والتمنية و د سياسة نقد )1  :إالجراءات اليت  ٔبناك وخضها اع صاد الوطين؛ية متكن من توفري السيو الالزمة ل ق ر، مبا جيعل الولوج  )2 يف  ٔبناك لالس ادة النظر يف رشوط متويل ا سب ٕا ت، وسامه يف الرفع من  تو  )3 ندماج احمليل يف القطاع الصناعي؛لمتويل دون عوائق وصعو تلف م خراج املنظومة الاكم  ٕ رسيع  شاريك؛ال متويل ال اذبية  )4 ات ا سهم يف الرفع من  ادة النظر يف معدل التضخم، مبا  ؛ٕا صاد الوطين ويقلص معدل البطا ت مع  )5 ق لجبا رية  ٔ ات املناظرة الوطنية ا ىل مالءمة خمر ٔفرزهتا اجلاحئة، ويف هذا إالطار العمل  صادية واملالية اليت  ق ت ندعو ٕاىل رضورةاملتغريات  لجبا خراج قانون إالطار  ٕ س،  .إالرساع  ران، السيد الرئ شارون احملرتمون، السيدان الوز عية،   السادة املس ٔزمة الصحية العاملية تداعيات اج ٔن لهذه ا د  ٔ ىل  عية وفق هذه املتغريات، ال خيفى  ج لسياسات  يض املالءمة العا  وهو ما يق

ٔوراش  ذ الوالية ومواص دمع ا حهتا بالد م عية الكربى، اليت ف ج ة السابقة اح   .احلكوم ت من الن ، مك ديدة لبالد ٔزمة عن نقاط قوة  نت هذه ا ٔ ٔهنا لقد  عية، ٕاال  ج صادية و ق رها  ٓ ف من  واء اجلاحئة والتخف ٔصبح يف اح ث  ات، ح ٔيضا عن ماكمن اخللل يف العديد من القطا ٔمهية بذل املزيد من اليقظة واحلذر محلاية حصة املواطنني،شفت  ويف  امجليع يقر ب مثن ختصيص احلكومة ل لقطاع الصحي ويه  20 ـهذا الصدد  مليار درمه  ري مسبوقة ٔرقام  ىل مستوى  ،لكها  دات و ىل مستوى إالع ال  ام مليار درمه لقطاع التعلمي، وهو ما يؤكد الزت  72التوظيف، وختصيصها  ٔساسني صال واالٕ احلكومة مبسارها  ني ا ن القطا امع لهذ عي ا ل وحصة املواطنات واملواطننيج ذا لتوجهيات   .ملستق ي اختذ تنف ري املسبوق، ا شمل ونصفق لٕالجراء احلكويم  ، والقايض بتوسيع التغطية الصحية ل مليون مغريب،  21ال امل ٔن ينعكس إ  ٔنه  اة املغاربةوهو ما من ش ىل ح ا   .جيا  شارن، وٕاميا م لس املس ات التاليةومن موقعنا يف فريق العدا والتمنية مب عي نقدم املالحظات واملقرت ج ٔمهية اجلانب  د؛. 1  : ب عي املو ج ل  رسيع بتزنيل الس ية؛ . 2 ال رشية والتق هتا ال ادة النظر يف املنظومة الصحية يف بن عية . 3 ٕا ج د ورسيع تعممي نظام التغطية  ظومة التقا الل تقوية دور احلوار . 4 لمهنيني واملستقلني؛ٕاصالح م عيني من  ج عي واملفاوضة امجلاعية؛تعزز دور الفرقاء  ء النقايب وحرية التنظمي والتصدي حملاو استغالل . 5 ج ن ة اجلاحئة لتقليحامية حق  عسف وٕاقصايئ ظرف شلك م ٔجراء  دد ا ىل هذا العملص  ٔو التضييق  ء النقايب  ن ٔساس  ىل    .وانتقايئ 
اما سبات اليت  ،خ ٔن حتصني املك عية اليت مزيت ب نؤكد يف فريق العدا والتمنية  ج صادية و ق ات السياسية و رين، حيتأرسهتا إالصال ٔ ن ا حهتا يف حميطها يف العقد ٔ ر الفرص اليت  رشية، ويف ج ٕاىل اس ورو بتعزز الثقة يف ٕاماكنيات بالد املادية وال زهية حرة ومعربة عن احئة  ت  ا نت ستورية،  رب تعزز رشعيهتا ا ى املواطنني واملواطنات، مؤسساهتا،  ش الكرميإالرادة الشعبية، وضامن قمي احلرية والكرامة  ق الع الل توسيع وحتق عية من  ج و  ٔسس ا ات الهشة والضعيفة  بوضع  لف ر يعطي ٕاحساسا  عية اكس ج ٔسس امحلاية 

س  رياته، والس ٕاشعار وحتس ي حيتضهنم وحيقق هلم جبزء من حقها يف مقدرات هذا الوطن و رماء مكرمون يف وطهنم ا ٔهنم مواطنون  ش الكرمي وااملواطنني ب ٔال الع  ٔ د كرس م ٔن  ة، والس  ٔساسية واحلقوق ت ا د فوق القانونحلر ه وحنرتم  ،ٔ لكنا سواسية يف هذا الب خنضع لنفس قوان
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ليمك ورمحة هللا وراكته  .مؤسساته   .والسالم 
سالسيد  س الفريق احلريك  .شكرا  :اجللسة رئ   .تفضل  .اللكمة لرئ

