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  )2012 ماي 10  (1433 ا"ٓخرة جامدى 18 امخل5س: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئ5س  ،اAكتور محمد الش=يخ بيد هللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 العارشة الساHة ، ابتداء مندقFقة وعرشون مخسو  ثالث ساHات: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت
  . صباVا التاسعة والثالثنيواAقFقة 

        ::::Zدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عاملZدول أ"عامل
حول  جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةتقدمي تقر�ر  - 

  ؛i2012لس=نة املالية  22.12مرشوع قانون املالية رمق 
وممثيل لرؤساء الفرق  pس=oع ٕاىل املداlالت العامةالرشوع يف  -

  .اCموHات النيابية خبصوص مرشوع قانون املالية

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

  :املس�شار اAكتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئ5س اCلساملس�شار اAكتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئ5س اCلساملس�شار اAكتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئ5س اCلساملس�شار اAكتور محمد الش=يخ بيد هللا، رئ5س اCلس
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدة املس�شارة والسادة املس�شارون احملرتمون،

�i لس تطبيقاC يلlاAلنظام اiلاملية وi لقانون التنظمييiس=تور و
املس�شار�ن، خيصص جملس=نا اليوم هذه اجللسة لالس=oع ٕاىل مقرر جلنة 
املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية لتقدمي تقر�ر اiلجنة حول 

وiلتدlالت العامة  i2012لس=نة املالية  22.12مرشوع قانون املالية رمق 
  .ق واCموHاتiلفر 

ؤ�ريد، ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة iلس=يد املقرر، ٔ�ن ٔ�حFطمك Hلام ٔ�ننا 
س�س=متر ٕاىل الساHة الثانية بعد الزوال، نظرا لزتامن انعقاد جملس=نا مع جملس 

  .وس�س=ت�ٔنف Hىل الساHة اخلامسة بعد الزوال... وزاري
  . ٔ�عطي اللكمة يف البداية iلس=يد مقرر اiلجنة، فليتفضل مشكورا

س�شار الس=يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات س�شار الس=يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات س�شار الس=يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات س�شار الس=يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات امل امل امل امل 
  : والتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهوية

 .{سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس=يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ه �رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Hىل ٔ�نظار جملس=نا املوقر نص التقر�ر ا�ي H�ٔدت
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، مبناس=بة دراس=هتا 

، معدالواملوافقة Hليه  i2012لس=نة املالية  22.12ملرشوع قانون املالية رمق 
  .ساHة معل 42وذ¥ lالل مثانية اجHoات مطو£، واس=تغرقت ما يناهز 

وع قانون ؤ�ود يف مس=هتل هذا التقر�ر ٔ�ن ٔ�ذ©ر خبصوصية م¨اقشة مرش 
املالية مب¬لس املس�شار�ن، وذ¥ »لنظر ملا ªك�س=يه هذه املناقشة ٔ�مام 
جملس=نا املوقر من طابع ممتزي اعتبارا لرت©ي°¯ه اليت تضم ممثلني عن امجلاHات 
احمللية، وم¨تخبني عن الغرف املهنية، وممثيل امل�ٔجور�ن، هلم lربة ودراية 

  .»Cاالت السوس=يو اق¯صادية
،  قام الس=يد µزار �ركة وز�ر pق¯صاد واملالية 2012ٔ��ريل  12بتارخي 

مبعية الس=يد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس، الوز�ر املنتدب Aى وز�ر pق¯صاد 
واملالية، امللكف »ملزيانية، ٕ»لقاء عرضه ٔ�مام اiلجنة، ذ©ر من lال¹ 

، 2012 »لس=ياقات الوطنية إالقلميية واAولية ٕالHداد مرشوع قانون املالية
مس=تحرضا خمتلف املق¯ضيات املتضمنة به، فضال عن ٕارفاقه مبجموHة من 
التقار�ر والو¿ئق اليت تتضمن معطيات وبيا½ت وٕاحصائيات يف اCاالت 
pق¯صادية واملالية، واملؤسسات العمومFة ومرافق اAو£ املسرية بصورة 

Vات والرشوVواحلسا»ت اخلصوصية، فضال عن إاليضا Ãات اليت مس=تق
تقدم هبا الس=يد�ن الوز�ر�ن ردا Hىل Äساؤالت ومالحظات السادة 

  .املس�شار�ن
وبنفس املناس=بة، ٔ�توZه »لشكر iلس=يد رئ5س اiلجنة والسادة اخللفاء 
ا��ن تعاق�وا عن رئاسة اجHoاهتا، واكفة السادة املس�شار�ن ا��ن حرصوا 

نقاش مس=تفFض ؤ�راء  Hىل موا©بة اجHoات اiلجنة، ملا متخض عهنا من
بناءة المست عن قرب مجÃ من التدابري احلكومFة الواردة يف هذا 

 . املرشوع
كام ٔ�توZه »لشكر ٕاىل اكفة ٔ�طر وزارة pق¯صاد واملالية ؤ�طر اiلجنة 
Hىل اCهودات اليت يبذلوهنا لتحسني ظروف حتضري ودراسة مرشوع 

  .قانون املالية
p ىل معطيات و»لرجوع لعرض الس=يد وز�رH ق¯صاد واملالية املش=متل

دقFقة، وا�ي اس=توÑ مضامFنه من التوجهيات امللكFة السامFة ومن 
الترصحي احلكويم ا�ي قدمه رئ5س احلكومة ٔ�مام الربملان، فٕان الس=ياق 
اAويل ٕالHداد هذا املرشوع، �متزي بعدم pس=تقرار املايل وتباطؤ منو 

اØمنو pق¯صادي مبنطقة pحتاد أ"ورويب، pق¯صاد العاملي وªراجع Öس=بة 
 . ٔ�مه رشيك اق¯صادي لبالد½

ٔ�ما الس=ياق الوطين فFعرف دينامFة ٕاصالحFة واHدة يف ظل دس=تور 
 Ãلق Ûديد وتطور ٕاجيايب لالق¯صاد الوطين مقابل ترضر املومس الفالZ
 ال�ساقطات املطرية وارتفاع ٔ�سعار املواد أ"ولوية واس=مترار الضغط Hىل

  .التواز½ت املا©رو اق¯صادية
  :Hىل 2012ويرتكز مرشوع قانون املالية لس=نة 

  ٔ�وال، تعز�ز دو£ القانون وتدعمي م�ادئ و�ٓليات احلاكمة اجليدة؛  -
 ،¿نيا، تعز�ز منو قوي ومس=تدام واس=تعادة التواز½ت املا©رو اق¯صادية -

افس=ية pق¯صاد انطالقا من ªكáيف pس�àر العمويم، تعز�ز Zاذبية وتن
  الوطين، وÄشجيع pس�àرات اخلاصة الوطنية واAولية؛
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¿لثا، ضامن ولوج Hادل iلمواطنني iلâدمات أ"ساس=ية وªرس=يخ م�ادئ  -
التضامن وامحلاية pجoعية يف جماالت التعلمي والصäة والسكن Hرب 

، )RAMED(صندوق دمع الoسك pجoعي ونظام املساHدة الطبية 
  .ر½مج ت5سري، وصندوق التاكفل العائيلو�

متت صياغته Hىل ٔ�ساس  2012كام ٔ�ن مرشوع قانون املالية لس=نة 
يف س=ياق تنفFذ الزتامات الرب½مج  5%حرص مس=توى جعز املزيانية يف 

مع حرص Öس=بة التضخم يف ما دون  %4,2احلكويم، وحتقFق Öس=بة منو 
سط لسعر البرتول، دوالر مكتو  100، وذ¥ وفق فرضيات حتدد 2,5%

 26.204مليار درمه، وٕاVداث   188,30مع اعoد اس�àر معويم يبلغ
  .م¨صب مايل

وفضال عن ذ¥، فٕان البعد اجلهوي والرتايب ملرشوع قانون املالية 
، مت وفق م¨ظور يوازن بني ت�ٔهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية 2012

رشية وpق¯صادية وpجoعية وضامن اخنراط اكفة اجلهات يف التمنية ال° 
املتوازنة واملتضام¨ة واملس=تدامة، من lالل توفري التجهزيات أ"ساس=ية وكذا 
حتسني ظروف 5Hش الساكنة، ودمع صندوق التمنية القروية، والرب½مج 

صندوق الت�ٔهيل pجoعي "إالس=تع¬ايل Aمع القطاع الفالÛ مع ٕاVداث 
املنصوص Hلهيام يف اAس=تور، " جلهاتصندوق التضامن بني ا"و" iلجهات

  .من Z�ٔل ضامن ªمنية جمالية م¯وازنة
ومن Zانب �ٓخر، فٕان التعديالت اليت ٔ�دlلت Hىل املرشوع مب¬لس 
النواب ذات طابع اجoعي، ªروم ٔ�ساسا تعز�ز موارد صندوق دمع الoسك 
pجoعي، وٕاقرار ٕاعفاءات رضي°Fة ختص السكن pجoعي وم�يعات 

وية اخلاصة »ٔ"مراض املزم¨ة، والعمليات اليت تقوم هبا مجعيات أ"د
  .السلفات الصغرى

iلس=نة  22.12شلكت م¨اقشة مضامني مرشوع القانون املايل رمق 
، وكذا املرجعيات والفرضيات اليت بين Hلهيا، فرصة iلسادة 2012املالية 

اVات املس�شار�ن لتقدمي مجموHة من املالحظات وpنتقادات وpقرت 
وpس=تفسارات حول املق¯ضيات اليت Zاء هبا هذا املرشوع، وتداعياهتا 
الس=ياس=ية وpق¯صادية وpجoعية واملالية، ومدى تنفFذ احلكومة 
لاللزتامات اليت قطعهتا Hىل نفسها lالل تقدمي الترصحي احلكويم، نوردها 

لق »ملناقشة خمترصة يف هذا التقدمي ف� س=ت¬دوهنا مفصÃ يف إالطار املتع
  .العامة وم¨اقشة املواد

هذا، وقد اس=تحرض السادة املس�شارون خمتلف الس=ياقات اليت مت من 
، يف ظل إالصالVات l2012اللها ٕاHداد مرشوع قانون املالية لس=نة 

املؤسساتية والس=ياس=ية اليت رشعت فهيا بالد½، حFث شلك اخلطاب 
ية يف اجتاه البناء اAميقراطي دفعة قو  2011املليك السايم ليوم �سع مارس 

، متخضت عنه انتâا»ت 2011من lالل ٕاقرار دس=تور Zديد لفاحت يوليوز 
نونرب املايض ٔ�سفرت عن ÄشكFل حكومة  25نيابية سابقة ٔ"واهنا يوم 

  .Zديدة

وقد اعتربه املتدlلون مرشوع قانون مايل اس=ت�¨ايئ ٔ"نه ي�ٔيت يف س=ياق 
زمة pق¯صادية واملالية lاصة مبنطقة دويل تطبعه اس=مترار تداعيات ا"ٔ 

أ"ورو، كام ٔ�نه ي�ٔيت يف س=ياق ٕاقلميي ميزيه احلراك الشعيب وpجoعي ا�ي 
  . تعرفه م¨طقة الرشق أ"وسط واملغرب العريب

وخبصوص الفرضيات اليت ان°ىن Hلهيا مرشوع القانون املايل لس=نة 
الصادرة خبصوص ، طرحت ٕاشاكلية اخ¯الف وتعدد مصادر أ"رقام 2012

بني توقعات وزارة pق¯صاد واملالية وتوقعات املندوبية  مس=توى معدل اØمنو
  . السامFة iلتخطيط وتوقعات بنك املغرب

ويف إالطار ذاته، مت ال�ساؤل من حFث مدى واقعية معدل اØمنو 
يف ظل  4,2%املتوقع، عن مدى ٔ�هلية pق¯صاد الوطين لتحقFق Öس=بة 

»لقطاع الفالÛ، وارتباطه »لتقلبات املناخFة، وضعف  املعطيات املتعلقة
الصادرات وضعف إالنتاجFة والتنافس=ية الصناعية والفالحFة، وكذا يف ظل 
العجز املزمن iلمزيان الت¬اري وضعف احلاكمة، فضال عن تداعيات أ"زمة 
املالية وpق¯صادية العاملية، مع الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ن حتقFق رهان Öس=بة اØمنو 

فرتض Äس=تدعي دمع الطلب اAاlيل، وٕادlال حتوالت Zديدة Hىل امل
pق¯صاد الوطين مبا �سمح بربوز قطاHات واHدة من ش�ٔهنا حتديث 
وعرصنة ال�س=يج إالنتا�، وتقوية pس=تقاللية يف موا�ة التقلبات 

  .املناخFة
وقد اقرتح السادة املس�شارون اعoد الت�ٔمني Hىل خماطر ارتفاع سعر 

ول وتفعيل احلساب اخلصويص iلخزينة املرصد لهذه الغاية وتوجFه البرت 
pس�àر ٕاىل قطاع الطاقة، مع الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ن التجربة ٔ�»نت ٔ�ن توقعات 
سعر البرتول ال متت بصÃ »ٔ"سعار الفعلية، حFث ٔ�صبح احلديث Vاليا 

  .دوالر iلربمFل 125و 115و 114عن فرضيات بلغت 
ور املايل، فقد مت الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ن املزيانية العامة ٔ�ما ف� يتعلق »حمل

�iو£، Vافظت Hىل بن5هتا التقليدية دون ٔ�ي تغيري، وذ¥ بطغيان مزيانية 
ال�س=يري Hىل مزيانية pس�àر، مع الرتكزي Hىل هاجس التواز½ت املا©رو 

  : اق¯صادية، وهو ما يتطلب ٕاصالVا Zذر� iلمزيانية �كون من بني ٔ�سسه

- p ىل س=ياسة املزيانية املتوسطة املدى؛H دoع 

 تقدمي املزيانية مرفقة مبؤرشات قامئة Hىل حتقFق النتاجئ؛  -

ٕادارة ا�اطر املتعلقة »ملزيانية بت°س=يط قراءة وحتليل املزيانية بناء Hىل  -
 اiلواحئ التصنيفFة iلعمليات املالية؛ 

 رة املزيانية؛ ¨دج  -

 ة؛ ٕاصالح القانون التنظميي iلاملي -

تقوية دور الربملان يف م¨اقشة ومراق�ة املزيانية اÖس¬اما مع املق¯ضيات  -
  .اAس=تورية اجلديدة

وهذا، وقد ٔ�مجع السادة املس�شارون مبختلف مشارهبم الس=ياس=ية Hىل 
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ٔ�مهية القFام ٕ»صالح مشويل iلنظام الرضييب ببالد½ بغرض ٕارساء العدا£ 
رضييب، مقرتVني اعoد ٕاجراءات الرضي°Fة والرفع من مردودية النظام ال

معيقة ٕالصالح املنظومة اجلبائية، ٕاHادة النظر يف دراسة مدونة الرضائب 
{شلك مس=تقل عن دراسة مرشوع قانون املالية، توس=يع الوHاء الرضييب 
وحتسني ٔ�داء إالدارة الرضي°Fة، دمج الوHاء والتحصيل الرضييب، التقليص 

  .التدرجيي لٕالعفاءات الرضي°Fة
ف� يتعلق »حملور pق¯صادي، ٔ�شادت العديد من املداlالت و 

»ٕالسرتاتيجية احلكومFة املعمتدة يف اجتاه الرفع من Zاذبية وتنافس=ية 
pق¯صاد الوطين، والعمل Hىل حتسني م¨اخ أ"عامل من lالل منوذج 
ªمنوي واق¯صادي، معترب�ن ٔ�ن pق¯صاد املغريب الزال يعاين من مجموHة من 

و»ت وإال©راهات املرتبطة »لقضاء، البريوقراطية والفساد إالداري، الصع
حمدودية معدالت اØمنو pق¯صادي، اس=مترار pرهتان لنتاجئ القطاع 

  .الفالÛ، بطء نتاجئ �رامج حتسني م¨اخ أ"عامل
كام متت املطالبة ٕ»Hادة النظر يف اAور التصد�ري iلقطاHات 

زي الس=ياسات القطاعية يف اجتاه تفعيل املنظور pق¯صادية، واAعوة ٕاىل ªرك
اجلهوي ا�ي اعمتده اAس=تور اجلديد، واعoد مقاربة شامÃ ٕالصالح القطاع 
 ري املهيلك، والعمل Hىل رضورة ٕاصالح صندوق املقاصة وحتسني ٔ�سلوبه 

  .يف اس=هتداف الف!ات الضعيفة واملعوزة
ة مضاعفة دمع pس�àر وخبصوص حمور pس�àر، مت الت�ٔ©يد Hىل ٔ�مهي

مليار درمه، مما س=ميكن من ٕاعطاء  188العمويم املنتج ليبلغ ما يناهز 
دينامFة حقFقFة لالق¯صاد الوطين من lالل ٕاVداث املشاريع وlلق فرص 
الشغل وتلبية VاجFات املواطنني، ومواصÃ ٕاجناز أ"وراش الكربى 

  . وإالسرتاتيجية اليت Äشهدها بالد½
التنويه مل مينع من طرح مجموHة من ال�ساؤالت، مهت  ٕاال ٔ�ن هذا

  :ٔ�ساسا
Hدد املقاوالت والرشاكت املغربية اليت اس=تفادت من هذه  -

  pس�àرات العمومFة، وHدد م¨اصب الشغل القارة اليت مت ٕاVدا#ا؛
ماهية Öس=بة pجناز اليت عرفهتا هذه pس�àرات، وماهية مسامههتا  -

p منوØلحكومة ا"ٓليات إالدارية يف معدل اi ق¯صادي ببالد½، وف� ٕاذا اكنت
  .والتق¨ية وال°رشية ٕالجنازها

كام ªركزت املناقشات »ٔ"ساس حول الس=ياسة pجoعية iلحكومة يف 
مجموHة من اCاالت، مهنا السكن، الصäة، التعلمي، العامل القروي، و ريها 

ع5ش=ية �تلف الف!ات pجoعية، من اCاالت اليت لها ارتباط »لوضعية امل 
حFث اعترب املس�شارون ٔ�نه Hىل الرمغ اCهودات املبذو£ من طرف 
احلكومة، فٕان اخلصاص الزال ©بريا Hىل املس=توى pجoعي ا�ي يظل 
دون مس=توى املعايري اAولية وبعيدا عن حتقFق ٔ�هداف أ"لفFة، مطالبني يف 

الت pجoعية وتعز�ز �ٓليات هذا الس=ياق برضورة معاجلة pخ¯ال
  .التضامن

وخبصوص احملور pجoعي، مت الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ن احلكومة مطالبة 
»Øهنوض »ل�شغيل، والوفاء »اللزتامات اليت ٔ�قرهتا احلكومة السابقة مع 

Ãات املعطHموCة من امللفات . اHكام طرح السادة املس�شارون مجمو
  . تقرار والسمل pجoعيوالقضا� القصوى »ل�س=بة لالس= 

ويف ٕاطار جواهبام Hىل املداlالت، نوه الس=يد µزار �ركة، وز�ر 
pق¯صاد واملالية والس=يد ٕادر�س أ"زيم إالدر�يس الوز�ر املنتدب Aى 
وز�ر pق¯صاد واملالية امللكف »ملزيانية، جبدية م¨اقشة السادة املس�شار�ن 

ل pقرتاVات واملالحظات اليت ت��عث من روح املسؤولية من lال
  . وpس=تفسارات املقدمة

ويف هذا إالطار، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة اخ¯ارت اعoد مهنجية 
إالصالح يف ٕاطار pس=مترارية، من lالل حاكمة تن°ين Hىل pس=تعامل 
أ"مáل iلموارد ال°رشية واملالية، ؤ�نه ضام½ iلسري العادي مت ف¯ح إالعoدات 

من القانون  35من اAس=تور واملادة  H75ىل ٔ�ساس الفصل  الالزمة
التنظميي لقانون املالية، Hرب املصادقة Hىل مراس=مي ف¯ح إالعoدات 
واس=تâالص املداخFل من طرف احلكومة السابقة lالل شهر دج¨رب 

  .املايض
، 2012كام مت التذكري ب�ٔس=باب ت�ٔخر ٕاHداد مرشوع قانون املالية لس=نة 

س��اقFة اليت قامت هبا احلكومة iلحفاظ Hىل جو الثقة Aى والتدابري االٕ 
الفاHلني pق¯صاديني وpجoعيني، فضال عن تعز�ز �ٓليات التضامن 