شار  ارك السباعي السيداملس ٔمجعني  ﷽  :م ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل  س،  .والصالة والسالم  و احملرتم،  السيد الرئ ر ا ر املالية احملرتم،  السيد وز شار   السيد وز مس الفريق احلريك ملناقشة مضامني   ،نين احملرتمالسيدات والسادة املس ٔتناول اللكمة  ٔن  ات مرشوع الرشفين  ، هذا املرشوع املؤطر وتو لسنة املق قانون املايل  ائية ة بتداعيات  ،سياقات است عيا، واملطبو صاد واج ستوجب مساء سياسيا واق ت  د ٔرقام مقلقة، وبت متدد ب ورو اليت الزالت  ة القرار احئة  وي ووظيفي يف صنا ة بغية بناء حتول ب ستوري اجلديدالسيايس والتمنالسياسات العموم ىل مرجعية احلركة   حرضات السيدات والسادة،  .وي ومعانقة السقف ا د يف معقها  س ا لهذا املرشوع الهام  لوطنية مقارب ٔزيد من ستني سنة، مكدرسة  ىل مدى  ادهئا الراخسة  ل تعزز بناء مغرب الشعبية وم ٔ زال من  د جفر إالستقالل وال ضلت م دة يف التنوع، مغرب املؤسساالصادقة،  ت، مغرب الو عي، مغرب دامئ الوفاء ملقدسات الوطن، مغرب ت، مغرب الكرامة واحلر ايل وإالج متيزي ا سامح والوسطية وإالعتدال، ضد ا ٔبدا لقمي ال رص دوما و لغات، وي ٔبناؤهيتلكم لك ا رياته بعدا وٕانصاف،  ،مغرب يتقامس  از ٕاىل الكورة،  ادة احلكمية لعاهلنا من البو دته الوطنية والرتابية حتت الق ىل و ٔيدهمغرب حريص  ني مببادئنا   .املفدى صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و ا، مسل ٔرواح ي سنفديه ب ريد، وا ي  ٔن هذا هو املغرب ا ٔبدا  ة الوطن فوق لك حساب، معزتن دوما و رابهكون من طي اليت جتعل دوما مصل لوطن ولثوابته : هكذا حنن احلريون، وهكذا سنظل  .نه و اء، خملصني  ال عظام من طينٔوف ي صنعه ر ن بتارخي حزبنا العريق ا ن وهبوا  ةومقدساته، خفور ليه، ا ٔحرضان رمحة هللا  د يفالزعمي الوطين الصادق حمجويب  اروا التوا ا عن بناء املغرب املستقل، واخ م دفا دوية والتمنوية  مقدمة ٔروا املسرية اخلرضاء ويف صدارة لك املالمح واملسريات الو

ط البيعة املقدس بني العرش والشعب، وما بدلوا  ر ، مطوقني  رث لبالد ٔن  ل ٕاىل  ال بعد ج ا حنن احلريون ج لهياتبديال، ٕاهنا رسا راخسة نتوار ٔرض ومن  س احملرتم،  .هللا ا ٔن نعرب عن هبذ  السيد الرئ سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  نان ٕاىل صاحب اجلال امل دمحم السادس ه الروح الوطنية الصادقة ال  م دتنا الرتابية عظمي العرفان وصادق  ىل قرارته احلكمية واحلامسة يف تدبري ملف و ٔيده  ٓخرها تطهري معرب الكررات من امل نرصه هللا و دانيا، اكن  سة لرشذمة من املرزقة لعرق هذا املمر الرابط بني اململكة املغربية ناوشات دبلوماسيا وم ٔمور ٕاىل طبيعهتا حبزم وسالسة اليا ادة ا ث متت ٕا ة ومعقها إالفريقي، ح قطعة النظري، وبزتية دولية رخست صواب املوقف املغريب، ومصداق عل واملمتثل يف ٕاقم ار اجلهوية املتقدمة واملوسعة، وهو ما امة حمك ذايت يف ٕاطار احلل املقرتح حلل هذا الزناع املف ىل ضوء خ بلوماسية املتالحقة لبالد قار ودوليا، وجسدته سيادة اململكة املغربية، و نتصارات ا ا والعيونرسته  ان يف لك من ا صليات العديد من الب ح ق ادرات ف ٔخرى عنواهنا حرضات السيدات والسادة، مل ،ٕاهنا  .م دتنا الرتابية، حمة وطنية  طيل خصوم و ٔ دا ملزامع و اهلني الكررات، واليت وضعت  يل ومه تقرر املصري، م اوزة من ق اهتم البالية واملت ٔقربت طرو ت تندوف، و ٔن من حيتاج اليوم ٕاىل تقرر مصريمه مه القابعون يف خم
يار بني تلبية نداء  خ لهيم  ن  ٔو البقاء حتت وا سامه الوطن الغفور الرحمي،  ٔحقاد ماضوية ال  رناالهتا احلاملني  ر و ده التارخي مطرقة وسندان حاكم اجلزا سجم يو ل مغاريب م ك ري من  ار ٕاال يف حرمان الشعب اجلزا ل ظل املغرب ميد يده لبنائه ب اخ ك دة املصري،  ل وو دتنا الرتابية ال واملستق ار البناء خصوم و ة ضد التيار، فشتان بني من اخ دوف سبا ٔنفاس احملتجزن ب ىل كمت  ش  ميقراطية وبني من يع ة والتمنية وا لمملكة، وصنا دة الرتابية  دات خصوم الو ٔج دمة  س احملرتم،  .مشاتل إالرهاب والتطرفوسويق الومه، و ه جمددا  السيد الرئ لقوات  هبذه الروح الوطنية الصادقة، نو الل  بار وٕا ىل حتية ٕا ة والرتابية  ية والعموم ٔم ة وخمتلف السلطات ا ة امللك ، وضامن عزة ورفعة الوطن املسل ٔمن بالد دة و تضحياهتم اجلسام لتحصني و