  .وامحلاية pجoعية، وربط املسؤولية »حملاس=بة
هذا، وقد مت الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ن pق¯صاد املغريب ٔ�»ن، بفعل جتربة 

p ديثäميقراطي والتAنتقال اp ىل الصمود بفعلH ق¯صادي، عن قدرته
�ود التنويع املبذو£ Hىل الصعيد�ن القطاعي واجلغرايف، واليت مك¨ته من 
احلفاظ Hىل دينامFة اق¯صادية معززة ٔ�ساسا »رتفاع الطلب اAاlيل، Hرب 
حتسن القدرة الرشائية وجعل pس�àر العمويم رافعة ٔ�ساس=ية Aمع اØمنو، 

غل، واعoد املقاربة اجلهوية ملعاجلة pخ¯الالت اCالية والضامن لفرص الش
  .وpجoعية، يف ظل ªراجع الطلب اخلار� وpس�àرات اخلارجFة

كام متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي iلاملية ي��غي ٔ�ن ي�lٔذ 
بعني pعتبار املق¯ضيات اليت يتضمهنا اAس=تور اجلديد، ومالءم¯ه مع 

ت اجلهوية املتقدمة، والعمل Hىل تقوية اAور الرقايب iلربملان ٔ�ثناء رها½
م¨اقشة املزيانية، فضال عن ضبط التواز½ت املا©رو اق¯صادية وحتديث 

  .التدبري العمويم وربطه »لنتاجئ املنتظرة
هذا، وقد تضمن جواب الس=يد�ن الوز�ر�ن مجموHة من املعطيات س5مت 

  .  ا�صص iلجوابٕا�رادها بتفصيل يف اجلزء 
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه وبعد تقدمي الس=يد�ن الوز�ر�ن جلواهبام الشفه(ي 
عن مداlالت السادة املس�شار�ن، ارت�ٔت اiلجنة ت�ٔجFل pجoع ا�ي 
اكن خمصصا ملناقشة املواد ٕاىل Vني ٕايفاد الس=يد�ن الوز�ر�ن iلجنة ب�ٔجوبة 

الع السادة املس�شار�ن كتابية ٔ�كرث تفصيال، كام وHدا بذ¥، قصد اط
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  .Hلهيا
ويف pجoع املوايل، وبعد توصل اiلجنة ب�ٔجوبة كتابية، Hرب رئ5س 
فريق أ"صا£ واملعارصة عن رغبته يف ف¯ح »ب النقاش جمددا، ؤ�مام متسك 

من النظام اAاlيل اليت تنص  263رئاسة اiلجنة بتطبيق مق¯ضيات املادة 
اء املناقشة العامة بعد جواب الوز�ر Hىل ٔ�ن رئ5س اiلجنة يعلن عن اµهت

املعين، قرر رئ5س الفريق Öpسäاب من pجoع رفقة ٔ�عضاء فريقه 
  . احلارض�ن

ٕان القضا� الكربى املرتبطة »جلوانب pق¯صادية واملالية وpجoعية 
، 2012اليت مت التداول {ش�ٔهنا يف ٕاطار م¨اقشة مواد مرشوع قانون املالية 

هتا من lالل مقرتVات التعديالت املقدمة من طرف احلكومة ظهرت جتليا
  .تعديال 131وخمتلف الفرق الربملانية واليت بلغ Hددها 

وقد انص°ت هذه التعديالت حول مجموHة من املواضيع، اس=ت�ٔ,رت املادة 
املتعلقة »ملدونة العامة iلرضائب »حلظ الوافر مهنا، ومن مجÃ ما ªريم  7

  :ذ©ورةٕاليه التعديالت امل
  اعoد الترضيب التدرجيي iلرشاكت الر�ضية؛ -
  ختفFف الضغط اجلبايئ Hىل خمتلف ف!ات أ"جراء؛ -
  ٕاVداث رضيبة تضام¨ية �سامه فهيا أ"شâاص من ,رواهتم الشخصية؛ -
Hىل معليات اس=ترياد العجول املعدة  10%متديد تطبيق سعر  -

  ؛2012دج¨رب  i31ل�سمني ٕاىل  اية 
مداخFل صندوق دمع الoسك pجoعي من lالل توس=يع  الرفع من -

  قاHدة املسامهني؛
م¨ح اجلهات إالماكنيات املالية وال°رشية الالزمة وذ¥ من Z�ٔل  -

  pنتقال ٕاىل اجلهوية املتقدمة؛
  .دمع صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية -

ا�صصني و  2012ماي  4و 2وlالل اجoعي اiلجنة املنعقد�ن يويم 
، حFث i2012لبت يف التعديالت والتصويت Hىل مرشوع القانون املايل 

تعديالت، ووافقت اiلجنة  11بلغ Hدد التعديالت املق�و£ واملوافق Hلهيا 
Hىل مواد مرشوع القانون املايل ؤ�بوابه ؤ�جزائه وفق Zدول التصويت 

اAس=تور، كام  من 77مرة »لفصل  16املرفق هبذا التقر�ر، ودفعت احلكومة 
من املرشوع من طرف فريق  35و 34و 31ٔ�ثريت Hدم دس=تورية املواد 

  .أ"صا£ واملعارصة
 22.12ويف اخلتام، صادقت اiلجنة Hىل مرشوع قانون املالية رمق 

  :معدال »لن�F¬ة التالية i2012لس=نة املالية 
  ؛17= املوافقون 

  ؛7= املعارضون 
  .4= املمتنعون 

  .وشكرا

        ::::ئ5سئ5سئ5سئ5سر ر ر ر الالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
ٔ�عطي اللكمة iلس=يد املس�شار احملرتم . شكرا iلس=يد املس�شار احملرتم

  .عبد احلكمي ب�شامش، رئ5س فريق أ"صا£ واملعارصة

  : املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  .شكرا الس=يد الرئ5س احملرتم

  .{سم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد�ن الوز�ر�ن،

  الس=يدة املس�شارة احملرتمة،
  ملس�شار�ن احملرتمني،السادة ا

Ä�ٔرشف ب�ٔن ٔ�تقدم ٔ�ماممك »مس فريق أ"صا£ واملعارصة لنقدم مسامهتنا 
  .2012يف م¨اقشة مرشوع القانون املايل �رمس س=نة 

ويف مس=هتل هذه املداH�ٔ ،Ãlرتف لمك ب�ٔنين Z�ٔد صعوبة ©برية يف Hدم 
ناه إالفصاح عن اµزHاج¨ا يف الفريق بل وعن خFبة ٔ�ملنا ٕازاء ما الحظ 

من نقص ٔ�و ضعف يف  - Hىل مس=توى جملس املس�شار�ن  –ونالحظه 
  .Zاذبية م¨اقشة القانون املايل لهذه الس=نة

ا ©يف ٔ�ن هذه املناقشة مل تعد لها ت/ اجلاذبية اليت اكنت ¨Z�ٔل لقد Hاي� 
لها يف السابق مبا يه حمطة س=ياس=ية »م¯ياز ملناقشة وتقFمي الس=ياسات 

ا ٔ�نظار الرٔ�ي العام الوطين وÄس�¨فر لها ٕاماك½ت حمطة Äشد ٕاØهي العمومFة،
وطاقات الربملان بذ¥ القدر من اجلدية واملسؤولية اليت Hايناها يف س=نوات 

  .lلت
والس°ب يف ذ¥ ال يعود ٕاىل الهندسة اAس=تورية اليت ٔ�قرها اAس=تور 

قالنية، اجلديد واليت مبق¯ضاها ٔ�عيد تعريف منط ثنائي�¨ا الربملانية »جتاه ٔ�كرث ع
ولكن يعود، يف املقام أ"ول، ٕاىل إالرادة اليت اصطدم¨ا هبا يف حمطات 
خمتلفة ويف س=ياقات خمتلفة من م¨اقشة القانون املايل اليت دارت يف خمتلف 
ٔ�روقة اiل¬ان ا�تصة lالل الشهر املنرصم، ٕارادة تقزمي دور جملس 

ا احلكومة املس�شار�ن وٕاضعاف ماكنته اAس=تورية، ٕارادة انترصت فهي
ملنطق يقوم Hىل التعامل مع جملس املس�شار�ن بنوع من اAونية، ٕان مل ٔ�قل 

ولست هنا حباZة ٕاىل تذكريمك، ٔ�هيا . بنوع من pس=تخفاف  ري املربر
السادة املس�شار�ن، ٔ�نمت ا��ن واظبمت حبضور Zلسات املناقشات اليت 

ومن سلو©يات دارت يف اiل¬ان مبا عش=متوه وعش=ناه مبرارة من مظاهر 
ٕان هذا احلضور . بعنوان واVد ٔ�ن هذا اCلس بنظر احلكومة هو يشء زائد

  .الباهت وهذه الكرايس اخلاوية Hىل عروشها "ٔكرب دليل Hىل ذ¥
ما زاد و�زيد يف ضعف Zاذبية هذه املناقشة ٔ�ننا نناقش مرشوHا  ،لكن

لقد . راكن يفرتض ٔ�ن ªكون احلكومة قد قدم¯ه ٔ�مام الربملان م¨ذ ٔ�شه
 . ٔ�شهر يف تقدمي املرشوع ٔ�مام الربملان 4ت�ٔخرت احلكومة ما �زيد عن 

وقد كنا نعتقد ٔ�ن هذا الت�lٔري ينطوي »لت�ٔ©يد Hىل lري ٔ�©يد وHىل فائدة 
  . ٔ�©يدة لبالد½
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كنا نعتقد ٔ�ن احلكومة م¨ك�ة Hىل صيا ة رؤية س=ياس=ية  ري مس=بوقة 
 .لت�ٔطري الس=ياسات pق¯صادية وpجoعية

كنا نعتقد ٔ�ن احلكومة م¨ك�ة Hىل إالHداد ٕالجراءات ؤ�جوبة نوعية  ري 
مس=بوقة ل7ٔس=ئÃ املرتبطة »نتظارات وتطلعات الشعب املغريب مبختلف 

  .رشاحئه وف!اته
كنا نعتقد ٔ�ن احلكومة م¨ك�ة Hىل بلورة ٔ�جوبة نوعية Zديدة  ري 

¯صاد الوطين مس=بوقة ل7ٔس=ئÃ املرتبطة مبتطلبات تث°Fت قوة وم¨اHة pق 
 . وهو ا�ي يواZه م¨افسة رشسة يف ب5!ة ٕاقلميية ودولية »لغة التعقFد

و�¥، كنا نلمتس ورمبا اكن الرٔ�ي العام الوطين ٔ�يضا يلمتس لهذه 
  .احلكومة العذر، وقلنا ال ب�ٔس يف هذا الت�lٔري

ولمك اكنت دهش�¨ا ©برية وخFبة ٔ�ملنا ©برية، ٔ"ننا مل نعرث، حنن ا��ن 
مرشوع القانون املايل والو¿ئق املرتبطة به دراسة م¯�ٔنية وم¯عمقة، مل  درس=نا

نعرث يف هذا املرشوع عن ٕاجراءات نوعية Zديدة، Äس=تجيب حلاجFات 
  . pق¯صاد الوطين وتطلعات الشعب املغريب

مل نعرث Hىل رؤية س=ياس=ية Zديدة تعيد تعريف وªكFيف الس=ياسات 
واليت طاملا انتقدها احلزب ا�ي يقود pق¯صادية وpجoعية املتبعة، 

  . احلكومة
مل نعرث Hىل ما يفFد ب�ٔن احلكومة Hازمة Hىل ٕاVداث القطائع الرضورية 
مع أ"مناط وال;ذج املتبعة حىت ا"ٓن يف تدبري الش�ٔن العام، ت/ أ"مناط 
اليت ٔ�قام احلزب ا�ي يقود احلكومة اليوم اAنيا ومل يقعدها يف انتقادها ويف 

  .Äسفهيها بقوة ال هوادة فهيا يوم اكن يف املعارضة
وZد½ ٔ�نفس=نا ٔ�مام مرشوع قانون مالية �س=ت�سخ ويعيد ٕانتاج اØمنوذج 

  . ال>س=ييك واملقار»ت التقليدية اليت اكنت ªهنجها احلكومات السابقة
وZد½ ٔ�نفس=نا ٔ�مام مرشوع قانون مالية ال حيمل ٔ�ي مؤرش يوÛ ٔ�ننا 

 2011قراطي اجلديد ا�ي شلك دس=تور فاحت يوليوز دlلنا العهد اAمي
نونرب النتâا»ت جملس النواب ٕاVدى لبناته  25مدl< الرئ5يس وحمطة 

  . أ"ساس=ية
وZد½ ٔ�نفس=نا كذ¥ ٔ�مام مرشوع قانون Öشك يف ٔ�نه قادر Hىل تطو�ر 

  . بالد½ وت�ٔهيلها ملوا�ة تداعيات أ"زمة العاملية اليت مست اجلارة أ"وروبية
وZد½ ٔ�نفس=نا ٔ�مام مرشوع يف¯قد ٕاىل اجلرٔ�ة يف التصدي جلذور أ"زمة 
وجلذور إالشاكالت pق¯صادية واملالية وجلذور املعضالت pجoعية اليت 
تواZه املغرب واليت �زيد من Vدهتا هذا السقف العايل النتظارات املغاربة، 

 ٔ"س=باب ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض - كام تعرفون -وهو السقف ا�ي ارتفع 
مرشوHة ومفهومة، ولكن ٔ�يضا ٔ"س=باب ٔ�خرى مرتبطة هبذه الوعود 
وأ"وهام اليت وزعهتا احلكومة وأ"حزاب املشلكة iلحكومة »لكáري من 

  .السâاء و»لقليل من املسؤولية
وZد½ ٔ�نفس=نا ٔ�مام مرشوع يؤكد اس=مترار ارتباك احلكومة وHدم قدرهتا 

  .ؤسسايت والس=يايس بذاكءHىل اس�àر التحول اAس=توري وامل

مل �كن هناك، ٔ�هيا السادة، ٔ�ي مربر واحلا£ هذه ليك تت�ٔخر احلكومة 
  .وهتدر لك هذا الوقت

ٕاننا من هذا املنرب حنمل احلكومة اكمل املسؤولية عن هذا الت�lٔري  ري 
املربر �لك ما نتج وقد ي�¯ج عنه من �ٓ¿ر وتداعيات سلبية Hىل pق¯صاد 

  .ضع pجoعيالوطين وHىل الو 
وحنن نعتقد Zازمني ٔ�ن احلكومة س=ت¬د صعوبة ©برية يف ٕاق¨اع املغاربة 
ٕ»هدارها للك هذا الوقت، ل5س فقط ٔ"هنا هبذا الت�lٔري lلقت Vا£ من 
pنتظار وزجت »مجليع يف قاHة من pنتظار والرتقب، ل5س فقط ٔ"هنا 

اليت اعتادت ٔ�ن  هبذا الت�ٔخر جعلت العرشات من املقاوالت ومن الرشاكت
Äش=تغل يف ٕاطار الصفقات العمومFة تع5ش Hىل وقع ش=بح إالفالس ٔ�و 
أ"زمة �لك ما قد �س=ت��ع ذ¥ من �ٓ¿ر وخمية Hىل املئات وا"ٓالف  من 
عامل ومس=تâديم هذه املقاوالت والرشاكت، ولكن ٔ�يضا ؤ�ساسا ٔ"ن 

ٔ�كرث من احلكومة هبذا الت�ٔخر  ري املربر ٔ�ضاعت Hىل pق¯صاد الوطين 
نصف Hام وجعلت الب� �رم¯ه يع5ش س=نة مالية بيضاء �لك ما يف هذا 

  .البياض من سواد
 ÃVمفصلية يف �رخيها املعارص، مر ÃVحيدث ذ¥ وبالد½ تع5ش مر
يؤطرها دس=تور Zديد، مرÃV تنف¯ح مبا س=بق ورافق وتال ٕاقرار اAس=تور 

H تنف¯ح ÃVة جممتعية، مرFابل اجلديد من حراك ودينامVىل ٔ�فق شاسع و
ٕ»ماك½ت التطور، ولكن من دون pس=هتانة مبا تنطوي Hليه من عوامل 

خصوصا عندما تقرتن التداعيات والت�ٔثريات  -ال قدر هللا  -pنتاكسة 
السلبية الناش=ئة عن احمليطني املعقد�ن، إالقلميي واAويل، اليت ال مفر يف 

ة عن قرية ©و©بية صغرية، Hامل معومل ٔ�حضى ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض عبار 
عندما تقرتن هذه الت�ٔثريات حبكومة ال Äش=تغل مبنطق اAو£ ولكن مبنطق 

  .املزايدات احلزبية اخلاوية
  الس=يد الرئ5س،

  الس=يد�ن الوز�ر�ن،
  زماليئ الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

µريد يف فريق أ"صا£ واملعارصة، ومن م¨طلق جتديد ٕابداء حسن ني�¨ا 
ق جتديد حزبنا ٕالبداء حسن ن5¯ه، ٔ�ن نوZه من هذا املنرب من ومن م¨طل

lالل الس=يد�ن الوز�ر�ن نداءا صادقا iلس=يد رئ5س احلكومة، ٕاننا نطالبه 
ب�ٔن ين��ه ٕاىل الرضورة pس=تع¬الية القصوى ملراجعة مهنجية احلكومة يف 
العمل وٕاىل رضورة pلزتام ب�ٔقىص درZات املسؤولية واجلدية من Z�ٔل 

راك هذا الت�ٔخر احلاصل يف م�ارشة أ"وراش إالسرتاتيجية الوطنية اس=تد
الكربى يف اCاالت املؤسساتية والس=ياس=ية وpق¯صادية وpجoعية وذ¥ 

  .ق�ل فوات أ"وان، ٔ"ن الزمن مل يعد �رمح الكساىل واملتâاذلني
م¨اس=بة هذا النداء ٔ�و جتديد النداء ل5س ما وقف¨ا Hليه وHايناه من 

ر ومن ضعف يف خمتلف اجلوانب واملفاصل ويف خمتلف اجلوانب قصو 
املرتبطة »لرؤية املؤطرة ملرشوع القانون املايل ويف إالجراءات املعلنة Hليه، 
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ل5س هذه يه املناس=بة، ولكن املناس=بة ٔ�عظم ؤ�كرب، املناس=بة يه هذا 
Äسجي< اخلوف والقلق اCمتعي العام ا�ي ٔ�صبح حيس به امجليع ن�F¬ة ما مت 

م¨ذ ÄشكFل احلكومة من مؤرشات ومعطيات ومسلكFات ال تبعث Hىل 
pرتياح يف خمتلف وا�ات معل احلكومة، هذا العمل امل�سم بضعف 
Öpس¬ام وتضارب املواقف بني مكو½هتا ٕازاء قضا� Hديدة تعرفوهنا وال 

دوار داعي iلتذكري هبا، بطء أ"داء وªراE وتريته و»لغموض وازدواجFة ا"ٔ 
بعض ٔ�عضاء احلكومة ٕاىل Vد إالدمان »لرتوجي إالHاليم و»Öشغال 

 واس=مترار بعضهم ا"ٓخر »لت°شري خبطاب النوا� والترب�راتوpس=هتاليك 
وٕ»Hادة ٕانتاج سلوك عفا Hليه الزمن، سلوك ٕالقاء املسؤولية Hىل الغري 

كومة وادHاء وجود ٔ�طراف هالمFة تعا©س ٕارادة إالصالح دون ام¯الك احل
جلرٔ�ة الكشف عن هو�هتا، بل وأ"خطر من ذ¥ اس=مترار احلكومة ٔ�و بعض 
مكو½هتا أ"ساس=ية يف ٕاشاHة اخللط بني حتمل املسؤولية من موقع احلكومة 
وبني اس=مترار ممارسة دور املعارضة، مما يعطي pنطباع وHٔن هذه احلكومة 

  . لوك  ري مق�ول، وهذا سVالوة السلطة ورشف املعارضةªريد امجلع بني 
ال، بل وأ"خطر من لك ذ¥ ابتعاد احلكومة التدرجيي عن روح 
اAس=تور وعن قواHد املقاربة ال�شار©ية يف تعارض مع ٕارادة املغاربة ومع 
الرب½مج احلكويم نفسه، »ٕالضافة ٕاىل اس=مترار تلكؤ احلكومة يف إالHالن 

نني التنظميية والعادية عن ٔ�ج¨دة واحضة {ش�ٔن ا�طط املرتبط برتسانة القوا
املرتبطة ٕ»عامل وتزنيل اAس=تور، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن Öس�س=يغ ٔ�ن احلكومة مل 
تبادر ٕاىل اليوم »ٕالHالن عن �ر½مج معل لف¯ح ٔ�وراش التزنيل اAميقراطي 
�iس=تور، رمغ ©ونه حيتل ماكنة أ"س=بقFة Aى املغاربة »خ¯الف مشارهبم 

iلت¬اوب مع انتظاراهتم يف احلرية ومكو½هتم، و�شلك مف¯اVا Vاسام 
وpس=تقرار والع5ش الكرمي، ويف حتقFق طموJم املشرتك املتطلع ٕاىل 

  . مغرب ٔ�كرث دميقراطية وHدا£ اجoعية ؤ�كرث رlاء وتقدما
ٕاننا نعتقد، يف فريق أ"صا£ واملعارصة، ٔ�ن حكومة أ"س=تاذ عبد إال¹ 

د ٕاماك½ت وصالحFات  ري بنكريان، ويه اليت خول لها اAس=تور اجلدي
مس=بوقة، مدعوة اليوم، ق�ل فوات أ"وان، ٕاىل مراجعة مهنجية معلها بل 

  .وٕاىل مراجعة الكáري من اجلوانب املرتبطة �منط تدبريها iلش�ٔن العام
ٕان ق�لت  –ويف اعتقاد½، فٕان ٔ�ول ما جيب ٔ�ن تطا¹ هذه املراجعة 

ٕان أ"ولوية .  ٔ�س=بقFاهتاهو ٕاHادة النظر يف سمل - احلكومة النصيäة طبعا
القصوى اليوم ٔ�هيا السادة، يه iلش�ٔن العمويم ول5س احلزيب، ٕان أ"ولوية 
يه iلش�ٔن امليداين ول5س iلش�ٔن إالHاليم ٔ�و اHAايئ، ٕان أ"ولوية �لكمة 
واVدة يه iلعمل ول5س iل>م، يه iلعمل ول5س iل>م، وحىت لو اكن 

لكم احلكومة مفطلوب ٔ�ن تعمل ٔ�كرث من الرضوري ٔ�ن تقدم احلكومة ؤ�ن تت
  .ؤ�ن تتلكم ٔ�قل

Hىل حكومة الس=يد عبد إال¹ بنكريان ٔ�ن ªكف عن الشعور »لزهو 
الزائد، حصيح ٔ�ن صناديق pقرتاع قد بؤ�ته ماكنة الصدارة، وهو ما صفق 
¹ مجيع املغاربة، ولكن Hليه ٔ�ن يدرك ٔ�ن أ"وراش واAينامFات إالصالحFة 

ارادة م/ مقدام، : د½ بفضل Zدلية التقاء ٕارادتني صلبتنياليت حققهتا بال
حكمي وجشاع وٕارادة شعب صبور، م¯¬اوب وطموح، يه ٔ�وراش 

لبنات مرÃV ودينامFات ت�Fح اليوم ٕاماكنية تدشني انعطافة Zذرية يف ٕارساء 
ٕاعطاء نفس  ري مس=بوق : م¯قدمة من �رخي املغرب، قواNا »ٔ"ساس

قراطي لبالد½، والتقاء إالرادة امجلاعية �تلف iلمسار الس=يايس واAمي
مكو½ت أ"مة من Z�ٔل حتديث هيالك اAو£ والهيئات الس=ياس=ية واملدنية 
iلمجمتع، ٕاىل Zانب pق¯ناع املتقامس »لرضورة امللäة Øهنج حاكمة Äشار©ية 

فعا£ يف تدبري الس=ياسات العمومFة، والس=� مهنا ت/ اليت يتوقف جناJا 
 بلورة تعاقدات يف مFاد�ن Nمة من ق�يل إالHالم واالتصال، قضا� Hىل

املدرسة وجممتع املعرفة، القضاء والعدا£ pجoعية، ملف ال�شغيل، الورش 
  .الرائد iلجهوية املتقدمة و ريها

وبطبيعة احلال فٕان هذه املقومات وأ"وراش ال تق�ل بطبيعهتا ٔ�ن ªكون 
و Hىل ٔ�ي طرف من أ"طراف، من م¨طلق حكرا Hىل ٔ�ية حكومة اكنت �ٔ 

  .ٔ�هنا م/ م¯قامس لاكفة املغاربة، وتندرج يف صلب اهNoم و5Hشهم املشرتك
وي��غي الت�ٔ©يد يف هذا الس=ياق Hىل ٔ�ننا مرة ٔ�خرى ٔ�مام واقع مافO يؤكد 
ٔ�ن التعاطي من ق�ل احلكومة مع ظرفFاته العنيدة مل �رق بعد ٕاىل مس=توى 

  . املالءمة والن¬اHةاملرونة والتوقع و 
حصيح ٔ�ن بالد½ تعاين اليوم من �ٓ¿ر اجلفاف ٔ�و قÃ ال�ساقطات املطرية 
ومن ªراجع بعض مواردها pعتيادية، كام ٔ�هنا تواZه مطالب وانتظارات ال 
تتوقف عن الزتايد يوما بعد يوم، وحصيح كذ¥ ٔ�ن بالد½ س=تؤدي Hىل 

أ"زمة املالية العاملية شP¨ا ٔ�م  غرار ٔ� لب ب�ان املعمور فاتورة انعاكسات
  .ٔ�ب5¨ا

 ري ٔ�ن املعاجلة التجري°Fة وpس�سالم لٕال©راهات وجتنب التصدي 
iلصعو»ت واملشالك وpكرتاث »خلرZات إالHالمFة وإالكثار من ال>م مبا 
ال يوازيه معل يف نفس املس=توى من اجلدية، مل ولن ªكون ٔ�بدا طرقا ½جعة 

وpجoعي، ذ¥ ٔ�ن التعامل مع أ"زمة ي��غي ٔ�ن يمت iلتدبري pق¯صادي 
ٔ�وال وق�ل لك يشء مبقاربة اس��اقFة مل نعرث Hلهيا يف مرشوع قانون املالية، 
�شلك ال�سلح »ليقظة س=ندها أ"سايس، مع موا©بة هذا التدبري ونتاجئه 

�ة »لت��ع املس=متر والتقومي املنتظم و»خلطاب الصادق وبلغة احلقFقة يف موا
  .ٔ�س=ئÃ وانتظارات الربملان ويف موا�ة ٔ�س=ئÃ وانتظارات الشعب �لك ف!اته

ومن م¨طلق ٔ�ن Zل pنتظارات واملطالب pجoعية تعد مرشوHة 
»لت�ٔ©يد ويف مقدمهتا احلق يف الولوج بفرص م¯اكف!ة iلâدمات أ"ساس=ية 

oعية، مع من ق�يل التعلمي واملعرفة، السكن والصäة، الشغل وامحلاية pج
التصدي للك ٔ�شاكل اخلصاص املادي واملعنوي، فٕان التعاطي مع ت/ 
املطالب �س=تدعي مقاربة Äشار©ية م�نية Hىل جعل املعنيني هبا رشاكء يف 
الوعي ب�ٔس=باهبا واس=تحضار ٕا©راهات الواقع املرتبطة هبا، واعتبار املعنيني 

نصات ٕاىل ªرجFح فاHلني يف تغيريها، بدل دفعهم بفعل اØهتم5ش ومع االٕ 
  .التنديد وpح¯¬اج عوض احلوار وتبادل إالق¨اع وpق¯ناع
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ومرة ٔ�خرى Öشدد Hىل ٔ�ن ٔ�وضاع بالد½ pق¯صادية وpجoعية 
ل5ست Hىل ما �رام، وال يه يف مس=توى pنتظارات، وقد ªزداد اس=تفäاال 

العام  وتفامقا وضغطا ٕاذا ما مت إالرصار من ق�ل املسؤولني عن تدبري الش�ٔن
اليوم Hىل pس=مترار يف التعاطي معها مبهنجية ٔ�ثب�ت حمدود�هتا بل وعقمها 

ولست هنا حباZة ٕاىل الوقوف Hىل خمتلف مظاهر . يف الكáري من احلاالت
  .عقم وحمدودية هذه املهنجية

Vا£ تعاطي احلكومة مع ملف محÃ الشواهد العليا املعطلني له(ي ٕان 
لقد جسلنا �لك اس=تغراب ما Vدث . ه املهنجيةVا£ اكفFة ودا£ عن عقم هذ

يف تعاطي احلكومة مع ملف املعطلني، وتتذ©رون، ٔ�هيا إالخوة ٔ��هتا 
أ"خوات، ٔ�ننا عندما ٔ�قدمت حكومة الس=يد عباس الفايس Hىل التوقFع مع 
محÃ الشهادات املعطلني ومع مجموHاهتم Hىل احملرض املشهور، والزتمت 

، قلنا وقهتا وبصوت Hال Vذاري ٕان هذا احلكومة »لتوظيف املبارش
السلوك  ري املق�ول، ٔ"نه اكن من الواحض مبا ٔ�نه ªزامن موHد قرب ٕاجراء 
pنتâا»ت الربملانية، قلنا Vذاري ٕان احلكومة تف¯ح »ب �من Hىل املغرب، 
ٕان احلكومة تف¯ح »ب �من Hىل املغرب، وها يه احلكومة تعود اليوم ف� 

يك ت�¨صل وت�¨كر لاللزتام ا�ي قطعه الس=يد عباس الفايس نقرٔ� وÖسمع ل
  . يف احلكومة السابقة

حنن لس=نا جنادل هنا اجلوانب القانونية، قد ªكون احلكومة حمقة يف 
ذ¥، ولكن Hلهيا ٔ�ن تف¯ح احلوار ؤ�ن Äسعى ٕاىل ٕاق¨اع ش=بابنا، ٔ"ن هلم 

عبة والعصيبة، »لت�ٔ©يد من الوعي ما يؤهلهم الس�Fعاب وفهم الظرفFات الص 
ٕاهنم Zاهزون ف� نعتقد الس�Fعاب احلقFقة املمتثÃ يف ٔ�ن الوظيفة العمومFة ال 
ميكن ٔ�ن Äس=توعب لك اجليوش العرمرم من املوظفني ومن خرجيي 
اجلامعات، ولكن Hلينا ٔ�ن ننصت هلم ال ٔ�ن Öسد »ب احلوار يف و�هم، 

  .Hلينا ٔ�ن نق¨عهم ال ٔ�ن Öسد احلوار يف و�هم
لقد ف¯حت حكومة  ،طر يشء، ٔ�هيا السادة، هو ٔ�ن تق¯ل أ"ملٕان ٔ�خ

الس=يد عباس الفايس أ"مل يف وZه هؤالء الش=باب، بل وأ"كرث من ذ¥ 
حسب املعلومات اiيل  - 67ٔ�و  64هناك مجموHة مهنم لعلها تتكون من 

اكن قد قررت احلكومة توظيفهم وصدرت قرارات تعي5هنم يف  - عندي
خمتلف القطاHات احلكومFة، وبعد قرابة س=نة Zات خمتلف إالدارات ويف 

هلم قرارات العزل من الوظيفة حب¬ة ٔ�ن هناك خط�ٔ ما Vدث، هل µريد ب�ٔي 
حق وب�ٔي م¨طق نق�ل ٔ�ن يدفع هؤالء الش=باب، ومهنم من ªزوج ومهنم من 
ارتفع سقف طموVه ومهنم من قطع Hىل نفسه الزتامات، واليوم زجت هبم 

ذا السلوك ميكن ٔ�ن نق¨ع ش=بابنا ب�ٔن هناك تغيريا احلكومة يف الشارع، ٔ�هب
حقFقFا؟ µريد من احلكومة ٔ�ن توحض ©يف ميكن ٔ�ن تق�ل ب�ٔن ت�¨صل من 

  .pلزتام السابق
مرة ٔ�خرى حنن ال جنادل اجلوانب القانونية وما ٕاذا اكن القانون �سمح 
 »لتوظيف املبارش ٔ�و ال، حنن جنادل ونطرح سؤp جوهر� يتعلق مبفهوم

ٕان V�ٔد الرشاكء أ"ساس=يني يف . pلزتام يف بعده أ"lاليق والس=يايس

حكومة الس=يد عبد إال¹ بنكريان هو من الزتم مع هؤالء الش=باب، فكFف 
يق�ل الس=يد عبد إال¹ بنكريان ٔ�ن يوZد يف حكوم¯ه من ينكت »لوعود، 

، وٕان ٕان هذا سؤl�ٔ pالقFا �سائلنا مجيعا، ونعتقد ٔ�نه �سائل مضري أ"مة
اكنت هناك من مساء£ ومن حماس=بة فFنبغي ٔ�ن تبدٔ� من النفس، ي��غي ٔ�ن 
تبدٔ� من مساء£ وحماس=بة هؤالء ا�Yiن سولت نفسهم يك يعدوا ويك يلزتموا 
ويك يوقعوا Hىل حمرض توظيف خرجيي اجلامعات، وهايه اليوم بعد ٔ�ن 

  .اµهتت pنتâا»ت ت�¨كر �¥ pلزتام
  الس=يد الرئ5س،

  د�ن الوز�ر�ن،الس=ي
  الس=يدات والسادة املس�شار�ن،

ٕاذا اكن قانون املالية هو أ"داة أ"ساس=ية اليت يفرتض ٔ�ن ترتمج ٔ�هداف 
وفلسفة الس=ياسة pق¯صادية وpجoعية، وٕاذا اكنت م¨اقشة هذا 
املرشوع متكن من الوقوف Hىل مدى واقعية هذه أ"هداف وت/ الفلسفة، 

بدو، ما �زال مؤZال يف عهد هذه احلكومة اليت فٕان هذا املبتغى، ف� ي 
جعزت ٔ�و رفضت تقدمي املعطيات الرضورية iلربملان وiلفاHلني pق¯صاديني 

Fل التعرف بعمق عن ا"ٓليات العمومZ�ٔ ة وأ"هداف والس=ياس=يني من
  .املتوlاة من Äسâريها

ٕانين ٔ�ف¯ح قوسا ٔ"جسل اس=تغرابنا واندهاش=نا من رفض الس=يد�ن 
موافاتنا، وهذا حق لنا ول5س م¨ة من احلكومة، »لبيا½ت والو¿ئق الوز�ر�ن 

املرتبطة »لقانون املايل، ٔ"ننا حنن الربملان من يعطي الرتخFص iلحكومة، 
ولمك اكنت دهش�¨ا قوية حF; رفضت احلكومة موافاتنا »لو¿ئق اليت طلبنا 

  . واليت س�ٔعود ٕاØهيا بعد قليل
رٔ�ي العام ي�¯ظر قطيعة مع منط التدبري ويف الوقت ا�ي اكن فFه ال

السابق وفاء من ٔ�حزاب أ" لبية بوعودها يف امحلp Ãنتâابية ويف الرب½مج 
احلكويم، ها حنن مع قانون مايل �كرس اس=مترارية فهيا بعض pنتقاء رمبا 
لترب�ر هذا الت�ٔخر، وقد اكن من الطبيعي ٔ�ن ال نعرث يف هذا املرشوع عن 

FقFة {ش�ٔن أ"س=ئÃ الكربى »ملرتبطة »الق¯صاد الوطين و»لوضع أ"جوبة احلق 
  .pق¯صادي وpجoعي

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدٔ� ٕ»¿رة بعض اجلوانب املرتبطة »جلانب pق¯صادي 
واملايل، ٔ"ننا µرى لزامًا Hلينا ٔ�ن نذ©ر الس=يد�ن الوز�ر�ن ب�ٔننا يف فريق 

العامة يف ٕاطار اiلجنة ا�تصة  أ"صا£ واملعارصة تقدم¨ا ٕا»ن املناقشة
»لعديد من ال�ساؤالت واملالحظات وpنتقادات وpقرتاVات البناءة 

  .واقرتح¨ا Hددا من pقرتاVات Hىل ٔ�مل ٔ�ن تف¯ح مسا¥ iلتفكري
جسلنا �لك ٔ�سف ٔ�نه ف� Hدا Vاالت حمدودة موثقة تلقFنا فهيا  ،ولكن

¬ة قوية، مل توافو½ ب�ٔجوبة م�ارشة ٔ�جوبة مق¨عة وبعضها فهيا ٔ�جوبة مفعمة حب
وواحضة ٔ"س=ئلتنا ؤ�طروVاتنا اليت اكنت ٔ�كرث حتليلية، حبيث بقFت ٔ�جوبتمك 
وصفFة وتذكريية من lالل ªكرار أ"هداف املسطرة يف الرب½مج، وVافظمت 

  .Hىل نفس اiلغة املفعمة »ٔ"ماين واملساعي وال�سويف



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريل    دورةدورةدورةدورة    ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2012ماي  10( 1433جامدى ا"ٓخرة  18

اlالتنا وما تضمنته من ٔ�س=ئÃ كنا ن�¯ظر ٔ�ن تولوا العناية اخلاصة ملد
 46دقFقة واقرتاVات بناءة، ولك¨مك تفاديمت الرد Hىل Zلها، ٕاذ بلغت ٔ�س=ئلتنا 

مهنا، وطلبنامك مبد½ مبجموHة من  20سؤp واقرتاVا ومل جتيبوا ٕاال Hىل 
التقار�ر والو¿ئق اÖس¬اما مع روح اAس=تور اجلديد وما Äس=توج�ه هذه 

ة يف م�ادرات جريئة لضبط معلها وانف¯اJا Hىل اiلحظة من اخنراط احلكوم
املواطنني، ماذا اكن س=يلكفمك ٕاذا »درمت بتقدمي لك التقار�ر والو¿ئق اليت 

  ؟طلهبا السادة الربملانيون ت�ٔس5سا لشفافFة مشاريع قوانني املالية
بل اكنت دهش�¨ا ©برية عندما اطلعنا Hىل الوثيقة املقدمة من طرفمك، 

ارة عن وصف ملظاهر اق¯صادية ومالية و�ٓراء م¯فرقة بعضها واليت Zاءت عب
مت Öسâه من ٔ�جوبتمك iلس=نة الفارطة وبعضها ٔ�جوبة قدمت يف الغرفة أ"وىل 

  . وال صÃ لها »لنقاش ا�ي دار يف جملس املس�شار�ن
ٕاننا Öس¬ل ب�ٔسف ٕاlاللمك »لزتاممك أ"lاليق جتاه الربملان عندما مقمت 

 االتفاق Hليه داlل جلنة املالية {ش�ٔن اس=تP¨اف النقاش »اللتفاف Hىل ما مت
بعد pطالع Hىل جوا�مك الك¯ايب، وما مل Äرش ٕاليه، الس=يد مقرر اiلجنة 
احملرتم، هو توضيح أ"س=باب اليت دفعتنا ٕاىل Öpسäاب اح¯¬اZا، ٔ"ن 
احلكومة احلكومة الزتمت معنا مبواصÃ النقاش، الزتمت معنا ب�ٔن تقدم جوا» 

ك¯و»، وقد قدمت اجلواب املك¯وب، ولكن الزتمت ب�ٔن Äس=متع وب�ٔن م 
تناقش=نا ف� نعتربه قضا� جوهرية ورفضت ٕ»رصار، و�¥ مل ترتك لنا 

  .احلكومة من خFار �ٓخر  ري Öpسäاب
ٕاننا Öشفق Hىل الس=يد الوز�ر املنتدب ا�ي بدل جمهودا مضنيا iلرد 

، لكن � س=يدي اكن الهدف هو Hىل مداlلتنا من حFث إالHداد وإاللقاء
التفاHل إالجيايب، اكن الهدف هو ٔ�ن µرفع من مس=توى التفاHل والنقاش 
واحلوار املمثر بني السلطة ال�رشيعية وبني اجلهاز التنفFذي، ومل µكن ن�¯ظر 
م¨مك ٔ�ن ختلعوا رداء املسؤول احلكويم، ل5س املطلوب م¨مك ٔ�ن ªرتدوا 

املسؤولية ويف موقع احلكومة، ومع ذ¥ Zلباب املعارض، ٔ"µمك يف موقع 
  .فٕاننا نغفر لمك ت/ الز£

وامسحوا لنا من املنطلق ا�ي ٔ�طر ويؤطر املعارضة اليت µريدها ٔ�ن 
ªكون هادفة وم¨ت¬ة وبعيدة عن املنطق الشعبوي، امسحوا لنا ٔ�ن نعيد ٔ�ن 

يضا نطرح بعض القضا� اليت مل حتظ »هoم من Zانبمك ومل حتظ »الهoم �ٔ 
يف اجلواب املك¯وب ا�ي وافFمتو½ به، ونبدٔ� »لفرضيات اليت ت�ٔسس Hلهيا 

  مرشوع القانون املايل 
طارح مشلك،  4,2%ٕان مس=توى معدل اØمنو اiيل Vددتوه يف Öس=بة 

وµريد ٔ�ن نذ©رمك هبذا الصدد ٔ�ن هناك مشلك Hىل مس=توى أ"رقام، توقعات 
سامFة iلتخطيط وختتلف عن ختتلف عن توقعات املندوبية ال  بنك املغرب