ٔراكن  س  ة ورئ ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ لقائد ا ادة احلكمية  ٔعز صاحب اجلال امل دمحم ،احلرب العامةحتت الق ٔيده و ىل   .ٔمره السادس نرصه هللا و لمملكة  ٔقالمي اجلنوبية  ر موصو ٕاىل ساكنة ا ي جسدوه دوما يف امليدان، ومن ذات التحية والتقد دوي ا هتم الصادقة، ووعهيم الو ىل مستوى احملافل القار الل حضورمه النوعي يف خمتلف املؤسسات احمللية واجلهوية والوطنية، وطن ءاهتم السياسيةو الف ان خ ولية،    .ية وا
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ٔدوار الطالئعية  زتاز يف الفريق احلريك  ل ا س هبويف هذا إالطار،  ا وواد ا ة ا ادات حزبنا يف  اضلو وق الف مواقعهم ،اليت يقوم هبا م ث اكنوا من  ،خ ٔوىل ح ٔطري ونرصة القضية والوطنية ا ادرات ممتزية السباقني ٕاىل دمع مللت الل م االت واحملافلحمة احلسم يف الكررات، ومن  عددة يف خمتلف ا سعنا كذ  .وم س ،ال  ىل تصدهيم  ،السيد الرئ ٔن ننوه مبغاربة العامل  ىل بيع الومه وسويق ٕاال  ش  دي املسخرة واليت تع ٔ دتنا الاملوصول لرشذمة من ا داء و ٔ ٔاكذيب  روجي  ٕالجامع الوطين املغالطات، و رتابية، الراخسة  س احملرتم،  .ورشعية البيعة والتارخي والقانون رن احملرتمني، السيد الرئ ن الوز شارون احملرتمون،  السيد ٓخر قانون مايل يف   السيدات والسادة املس ٔنظار  ىل  اء يف سياق سنة ان يعترب مرشوع قانون املالية املعروض  املية ظل احلكومة احلالية،  ة  ابية، ويف ظرف ت د وف ء  شار الرسيع لو الن ة  ٔزمة مطبو سبة منو 19- م ة جسلت  ٔكرث سوءا ٕاذا طالت اجلاحئة، مما يفرض ، ظرف كون  ٔن  ، واملرحج  صادية ومساندهتا، د ضئي ق ة التحتية  ادة ٕاطالق وٕانقاذ الب ل ٕال ىل ٔ رضورة التد ث نؤكد يف الفريق احلريك  ىل ح متثل يف احلفاظ  ٓن  ر ن الرهان ا س رشي، و ىل الرٔسامل ال صادية ورؤية اسرتاتيجية الرشاكت من إالفالس، واحلفاظ  لصعود اجلديد والهادف، إالجيايب يف املديونية وجعز املزيانية وفق حاكمة اق طلقات  ٔزمة ٕاىل م راهات ا ىل حتويل ٕا الن قادرة  ٔىت هذا ٕاال  كتفاء ولن يت صاديني بدل  ق اح وتنويع الفرقاء  شتغال ف ر العمويم قطاعيا وجماليا، و س لرشاكء التقليديني، ودمع 
لنتاجئ ٔهداف  ت وربط ا ٔولو س احملرتم،  .مبنطق ا ر احملرتم،  السيد الرئ ة من التـدابري  السيد الوز ٔن ننوه مبجمو نا ٕاال  ب املوضوعية، ال ميك صـادي  إالجيابيـة من  ق ثـاق إالنعـاش  ـع م يل توق و لــ اليت محلها املرشوع يف طياته، من ق ليـة ضـامن  120والشغل، وتعبئة ا منيــة مليار درمه مكبلغ خمصص لتعزز  ظومـة التكـون و ٔهيــل م ٔعـامل، وت ـاخ ا شـمتويـل املقـاوالت وحتســني م ـع عقــالرٔسامل ال ٔمهيـة توق م اخلـاص ري، دون ٕاغفـال  ـرامج لالهـ ود  ٔزمـة ٔكرث ترضرا مـن ا ات ا يا وقطـاع اخلـدمات  ،لقطا اكلقطـاع السـ ريها ـاء يف خطـاب صـاحب  ،ويف نفس السياق  .و يـد مـن مثن يف الفريق احلريك ما  رى احلادية والعرشـن لعيـد العـرش ا ات اجلال نرصه هللا مبناسبة ا ة من إالصـال عيـة الهامـة مـن الل ٕاطالق مجمو ج صـادية و صـادي، والشـق ق ـداد خطـة لٕالنعـاش  يل ٕا ـــام روع يف التفعيـل التـدرجيي ـق ـــة، ٕاضـــافة ٕاىل ٕاصـــالح القطـــاع الع عي ج ـــة  ـــة تعمـــمي التغطي لعملي

يارات  د، ويه اخ عي املو ج ل  ة، مع تفعيل الس يخ واملؤسسات العموم رســ ــب يف نظــر  ــط املســؤولية اســرتاتيجية تتطل ــة ورب ــوم احلاكم لمصـاحلة بـني مفه س  ٔس لوطن، مع رضورة الت ٔ حملاسبة وتغليب املصاحل العليا  رش املـــواطنني وا ية واملؤسســـات، وال ـــحـــزاب السياســـ ات ي ــراز ع ٕالصـــال ــة ٕاف ــانوين بغي ــال املؤسســايت واحلقــويق والق ــة يف ا عي صــادية واج ــداق ــىل رفــع الت ت الكــربى مؤسســات وخنــب قــادرة  بــة الرهــا ٔي مرشـوع ت، وموا ـث ال ميكـن ٕاجنـاح  ـا اجلديـدة، ح ٔج ة ملغرب الغد بتطلعاتـه و ء ذوي مصـداق ٔقـو يني  لني سياسـ يايس وفـا ىل حتمل املسؤوليةمنوي يف غياب فضـاء سـ لـن   .وقادرن  ٔ ة الـيت  اق سـ ـة  ملقاربـة امللك كام ال تفوتنا الفرصة دون التنويه  احئة عهن واء  ال امل دمحم السادس نرصه هللا مؤخرا الح مـن  ،وروا  ح ضد فريوس  لتلق فة  ،  وروالل ٕاطالق معلية مك ٔسـابيع املقـ عــي يف ا لقــاح يف ٕاطــار اج ــة الولــوج لهــذا ا يف خلصــوص  س احملرتم،  .وتضامينمــربزا حفظــه هللا  ٔولوية لقطاعي   السيد الرئ ٔمه مطالبنا، ٕان ٕاعطاء ا زال من  ة والتعلمي اكن وال دات قطاع الص ٔن اع ل  س ٔننا  هود امللموس يف هذا املرشوع، ٕاال  ٔي تغيري مقارنة مع مزيانية ورمغ ا لهيا  ٔن هذا القطاع 2020التعلمي مل يطرٔ  لام  ددها القانون ،  ات هيلكية جوهرية  ىل تزنيل ٕاصال ل  لهنوض مبنظومة إالطار مل سرتاتيجي مق غي تداركه  لمنو ،التعلمي والتكون والبحث العلمينظومة الرتبية والتكون، وهو ما ي ة  ق طلقا   . عتبارها حمراكت حق كون اجلاحئة م ٔن  بري ٕاىل  طلعنا  ة، ف وية يف جمال الولوج ٕاىل وخبصوص قطاع الص دا جمالية و ديدة عنواهنا بناء  ة  لسياسة معوم
رشية، وبلورة خمطط ا ذري ٕالشاكلية املوارد ال ل  ةخلدمات الصحية، و ة العموم لص ثاق وطين  رب م بـرية، فـاملر   .حصي يف العامل القروي، وذ  الل هـذا املرشـوع  ر، من  ت السياسـوية الضـيقة، ٕان انتظاراتنا، السيد الوز دجمة بعيدة عن احلسـا عية م ٔنستلزم سياسة اج ىل عتبة الهشاشـة  بعد  شون  ٔن ماليني املغاربة يع ىل  سبة البطا وفقدان الشغل شفت اجلاحئة  ات رسيعة إالهنيار، وارتفاع  ــب ودوهنا، وعن قطا عاب الطل ــ ــىل اس ــة  ــرتاتيجيات القطاعي س ــز  ــة، وجع ــراء اجلاحئ اليـة وإالجج هيك عن الفوارق ا شغيل،  دة ال عي وتوسيع قا عيـة ج لنيالاليت  ٔكـرب مـن خمتلـف الفـا ة، واليت تتطلـب جمهـودات  ــل ٕاقــرار التــوازن  ،زال مطرو ٔ ــات الرتابيــة، مــن  ٔو امجلا و  توى ا ــىل مســ ــه ســواء  ة القــرار التمنــوي، وتوج عــي يف ختطــيط وصــنا ج ــايل واجلهــوي و هت ا االت الرتابية الـيت طالهـا ا ة حنو ا رات العموم ـذ عقـود، س ش م ظور مـ ل ذ يف م شود، ومد لمنوذج التمنوي امل د املركزات املؤطرة  ٔ