  . توقعاªمك وعن وتوقعات مراكز ٔ�خرى اكملركز املغريب iلظرفFة
طبعا ٔ�½ هنا لن ٔ�عيد إالشاكل املتعلق بتعدد املصادر، ٕانتاج أ"رقام 
واملعطيات إالحصائية و»لتضارب املوجود بني هذه أ"رقام، ولك¨ين ٔ�ذ©رمك 

ٔ�عتقد  –احلكومة مبناس=بة  ب�ٔن Zال£ امل/ س=بق ¹ م¨ذ س=نوات ٔ�ن دHا

ٕاىل ٕاHداد ٕاطار قانوين لٕالحصاء ودHا ٕاىل ٕاHداد  - اليوم العاملي لٕالحصاء
ٕاطار قانوين لٕالحصاءات والبحوث واAراسات إالحصائية، ليك ªكون هذه 
إالحصائيات موVدة وليك ختدم هدف اØمت/ امجلاعي لنفس املعطيات 

ق iلحكومة السابقة ٔ�ن الزتمت به املوضوعية iلواقع الوطين، وهذا الزتام س=ب
  .ولكهنا مل حترتمه

وµريد ٔ�ن نتوقف معمك عند مدى واقعية معدل اØمنو ا�ي H�ٔلنمت Hليه 
كفرضية، لن�ساءل معمك، الس=يد�ن الوز�ر�ن، هل حقFقة pق¯صاد الوطين 
مؤهل لتحقFق هذه ال�س=بة يف ظل املعطيات اليت رشح¨اها يف اiلجنة 

pق¯صاد الوطين »لتقلبات املناخFة وبضعف إالنتاجFة واملتعلقة »رتباط 
وضعف الصادرات والتنافس=ية الصناعية والفالحFة، وكذ¥ يف ظل العجز 
املزمن iلمزيان الت¬اري وضعف احلاكمة، فضال عن تداعيات أ"زمة 

  .pق¯صادية واملالية
طبعا عندما نتäدث عن مدى واقعية معدل اØمنو املتوقع يف ظل هذه 

ملعطيات، فٕان طموح¨ا هبذا الش�ٔن هو ٔ�كرب من ذ¥ Hىل اعتبار ٔ�ن ما ا
هو م¯عارف Hليه اق¯صاد�، ©ون pس=ت¬ابة حلاجFات الشغل، pس=ت¬ابة 
iلتäد�ت pجoعية وpق¯صادية وكذا VاجFات املزيانية تفرتض معدل منو 

Fمتوه يف كام ٔ�قر بذ¥ البنك اAويل يف التقر�ر الشهري ا�ي ٔ�خف  %6يفوق 

  .احلكومة السابقة عن الشعب املغريب
، %2ٔ�ما الفرضية املتعلقة مبس=توى Öس=بة التضخم يف Vدود 

ف�اس=تحضار ا�اطر اليت حتيط ٕ»شاكلية متويل pق¯صاد الوطين، يت°ني ٔ�ن 
Öس=بة التضخم اليت تتوقعون قد يمت جتاوزها، كام ٔ�ن بوادر pنتعاش ا�ي 

وا�ي ªرتب عنه  2011¨ذ الشطر الثاين من س=نة يعرفه pق¯صاد العاملي م 
دوالر ) وقد �رتفع( 125و  120ارتفاع سعر البرتول، ا�ي يرتاوح مابني 

iلربمFل، موازاة مع ارتفاع أ"سعار ا�ي تعرفه تقريبا Zل املواد أ"ولية 
اكحلديد واخلشب والفحم ٕاىل  ري ذ¥، تدفعنا الس=ت�¯اج بوادر ٔ�زمة مواد 

ة Hىل غرار ت/ اليت س=بقت أ"زمة املالية العاملية، واليت قد ٔ�ولية Zديد
تؤدي ٕاىل التضخم املس=تورد »ل�س=بة iلمغرب ا�ي يعين احoالت جتاوز 

  .املتوقعة Ö2%س=بة 
دوالر iلربمFل، فقد  100يف Vدود     مس=توى سعر البرتول    ٔ�ما Hىل

. الفعليةٔ�»نت التجربة ٔ�ن توقعات سعر البرتول ال متت بصÃ »ٔ"سعار 
وتفاد� لهذا املشلك، اقرتح¨ا Hىل احلكومة السابقة واقرتح¨ا Hليمك كذ¥ 
اعoد �ٓليات معلية من Z�ٔل جتن5ب خزينة اAو£ مصاريف »هظة ٕاضافFة 
ترتتب عن حتملها iلفرق بني التوقعات وأ"سعار الفعلية من ق�يل الت�ٔمني 

  .عن خماطر ارتفاع ٔ�سعار البرتول
غربنا كذ¥ µ�ٔمك مل تقدموا جوا» عن pقرتاح ا�ي فقد اس=ت ،و�¥

تقدم¨ا به، عندما ٔ�رش½ ٕاىل ٔ�ن هناك ٔ�بناك بلندن ٔ�عربت عن رغبهتا يف 
ت�ٔمني املغرب ضد خماطر ارتفاع ٔ�سعار البرتول فوق املس=تو�ت املتوقعة 

، وكنا ن�¯ظر م¨مك ٔ�ن تب5¨وا Hىل )Barclays(و) Natixis(ومهنا بنك 
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  .هذا pقرتاح، ميكن µكونو  الطني ولكن ابغينا اجلواب د�لمكأ"قل هتافت 
ٔ�ما »ل�س=بة iلتوقعات املتعلقة مبس=توى جعز املزيانية واiيل Vددتوه يف 

مليار درمه، لكن  42,5هاذ ال�س=بة تعين ٔ�ن العجز »لقمية هو . V5%دود 
بلورة عند ا�Vسابنا لهذا العجز بناء Hىل الطريقة التäليلية اليت متكن من 

بيان نفقات وªاكليف اخلزينة انطالقا من معطيات مرشوع قانون املالية، 
وZد½ ٔ�ن هذا العجز فاق هذا املبلغ، نظرا ٔ"µمك تعودمت ٔ�ن تضيفوا ٔ�ربعة 

 2009ومليار�ن  2011ماليري يف مشاريع قوانني املالية، خصوصا لس=نة 
 ت�ٔتوا ٔ�مام ، �رمس رصيد احلسا»ت اخلصوصية iلخزينة، لك ذ¥ يك2010و

  . الربملان بعجز مزيانية تعتربونه مق�وال من الناحFة الس=ياس=ية
طبعا لن ٔ�عيد هنا احلديث عن التناقض ا�ي وقف¨ا Hليه من lالل 
حتليل الو¿ئق، وخصوصا التناقض ا�ي يتواZد ما بني Äساوي مداخFل 

 من مرشوع قانون املالية .IIIومصاريف احلسا»ت اخلصوصية يف Zدول �ٔ 
 من %5، والطريقة التäليلية ال�Vساب العجز يف Vدود 2012لس=نة 

ماليري درمه ذات الطبيعة الصورية  4الناجت اAاlيل اخلام ودون ا�Vساب 
، س=نحصل ٔ�هيا السادة Hىل جعز مزيانية 2012مبوجب مرشوع قانون مالية 

  .من الناجت اAاlيل اخلام %5,5مليار درمه ٔ�ي ما يعادل  46,5بقمية 
ىل Zانب هشاشة الفرضيات اليت بن5مت Hلهيا مرشوع قانون املالية، وإ 

فٕان مقارب�¨ا النقدية لهذا املرشوع من زاوية واقع pق¯صاد احلقFقي ال 
Äشجعنا Hىل ر©وب µزHة التفاؤل اليت ت°رشون هبا، بل وجتعلنا Öشك يف 

ل5س ٔ"نه عند½ قدرªمك Hىل الوفاء »اللزتامات اليت H�ٔلنمت Hلهيا ٔ�مام املغاربة، 
مشلك مع النوا� د�لمك، ما عند½ش مشلك مع النوا� د�لمك الطيبة، ولكن 
عند½ مشلك كذ¥ يف املقام أ"ول مع إال©راهات الب�Fوية ومع جوانب 

  .القصور املرتبطة �منط تدبري الس=ياسات العمومFة
وس=نäاول ٔ�ن نربهن Hىل ذ¥ من lالل ٕا¿رة مجموHة من القضا� 

ساؤالت، ٔ�بدٔ�ها »لسؤال اجلوهري ا�ي غي°متوه ؤ�رصرمت Hىل تغي�5ه وال� 
يف املناقشة، السؤال املتعلق �منوذج التمنية ا�ي تقدمونه iلمغاربة، ولست 
حباZة ٔ"ذ©رمك، الس=يد�ن الوز�ر�ن، »لهجامت وpنتقادات الوجهية اليت 

ية ا�ي اعمتدته كنمت، عندما كنمت يف موقع املعارضة، تو�وهنا Øمنوذج التمن 
  .احلكومة السابقة

لقد ٔ�تعبمتو½ حقFقة، رجعنا ٕاىل الرصيد الو¿ئقي لفريقمك الربملاين ودرس=نا 
وحفصنا ووZد½مك و�مت نقد قايس فFه الكáري من اجلوانب املوضوعية، حتت 

هو منوذج،  –السابقة  –عنوان هذا اØمنوذج التمنوي ا�ي تعمتده احلكومة 
فت ٔ�و »لقارص ٔ�حFا½ ٔ�و »Øمنوذج املت¬اوز ٔ�و اØمنوذج  ري تصفونه »ملهتا

قادر Hىل ٔ�ن حيل إالشاكالت احلقFقFة املرتبطة جبذور أ"زمة pق¯صادية ال
وpجoعية اليت توا�ه هبا، والن�F¬ة µ�ٔمك تنكرمت للك هذا الرصيد وتب�Fمت 

نطوي Hليه نفس هذا اØمنوذج ا�ي µريد ٔ�ن نثري ان��اهمك من Zديد ملا ي 
هذا اØمنوذج من قصور وملا �شلكه من خماطر »ل�س=بة لالق¯صاد الوطين يف 

  .هذه الظرفFة إالقلميية واAولية املعقدة

ؤ�كتفي »لرتكزي »ٔ"ساس Hىل Hدم جناHة الرتكزي Hىل الطلب اAاlيل 
لقد ٔ�¿ر حزب أ"صا£ واملعارصة {شلك . يف اسرتاتيجية اØمنو pق¯صادي

p منوذج التمنوي ا�ي اعمتدته احلكومات السابقة م¯واصلØن��اه ٕالفالس ا
وتعيد احلكومة احلالية ٕانتاZه وهو اØمنوذج املرªكز Hىل الطلب اAاlيل بدل 

  .ارªاكزه Hىل العرض وا�ي حتدثنا عنه ٕ»سهاب يف اiلجنة ا�تصة
فاملالحظ يف هذا الش�ٔن ٔ�ن اØمنو pق¯صادي املرªكز Hىل دمع الطلب 
اAاlيل بفضل حتويالت العامل املغاربة املقميني يف اخلارج ومداخFل 

ٔ�»ن الس=� م¨ذ ال�سعي�Fات عن حمدوديته ل5س فقط يف املغرب  ،الس=ياVة
فهذا اØهنج ال ميكن من حتقFق Öس=بة منو مرضية كفÃF . بل يف لك اAول

  .بتخفFض العجز واخلصاص pجoعي الك�ري
دودية ت�ٔثري لك مكو½ت الطلب Hىل اØمنو ويف ما ييل س=ن°ني لمك حم

مهية ٕاغناء النقاش لعلمك ªمتلكون م¯غريات منوذج  pق¯صادي ٕاميا½ م¨ا ب�ٔ
معمول به يف مجيع اAول يف العامل، ٔ�اكنت م¯قدمة ٔ�و يف نفس مس=توى 

وال �زال ٔ�ملنا معقودا Hىل ٔ�ن تعاودوا النقاش . اlAل الوطين اكملغرب
  .انب املرتبطة هبذا اØمنوذج iلمنوالعمويم حول لك اجلو 

ولنبدٔ� مبناقشة ٔ�مناط ت�ٔثري مكو½ت الطلب Hىل اØمنو pق¯صادي 
  . والس=� ما يتعلق مبكون اCهود pس�àري ليك نقف عند مدى جناعته

وبطبيعة احلال ال خيفى Hليمك ٔ�ننا عندما نتäدث عن pس�àر، فٕان 
ياسات القطاعية، ف¯نفFذ ذ¥ خيزتل تق�F لعصارة حصيÃ الس= 

pسرتاتيجيات القطاعية ال ميكن ٔ�ن يعطي لك ت�ٔثرياهتا ٕاال ٕاذا اكنت م¯قاربة 
كام  -ه pسرتاتيجيات ذوم�سجمة وحمكومة �رؤية ٕاسرتاتيجية، وZل ه

، ويه الفرتة اليت 2009-2003متت بلورهتا lالل الفرتة من  -تعرفون 
 2007يت، خصوصا يف س=نة متزيت {س=يو£ اس=ت�¨ائية ورlاء مواز½

  .2008و
لكن اليوم ومع انعاكسات أ"زمة العاملية وت�ٔثرياهتا، جيب العمل Hىل 

  .جتميع هذه pسرتاتيجيات يف ٕاطار ما©رو اق¯صادي شامل وم¯وافق Hليه

        ::::رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .تفضل الس=يد الوز�ر احملرتم

ان واCمتع ان واCمتع ان واCمتع ان واCمتع الس=يد احلب5ب الشو»الس=يد احلب5ب الشو»الس=يد احلب5ب الشو»الس=يد احلب5ب الشو»ينينينين، الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربمل، الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربمل، الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربمل، الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربمل
  :املداملداملداملدينينينين

  . شكرا iلس=يد الرئ5س ومعذرة iلس=يد الرئ5س Hىل املقاطعة
 ري يف ٕاطار اVرتام احلكومة اللزتاNا مع اCلس املوقر »لبث الاكمل 

  :iلرب½مج املتوصل به، ٔ�لفت pن��اه ٕاىل ٔ�مر�ن
أ"ول ٔ�ن الرتت�5ات اليت اختذت مع القطب العمويم تتعلق ٔ�وال ببدء 

Hىل الساHة العارشة، وت�ٔخر pنطالق ٕاىل Vدود الساHة العارشة اجللسة 
  ؤ�ربعني دقFقة؛ 

ٔ�يضا يالحظ ا"ٓن ب�ٔن املدة ا�صصة iلفريق احملرتم مت جتاوزها، ال µريد 
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ٔ�ن حتمل احلكومة مسؤولية Hدم نقل مداlالت بقFة الفرق »لنظر ٕاىل ٔ�نه 
  .وقع ضبط �ر½مج اليوم Hىل هذا أ"ساس

  .شكرا لمك

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
العفو، اكن النقاش طويل يف جلنتني يف مك¯ب اCلس، ويف Zلس=تني 

، 40و 40دقFقة و 40يف ندوة الرؤساء، وكنا اتفق¨ا Hىل Zدول ٔ�ويل فFه 
ا�ي  95ولكن مت النقاش بعد ذ¥ يف ندوة الرؤساء وت�ٔس5سا Hىل الفصل 

ل الزمين ا�ي مت خيول iلندوة ٔ�ن تقرتح اقرتاح �ٓخر، مت الرجوع عن اجلدو 
  .2009توزيعه ورجعنا ٕاىل Zدول 

، وتوصلنا �رسا£ من 2010هذا اكن Zدول االتفاق اش=تغلنا Hليه يف 
الس=يد رئ5س الفريق pس=تقاليل تطالب »لعودة ٕاىل ا�Vساب ال�س=بة 
الزم¨ية حسب Hدد املس�شار�ن، وفعال اكن النقاش مطوال ورجعنا ٕاىل 

ني؛ الس°ب أ"ول هو ٔ�ن هذا ٔ�ول مرشوع هذا النوع من اiليونة، لس=ب°
قانون مايل يناقش مع حكومة يف ٕاطار دس=تور فاحت يوليوز، وكذ¥ ٔ�رد½ 
ٔ�ن �كون هناك يشء من اiليونة وªرك pجHoني ا�تلفني iلرئاسة ٔ�ن ختتار 
منوذج بني اØمنوذZني، وطبعا كذ¥ الزتم، مع أ"سف ال ٔ�عرف Hالش ما 

  ؟ز�ر؟ ما عندmش؟ أ"ويلاعطاوهش ¥ الس=يد الو 
ومع ذ¥ الزتم السادة . ٔ�ثريت كذ¥ هذه النقطة يف اجoعنا أ"lري

وا الوقت ا�ول هلم يف اجلدول الثاين، والزتم¨ا كذ¥ ٔ�ن ذالرؤساء ٔ�ال �س�¨ف
  . دقائق 5نتعامل {يشء من أ"رحيية واiليونة مع الفرق الصغرية يف ٕاطار 

لسادة الرؤساء ٔ�ن ي�lٔذوا بعني وٕاذا مسحمت س�س=متر وس�ٔطلب من ا
pعتبار املالحظة الوجهية اليت Zاء هبا الس=يد الوز�ر، ؤ�س�سمح ٕاذا مل 

  .ªكونوا قد توصلمت ب�ٓخر Zدول
  .تفضل الس=يد الوز�ر

  :الس=يد الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربملان واCمتع املدالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربملان واCمتع املدالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربملان واCمتع املدالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقات مع الربملان واCمتع املدينينينين
  .شكرا الس=يد الرئ5س

ل املعدل حىت جنري الرتت�5ات فقط ٔ�متىن ٔ�ن ٔ�توصل ا"ٓن هبذا اجلدو 
  .الالزمة مع القطب العمويم ٔ"ن هناك الزتامات ٕاHالمFة يف هذا املوضوع

  .شكرا

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .واصل الس=يد الرئ5س

  :املس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي
شكرا الس=يد الرئ5س، ٔ�عتقد ب�ٔنه ل5ست فقط احلكومة وٕامنا حنن كذ¥ 

غاية البارVة يف الثانية عرشة ليال، اiيل موجود اجلدول ا�ي اطلعنا Hليه ل
يف املوقع، اطلعنا Hىل اجلدول يعين كام اكن يف أ"ول، ومل نطلع Hىل اجلدول 
الثاين، والبد لنا ٔ�ن نطلع Hىل اجلدول الثاين ليك نعرف ال�س=بة ا�صصة 

  .للك فريق وللك مجموHة
  .وشكرا الس=يد الرئ5س

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
النظام لكام قرصمت طبعا من املدة ا�و£ لنا مجيعا، �ا  لكام متططت نقط

هللا خيليك ٔ�رجوك، ٔ�نت مل حترض ال iلمك¯ب ... ٔ�رجومك هللا خيليمك ٔ�س=تاذ
  وال لندوة الرؤساء، ماذا س=توحض؟ 
  .ٔ�رجوك، تفضل الس=يد الرئ5س

  :املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

يلزم ٔ�ن ٔ�وحض من �يت iلس=يد الوز�ر ب�ٔننا ٕاذا مادمت ٔ�نين قوطعت، 
كنا حنرتم الزتاماªمك، ولكن لس=نا مس=تعد�ن iلتنازل عن حق¨ا كربملانيني، 

دقFقة ف7ٔرحيية  74دقFقة، وٕاذا كنت س�ٔتنازل عن  74احلق د�يل هو 
  . هذا حقي الاكمل اAس=توري... مفرتضة يف ول5س ٔ"نه

 يف ٕاطار ما �سمح به القانون ٕاذا كنمت س=تحرموننا من ٔ�ننا نناقشمك
واحلقوق د�لنا، قولوها لنا وما اك�ن حىت مشلك، ٔ"µمك عودمتو½ Hىل ٔ�ن 

دقFقة يه  74و�¥، . تتعاملوا مع هذا اCلس وHٔنه يش VاZة  ري زايدة
  .مدة مداÃl فريق أ"صا£ واملعارصة

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .الس=يد الوز�ر

  :مع الربملان واCمتع املدمع الربملان واCمتع املدمع الربملان واCمتع املدمع الربملان واCمتع املدينينينين    الس=يد الوز�ر امللكف »لعالقاتالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقاتالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقاتالس=يد الوز�ر امللكف »لعالقات
  .شكرا الس=يد الرئ5س

ٔ�½ تدlلت، الس=يد الرئ5س احملرتم، يف . ال رضوري �كون توضيح
توضيح تقين، ال Hالقة ¹ »ملوقف من pس=oع ٔ�و Hدم pس=oع، ٔ"ن 
احلكومة توصلت جبدول، رت°¨ا Hىل ٔ�ساسه النقل املبارش لهذه اجللسة 

م الوطين، ف¨هبنا Hىل ٔ�ن ل5س هناك ا"ٓن ما اي العاAس=تورية املوقرة iلر�ٔ 
ٔ�ما الت�ٔويل فهذا ل5س من ش�ٔننا يف هذه . يفFد وجود تعديل عند احلكومة

  .اiلحظة
  .شكرا

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .تفضل الس=يد الرئ5س. شكرا

  :املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  . شكرا الس=يد الرئ5س

لرابط بني ما س=بق يل ٔ�ن ا"ٓن Z�ٔد صعوبة يف العودة ٕاىل اخليط ا
عرضته وما يفرتض ٔ�ن ٔ�واصل فFه، لكن كنت ٔ�½قش إالشاكالت املرتبطة 
بتقFمي اCهود pس�àري، ٔ"نه البد ٔ�ن نالحظ ب�ٔن Öس=بة pس�àر انتقلت 

هذا جمهود اس�àري . 2011س=نة  %38,2ٕاىل  2009س=نة  %35,6من 
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Aىل مس=توى اH Ã¬من ق�يل خضم يت¬اوز املعدالت املس Ãول املامث
، التايالند كتخصص %20,7، مالزي� كتخصص )%24,6(ٔ�ندون5سا 

، واح¨ا بالد½ كتخصص ª ،21%ر©يا العز�زة Hليمك كتخصص 27,5%
38,2 %.  

واملفارقة العجيبة اليت تدعو ٕاىل التفكري امجلاعي يه ©يف ميكن لهذه 
�كáري من معدالت  الب�ان مبجهود اس�àري ٔ�قل ٔ�ن حتقق معدالت منو ٔ�كرب

  اØمنو اليت حتققها بالد½ مبجهود اس�àري ٔ�كرب؟ 
هذا هو السؤال اجلوهري اiيل كنا كنäاولو نثريو pن��اه د�لمك ¹ ونثري 
ان��اهمك ¹، »ش نب5¨و ٔ�ن هناك ما �س=توجب املراجعة وٕاHادة النظر يف 

نتقدتوه {رشاسة يوم اØمنوذج د�ل التمنية املعمتد من ق�ل هذه احلكومة واiيل ا
  .كنمت يف املعارضة

لقد طالبنامك، الس=يد الوز�ر، »ش تعطيو iلربملان واVد الوثيقة فهيا تقFمي 
والغالف ا�صص  2012حول ت�ٔثري جعز املزيانية املتوقع يف مرشوع قانون 

 لنا ولمك ٕاىل ٔ�ي Vد تعمل °نيلالس�àر Hىل جعز املزيان الت¬اري ليك يت 
ية pق¯صاد الوطين يف احلقFقة Hىل ت�ش=يط pق¯صاد�ت مقاربتمك لتمن 

  .اخلارجFة ٔ�كرث مما ختدم pق¯صاد الوطين
ٕاµمك هبذه املقاربة وهباذ الس=ياسة د�لمك ت�شطون وختدمون  ،نعم

اق¯صاد�ت اAول أ"ج¨بية ٔ�كرث مما ختدمون pق¯صاد الوطين، ٔ"ن pعoد 
لطلب اAاlيل يف اØمنو Hىل حساب Hىل الطلب اAاlيل، pعoد Hىل ا

الطلب اخلار�، �شلك اHرتافا بفشل س=ياسة احلكومة يف جمال ªمنية 
الصناHات التصد�رية اليت اعمتدهتا اAو£ م¨ذ الàن5¨ات، ٔ"نه م¨د ذ¥ 

  . الوقت مل يتوقف العجز الت¬اري عن التفامق
¨ه يعود لقد ٔ�صبح هذا العجز ب�Fو� والس°ب يف ذ¥ يف جزء ©بري م 

  . iلمنوذج pق¯صادي ا�ي تعمتده احلكومة
لقد ٔ�شار فريق¨ا يف الس=نة املنرصمة وكذ¥ يف هذه الس=نة وبتفصيل 
ٕاىل ٔ�ن الت¬ارب اAولية �رهنت Hىل ٔ�ن الطلب اAاlيل لوVده  ري اكف 
من Z�ٔل احملافظة ٔ�و اAفع يف اجتاه حتقFق Öس=بة منو م¯قدمة، ٔ"ن مصدر 

حملقق lالل العرشية أ"lرية يعزى ٕاىل الرتكزي Hىل اØمنو pق¯صادي ا
الطلب اAاlيل، يف Vني ٔ�ن الطلب اخلار� iلسلع واخلدمات يف ªزايد 

  .مس=متر
وهكذا نؤكد جمددا ٔ�ن pعoد Hىل الطلب اAاlيل ل5س ٕ»ماكنه حتقFق 

املطلوبة »ش جناوبو Hىل إالشاكالت pق¯صادية  Ö6%س=بة منو تفوق 
، فاملغرب �شكو، وقد قلناها بصوت Hال، املغرب �شكو من وpجoعية

ا�ي " اAاء الهولندي" مشلك حقFقي �سمى يف ٔ�دبيات pق¯صاد ب
يص5ب Hادة اAول املصدرة iلبرتول، وكذ¥ الب�ان اليت تعمتد Hىل 
اس=تق�ال التدفقات املالية كام هو Vال املغرب من lالل الس=ياVة 

  . نني »خلارج وpس�àرات أ"ج¨بية املبارشةوحتويالت املواطنني القاط 
هذه التدفقات معلت Hىل ارتفاع ٔ�مثان السلع  ري القابi Ãلتبادل 

، وا�ي فاق مثن السعر املوZه iلتصد�ر، مما )اخلدمات والعقار(اخلار� 
جنم عنه حتفزي إالنتاج »لقطاHات املرتبطة »لسلع  ري القابi Ãلتداول، 

افس=ية pق¯صاد الوطين، ٕاضافة ٕاىل ªراجع جماالت وبذ¥ تقلصت تن
التصنيع وهناك معطيات ٕاحصائية مقلقة حول النتاجئ املس¬Ã يف قطاع 

  .الصناHة
ٔ�ن قطاع الصناHة �شلك يف املغرب، الحظوا معي،  ،وما يؤكد ذ¥

من الناجت اAاlيل اخلام، lالفا �iول ا"ٓس=يوية اليت حققت  %17حوايل 
من  %35فقطاع الصناHة يف التايالند، مáال، هيمين Hىل  .طفرة اق¯صادية

pق¯صاد »لرمغ من ٔ�ن التايالند ب�ا ذو توZه س=ياÛ، وقطاع الصناHة 
  . يف لك من ٔ�ندون5س=يا و©ور� اجلنوبية %29يف مالزي� و %�32شلك 

ومن بني نتاجئ هذا التوZه ٔ�يضا اس=تحواذ قطاع اخلدمات Hىل ٔ�كرث من 
  .اAاlيل اخلام من الناجت 56%

هذه لكها معطيات، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ثقل اكهلمك »ملعطيات اليت تبني ب�ٔن 
هناك مش> ©بريا Hىل مس=توى منوذج التمنية املعمتد، ولن نعيد بطبيعة 
احلال يف هذه اجللسة أ"س=ئÃ الكربى املرتبطة مبäدودية هذا اØمنوذج من 

©يد Hىل خFبة ٔ�ملنا ٔ"ننا التمنية ٔ�و ٕافالسه، ولك¨نا س=نك¯في هنا »لت�ٔ 
مهية  اعتقد½، وحنن حنرض ٔ�نفس=نا iلمناقشة اجلادة لهذا املرشوع، وعيا م¨ا ب�ٔ
إالسهام يف ٕا,راء احلوار والرفع من مس=تواه بني الربملان واجلهاز التنفFذي، 
Öشعر خبيبة ٔ�مل ٔ"ننا {سطنا ٔ�ماممك يف جلنة املالية Hددا من إالشاكليات 

نعتربه اخ¯الالت ٔ�و حتد�ت ©برية ½مجة عن همينة  وأ"طروVات {ش�ٔن ما
منوذج اØمنو املرªكز Hىل الطلب ا�ي تعمتدونه، ولك¨نا مل نتلق ل7ٔسف 
جوا» م¨مك ٔ�و صدرا رح�ا م¨مك ال �ة الت�ٔ©يد Hىل هتافت ما نعتقده صوا» 

  .ٔ�و جلهة مقارHة احل¬ة اليت نقدNا حبجتمك
رخي وiلطلبة وiلباحáني وجليل ؤ�ذ©رمك ٔ"ن هذا  ادي Öس¬< iلتا

الس=ياس=يني ا��ن س=ي�ٔتون من بعد½، ب�ٔنه يف هذه اجللسة، يف ٕاطار جلنة 
  : املالية ٔ�ثريت قضا� جوهرية تتعلق ب�ٔمÃá فقط

  بطء التحويل الب�Fوي iلقطاHات املنت¬ة؛ -
  فشل س=ياسة احلكومة ف� يتعلق »لتواز½ت اخلارجFة؛ -
متل وا�ي وHدت به احلكومة السابقة ومل إالصالح اجلبايئ  ري مك  -
  تنفذه؛
  Hدم الت�س=يق بني خمططات pدlار؛ -
غياب مقاربة مشولية iلقطاع  ري املهيلك، واكن هذا ٔ�يضا وHدا  -

  والزتاما من احلكومة السابقة ومل تنفذه؛
  سوء ختصيص املوارد ا�ي حييلنا ٕاىل ٕاشاكلية احلاكمة؛  -
  س�àرات؛ سوء التوطني اCايل لال -
  حش الس=يو£ وٕا©راهات تعبئة pدlار الوطين؛  -
  .ضعف إالملام بتفاHل جمامFع املزيانية -

  . ٕاىل  ري ذ¥ من القضا� اليت تبدو لنا ٔ�نه قضا� جوهرية
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ؤ"ن هذه التäد�ت كثرية وم¯نوHة وªزداد تفامقا يف ظل Hامل معومل، 
دة ٕا¿رة ت/ أ"س=ئÃ، ولكن قل اكهلمك، الس=يد الوز�ر، ٕ»Hاثفٕاننا لن ن 

س=ن�ري بعض أ"س=ئÃ بتفاHل مع اجلواب املك¯وب ا�ي قدم¯وه، ٔ�بدؤها 
»جلواب املتعلق »لرصيد الهيلكي والرصيد الظريف واiيل اذ©رتيوه يف 

  .   من اجلواب املك¯وب 26الصفäة 
نظرا ٔ"مهية العجز الهيلكي »عتباره مؤرشا Nام �ساHد Hىل تقFمي 

املواز½تية الهيلكية بعيدا عن الت�ٔثريات pس=ت�¨ائية ٔ�و الظرفFة،  الوضعية
طالبنامك »ش تعطيو½ تقFمي iلعجز الهيلكي، وحرصنا يف مداÃl اiلجنة Hىل 
تقدمي تعريف ملاهية العجز الهيلكي والظريف، نظرا ٔ"مهية الرصيد الهيلكي 

 V« ول أ"وروبية ال تقومAسابه س=نو� يف فٕان لك دول العامل وخصوصا ا�
  .إالجناز ويف التوقع

وتعد هذه املعطيات من بني املؤرشات اليت جيب ٕاHدادها طبقا 
iلمعايري اAولية اليت حتدثمت عهنا سابقا، ولك¨نا نود ٔ�ن نصحح لمك بعض 

  : املفاهمي
ق�ل التفكري يف تقس=مي العجز إالجاميل ٕاىل ما هو هيلكي وظريف،  -

 pس=ت�¨ايئ من املداخFل واملصاريف؛  جيب التفكري يف خصم املكون
توفرة Hىل معطيات اق¯صادية امل يف اAول الساrرة يف طريق اØمنو  ري  -

اكفFة حول العمل والرٔ�سامل اكملغرب، جيب ٔ�ن حي�سب العجز املواز½يت 
 . »س=تعامل الطريقة إالحصائية ول5س الطريقة pق¯صادية

ة اAراسات والتوقعات املالية، كام الحظنا µ�ٔمك مل تلتجئوا ٕاىل مد�ري
واليت تعد ٔ�كرث متوقعا من Z�ٔل العمل Hىل مدمك ب�ٔدوات التäليل 
pق¯صادي، مما يعطينا يف الفريق pنطباع ب�µٔمك مل Äرش©وا مد�رية اAراسات 
والتوقعات املالية يف الرد Hىل Äساؤالتنا ومالحظاتنا، وعوض ٔ�ن متدو½ 

لهروب ٕاىل أ"مام واكن جوا�مك عبارة عن »جلواب حول التقFمي فضلمت ا
درس ٔ�اكدميي وتعريف  ري اكمل iلم¬امFع ومهنجية ½قصة ال�Vساب العجز 
الهيلكي، حFث اكن لزاما Hليمك ٔ�ن تفكروا يف خصم العمليات pس=ت�¨ائية، 
ٔ�وال ٔ"ن العمليات pس=ت�¨ائية ل5س لها طابع ال ظريف وال طابع هيلكي 

  . تحويالت لفائدة املقاوالت وامل�ش�ٓت العمومFةمكداخFل اخلوصصة وال 
ونؤكد وجندد الت�ٔ©يد Hىل ٔ�ننا نطلب م¨مك ٔ�ن تعطوا iلربملان تق�Fت 
مرمقة وواحضة iلعجز�ن الهيلكي والظريف ومل µكن ن�¯ظر م¨مك ٔ�ن تعطو½ 
التعريف، التعريف اح¨ا كنعرفوه، ابغينا املعطيات إالحصائية لتقFمي هاذيني 

  .العجز�ن
لن ª�ٔلكم Hىل رصيد احلسا»ت اخلصوصية iلخزينة، اiيل فهيا ٕاشاكالت 

، ٔ�ن مهنجية 77كثرية Zدا، ٔ�كتفي فقط، وهذا ورد يف جوا�مك يف الصفäة 
ٕاHداد بيان نفقات وموارد اخلزينة، جيب ٔ�ن نؤكد ب�ٔن هذا البيان ل5س 

ردمك  مطابقا لكيا iلمعايري اAولية كام تدعون، الس=يد الوز�ر احملرتم، يف
  : ل7ٔس=باب التالية ٔ�كتفي »ثنني ٔ�و ثالثة مهنا 

 2001دليل ٕاحصائيات مالية احلكومة لصندوق النقد اAويل لس=نة  -

ينص Hىل تقFيد العمليات املالية يف هذا البيان Hىل ٔ�ساس م�دٔ� 
 Base de(ول5س أ"ساس النقدي ) p)Droits Constatésس=تحقاق 

Caisse ( ول م¨ذ س=نة وا�ي تعملون به كامA؛2001هو م¯¬اوز يف لك ا 
الس°ب الثاين، اس=مترار تقFيد حصيÃ الهبات والوصا� يف lانة  -

متويالت العجز، يف Vني تعترب مدخوال Hاد� كام هو احلال iلجبا�ت لكوهنا 
معيار دليل ٕاحصائيات (ªرفع من أ"صول املالية �iو£، وهذا وارد يف 

 ؛)احلكومات املايل
، لنفس pعتبار ال جيوز لمك ٔ�ن Äس¬لوا مداخFل اخلوصصة يف ¿لثا -

صنف املداخFل، وهنا نتقامس مع بنك املغرب نفس التصور يف هذا 
الصدد، حFث جيب اعتبار هذه املداخFل متويالت iلعجز إالجاميل، 

 . Hالش؟  ٔ"نه تفويت ٔ�صل  ري مايل ٕاىل س=يو£ نقدية
فائض رصيد احلسا»ت اخلصوصية يف ردمك Hىل النقطة املتعلقة بتوقع 

، وحنن Aينا 2012ماليري درمه �رمس مرشوع قانون املالية  لس=نة  3مببلغ 
شكوك يف حصة ودقة هذا الرمق، هذا الرصيد حسب Zدول نفقات 
ومداخFل احلسا»ت اخلصوصية، فاملرشوع جيب ٔ�ن �كون  ري داrن و ري 

  . مد�ن
نون التنظميي iلاملية نالحظ، الس=يد�ن الوز�ر�ن، ٔ�نه حسب القا

وحسب ما Zاء يف نفس مرشوع القانون املايل لهذه الس=نة يف ٕاطار Zدول 
التوازن املايل، ٔ�ن احلسا»ت اخلصوصية iلخزينة واليت من ٔ�مهها احلسا»ت 
املرصودة ٔ"مور خصوصية ªكون مداخFلها ومصارفها م¯عاد£، وبذ¥ ال 

ª س�س=يغ ٔ�نه يف نفس مرشوع قانون املاليةÖ كون هذه احلسا»ت �رة
م¯وازنة و�رة ٔ�خرى حتقق فائضا يف التوقع، مبعىن ٔ�نه يف مرشوع القانون 
املايل ل5س هناك فائضا يف هذه احلسا»ت وهذا ما جرت به العادة يف 

، حFث تدرج هذه احلسا»ت ب°Fان 2004وزارة pق¯صاد واملالية م¨ذ س=نة 
  . قعنفقات وموارد اخلزينة بدون ٔ�ي فائض م¯و 

وحقFقة حنن ال نفهم أ"س=باب الاكم¨ة وراء Hدم موافاتنا ب°Fان ونفقات 
موارد اخلزينة مفصال ومهنجية املرور من إالعoدات املالية املف¯وVة واملوارد 

ٕاىل البيان السالف ا�©ر  2012املرتق�ة املدرZة يف مرشوع قانون املالية 
از½يت ا�ي حنن يف الربملان ليك يت�ٔىت لنا الوقوف Hىل حقFقة العجز املو 

مطالبون »لتصويت Hليه، واحلا£ هاته ٔ�ن اAس=تور اجلديد ينص Hىل 
  .تدعمي الشفافFة وهو ما مل نعرث Hليه {س°ب رفضمك موافاتنا »لو¿ئق

، يتعلق »ملديونية العمومFة، همنيش ا"ٓن لسؤال ٔ�مه من هاذ اليش لك
ت ا�Aن العمويم، تعمتدون Hىل ٔ"شري ٕاىل ٔ�نه ف� خيص مهنجية ٕاحصائيا

التصنيف ا�ي H�ٔدته املؤسسات اAولية، ٕاال ٔ�ننا نؤكد لمك Hىل ٔ�ن هذه 
املؤسسات رمبا ال تعمل ب�ٔن اخلزينة العمومFة املغربية مت/ بناك حيصل الودائع 
اململوكة من طرف أ"فراد واملقاوالت العامة واخلاصة، ولهذا Öشدد Hىل 

ائع يف صنف ا�Aن اAاlيل، وحىت داlل وزارة رضورة ٕادراج هذه الود
  . pق¯صاد واملالية هناك تضارب أ"رقام املتعلقة »�Aن
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) les arriérés(ٕاضافة ٕاىل ذ¥، جيب ا�Vساب م¯�ٔخرات أ"داء 
  . كد�ن، ٔ"ن مصاحلمك رفضت pقرتاض ل�سديد فواتري الصفقات العمومFة

Aذه اlٔاتقها وا�ي جيب كذ¥ ٕاضافة د�ن الغري ا�ي ت�H ىلH £و
تعتربونه {شلك lاطئ اكس�àر وتدرجونه يف التحمالت املشرتكة 

Hالوة Hىل ذ¥، حفجم ا�Aن العمويم املضمون هو ٔ�قل من . لالس�àر
املبلغ احلقFقي لكونه ال �شمل القروض البنكFة املمنوVة ل7ٔرس الفقرية 

  . واملتوسطة من Z�ٔل احلصول Hىل السكن الالئق
يف موضوع �ٓخر رمبا ٔ�كرث ٔ�مهية ويتعلق مبâاطر pقرتاض ؤ�ض 
تعلمون، السادة الوزراء، ٕاخواين السادة املس�شار�ن، جحم معا½ة . اخلار�

املغرب من �ٓ¿ر س=ياسة pقرتاض اخلار� وانعاكساته Hىل pق¯صاد 
الوطين، وتتذ©رون ©يف ظلت اخ¯ياراتنا الس=ياس=ية وpق¯صادية 

نة لتو�ات وتوجهيات املؤسسات املالية واAولية ق�ل وبعد وpجoعية رهي 
  .�ر½مج التقومي الهيلكي

هل ٔ�نمت مس=تعدون، الس=يد�ن الوز�ر�ن، وخناطب من lاللمك 
احلكومة، هل ٔ�نمت مس=تعدون ٔ�ن تفرطوا يف س=يادة املغرب Hىل قراره 
املايل؟ هل ٔ�نمت مس=تعدون لف¯ح الباب Hىل مرصاعيه ٔ�مام عودة ش=بح 

ؤسسات النقدية اAولية وإالذHان لوصفاهتا التحمكية اليت من دون شك امل
س=تك¯وي من �ٓ¿رها الف!ات املس=تضعفة والبؤساء يف هذا الوطن؟ هل ٔ�نمت 

  مس=تعدون ب�ٔن ªرهنوا مس=تق�ل البالد والعباد وأ"جFال القادمة iلمجهول؟ 
وس=نة  2010ملاذا نطرح هذه أ"س=ئÃ، ٔ"نه ٕاذا مقنا مبقارنة بني س=نة 

، يف %50، س=نالحظ ب�ٔن VاجFات متويل املديونية ارتفعت تقريبا بـ 2011
من الناجت اAاlيل اخلام،  %5ارتفع ا�Aن املضاف اجلديد بـ  2011س=نة 

من الناجت  %7وحسب معطيات وزارªمك سريتفع بـ  2012ويف س=نة 
  . اAاlيل اخلام

فوق مرتني Öس=بة هذ�ن الرمقني يعنيان ب�ٔن وترية تنايم املديونية س=ت
اØمنو، وس=تصل ٕاىل مس=تو�ت  ري مس=بوقة، وهذا هو الس°ب اiيل ©يâلينا 
نقولو لمك يف فريق أ"صا£ واملعارصة ب�ٔننا Öشك يف قدرªمك Hىل الوفاء 
»اللزتامات الكáرية اiيل وزعتوها يف شلك وعود ؤ�وهام {سâاء ©بري، مايش 

 م¨مك يه هاذي اiيل ٔ"ننا Öشك يف نوا�مك، ٔ"ن هناك معطيات ٔ�كرب
  .كنتلكمو Hلهيا ا"ٓن
  ٔ�هيا السادة، 

ٕان اهoم¨ا »لوترية املرتفعة لالس=تدانة �رجع لكون بالد½ س=تصل ٕاىل 
من الناجت اAاlيل اخلام خلدمة ا�Aن العمويم، ما معىن  %52حوايل 

اليت Äشلك سقفا لوصاية  %60ذ¥؟ معىن ذ¥ ٔ�ننا نقرتب من 
Aوليةاملؤسسات املالية ا.   