ـا ٕانصـاف املنـاطق القرويـة واجلبليـة  وية قوا منوية  ات املدناحلريك هو بناء مناذج  ٔ   .عتبارها 
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س، ر، السيد الرئ و احملرتم،  السيد الوز ر ا يد السيد وز ٔ خرطون ،لك ت ٔهـداف املسـطرة يف  حنن م لون ٕاجيـا مـع ا فا صـاد الـوطين، وم ق ـىل  ديـدة  ـة  ة ٕاىل ٕاضفاء دينام ـل مزيانيـة هذا املرشوع، والرام ٔ لامليـة مـن  رمجة فعلية لفلسفة القـانون التنظميـي  طلعني ٕاىل  ىل توطنيم شـلك حمـدد يف الزمـان واملـاكن قطاعيـا  تقوم  املشاريع وتوزيعها  ٔداء دوره الرقـايب وسـهل دراسـة املزيانيـة، وجماليا، مم ةا سميكن الربملان مـن  ات املالية العموم ٔرقام وتو ر التمنوي  ٔ اس ا ـركزي   .ويوفر الرشوط لق ثـاق الال ٔجرٔة م ، وتنظــميويف نفس السياق، ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل ب ــو صاصــات املصــاحل إالداريــة حمليــا و ليات فا يف جمـال التمنيـة  إالداري بغيــة حتديــد اخ ملسؤولني املنتخبني وإالدارة الرتابية،  ــة يف القاهتا  ــات الرتابي ــة امجلا ــز ماكن عــوة ٕاىل تعز ــة، كــام جنــدد ا ــة واحمللي لـق جلـان اجلهوي الل  ليات املؤسساتية احملدثة، لتدبري تداعيات اجلاحئة، من  صــادية ٕاقلمييــا وحمليــا، واا ق ــات الرتابيــة مــن اليقظــة  متكــني امجلا لتعجيــل 
لني املركــزيني يف نقــل  ــردد الفــا اتيــة، واحلــد مــن  صاصــاهتا ا ــار الشــممارســة اخ خــراج ـراالقــرار، وتفعيــل خ ٕ لني الرتابيــني، والتعجيــل  ا كة مــع الفــا ي رسـ داد الرتاب، تعززا ملسار اجلهوية املتقدمة، و ططات القطاعية ٕال ميقر ا س احملرتم،  .اطيلخيار ا رات الـيت سـامه هبـا حزبنـا يف  ،ويف نفس إالطار والرؤية  السيد الرئ ىل املذ وبناء  ـالل  ،املر السابقة ت، مـن  ٔولـو ـادة النظـر يف ا ـىل ٕا ة املتضنؤكـد جمـددا  ات املنت ر يف القطا س ة، ـتعزز  يا يـل قطـاع السـ ررة مـن ق ة التقليدية والنقـل امل  ـة والصـيد البحـري، ودمع قطـاعي والصنا ـري املهـيلك، وتزنيـل هـين والفال ــداد السياســة السكىن والتعمري واختاذ تدابري معليـة ٕالدمـاج القطـاع  توى ٕا ــىل مســ شــلك مشــويل ســواء  ــايئ  ـادل إالصــالح اجلب ـايئ  ـل ٕارسـاء نظـام ج ٔ ذها، وذ من  ٔو تنف ٔو حاكمهتا  ة  صفالرضي ٔرضي ،وم شودسامه يف بناء  منوذج التمنوي امل لهيا ا ينة يقوم  ٔمازيغية   حرضات السيدات والسادة،  .ة م ٔن تنال ا بري ٕاىل  ر  طلعنا السيد الوز ٔن املناسبة رشط، ف ــا املشــو ــات مشـــحقه دات وتو ــ ــايل احلــايل، ـروع يف اع ــانون امل ميها، وهــو مــا مل نلم روع الق ططــات القطاعيــة لرتســ خــراج ا ٕ ــلك والتعجيــل  ٔحـاكم ســه  ـاة  ـىل رضورة مرا ياق  ن يف هـذا السـ ٔسف يف املرشـوع، مؤكـد
ضـــيات القــانون التنظميـــي املتعلـــق بتفعيــل الطـــابع الرمســـي  تور ومق ســ رشيعية والربامج التمنوية، وهـو مـا ا داد خمتلف املبادرات ال ٔمازيغية، يف ٕا ة تنل توري اجلديــيتطلب بلورة سياسة معوم سـ لمغـرب ا د، وخليـار رص  الية ة وا دة يف التنوع، وملغرب املصاحلات التارخيية واحلقوق س احملرتم،  .الو   السيد الرئ

و احملرتم، ر ا ر املالية احملرتم،  السيد وز شارون احملرتمون،  السيد وز القــات التعــاون بــني احلكومــة واملؤسســة   السيدات والسادة املس ــز  ياق تعز امــا، ويف ســ رشيع خ ــة ــال لثنائي ــي  ق رمجــة املضــمون احلق ــة ٕاىل  ــدعو احلكوم ٔن ن ــود  لسـني ة، ن رملـان مب الد فهيـا  نا املـوقر، فـ لها مـع جملسـ يد مـا حيظـى بـه الربملانية يف مهنجية تفا تلزم جتسـ سـ فـاوتني، وهـو مـا  رملـانني خمتلفـني وم س  لجهـات، ومول عتبـاره صـو  شارن من ماكنة دستورية  ــاوالت وشــلك ؤسسـة جملس املس ــة واملق ــرف املهني ت والغ ــا شــغاالت النق ــة حتتضــن ا ٔصنافها الثالثنوعي ات الرتابية ب لجام دادا  ــن شــكر  .ام ــرب ع ٔن نع ــق حــريك ٕاال  ســعنا كفري ــار، ال  ــذا إالط بـا وجلنـا وفرقـا ويف ه سـا ومك لـس املـوقر، رئ ت ا ر للك هيالك ومكـو ىل جمهوداهتم اوتقد ، رقابيا ورشيعيا ودبلوماسيا، وٕادارة  متعيجلبارة املبذو املتواص ضان النقاش ا ة واح مي السياسات العموم ادة الرشيدة لصاحب اجلـال   .ويف جماالت تق ري الب حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف ٔيدهوفق ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .امل دمحم السادس نرصه  و   .والسالم 
سالسيد  س  :اجللسة رئ ٔحرار  .شكرا السيد الرئ س فريق التجمع الوطين ل ٓن لرئ   .تفضل  .اللكمة ا