نفسها  ري دقFقة، ومنيل ٕاىل pعتقاد ب�ٔهنا  ري  %52ولٕالشارة ف�س=بة 
: 2011حصيäة، Hالش؟  ٔ"ن م¯�ٔخرات أ"داء واليت ½هزت يف ممت س=نة 

مليار درمه »ٕالضافة ٕاىل ودائع اخلواص املف¯وVة »خلزينة العمومFة واليت  20

©يâلينا Öشك يف حصة تقدر بعرشات املاليري، ال حت�س=بوهنا، هذا هو اiيل 
املت�ٔخرات ال حتس=بوهنا، ودائع اخلواص املف¯وVة »خلزينة واليت . هذا الرمق

مليار هذا ال  20تقدر بعرشات املاليري واملت�ٔخرات اiيل تصل ٕاىل 
  . حتس=بوه، وهذا ٔ�½ �ٓسف نقول هاذ ال>م فFه نوع من التäايل Hىل الربملان

  الس=يد الوز�ر، 
pقرتاضات املرتق�ة؟ µمتىن صادقا ٔ�ن تصححوا من ٔ��ن س=متولون هذه 

لنا ٕان كنا خمطئني، وقد اكن بود½ ٔ�ن تصححوا لنا يف اiلجنة ؤ�ن ªرفعوا عنا 
عبء ٕا¿رة هذه القضا� جمددا ٔ�مام الرٔ�ي العام الوطين، ٔ"ن فهيا بعض 
اخلطر و½قوس اخلطر جيب ٔ�ن ندقه ق�ل فوات أ"وان، وهذا هو اiيل 

اء ٕاىل الس=يد رئ5س احلكومة وٕاليمك يك تعيدوا النظر يف lال½ نو�و ند
مهنجية العمل، يك تعيدوا النظر يف الكáري من اجلوانب املرتبطة »لرؤية اليت 

ما كند�روش هاذ اليش . تؤطرون هبا الس=ياسات pق¯صادية وpجoعية
من »ب اØهتويل ٔ�و من »ب إالحراج الس=يايس، ٔ�و من »ب حتقFق 

µمتىن . س=ياسوية فار ةlاوية، ٔ�بدا، ال Öس¬ل من هذا املنطلقانتصارات 

لمك، وهللا شاهد Hىل ما نقول، اكمل التوفFق، ولكن ٔ�عيدوا النظر ق�ل 
  .فوات أ"وان

ٕاشاكلية ٔ�خرى مل ٔ�,رها يف اiلجنة ولكن س�ٔثريها ٔ"هنا من و�ة نظر½ 
اكن الس=يد كام عود½مك سابقا مبناس=بة لك مرشوع ولو . Äس=ت�ٔ,ر »الهoم

صالح ا�Aن مزوار Vارضا "ٔكد ما ٔ�قول، لك ما جFنا نناقشمك كنجيبو لمك 
ٔ�فاكر Zديدة، ولكن مك¯ديوهاش فFنا، ابغيتوا ٕال©راهات منررو قانون املالية 
نصوتو معمك ومرروه ولكن نطرح ٕاشاكالت حقFقFة مرتبطة حبارض 

p العرشات من املالحظات ومن Ãيل ومس=تق�ل الب�، ومن مجiات اVقرتا
امش5¨ا سهر½ وتعبنا وهي�ٔ½ها لمك وما ديتوهاش فهيا »لعربية، كنعاودوا مرة 

  .ٔ�خرى نطرحو  ري واVد اجلزئية لعلمك تن�هبون ٕاØهيا
حنن ندعومك ٕاىل ٕاHادة هيلكة ٕادارة امجلارك والرضائب  ري املبارشة 

  Hالش؟ وكنطلبو م¨مك Äسميهتا ٕادارة امجلارك وحماربة اØهتريب والغش، 
ٔ�درجمت مبرشوع املالية احلايل مق¯ضيات iلرفع من الرمس اAاlيل Hىل 
pس=هتالك املطبق Hىل الس¬اrر، ويف هذا الصدد اكن الربملان، Hدد من 
الفرق الربملانية اكنت دامئا تدعو ٕاىل الرفع من هذا الرمس د�ل pس=هتالك 

اكن دامئا توا�ه املطبق Hىل الس¬اrر، ٕاال ٔ�نه اكن دامئا هذا املطلب 
احلكومة السابقة اليت يه رش�كة لمك يف احلكومة احلالية »لرفض، حب¬ة ٔ�ن 

  .الز�دة يف الرمس لالس=هتالك املطبق Hىل الس¬اrر من ش�ٔنه تدعمي اØهتريب
وا"ٓن µك�شف تناقضا صارlا يف موقفمك ٕاذ ق�لمت الز�دة يف هذا 

التدlني ٕاىل اجلحمي،  الرمس، واح¨ا ما عند½ش مشلك، »لعكس ابغينا
ولكن املشلك ل5س مشلك l�ٔالقوي زائف هبذه الطريقة، ٕاذا كنمت قد 
رخضمت ٕاىل الز�دة يف هذا الرمس، ف¨حن ال ندري ٕان كنمت هبذا أ"جراء 

  .ªريدون دمع اØهتريب ٔ"ن هذه يه احل¬ة اليت كنمت حتتجون هبا يف أ"مس
¨ادا ٕاىل ترصحيات ويف هذا املوضوع نود ٕا¿رة ان��اهمك ٔ�نه اس� 
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)Imperial Tobacco( سويقÄة وHل التارخيي يف جمال صناHوهو الفا ،
ماليري س=ي¬ارة، ªرت°ت عنه  3التبغ، وصل Hدد الس¬اrر املهربة ٕاىل 

مليون درمه،  200خساrر يف مداخFل امجلرك ببالد½ تقدر حبوايل مليار و
درمه ولك ذ¥ مليون  153وªك�د Hىل ٕا,ر ذ¥ »Hة التبغ خسارة فاقت 

فقط، Hلام ٔ�ن قطاع زراHة التبغ متثل مصدر قوت  �2011رمس س=نة 
  . مزارع يعملون »ملناطق الوعرة واملعزو£ 3000

Hالوة Hىل ذ¥، لن نضيف لمك يشء Zديدا ٔ"µمك تعلمون ٔ�ن اØهتريب 
ال يق¯رص Hىل الس¬اrر ولكن هيم املرشو»ت الكحولية وأ"دوية واملش=تقات 

احلدود، ½هيك عن أ"Öشطة املرتبطة بضواÛ س°¯ة ومليلية  النفطية يف
  .احملتلتني
جيب ٔ�ن نذ©رمك ب�ٔن هذا املوضوع �رتبط ب�¨ايم �ٓف¯ني، �ٓفة الزتو�ر  ،لكن

عن طريق ) dumping commercial(و�ٓفة إالغراق الت¬اري 
  . الترصحيات املغلوطة

اجلوانب لقد ٔ�صبحت احلاZة ماسة اليوم بدل ٔ�ن تلتف¯وا ٕاىل  ،�ا
أ"lالقوية، ٔ�ن تلتف¯وا ٕاىل اجلوانب pق¯صادية، نعم ابغينامك ت�رشوا ٔ�مام 

ا ونعلن نالرٔ�ي الوطين امل�ٔذونيات د�ل رخص النقل، من اس=تفاد؟ وH�ٔلن 
ب�ٔننا س=نكون س=ندمك يف حماربة اق¯صاد الريع، لكن اعطيو½ مهنجية ومقاربة 

الرمس املطبق Hىل الس¬اrر،  م¯اكمÃ، فٕاذا كنمت قد ق�لمت pس=ت¬ابة لهذا
مرتبطة مبا ٔ�رشت ٕاليه، فهل مت/  هلكن اجلوانب أ"مه من هاذ اليش لك

احلكومة دراسة واحضة حول التلكفة اليت يؤدهيا اق¯صاد½ الوطين من جراء 
  ان�شار لك هاذ مظاهر اØهتريب؟  

واعتبارا iلتفكFك امجلريك ا�ي دlل مرVلته اØهنائية ابتداء من مارس 
املايض، ولتفيش ظواهر اØهتريب اiيل ªلكمنا Hلهيا، فقد »ت رضور� ٕاHادة 
هيلكة ٕادارة امجلارك والرضائب املبارشة لتضع نصب ٔ�عيهنا حماربة ا"ٓفات 

  .املعنية، و�¥ اقرتح¨ا Hليمك تغيري امسها

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
الس=يد الرئ5س ب�شامش من فض/ خلص، تعديت احلصة الزم¨ية د�ل 

دقFقة، ؤ�½ ٔ�عول Hىل حرصمك Hىل الزتاممك يف  64ٔ�ي  Z2009دول 
  .اجللسات أ"lرية

  :املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  مك بقي يل من الوقت الس=يد الرئ5س؟

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
� . دقFقة وقد اµهتت 64فقط  Z ،2009دول 74اµهت(ى الوقت، مايش 

ئ5س، وعند½ الزتام س=يدي، اVرتموا الرئاسة، ٔ�½ ٔ�حتدث مع الس=يد الر 
  . l�ٔاليق بي�¨ا يف جلنة الرؤساء ؤ�½ ٔ�طلبه ٔ�ن يعود ٕاليه

  .شكرا
  .تفضل اليس ب�شامش

  :املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
مايش ٔ�نت اiيل جتاوبين، ٔ�½ ª�ٔلكم مع الس=يد الرئ5س، وحريص Hىل 
. تطبيق القانون ؤ�م¯ثل ٔ"حاكمه، ٔ�½ ابغيت اجلواب من الس=يد الرئ5س

  .الس=يد الرئ5س هل اس�¨فذت الوقت د�يل؟ مازلت ٔ�نتظر اجلواب

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .هللا خيليمك اVرتموا الرئاسة.. 64ال، فقط  74الس=يد الرئ5س، 

  :املس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عبد احلكمي ب�شامش
  السادة الوزراء،

س�ٔ©ون مضطرا iلقفز Hىل العديد من اجلوانب املرتبطة »ٔ"بعاد املالية 
ة iلمرشوع، ٔ"توقف قليال عند ٔ�بعاد اجلانب pجoعي، وpق¯صادي

ٔ"جسل ب�ٔننا مل نعرث يف مرشوع القانون املايل، Hرث½ Hىل بعض إالجراءات 
Nمة، ولكن كنا نطمح يك ªكون احلكومة م�سجمة مع pلزتامات والوعود 
اiيل قطعهتا مع املغاربة، ويك ªكون م�سجمة مع الرب½مج احلكويم نفسه، 

نطمح ٔ�ن جند يف مرشوع القانون املايل ٕاجراءات نوعية وهو ما مل نعرث  كنا
Hليه، ٔ"ن مرشوع القانون املايل Zاء وفFا ملنطق pس=مترارية ا�ي ٔ�طر لك 
جوانبه، مكرسا بذ¥ عقم املقاربة املعمتدة، مáال واVد يتعلق »محلاية 

  . pجoعية
لت حتتل مراتب م¯�ٔخرة يف بالد½، ٔ�هيا السادة، مع اكمل أ"سف، الزا

هذا اCال، جمال امحلاية pجoعية، ال ليشء ٕاال ٔ"ن نظام¨ا ا�ي اlرت½ه 
ٔ�و فرضته Hلينا احلكومات، يعمتد Hىل الت�ٔمني pجoعي ا�ي جهرته لك 

فهذا . أ"مم املتقدمة حنو ªكر�س حق لك املواطنني يف امحلاية pجoعية
من  %25، عتيق، م¯قادم ال يغطي ٕاال حوايل النظام ٔ�و اØمنوذج م¯فكك

املواطنني وهو ما جعل ل7ٔسف بالد½ تصنف يف نفس اخلانة مع دول 
  .و ريهام .. كاميل والنيجر

ويف نفس إالطار، نؤاlذ Hىل احلكومة اZرتارها لٕالشاكل املتعلق 
ٕ»صالح ٔ�نظمة التقاHد، وس=نكرر iلمرة أ"لف، ٔ�ن مشلك التقاHد ل5س 

ماليا، ٕانه مشلك س=يايس جيب معاجلته يف ٕاطار تعاقدات اجoعية  تق¨يا وال
كربى، ت�¯ج مرشوHا م¯اكمال، وهنا ٔ�ف¯ح قوس ٔ"جسل �اكمل pس=تغراب 
©يف ٔ�ن احلكومة وHىل مدى س=تة ٔ�شهر اليت ٔ�ضاعهتا Hىل الب� ويه 
حترض مرشوع القانون املايل، مل ªلكف نفسها عناء ولو طلب اس�شارة 

Cدة من اVىل واH كبµعي والب5يئ، وهو ا�ي اoجpق¯صادي وp لس
صيا ة رؤية م¯قدمة، Öشكر الس=يد رئ5س جملس املس�شار�ن واكفة 
مكو½ت اCلس Hىل اس=تضاف¯ه ليوم درايس وقف¨ا فFه حقFقة عن نوعية 
اخلدمة وعن ٔ�مهية إالضافة اليت اكن ميكن iلم¬لس pق¯صادي وpجoعي 

  .ة، لو µ�ٔمك �ٓ,رمت pس�شارة معهٔ�ن يقدNا iلحكوم
لك الضجيج ا�ي مسعناه حول احلاكمة وحول كذا، ف�ٔنمت مل Äس�شريوا 
اCلس pق¯صادي وpجoعي، ٔ"نه اكن »لت�ٔ©يد س=يدلمك Hىل طبيعة 
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إالجراءات والتدابري اليت اكن يتعني Hليمك ٔ�ن ت�ٔتوا هبا يف مرشوع القانون 
  .pجoعيةاملايل  واملتعلقة »جلوانب 

ٕان موا�ة اخلصاص pجoعي ال ميكن ٔ�ن تمت بدون حتقFق Öسب منو 
ويف هذا إالطار، Öس¬ل ٔ�ن من بني ٔ�س=باب تعميق هذا اخلصاص . مرتفعة

ا�صصة  Hدم ٕاجناز pس�àرات املربجمة يف قوانني املالية، فاالعoدات
مليار درمه مهنا،  13,5مل يصدر أ"مر ب�ٔداء  2011لالس�àر �رمس س=نة 

وهو ما يدفعنا ٕاىل القول ب�ٔن إالشاكل أ"سايس ل5س مرتبطا بضعف 
إالعoدات ا�صصة iلقطاHات pجoعية بقدر ما هو مرتبط بضعف 

  .احلاكمة 
ة �رمس هذه فهل س�متكن احلكومة من ٕاجناز لك pس�àرات املربجم

الس=نة، Hلام ٔ�هنا كام قلت يف مقدمة هذه املداÃl ٔ�ضاعت Hىل املغاربة ٔ�ربعة 
ٔ�شهر ونصف بت�ٔخرها يف تقدمي مرشوع القانون املايل ٔ�مام الربملان، مما 

  س=يجعل بالد½ تع5ش كام قلت س=نة بيضاء Hىل مس=توى pس�àر؟ 
oجp عية ا�ي حيرض½ كذ¥ سؤال جوهري حول منوذج التمنية

تعمتده هذه احلكومة ٕان اكن لها ٔ�صال من  منوذج اجoعي، فعندما نقارن 

 %65و 60إالعoدات املرصودة iلقطاHات pجoعية، واليت Äشلك مابني 
من املزيانية العامة �iو£، وبني النتاجئ الهزيÃ املس¬Ã يف سمل التمنية 

ف� خيص مؤرش التمنية  130ال°رشية، حبيث الزال املغرب حيتل املرتبة 
ال°رشية، يتضح ٔ�نه فعال هناك الكáري من اجلوانب اليت  جيب Hىل احلكومة 

  .ٔ�ن تنكب Hىل ٕاHادة النظر
صندوق املقاصة، صندوق دمع الoسك pجoعي، جتدر إالشارة ٕاىل 
ٔ�ن فكرة ٕاVداثه ل5ست وليدة اليوم، فلقد اكنت احلكومة السابقة تعزتم 

دة Hىل الرشاكت الكربى الفاÃH يف جماالت االتصاالت فرض رضيبة Zدي
" صندوق التضامن"وأ"بناك والت�ٔمني Øمتويل الصندوق ا�ي مسي �ٓنذاك بـ

ق�ل ٔ�ن تصطدم �رفض الباطرو½ ٔ�و جزء من الباطرو½، لتمت pس=تعاضة 
  . عنه بصندوق دمع الoسك pجoعي

دودة، نظرا ٔ�وال لهزا£ لك¨نا نعتقد ٔ�ن فعالية هذا الصندوق س=تظل حم
إالعoدات املرصودة ¹ واليت لن Äسامه كثريا يف Vل ٕاشاكلية الفقر 

 .  واخلصاص pجoعي
وارتباطا »ٕالشاكليات الكربى اليت ٔ�حضى يطرJا صندوق املقاصة، 
صندوق املقاصة، لو اكنت هذه القاHة تنطق لنطقت »ل�سجيالت املوثقة 

ر pق¯صاد واملالية احملرتم الس=يد µزار �ركة، يف ٔ�ن احلكومة ؤ�ن الس=يد وز�
هذه القاHة ويف جوا�مك Hىل الكáري من أ"س=ئÃ اليت طرحت، الزتممت ب�ٔن 

  .هذا الصندوق س=تصلäه احلكومة ق�ل هناية والية احلكومة السابقة
لزتممت، ما معىن pلزتام؟ اح¨ا عند½ مشلك حقFقي يف مفهوم إ نعم 

p لزتام، ٔ�ش=نو هوp لزتام؟ ٔ�½ ميل ٔ�لزتم خصين ٔ�ويف وٕاىل مل ٔ�يف خص
Öرشح ؤ�ق¨ع وٕاذا  لطت خصين نعتذر، هذه يه القمي اليت جيب ٔ�ن 

  .تؤسس

حنن ندعو احلكومة وµمتىن ٔ�ن Äسارع يف ٕاطار مقاربة Äشار©ية ول5س 
بنفس املهنجية اليت ٔ�خرجمت هبا اAفاªر املعلومة، يف ٕاطار مقاربة Äشار©ية 

ا القضا� املطروVة Hىل Zدول ٔ�عامل ٔ�م¯نا اليوم يه قضا� ال ٔ"نه كام قلن
هتممك ٔ�نمت فقط، وAينا �لك تواضع و�ة نظر يف املوضوع ون�ٔمل حقFقة ٔ�ن 
ت�سلحوا بفضيÃ إالنصات، وµرجو حقFقة ٔ�ن ت�سلحوا بفضيÃ التواضع، 
وµرجو حقFقة ٔ�ن ت�سلحوا بفضيp Ãنف¯اح، وµرجو حقFقة ٔ�ن ت�سلحوا 