شار  ٔرشف املرسلني  ﷽  :دمحم البكوري السيداملس ىل سيد دمحم  س احملرتم،  .والصالة والسالم  ران   السيد الرئ لس احملرتمني،  احملرتمان،السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، الوز ٔعضاء ا مس فريق التجمع الوطين   احلضور الكرمي،  ٔخوايت وٕاخواين  ديد  ل من  ٔتد ٔن  زتاز  ٓخر مرشوع قانون مايل من معر يل اكمل  لقاء السنوي ملناقشة  ٔحرار يف هذا ا ملوضوعية ل سم  ليه دامئا، امل ٔبنا  ي د ملنطق ا ة الوطن، خصوصا يف هذه الفرتة العصيبة اليت منر هباواستحضهذه احلكومة،  لبية اليت ندمعها لك وضوح، ال حتمكنا   . ار مصل ٔ ء ل اقشة تعزز ان لهيا حزبنا م ٔسس  ا اليت ت ادئنا وثواب سجمني مع م ابية، م نت ٔكرث من الهواجس  ذ  ني 42م ٔسبو ل  سه ق ٔس رى ت فلنا بذ ل   .سنة، واليت اح اقشة هذا املرشوع وسياقاتهوق ٔتطرق  ،اخلوض يف م ٔن  البد  مس فريق التجمع  ،لتطورات اليت تعرفها قضية الصحراء املغربية ن  مشيد
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ىل  ٔ ة وقائدها ا ة امللك لقوات املسل لتعاطي الصارم  ٔحرار  شياالوطين ل ستفزازات املتكررة مليل ىل  تال امل دمحم السادس حفظه هللا مع  اللها  افظت من  ث  ساريو يف املعرب احلدودي الكراكرات، ح اري البول ٓمن، يف هذا املركز احلدودي والت شلك  اص  ٔش ولية مرور البضائع وا ردود الفعل ا وهني يف هذا إالطار  جلنوب، م ربط الشامل  ي  لترصف املغريب احلازم واجلريء لطرد  ،اليت اكنت ٕاجيابيةا ة هذه نوهت  ٔسل ملنطقة، وتتاجر  ستقرار  ٔمن و ٔجواء ا ت اليت تعكر  ىل رضورة تقوية جهبتنا العصا ن  ٔمور ٕاىل طبيعهتا، مؤكد ٔرجع ا درات، مما  ربت وا ي  ن مبواقف اخلنوع واخليانة ا دد ، م ال امل لية وراء  ا ٔن حرية ا ن هلم  ل الوطن، مربز ٔطراف دا التعبري تقف عنه بعض ا ها العاد ٔمة وقضا ٔمر بثوابت ا يل سيادتنا  ،وتغلق عندما يتعلق ا من ق اء لشعار اخلا  ٔوف راهبا الغايل،  ٔرضنا و اح الباهر   ."هللا، الوطن، امل"ىل  لن دد، تعزز  ليه واملت ي رس  ي شهذا املسار الطويل ا ري، ا ٔ ايئ ا ست ه حوايل لمؤمتر الوطين  ان 13ومبشاركة اجلهة ومؤمترة عن طريق احملادثة الصوتية املصورة يف سبق سيايس ممتزي، مؤمتر  2300ارك ف خلارج يف ب ٔبناء اجلالية املغربية  ه بنات و س ، سامه ف ٔخ الرئ ه الثقة يف ا دد ف ث  لرمغ من ظروف اجلاحئة، ح وش ويف اكفة هيالك احلإالقامة،  ٔخ ء عزز  ن زب ومؤسساته، رافعني شعار  فاع عن ثوابته خنراط جهبة العمل السيايس   .لوطن وا ٔيضا  ددة تعززت  ة املت ينام ٔبناء هذه ا اللها الباب  حنا من  د، ف ٔمازيغي يف دمع مرشوعنا السيايس الوا ل املؤسساتا ل النضال دا ٔ ٔمازيغية من  ا مبا خيدم مجمل القض ،احلركة ا ٔكرث  ،الوطنية ٔمازيغية، بعد حوار مضين وشاق دام  ىل رٔسها القضية ا شدة ما  تويف سياق دفاعنا املسمتي  .من ثالثة سنواتو كر  س ٔمة دامئا،  من اضطهاد  ،يتعرض  إالسالم واملسلمون يف خمتلف بقاع العاملىل ثوابت ا ة ،وعنرصية ٔن هذا لرسولنا الكرمي دمحم  بفعل توايل الرسومات والترصحيات املس ٔعظم، نؤكد  سان ا ن هذا السلوك يف حق رسول إال نملسو هيلع هللا ىلص، وٕاذ ند ٔد ش ما بني احلضارات وا لحرية، ولقمي التعا اف  ٔمر م القة  ،ا ي وال  ملوقف الثابت ا ني يف هذا إالطار  شب ملطلق حبرية التعبري، م ال ربت عنه اململكة امل  ني  ٔمري املؤم ادة الرشيدة ملوال  س،  .امل دمحم السادس حفظه هللاغربية، حتت الق دود البحرية   السيد الرئ ىل  اهل البالد عن سيادة قرار السيادي  اننا، لقد دافع  ة ب ه مصل ٔصدقائنا ملا ف رياننا و شلك ٕاجيايب مع  ٔ راحبوالربية، وتعاطى  د ارشا يف  راحب،-مبنطق م ر كدو طرفا م ٔول مرة تنكشف اجلزا ايت ف ادرة احلمك ا ٔممي السلمي وم ٔمام احلل ا رثة  دهتا هذا الزناع، وتقف جحرة  ساريو قا ة البول املوسع حتت السيادة املغربية، بل وجتعل من جام

ي ، وهو املوقف ا لواك متويل، تقوم حبرب  ة، توفر لها امحلاية وا ىل  اخللف ٔن نؤكد  سعنا ٕاال  لتايل ال  دة لك وضوح، و ٔمم املت ٔن ربت عنه ا ولية يف هذا املعرب احلدودي، و ارة ا ترضورة بقاء قواتنا يقظة محلاية الت زن ٔوراش املهيلكة، اكلطريق الرسيع  وهني مببادرة جت  -العيون  - متيض بالد يف بناء ا ا وصوال ٕاىل الكراكرات، م ٔطليسهزي هذه املنطقة وٕاقامة ا ا ا ناء ا بري، ٕاضافة ٕاىل م د  طقة صناعية حرة وبناء مس دة   .م رياننا ملسا انب  ٔن تتحمل مسؤوليهتا ٕاىل  دة  ٔمم املت ٔمهنافعىل ا منية املنطقة وضامن  ىل  الل . املغرب  اسبة نقف فهيا وقفة ٕا ويه م ة امللك  ال القوات املسل بار لر رك املليك، والوقاية وٕا ال ا ىل ة، ور ية الساهرة اليوم  ٔم زة ا ٔ دة، ولك ا ال القوات املسا ة املدنية، ور ة ملوا ٔمام دها يف الصفوف ا نا الصحي بتوا ٔم دود وحامية  الل فرتة اجلاحئة، حامية  شطت  لظاهرة إالرهابية اليت  رفع اجلاحئة، وتصدهيا كذ  ٔن  ٔحباث كام جيب  ب املركزي ل ٔمن الوطين، واملك عة ٕالدارة ا الق سيج"القضائية  ة يف التعاطي مع هذه "ال اق س ىل املقاربة  هنم  نئ ر وإالشادة اليت ،  ستحق لك التنويه والتقد الية  ة  رتاف ري املسؤو الظاهرة،  لترصحيات املهتورة و ن  دد ٔمن الوطين، لبعض جتاوزت احلدود الوطنية، م اص النكرة اليت حتاول إالساءة ملؤسسة ا ٔش ٔمسا لية يوم  ا س،  .وممثنني ما تضمنه البالغ الصادر عن وزارة ا ري مسبوق،   السيد الرئ ق، وصعب، و اقشة هذا املرشوع يف سياق دق ٔيت م راهات ت صادي يف ظل ٕا ق كامش  ال صسياق وطين ودويل مطبوع  ٔوضاع مقلقة ضاغطة حصيا، واق ء،  ب تفيش الو س عيا،  ، واج ات اد لعديد من القطا ٔو جزيئ  ، توقف لكي  ةنتج عهنا ارتفاع البطا رب عنه املغاربة   .إالنتاج ي  سوب التضامن املرتفع، ا شيد مب ٔن  ال امل دمحم السادس حفظه وهنا البد  ابة التلقائية والفورية خلطاب  ست داث صندوق  هللا،بعد  اعي ٕاىل ٕا د"ا ٔول املسامهني "19-وف ي اكن  متع املغريب، وا ٔص يف ا ٓزر املت ه، مما عزز قمي التاكفل والت ر   .ف ي تقومون به السيد وز لعمل اجلبار ا شيد فهيا  اسبة  صادية، معل ويه م ق ىل رٔس جلنة اليقظة  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة  ة الوطن مطبو ق ه مصل ة، والوطنية، واملوضوعية استحرضمت ف لصدق ا لها يف  400واملواطن، جسدها جحم ومضمون إالجراءات اليت اختذمت، واليت جتاوزت ع  ٔن تطرق ارصمت به اجلاحئة وتداعياهتا، وقد سبق لنا  بريٕاجراًء  سهاب  ٕ اسبات  ضنمت الشعب ودافعمت عنه ودمعمتوه ر  .دة م ي مغ وجود بعض احلاالت لقد اح هود اخلرايف ا اول البعض استغاللها لهدم لك هذا ا ، واليت  ٔفرزهتا اجلاحئة، رمغ احلكومةٔجنزته املعزو ات اليت  ا لن رز عنوان  ٔ ث اكن  شطت الفريوس وجعلته ، ح ب يف وقوع بؤر  ي طبع العملية وس الرتا ا
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ٔدى ٕاىل ارتفاع  شارا، مما  ئيةدد املصابني جعلنا يف وضع مقلق، ومع ٔكرث ان رفع  ،ذ الزلنا نتحمك يف الوضعية الو ٔن  انه وتعاىل  ني هللا سب دا ء س،  .عنا هذا الو ة؛  2021مرشوع قانون املالية لسنة   السيد الرئ ة سام ٔربع خطب ملك ٔيت بعد  ي رشيعية  20خطاب العرش، وخطاب  تاح السنة ال غشت، وخطاب اف رى اخلا رية من هذه الوالية، وخطاب ا ٔ لمسرية اخلرضاء  46مسة وا
ٔهنا صادية  .1  :املظفرة، واخلالصة  ق ٔزمة  لخروج من ا ارطة طريق  دد؛خطب رمست  عية والصحية بنفس م ج ات مؤسساتية معيقة ومعقلنة  .2 و ذ ٕاصال ٓتخطب رمست الطريق لتنف ش ة؛ وامل ديدة  هتم املؤسسات العموم جعا، وفعاال جيهتد ويبدع احللول؛العامة يف عزم صارم لزرع روح  ادة النظر يف معايري ومساطر  .3 يف املرفق العمويم، جتع  مع القطاع  ،التعيني يف املناصب العلياخطب تضمنت توجهيات صارمة ٕال حبثا عن كفاءات القطاع اخلاص،  ميقراط. 4 .العمويم ت العامة خطب عززت مسار ا ا نت قرار تنظمي  ٕ ٔزمة الصحيةي  ستورية رمغ ا الها ا ٓ ول والرائدة  ،يف  يق ا ىل غرار  ميقراطية ٔ احملاسبة  ،ىل مستوى تطور املامرسة ا رشت وذ حامية ملبد لية اليت  ا ود وزارة ا ملناسبة  رن  ذ مدة مشاورات ماراطونية السياسية الشعبية، شا ين مرشوع م ٔحزاب الوطنية لت ىل مع خمتلف ا ث مت االتفاق  ت، ح ا نت اء  25توافقي حول مدونة  ست ٔعضاء جملس النواب، نقطة  دد  ايب، و نت لقامس  ربت عنه لك  ،والالحئة الوطنيةثالث نقاط، مرتبطة  بري  د ذاته تعبري عن نضج  وهو يف  اء النقا، خنبنا السياسية ي ست ايب، ا نت ر حول القامس  ا ك يف هذا ش ا شك ميقراطي، وال ا ا منوذج ٔطراف لٕالساءة  ٔو موت، ستغ بعض ا اة  قرتاع معركة ح ن من منط  ذ ٓ ه، فطرح املسار الطويل واملضين،  تظرا م امه ومل يعد يعط ما اكن م فذ  منط اس ٔن هذا ا ٔمر طبيعي لام  ٔخرى ٕاذن  ه، بدائل  ش مع قضا ٔوسع مشاركةيف ب عريق اكملغرب، يتعا سمترار عن البدائل اليت تعطي الفرصة  رفض   .ويبحث  اته،   ٔحزاب الوطنية قدم مقرت يق ا انب  ميقراطي حزبنا ٕاىل  راجع املسار ا ٔي ربط بني  رفض  منط القدمي، يفاملزايدة يف هذا املوضوع، كام  ث  ش ن وبني من ي د، مؤكد ٔن تطور بالد فرض تغيري هذا صلون مبنطق احلزب الوا ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ايب جربنا دا نت ٔول مرة، فطي مسار  ست  ايب، ويه ل نت ابية، الغرض من ذ البحث عن القامس  نت ٔمناط  ة من ا سامه يف توسيع امل مبنطق التوافق مجمو ٔكرب لك السبل اليت  متثيلية  لساكنة،  ميقراطية، شاركة السياسية  ساء والشباب وٕارشاك كذ مغاربة العامل يف هذه العملية ا ل