Ã التواضع، والتواضع هو ٔ�ن تبارش احلكومة اليوم ق�ل الغد معلية بفضي
ٕاHادة النظر يف مهنجية معل وزراهئا، معلية ٕاHادة النظر يف الكáري من 

  .اجلوانب املرتبطة �رؤ�هتا يف الكáري من اجلوانب املرتبطة ب�ٔس=بقFاهتا
هذه اiلهم اشهد فقد بلغنا ما نعتقد �لك تواضع ٔ�نه Zد�ر ب�ٔن يبلغ يف 

اجللسة احملرتمة، ؤ�عتذر ٕان كنت قد ٔ�طلت، ويه يف احلقFقة حق يل ٔ�ن 
  .�lٓذ لك هذا الوقت ٔ"ن هذا هو النظام اAاlيل

  .وشكرا Hىل ٕانصاªمك

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اللكمة ا"ٓن iلس=يد املس�شار محمد أ"نصاري، رئ5س الفريق . شكرا

  .دقFقة p55س=تقاليل iلوVدة والتعادلية، وٕاذا مسح لنا يف ٕاطار 
  .نقطة نظام؟ تفضل الس=يد املس�شار

  :املس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطياملس�شار الس=يد عبد إالاله احللوطي
ن�ساءل يف ٕاطار اجلدول اiيل كنا فFه كام توصلنا يف أ"ول مكجموHات 

ا"ٓن فعال التوزيع درتوا ز�دة، ما عند½ش اح¨ا، واش . دقائق 10عند½ 
ان ومه حمقني اiيل دقائق ٔ�و رمبا هذا السâاء اiيل تفضلوا به إالخو  10

 ادي يزتاد فهيا يش VاZة ٔ�و  ª10لكموا، واش كذ¥  5شملنا وذيك 
   ادي تبقى يه يه؟

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .تفضل الس=يد الرئ5س

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصاري
  .{سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Hىل lري املرسلني

  ...الس=يد الرئ5س

 :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
هناك Zدول ¿ين بناء Hىل . اليس أ"نصاري دقFقة . ادي جناوب

هناك Zدول ¿ين، ٔ�½ .. اجoع طارئ iلمك¯ب، تفضل اZلس ار�ح شوية
ٔ�ت�ٔسف مل يوزع انطالقا من اجoع ندوة الرؤساء الطارئ »ٔ"مس واملك¯ب 
»ٔ"مس، وا"ٓن مت توزيعه هو ا�ي س=يعمتد وس�ٔعقد ندوة طارئة iلرؤساء 

iلتحمك يف هذا املوضوع ٔ"ن هناك انعاكسات تق¨ية Hىل  Vاال بعد اجللسة
احلكومة ف� يتعلق »لقطب إالHاليم، و»لتايل ٔ�رجومك ساHدو½ منرو من هاذ 
املرÃV ب�ٔرحييتمك املعهودة حىت µمتكن من ٕاهناء اجللسة أ"وىل يف ظروف 
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  .lاصة ويف ظروف جFدة
القاHة مع السادة هللا خيليمك، س=ن�هت(ي من هذه اجللسة وس=نعود ٕاىل 

هذا اجلدول الثاين مت توزيعه م¨ذ صباح اليوم »ٔ"مس وهو ... الرؤساء ليك
موجود، لست ٔ�دري ملاذا مل يوزع يف وق¯ه، ولكن هذا انطالقا من اجoع 
طارئ iلمك¯ب ولندوة الرؤساء بطلب من رئ5س فريق حمرتم متت اجلدو£، 

  .ا"ٓن س=نعود ٕاليه يف هذه اiلحظة
  .ل الس=يد الرئ5ستفض .شكرا

        ::::املس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصارياملس�شار الس=يد محمد أ"نصاري
  .{سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل lري املرسلني

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،
  الزمÃF والزمالء احملرتمون،

�رشفين »مس الفريق pس=تقاليل iلوVدة والتعادلية، ومن lال¹ حزب 
 ٕارثه الوطين املمتزي »النoء لرتبة هذا الوطن العز�ز، تناول pس=تقالل، �لك

من  2012اللكمة اليوم يف ٕاطار م¨اقشة مرشوع القانون املايل �رمس س=نة 
  .طرف جملس=نا املوقر

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
ٕان حب أ"وطان من إالميان، وحنن يف حزب pس=تقالل Äش=بعنا دامئا 

ؤو£، Öس=تحرض الوطن ٔ�وال و�رخيه من lالل وHىل اAوام بقمي سامFة ومس
دماء شهدائه من Z�ٔل اس=تقال¹ وعزته و©رامة مواطنيه لبلورة شعار حزبنا 

Aة م¯¬اوبة »س=مترار "يف وطن حر امواطنون ٔ�حرار : "اخلاFيف ظل ملك ،
مع أ"مة واAفاع عن قمي إالسالم الوسطي املعتدل وإالÖس=ية املغربية 

 ٕاطار وVدة الوطن ٔ�رضا وهوية يف مسرية البناء، اليت املتعددة الثقافات يف
  .انطلقت م¨ذ زمان وما زالت مس=مترة

د توا�ها طبعا عق�ات، وقد يرتبص ب�ٔهلها مرتبصون، لكن التارخي ق
ٔ�ث°ت ٔ�ن عزمية شعبنا اكنت دامئا ٔ�قوى، هزمت pس=تعامر ؤ�رصت Hىل 

  .رجعية ٔ"م¯نابناء دو£ قوية، عرصية، دميقراطية، وفق الثوابت امل
  الس=يد الرئ5س احملرتم، 

حنن اليوم يف حمطة ٔ�خرى من حمطات ٔ�م¯نا الواعية مبسؤوليهتا، حمطة 
Zديدة يف قميها ؤ�هدافها وتو�اهتا، حمطة تؤسس لتجربة س=ياس=ية Zديدة 
حبملها V�ٔد مكو½ت املعارضة السابقة لقFادة املرÃV احلالية، حمطة عنواهنا 

، مع إالرادة القوية من Z�ٔل تدعمي وٕاغناء النتاجئ احملققة اØمتزي وpس=مترارية
  .يف لك اCاالت {شلك من إالبداع وpبتاكر

  الس=يد الرئ5س احملرتم، 
ٕان التحوالت اليت شهدها العامل، م¨ذ أ"زمة العاملية �لك انعاكساهتا Hىل 

، مبا خمتلف القارات واAول وا"ٓ¿ر اليت lلفهتا Hىل الضفة اجلنوبية خصوصا
يف ذ¥ اق¯صاد½ الناشئ، جعلت احلكومة السابقة ªهنج تدابري وٕاجراءات 

رائدة و ري مس=بوقة يف خمتلف اCاالت، pق¯صادية مهنا وpجoعية 
اخ¯يارات اكنت بدون شك مسؤو£ ومضبوطة يف جو Hام، . والس=ياس=ية

وما مع مؤطر »لت¬اوب املتواصل لٕالرادة امللكFة السامFة، mعهد½ هبا د
  .تطلعات شعبنا أ"يب

وتذ©رون، الس=يد الرئ5س احملرتم، كام يذ©ر امجليع ويذ©ر الشعب املغريب 
ذ¥، الت¬اوب التلقايئ ا�ي Hرب عنه Zال£ امل/ محمد السادس حفظه 
هللا يف خطابه السايم ليوم �سع مارس،  داة حراك عريب ٕاساليم، 

فFه Zاللته ٕاال ٔ�ن �رشك اCمتع  حراك ٔ�ىب. ارتفعت فFه مهم وµزلت فFه مقم
ب�ٔمك< يف Äسطري دس=تور Zديد، جتد فFه لك القوى احلية ببالد½، ولك 
مغريب ومغربية، أ"صول اAميقراطية واملفاهمي والقمي العاملية يف املساواة 

دس=تور مبضامني وقمي . واحلرية والكرامة وا�اتية الفكرية واiلغوية واAي�Fة
جسم واVد، عن ٔ�مة واVدة، عن مغرب موVد، حتت  مسو ة iلتعبري عن

  .قFادة ملكFة ٔ�قرب ٕاىل قلوب املغاربة م¨ه ٕاىل م¨طق احلمك
يف ٕاطار مسلسل  -كام تعلمون  –وقد قاد½ دس=تور فاحت يوليوز 

ٕاصالÛ شامل ٕاىل انتâا»ت شفافة وµزهية و ري مس=بوقة و ري مطعون يف 
Zديدة بتäالف Äشاريك  مصداقFهتا، اكن من نتاجئها ÄشكFل حكومة

مسؤول، من Z�ٔل تزنيل حقFقي ملضامني اAس=تور اجلديد وpس=ت¬ابة 
لرغبة ٔ�©يدة ªروم القطع مع مظاهر س=ياس=ية اكنت لها انعاكساهتا اCمتعية 
الس5!ة Hىل مصداقFة الفعل الس=يايس الرز�ن ومن Z�ٔل توزيع Hادل iلرثوة، 

ما هو تنفFذي وÄرشيعي  وق�< ضبط pخ¯صاصات يف جمال السلطة بني
وقضايئ من Z�ٔل مغرب دميقراطي وملكFة مواطنة، حيتل فFه الربملان املاكنة 

   .اليت تليق به ف� هو مو©ول ٕاليه من Nام دس=تورية
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

لقد رحبنا بصدق رهان الت�ٔس5س، ورهان التصاحل ا�ايت، بعد pنفراج 
ق�ل البعيد ٔ�ننا منوذج حيتدى به ؤ�ننا و�شهد القريب . الس=يايس احلاصل

ال ن°¯غي  ري امللكFة نظاما واAميقراطية  - Nام اخ¯لفت به الس=بل  -شعب 
مهناZا واحلوار نرباسا Hىل lالف ٔ�ولئك ا��ن اس=متعنا ٕاØهيم و ادروا القاHة 

  .وا�ي هيمنا هو pس=oع ٕاىل الشعب املغريب. ليك ال �س=متعوا ٕالينا
�ي قد يزن¹ ا"ٓخرون �لك لغات العنف، نزن¹ اليوم �لك وٕان التغيري ا

لغات النقاش الهادئ املسؤول، وهو ما Hرب عنه املغاربة بوضوح يف خمتلف 
املدن والقرى واملدارش، ومه �سامهون حبامس ©بري يف البناء اAميقراطي، 

  .بعد جتاوب مطلق مع اAس=تور اجلديد
يف مسارات التغيريات املتواصÃ ٕان هذا التارخي املمزي، �زيد½ ثقة 

بوطننا، رغبة يف الت¬اوب مع ما نطمح ٕاليه mشعب ٔ�وال، و مع حميطنا 
إالقلميي والقاري ¿نيا، ومع املنطق اAويل واملنتظم أ"ممي ¿لثا، lاصة ت/ 
الرغبة القاضية بف¯ح س=بل التفاوض لتث°Fت س=يادة بالد½ يف حصرائنا 

داقFة مرشوع احلمك ا�ايت مع رضورة املسرتجعة، ؤ�يضا س=يادة ومص
مواصÃ التعبئة الوطنية ٕالهناء الزناع املف¯عل حول الصحراء املغربية، 
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مؤكد�ن Hىل ٔ�ن التحول اAميقراطي الك�ري ا�ي ٔ�جنزه املغرب يف خضم 
م¯غريات �وية  ري مس=بوقة، وا�ي مك¨نا من تعز�ز موقف بالد½ 

فرض Hلينا اليوم، ق�ل الغد، اعoد مقاربة ومصداقFهتا Aى املنتظم اAويل، ي
Äشار©ية، ªروم إالرشاك احلقFقي والفعال iلربملان مب¬لس=يه ول7ٔحزاب 
الس=ياس=ية وهيئات اCمتع املدين و»يق الفاHلني، يف اAفاع عن القضية 

  .الوطنية وٕاشعاع صورة املغرب
الوصول  كام نؤكد، يف الفريق pس=تقاليل iلوVدة والتعادلية، Hىل ٔ�ن

ٕاىل Vل هنايئ وسلمي iلقضية الوطنية والزناع املف¯عل حول ٔ�قاØمينا اجلنوبية، 
يتوقف Hىل توقف اجلار اجلزاrر عن ح�ك املاكئد واAسا�س lدمة ملصاحل 
جFو س=ياس=ية، أ"مر ا�ي لن يت�ٔىت ٕاال Hرب تنقFة أ"جواء بني الب�يني 

H القات أ"خوة وتعز�ز العالقات الثنائية ب5هنام، مع احلرصH ىل توطيد
  .والتعاون اليت جتمع الشعبني الشقFقني

ٕاضافة ملا س=بق، نعترب يف الفريق pس=تقاليل ٔ�ن قضية س°¯ة ومليلية 
والثغور اCاورة لها ي��غي ٔ�ن حتظى مباكنة كذ¥ ممتزية يف س=ياس�¨ا اخلارجFة 

 جمال تصفFة وlاصة يف Hالق¯نا مع pحتاد أ"وريب ٕالهناء وضع شاذ Hامليا يف
  .pس=تعامر

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
ٕان هذه أ"رحيية اليت ج!نا هبا ال تعين ب�ٔي شلك من أ"شاكل ال�ساهل 
يف ا�ود عن وVدة البالد ٔ�و التنازل عن حقوق¨ا التارخيية، بقدر ما تعرب 
عن حرص مسؤول Hىل الروابط اليت جتمعنا يف ٕاطار املغرب الك�ري 

رشوHة لبالد½ ٔ"ن س=يادة الوطن  ري قابÃ ٔ"ية ولتث°Fت احلقوق امل 
  .مساومة

وهبذه املناس=بة، ال �سعنا ٕاىل ٔ�ن نعرب عن ما µك¨ه من اف¯âار واHزتاز 
واVرتام لقواتنا املسلäة امللكFة والقوات املساHدة وخمتلف أ"�زة أ"م¨ية 
املرابطة يف الثغور والساهرة �لك تفان وٕاlالص Hىل حامية هذا الوطن 
وا�ود عنه، حتت القFادة السامFة ٔ"مري املؤم¨ني، امل/ محمد السادس 

  . حفظه هللا
كام ننحين »ملناس=بة خبشوع وٕاZالل ٔ�مام ٔ�رواح الشهداء، سائلني هللا 

  .عز وZل ٔ�ن يتغمدمه �رمحته الواسعة، و�سكهنم فس=يح ج¨انه
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

يل ٔ�ن ٔ�عرج ٔ�و ٔ�نتقل ٕاىل بعد هذا املدlل الس=يايس العام، امسحوا 
، ا�ي �س=متد مرجعيته 2012م¨اقشة مضامني مرشوع القانون املايل لس=نة 

انطالقا من الرب½مج احلكويم ومن مFثاق أ" لبية، »عتباره تعاقدا l�ٔالقFا 
وس=ياس=يا يقوم Hىل الoسك يف املواقف وال�شارك يف الرؤى والعمل 

  .اور ثالثةوالتضامن يف املسؤولية، وذ¥ Hرب حم
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�خوض يف احملور أ"ول واملتعلق »ٔ"بعاد pق¯صادية 

  :ملرشوع القانون املايل، ٔ"قول، الس=يد الرئ5س
ٕان مرشوع القانون املايل �شلك اس=مترارا iلس=ياسة pق¯صادية اليت مت 

اعoدها ببالد½ م¨ذ بضع س=نوات، وهو بذ¥ يؤكد عزم احلكومة Hىل 
ل من Z�ٔل ٕارساء مرªكزات اق¯صاد وطين عرصي وpح¯فاظ مواصÃ العم

»لتواز½ت املا©رو اق¯صادية يف مس=توى مق�ول ©ركزية ٔ�ساس=ية لتقدم البالد 
وÄرسيع وترية انف¯اح pق¯صاد املغريب وحتر�ره وÄشجيع وªكáيف معليات 
pس�àر ٕالجناز أ"وراش الكربى من lالل تفعيل الزتامات احلكومة يف 

الس=ياسات القطاعية، مبا حيقق م�ادئ الن¬اHة والفعالية والشفافFة  ٕاطار
  .بصفة ٔ�ساس=ية

  الس=يد الرئ5س،
ٕان النقاش حول الفرضيات يف ٕاطار مرشوع القانون املايل واليت 
ٔ�طرت ٕاHداد هذا القانون ل5س نقاشا نظر� فقط، وٕامنا �سائل واقعية 

باط العضوي املوجود بني أ"رقام املتضمنة يف املرشوع، انطالقا من pرت 
إالطار pق¯صادي العام والس=ياسة املزيانية، من حFث يه فرع من فروع 

   .الس=ياسة املا©رو اق¯صادية
وال جيادل V�ٔد يف ٔ�ن الفرضيات اليت يقدNا املرشوع اليوم، يه 

Hىل lالف ما  -فرضيات ذات مصداقFة تعكس املقاربة اجلادة واملسؤو£ 
قعية الس=ياس=ية iلحكومة يف تدبري الش�ٔن العام، سواء والوا -�راه ا"ٓخر 

  .تعلق أ"مر مهنا مبعدالت اØمنو ٔ�و التضخم ٔ�و العجز
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

»ل�س=بة ملعدل اØمنو، فٕاننا µرى ٔ�ن متسك احلكومة خبيار احلفاظ ودمع 
هو خFار اسرتاتيجي، يؤكد قوة  2012س=نة % 4,2معدل اØمنو يف Vدود 

كومة Hىل مواصÃ رفع التäد�ت pق¯صادية املطروVة Hىل اكفة ٕارادة احل
املس=تو�ت، مع ما يتطلبه ذ¥ من جمهودات مضاعفة لت¬اوز إالشاكليات 

  :املطروVة، ونذ©ر مهنا Hىل س°Fل املثال ال احلرص
الر©ود pق¯صادي، ا�ي يع5شه الزبناء أ"ساس=يون والتقليديون  -

، رشيك املغرب التقليدي، وا�ي iلمغرب، lاصة يف م¨طقة أ"ورو
حسب ٕاصدار صندوق النقد اAويل {ش�ٔن �ٓفاق % 0,5س=يصل ٕاىل 

 pق¯صاد العاملي ٔ"�ريل املايض، و»لتايل ال نع5ش يف قرية معزو£؛
 الظرفFة املناخFة الصعبة اليت يعرتف هبا امجليع؛ -
 جتاوز املس=توى املس=هتدف iلمديونية؛ -
  .lلية »Hرتاف امجليعاخنفاض ©بري يف الس=يو£ اAا -

�¥، فٕاننا يف الفريق pس=تقاليل، نؤكد Hىل ٔ�ن حتقFق رهان Öس=بة 
  :اØمنو املفرتضة Äس=تدعي الرتكزي Hىل ما ييل

من الناجت اAاlيل اخلام، % 60دمع الطلب اAاlيل ا�ي �شلك  - 1
lاصة مع الرتاجع الك�ري يف الطلب املوZه ٕاىل املغرب، {س°ب أ"زمة 

  اليت تعرفها أ"سواق التقليدية؛pق¯صادية 
ٕادlال حتوالت هيلكية Hىل اق¯صاد½ الوطين، مبا �سمح بربوز  - 2

قطاHات Zديدة، وهو طرح بدٔ�ت تظهر مالحمه من lالل تصاHد وترية منو 
الربيد (بعض القطاHات اليت تفوق وترية منوها ال�شاط pق¯صادي يف مجم< 
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 ؛)العمومFة والت�ٔمFناتواملواصالت، اخلدمات، البناء، أ"شغال 
تفعيل إالسرتاتيجيات القطاعية هبدف تنويع وحتديث الب�Fات  - 3

 إالنتاجFة وٕاVداث م¨اصب الشغل وتعز�ز قدراتنا التصد�رية والتنافس=ية ؛
تقوية pس=تقاللية يف موا�ة التقلبات املناخFة، حىت ال �رهتن  - 4

�ي يبقى ٔ�داؤه اق¯صاد½ الوطين ومعدل اØمنو ب�¯اجئ القطاع الفالÛ، ا
دون التطلعات  - »لرمغ من اCهودات املبذو£  -بدوره lالل هذه الس=نة 

{س°ب الظرفFة املناخFة الصعبة، وهو ٕاشاكل يبقى مطروVا يف ٔ�فق معاجلته 
 .يف ٕاطار خمطط املغرب أ"خرض

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
وع، يف املرش % 2,5ٔ�ما خبصوص Öس=بة التضخم املقرتVة، واحملددة يف 

فه(ي Öس=بة تoىش وتو�ات احلكومة {ش�ٔن احملافظة Hىل اس=تقرار أ"سعار 
بفضل س=ياسة نقدية دقFقة، س=متكن من حتقFق هذا الهدف lالل س=نوات 