ول اليوم ٕاقصاء  ري املق ٔصبح من  ة ماليني مغربية ومغريب من املشاركة  5ٕاذ  ق ميقراطية احلق ضيه معايري ا ايب، وهو ما تق نت ستحقاق  ة حليف هذا  ٔن الضام ا  ل واخلارج،  يعترب فريق ا ارج قوق الشعب وممثليه يف ا ة، يبقى نقاشا  ق متثيلية احلق باء وراء ا خ ٔو  ٔي نقاش عن الرتاجع 
ة  ديد وراء املظلوم باء من  خ ٔحصاهبا  ٔراد  ٔليب الرٔي العامالسياق، وجمرد مغالطات  سة لت ٔصوات، وحماو  داء ا س احملرتم،السيد   .الست ٔسس مرشوع قانون املالية لسنة   الرئ ٔزمة الصحية، وال نضطر ٕاىل ىل مج من الفرضيات  2021ت ٔمام تفامق ا ٔن تصمد  متىن  شها واملؤرشات، واليت  ٔمام الضبابية اليت تع ٓخر يفرض نفسه بقوة  لحكومة يف التعقانون مايل تعدييل  ت الرؤية  ٔرسه، غي ت العامل ب صاد لقاح اطي مع اجلاحئة اليت اق ٔن التطعمي  لعامل ب ٔرقام مقلقة، حبيث تبني  متع وب ال امل دمحم السادس، امل  ،ويف هذا إالطار  .يبقى هو احللتتفىش وسط ا ديد  اللته شكر من  ث سعى  لغ تطورات اجلاحئة، ح م  ه ع  ي يت سان ا ث اهدا وبنفسه ٕاىل االتصال املبإال لمغاربة، ح لقاح  ل توفري ا ٔ ل توفريه وتطعمي اكفة املغاربة املعنيني ارش من  ٔ لحكومة من  ت صارمة  نعون ٔعطى تعل ىل قدم وساق ٕالجناح هذه العملية، ومق ستعدادات  ٔت  ث بد ٔحسن الظروفح س،  .ٔهنا سمتر يف  سبة   السيد الرئ ق معدل منو ب ٔساسا مبستوى 4.8%حتق ة، تطور اجلاحئة  مرتبط  ٔيضا مبا فهيا الفال ة  ات املنت ٔداء القطا ة، ومستوى تطور  هيك من  ٔمطار،  رمحنا مبزيد من نعمة ا ٔن  انه وتعاىل ب ٔسعار النفط والغاز اخلاضعة ملنطق العرض والطلبوهنا ندعو هللا سب اءات املغرض فٕاذا  .عن تقلب  د ٔخرى بعض  نة وا سمع بني الف لت بلغة كنا  رسيع الصناعي، مع ة ق ٔخرض وال ٔسف نعتربها مغالطات حنن يف غىن عهنا اليوم، املغرب حمتاج ٕاىل بدائل شعبوية حول اسرتاتيجييت خمطط املغرب ا رمز   .معقوا ططني  ن ا ٔرقام املضمنة يف هذا املرشوع حول هاذ لحكومة يف مواص جنٕان ا ري  هود الك ىل ا ططني، مللموس  ن ا طط املغرب اح هاذ امة الثالثة  ٔصبح حمور يف ا ٔخرض دمعه، فالفالح الصغري واملتوسط  ىل هنايته، وتواصل اسرتاتيجية اجليل ا ٔخرض املرشف  ة والصادقة اليت تضمهنا املرشوع، ٕاذن ا ق ٔرقام احلق ىل ا لمك هنا  ٔح كون موضو و ٔن  لني سياسيني  ا كفا ٔداء احلكومة مسؤولي مي  عيني يف تق ٔن اسرتاتيجية اجليل  ،  .واسرتاتيجياهتا ٔحرار  ٔرض الواقع نعترب يف فريق التجمع الوطين ل ىل  ٔخرض  ات خمطط املغرب ا اءت لتمتة جنا ٔخرض  رسيع الصناعي اليت تعد ا ات حققهتا اسرتاتيجية ال ا ٔرقام، نفس الن و
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و  ٔجزاء مفخرة لب وجعلتنا ن ة السيارات و ٔوىل يف صنا ٔ املراتب ا
ة لصنا ىل وزارة  ٔننا نتوفر فعال  ٔول مرة يف بالد  رات، وحنس  سوب 6.5%معدل جعز املزيانية وصل ٕاىل  - .الطا ٔن ننوه مب ث سامه الصندوق اخلاص بـ ، وهنا البد  رب عنه املغاربة، ح ي  د"التضامن، ا -وف بري يف تق "19 شلك  سبة العجز ،  سبة العجز، فلواله لاكنت  ليص  ث 10%جتاوزت  ٔورو؛ ح طقة ا ا وبني م ٔن نضع مقارنة بي ، وهنا البد  س احملرتم،  . 12.8%، وٕاسبانيا 10.6%، وٕايطاليا 9.8%وصلت فرسا  مثن مجيع إالجراءات والتدابري امجلرية   السيد الرئ ٔحرار  روم حامية املنتوج الوطين، واجلبائية اليتفريق التجمع الوطين ل اء هبا هذا املرشوع، واليت  ذ بعضها، واليت قد تطرح بعض   رب وضبط قرارات الصادرات عن تنف ي  ٔ التضامن ا د شغاالت امجليع، وهو إالشاكليات ما بني إالدارة وامللزم، مرشوع يعزز م ات معقو تعكس ا ةمرشوع واقعي كذعنه املغاربة، مرشوع ذي تو عتبار واقع البالد وٕاماكنياهتا املتا ذ بعني  ٔ ك   . ي القهتا ب ٔبناك و ٔهنا ويف سياق هذا النقاش، البد من طرح دور ا لرمغ من  ٔبناك  نا جتاوز إالشاكليات اليت طرحهتا ا ق الرحب يف غياب املغرب، ٕاذ ال ميك ٔزمة، واليت يبقى هاجسها هو حتق ىل نوعية القروض  "بنك املغرب"ابة ملؤسسة ٔي رقاستفادت من هذه ا سب الفائدة، و ىل  ٔدوار اليت قام هبا البنك  "بنك املغرب"وجحمها، وهنا حنيل مؤسسة  ىل ا ٔوريب يل   .ا ا شقهيا ا هيا  و ٕا ة تربر جلوء ا لمديونية فٕان الظرف سبة  ل لني، ٔما  بة خمتلف الفا متويل نفقاهتا وموا لرفع واخلار  و ملزمة  ري بل ٕان ا لتايل سنكون  ٔكرث، و اطر  ر اليوم حول هذه املديونية وحماو من مستوى هذه املديونية، وحتمل ا ا فقني مع النقاش السطحي ا ال م ٔج لعكس فا ارج، بل  ل رهتان  ل  لهيا، م ٔو الروب  سها  سي

د من الرثوة اليت  ستف ٔنه القادمة يه اليت س ن، خصوصا و قي بالد خيلقها هذا ا ٔوراش الكربى، واليت س ر وٕاىل مواص بناء ا ه لالس ن اخلار ال ميثل سوى مو ٔن ا ٔن ، 29.5%بعيدة عن هذا اخلطر بدليل  رون بتقلبات السوق،  نؤكد  ٔ بتني ال يت ائنني  ٔن ا ٔيضا  ٔحو بدليل  ن العمويم يبقى يف لك ا لرثوةا ر املنتج  ة لالس ق س،  .ال رافعة حق ة مببلغ يقدر بــ   السيد الرئ ات الرضي ا ٕالر اصة  لتايل حيتاج ٕاىل مضاعفة اجلهود يف هذا إالطار مليون  314مثن ٕاقرار نفقات  ري اكف، و ٔنه  لام  ة الصعبة؛درمه،  ، خصوصا يف هاته الظرف بة املقاو ة   ملوا ىل جشا مع خطة  120املرشوع يف تعبئة نؤكد  صادي، ٕاما يف شلك قروض مضمونة لفائدة املقاوالتمليار درمه  ق ٔو  ،إالنعاش 
د"مليار درمه من صندوق  5رب ختصيص  ، لفائدة صندوق "19-وف   .الضامن املركزي

ىل اجلودة  الشتغال  بة القطاع اخلاص  ىل احلكومة موا ل تعزز تناف  جيب  ٔ فاع عن املنتوج الوطين ال جيب من  ٔن ا ، كام  ٔن املقاو الوطنية سية املقاو ات ظلمت  تو اكنييك، بل هناك م شلك م كون  ٔن 
ىل هتيئة  شتغال  جلودة املطلوبة،  جيب  ا  ات لعقلنة التدابري ،يف هذا إالطار) liste positive(اجزة عن ٕانتا متيزي بني املنتو ل ا ٔ ال من  ة  .امجلرية مستق ٔن البعض مهنا  :إالعفاءات الرضي ادة النظر فهيا،  صاد الوطين ان الوقت ٕال ق ىل  ٔداؤه  ه، و تظرا م اوزا ومل يؤدي ما اكن م ٔصبح م

ٔن تعطى التحفزيات يف ٕاطار القوانني املنظمة  لتايل جيب  ا ،اكن حمدودا، و ٓ  ،اكلعقار منوذ الل مراجعة  ىل رٔسها نظام الرخصنية ومستع لقوانني التعمري من  ا، و ل إالشاكليات اليت تطر حفة، و عية  . ا ج ٔحرار سيدمع هذا الورش  :امحلاية  ليه، فريق التجمع الوطين ل رفع الوصاية  سه، ويف هذا إالطار نطالب  سي ت توفري امل املليك، وحنذر من  ٔحزاب ونقا ا  عي السلمي ومن مسؤولي ج ناخ السيايس و ه ل ٕاجنا ٔ د مع  ،من  لف معها املو يل سن ولك عرق من هذا الق اء 2021يبقى مرشوع قانون املالية ٕاذا لسنة   .التارخي ائيا  ا است ىل سيادة قرار ، مرشو افظ  ائية وصعبة، مرشوع جشاع  ة است لنييف ظرف لينا كفا صادي،   ق ود لتقوية السيايس و ين خطاب  سياسيني تعبئة  اوز هذه املر الصعبة، بت ال امل لت لية وراء  ا ، والثقة يف مؤسساتنا، اجلهبة ا ة، وتعزز خطاب الثقة يف بالد ٔنفسنا الوضوح والرصا ٔي ب اوز لك الصعاب واملعيقات والن ر العاط والثقة يف قدراتنا مكغاربة، بت س املواطنني عن خطب املنا اس ٔ ة املثرية، واليت تتالعب ب ا البائدةف ريا  .وتعود هبم لزمن إاليديولوج ٔ ت، سنصوت ، ومن موقعنا كفريق مسؤول، حيرتم الزتاماته ومواقفه، ويدافع و لك وضوح ودون حسا لبية  ٔ ل هذه ا ئه دا ىل هذا املرشوععن ان ليمك ورمحة هللا تعا  .ٕالجياب    .ىل وراكتهوالسالم 
سالسيد  ل   .شكرا  :اجللسة رئ ة، ويف الثالثة د ٔهنينا اجللسة الصباح كون قد  ل هبذه املدا  ش ندرسو قانون د ادي نتالقاو  لضبط ٕان شاء هللا  لعشية 

ل  الت د يق املدا سمعو  ادي نبداو  ت احمللية، ويف الثالثة والربع  شااجلبا ر املاليةالسيدات والسادة املس ل وز لجميع  .رن، وكذ الرد د   .ورفعت اجللسة  .شكرا 