  .متزيت بضغوطات ©برية Hىل أ"سعار، بفضل دمع صندوق املقاصة
مبقابل ذ¥، فٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل iلوVدة والتعادلية، نود ٔ�ن 

  :ت ان��اه احلكومة املوقرة ٕاىل مس�ٔلتني هام¯نينلف
ٔ�وهلام تتعلق �كون ال�س=بة املفرتضة ملعدل التضخم، لكوهنا Öس=بة مل 
�س=بق iلمغرب بلوغها lالل الس=نوات القليÃ املاضية، lاصة ٕاذا ما Hلمنا 

، مما حيمت %1,9ٔ�ن هذا املس=توى اس=تقر lالل العرشية أ"lرية يف Vدود 
  اع ٕ»صالح صندوق املقاصة؛Hلينا اليوم إالرس 

¿ين املس�ٔلتني تتعلق »لتبا�ن احلاصل يف حتديد املعدالت وأ"رقام بني 
احلكومة وبنك املغرب ف� يتعلق ب�س=بة التضخم، نظرا الخ¯الف املنطلقات 
واملعطيات وحىت الق¨اHات يف بعض أ"حFان، وهو ٔ�مر اكن »ٕالماكن 

بنك املغرب يلزم هذا أ"lري بتäديد جتنبه، lاصة ؤ�ن القانون أ"سايس ل 
  .مع وز�ر املالية - »لضبط  -هدف اس=تقرار أ"سعار ب�شاور 

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
ٔ�ما خبصوص جعز املزيانية، فٕاننا يف الفريق pس=تقاليل، ومن م¨طلق 
اÖشغالنا واهoم¨ا بدراسة وت��ع الوضع pق¯صادي واملايل لبالد½، نعترب ٔ�ن 

من الناجت اAاlيل اخلام، يعكس % 5املزيانية املتوقع واحملدد يف  معدل جعز
حبق إالرادة القوية iلحكومة يف موا�ة التäد�ت املطروVة، رمغ pرتفاع 

  .ا�ي Äشهده ٔ�سعار النفط واملواد أ"ولية Hىل الصعيد اAويل
 كام ٔ�ن تفامق مس=توى العجز {س°ب ارتفاع معدل املديونية اليت ½هزت

، يبقى معدال  ري مقلق، مقارنة »ل�سب احملصÃ يف بعض اAول 53%
وال ٔ�عتقد ٔ�ن الوقت �سمح ٕ»عطاء بعض أ"مÃá، لكن أ"مر، مع . املتقدمة

ذ¥، �س=توجب التعامل مع هذه ال�س=بة بنوع من احلذر يف املس=تق�ل، 
ي ٔ"ن اس=مترار ارتفاع املديونية من ش�ٔنه ٔ�ن هيدد pس=تقرار املا©رو اق¯صاد

   .�iو£ ؤ�ن �زعزع ثقة املس�مثر�ن، lاصة مهنم أ"Zانب
وHليه، فٕاننا يف الفريق pس=تقاليل، ندعو احلكومة ٕاىل إالرساع ٕ»دlال 
القواHد املزيانية الكفÃF »س=تعادة توازن املالية العمومFة Hىل املدى القصري 

وذ¥  وتقوية مصداقFة الس=ياسة املزيانية Hىل املدى املتوسط والبعيد،
، ا�ي ينص يف فقرته 2011من دس=تور  77تزنيال ملق¯ضيات الفصل 

مالية  �سهر الربملان واحلكومة Hىل احلفاظ Hىل توازن" :أ"وىل Hىل ما ييل
  ."اAو£

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
ٔ�ما خبصوص pس�àر، فٕان املرشوع يف نظر½ يؤكد {شلك رصحي ٔ�ن 

ة يف العمل Hىل ªكáيف اCهودات يف احلكومة ماضية و�لك ٕارصار ومáا�ر 
جمال دمع pس�àر املنتج واملدر لفرص الشغل وحتسني فعاليته ومراHاة 
التوازن اجلهوي واCايل يف توزيعه، »لرمغ من الت�ٔثريات pق¯صادية واملالية 
اAولية كام ٔ�سلف¨ا، حFث انتقل الغالف املايل ا�صص لالس�àر العمويم 

مليار lالل هذه الس=نة،  188ٕاىل ما يناهز  2007س=نة  مليار 84من 
، مما مكن من ٕاعطاء دينامFة حقFقFة لالق¯صاد %�213ز�دة تناهز 

الوطين، وال ٔ�دل Hىل ذ¥ أ"وراش الكربى اليت عرفهتا بالد½ واليت 
»ٔ"ساس يعطي انطالقهتا Zال£ امل/ محمد السادس وتقوم احلكومة بت��عها 

  .ز ليل هناريف جمال إالجنا
س=بوق امل وحري بنا يف هذا إالطار، ٔ�ن ننوه »Cهود املايل اجلبار و ري 

ا�ي بذلته احلكومة السابقة يف جمال دمع pس�àر العمويم ؤ�ن هن� 
احلكومة احلالية Hىل مواصÃ هذا pخ¯يار pسرتاتيجي بنوع من pبتاكر 

ى إالسرتاتيجية اليت �شهدها وإالبداع، مما س=ميكن من ٕاجناز أ"وراش الكرب 
املغرب، م¨هبني »ملناس=بة ٕاىل رضورة العمل Hىل جتازو ٕاشاكلية ضعف 
وحمدودية تنفFذ اعoدات pس�àر، ويه ٕاشاكلية ªزداد Vدهتا اليوم، 
lاصة مع الت�ٔخر احلاصل يف املصادقة Hىل القانون املايل، مما يتطلب من 

ع وترية تنفFذ pعoدات ا�صصة احلكومة ªكáيف اجلهود من Z�ٔل Äرسي
لالس�àر ف� تبقى من الس=نة املالية، وذ¥ متش=يا مع وعود ٔ�عضاء احلكومة 
اليت µرى ٔ�هنا lلقت أ"مل Aى املغاربة ؤ�هنا لن ختلف وHدها، ٕان شاء 

  .هللا
ٔ�ما Hىل مس=توى pس�àر اخلاص، فٕاننا يف الفريق pس=تقاليل ال 

لس=ياسة احلكومFة املتبعة يف هذا اCال، »عتباره رديفا �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه »
لالس�àر العمويم، وAوره الك�ري يف رفع حتد�ت التحول pق¯صادي 
وpجoعي، ٕاال ٔ�نه من واج�نا كذ¥، ومن »ب ٕابداء النصيäة، ٔ�ن ن��ه 
ٕاىل بعض املشالك والعراقFل اليت تواZه pس�àر اخلاص {س°ب ضعف 

قاو£ املغربية وpق¯صاد  ري املهيلك واملنافسة احلادة اليت فرضهتا ت�ٔهيل امل
  .العوملة يف ش=ىت جماالهتا pق¯صادية

ا، �رى الفريق pس=تقاليل ٔ�نه ٔ�حضى من الالزم اليوم العمل Hىل �
تعز�ز دور املقاو£ يف ال�س=يج pق¯صادي »ختاذ Hدد من إالجراءات 

   :والتدابري، من ٔ�مهها
النظام البنيك مبا �سمح iلمقاوالت {ش=ىت ٔ�نواعها ؤ�صنافها ٕاصالح  -

 من pس=تفادة من اØمتويالت البنكFة ملشاريعها pس�àرية والتمنوية؛
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ٕاHادة النظر يف دور املراكز اجلهوية لالس�àر، من lالل مراجعة  -
Fة حول ااخ¯صاصاهتا وصالحFة السامFهتا، تفعيال ملضامني الرسا£ امللك

àس�p ر؛ 
حتفزي املقاوالت Hىل pندماج يف القطاع املهيلك، مع أ"lذ بعني  -

رشاكت معنوية (pعتبار تنوع هذا القطاع ا�ي يضم ف!ات خمتلفة 
، مما �س=تدعي اعoد مقاربة ف!وية تقوم Hىل )ورشاكت أ"شâاص و ريمه
 اس=هتداف لك ف!ة Hىل Vدة؛

 مة القانونية؛ٕاHادة النظر يف قانون الرشاكت وٕاصالح أ"نظ -
اعoد ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة ملصاح�ة pس�àر اخلار�،  -

كتصد�ر الكفاءات واخلربات املك�س=بة يف ٕاطار ٕادارة املشاريع الكربى 
ببالد½ يف اCاالت اخلاصة »ملاء، والكهر»ء، والطرق واملوا� Hىل س°Fل 

 املثال ال احلرص؛
عتبارها نواة iلتمنية pق¯صادية تقوية تنافس=ية املقاوالت الصغرى، » -

 وpجoعية؛
اعoد ٕاسرتاتيجية دقFقة من Z�ٔل ªكو�ن املقاو£ املغربية يف مFدان  -

التدبري املفوض iلمصاحل العمومFة الس=تغاللها يف pنف¯اح Hىل اAول 
  .إالفريقFة اليت تتوفر Hىل سوق ©بري ومرحب يف هذا اCال

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
خبصوص الس=ياسة التصد�رية، فٕاننا µرى ٔ�هنا Äشلك V�ٔد ٔ�مه حماور ٔ�ما 

، واليت يعزت حزب pس=تقالل �كونه قد 2012مرشوع قانون املالية لس=نة 
ٔ�فرد لها Vزيا هاما مضن �راجمه pنتâابية، اق¯ناHا م¨ه ب�ٔمهية النفاذ والولوج 

املنتوج،  ٕاىل أ"سواق اخلارجFة، مبا يتطلبه ذ¥ من تغيري و تطو�ر يف
فٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل، µمثن Hاليا إالرادة القوية iلحكومة من Z�ٔل 

املغرب "مواصÃ تفعيل إالسرتاتيجية الوطنية لتمنية وªروجي الصادرات 
، �ٓملني ٔ�ن تمت مصاح�ة هذا العمل اجلاد واملسؤول »ٕالجراءات "املصدر

  :والتدابري التالية
ل سن تدابري حمورية متكن من تعز�ز ٕانعاش الصادرات من lال -

تفعيل إالسرتاتيجيات القطاعية وٕانعاش املنتوZات اخلاصة بقطاع الس=يارات 
والتك¨ولوجFا إالHالمFة وªرحFل اخلدمات والكهر»ء والصناHات الغذائية 

 وم¨توZات البحر وال�س=يج وصناHة اجل� وأ"دوية، ٕاىل  ري ذ¥؛
ض، من Z�ٔل التصد�ر ªكáيف وªمنية معليات التنقFب عن العر  -

 حبسب لك �ة؛
تعز�ز مقاي5س اAفاع الت¬اري، من Z�ٔل حامية pق¯صاد الوطين،  -

وذ¥ Hرب اس=تكامل إالطار ال�رشيعي والتنظميي ومالءم¯ه مع قواHد م¨ظمة 
 الت¬ارة العاملية؛

توس=يع وتنويع العالقات الت¬ارية Hرب مواصÃ ٕا�رام اتفاقFات التبادل   -
  ملس=توى الثنايئ ٔ�و املتعدد أ"طراف؛احلر سواء Hىل ا

ªمنية التكو�ن يف جمال الت¬ارة اAولية من Z�ٔل رفع مس=توى املهارات  -

  .»لرشاكت املغربية املصدرة
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الزمالء أ"عزاء،

ٔ�ما Hىل صعيد إالصالح اجلبايئ، فٕاننا µرى »عتبار ٔ�نه �شلك V�ٔد ٔ�كرب 
املطروVة Hىل احلكومة يف سعهيا لضامن ٔ�فضل توزيع iلرثوات  التäد�ت

الوطنية Hىل خمتلف الف!ات pجoعية، فٕاننا نؤكد Hىل ٔ�ن احلكومة ملزمة 
اليوم، جبعل ورش ٕاصالح النظام الرضييب يف صلب ٔ�ولو�ت مشاريع 
و�رامج الس=ياسات العمومFة، من lالل ٕاقرار سلسÃ من إالجراءات 

ورية ٕالصالح املنظومة اجلبائية بغرض حتقFق العدا£ أ"ساس=ية والرض 
الرضي°Fة والرفع من مردودية النظام الرضييب، وذ¥ Hرب ٕاجراءات هتم 

  :»ٔ"ساس
 توس=يع الوHاء الرضييب وحتسني ٔ�داء إالدارة الرضي°Fة؛ -
اعoد ٕاسرتاتيجية مس=تع¬Ã ملوا�ة الغش واØهترب الرضييب ا�ي  -
 ب املعطيات املتوفرة؛من الرشاكت حس 5/4يطال 
التقليص التدرجيي لالس=ت�¨اءات وإالعفاءات الرضي°Fة »س=ت�¨اء ت/  -

 الهادفة ٕاىل Äشجيع pس�àر املنتج وتوE العدا£ pجoعية؛ 
 تقوية Hالقة الثقة بني امللزم وإالدارة؛ -
العمل Hىل توحFد ا"Zٓال ف� يتعلق بفرض الرضائب بني إالدارة  -

¥ حتت طائÃ سقوط احلق »ل�س=بة iلطرفني عند Hدم وامللزمني، وذ
 اVرتاNام �¥؛

متكني امللزم وإالدارة الرضي°Fة من التوصل ٕاىل Vل لك µزاع رضييب  -
 lارج املسطرة القضائية بصفة ٔ�ساس=ية؛

من الرضائب والرسوم لفائدة " املتبقى اس=تâالصه"البحث عن  -
اس=تâالصه Aمع  ىج¨ا ٕاىل املتبقخزينة اAو£ وامجلاHات الرتابية، ٕاذ ما ٔ�حو 

  .خزينة اAو£ يف الظروف الصعبة اليت تع5شها بالد½
ٔ�ما خبصوص أ"بعاد pجoعية iلمرشوع، فٕاننا µرى، الس=يد الرئ5س، 
السادة الوزراء، الزمالء أ"عزاء، ٔ�هنا حظيت حبزي هام يف املرشوع الفكري 

الل، انطالقا من رسا£ التعاديل ويف خمتلف ٔ�دبيات و�رامج حزب pس=تق
احلزب اخلاAة يف حتر�ر إالÖسان وصيانة ©رام¯ه واAفاع عن حقوقه 
املرشوHة، ويف مقدمهتا احلق يف الع5ش احلر الكرمي و ريها من احلقوق 

  .pق¯صادية وpجoعية اليت ©رسها اAس=تور اجلديد
رب عن ويف هذا إالطار، ال �سعنا، يف الفريق pس=تقاليل، ٕاال ٔ�ن نع

ارتياح¨ا العميق ملضامني املرشوع يف شقه pجoعي، وا�ي �شلك Vلقة 
وصل قوية مع املقاربة املعمتدة من ق�ل احلكومة السابقة يف تدبري الش�ٔن 
pجoعي »ملغرب، م¨وهني كذ¥ »لتدابري املمزية والربامج الهادفة اليت 

� الفرص يف الولوج تضمهنا املرشوع والقامئة Hىل ضامن املساواة وªاك
iلâدمات pجoعية، lاصة »ل�س=بة iلف!ات pجoعية الفقرية وأ"شد 
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  .حرما½
وHليه، فٕاننا µرى، الس=يد الرئ5س احملرتم، ٔ�نه »ل�س=بة محلاية القدرة 
الرشائية iلمواطنني، فٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل، Öش=يد مبا تضمنه 

  : دابري، هتممرشوع القانون املايل احلايل من ت
الوفاء »اللزتامات املالية املرتتبة عن احلوار pجoعي، واليت بلغت  -

مليار درمه، رمق  ري مس=بوق Aى احلكومات املتعاق�ة م¨ذ  13,2ما مجموHه 
  بداية التناوب؛

مليار درمه، مما  46,5الرفع من مزيانية صندوق املقاصة ٕاىل حوايل  -
ة iلمواطنني ومن التحمك يف معدل التضخم س=ميكن من حامية القدرة الرشائي

يف ٔ�وج أ"زمة العاملية، وذ¥ يف فرتة Zد صعبة يف املناخ العاملي واملناخ 
اجلهوي واملناخ الوطين كام يعرف امجليع، وال ميكن ٕاال جلاVد ٕاµاكر ذ¥، 
وتدبري ذ¥ ل5س »ٔ"مر الهني ول5س »ٔ"قوال بل »ٔ"فعال، م¨هبني يف نفس 

»ب ٕابداء النصيäة، ٔ"ننا نن�سب ٕاىل أ" لبية، ولكن هذا ال  الوقت ومن
 Ãة القابäلواقع، ولكن »لنصيi شد ٔ�زر احلكومة، ل5س »النتقادÖ يعين ٔ�ننا لن
iلتطبيق Hىل ٔ�رض الواقع، ٕاال ٔ�ن املتغريات pق¯صادية اAولية، ٕاضافة ٕاىل 

ار ٕاصالح Zذري ٕا©راهات الظرفFة املناخFة الصعبة، تفرض Hلينا اليوم ٕاقر 
 .لنظام املقاصة، يعمتد �ٓليات Zديدة كفÃF بوصول اAمع ٕاىل مس=تحقFه

وٕاننا من هذا املنرب، البد ٔ�ن Öشري ٕاىل ٔ�ن إالصالVات قد بدٔ�ت فعال 
ؤ�½  - Hىل ٔ�رض الواقع {سن Hدد ال �س=هتان به من إالجراءات، وٕان ما بقي 

ا ٔ�ن نتعاون مجيعا من Z�ٔل Hلين -ª�ٔلكم م�ارشة من هذه الق�ة مع الرٔ�ي العام
حماربة الغشاشني يف هذا اCال من Z�ٔل ٕايصال اAقFق املدمع والغاز املدمع 

عن  ،ٕاىل  ري ذ¥ من املواد ٕاىل ٔ�حصاهبا والرضب Hىل ٔ��دي املتالعبني
طريق تفعيل القوانني كذ¥ املتعلقة حبامية املس=هت/ ودمع امجلعيات ذات 

يف موا�ة ا�الفني ٕاىل القضاء من Z�ٔل م¯ابعهتم النفع العام لتقدمي شاك�ت 
والتقيص من Z�ٔل حفظ قوت املواطن وٕايصا¹ ٕاليه وٕايصال ما Vددته 
احلكومة من ٕاHانة ٕاىل ٔ�ولئك أ"رس املعوزة اليت تقطن يف املناطق النائية 

  .ويف هوامش املدن بصفة ٔ�ساس=ية
 ÃFديدة كفZ بوصول وٕالصالح صندوق املقاصة، ي��غي سن �ٓليات

اAمع ٕاىل مس=تحقFه وضامن �ٓليات رادHة حملاربة حماو£ القفز Hليه وقادرة Hىل 
التحمك يف نفقاته بغية احلد من العجز يف املزيانية ومن لكفة املديونية 

  .العمومFة
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

ٔ�ما خبصوص التعلمي، وما ٔ�دراك ما التعلمي، فٕاننا، يف الفريق 
مهية املنظومة الرتبوية والتعلميية يف حتقFق pس=تقاليل، ومن م¨ط لق ٕامياننا ب�ٔ

التمنية الشامÃ ويف تطو�ر اCمتع ويف pس=ت¬ابة حلاجFاته أ"ساس=ية، µمثن 
 H51اليا اCهود املايل املبذول Aمع هذا القطاع، وا�ي بلغ اليوم ما يناهز 

  .مليار درمه
وع نظري الرفع من املنäة كام Öش=يد »لتدابري الهامة اليت تضمهنا املرش 

ا�صصة iلطلبة ا�ي مل يعرف حتراك م¨ذ ٔ�زيد من عقد�ن من الزمن، Hىل 
ٔ�ن تمت مصاح�ة هذا إالجراء بعملية توس=يع وHاء املس=تفFد�ن وا�ي ال 

من الطلبة املس¬لني، وlاصة يف املناطق النائية ويف % 42يت¬اوز اليوم 
ريضة و©برية من الطبقة الفقرية، وlاصة م¨اطق العامل القروي اليت فهيا ف!ة ع

ٔ�ن ٔ�والد الفقراء مه ا��ن ªزخر هبم إالدارة ومه رافعة ٔ�ساس=ية ا"ٓن يف قFادة 
ٔ"ن لوال الفقراء لضاع العمل، ولهذا Hىل  ،هذا الب� يف ش=ىت اCاالت

احلكومة يف هذا اCال كذ¥ ٔ�ن تلتفت لهذا القطاع نظرا حليويته ونظرا ٔ"نه 
H ىل ٔ�طر الغد ومؤطري الغد�راهنHال الغد وZىل ر.  

كام ال يفوتنا، يف الفريق pس=تقاليل، ٔ�ن جندد اHزتاز½ حبرص 
احلكومة، وHىل غرار سابقهتا، Hىل ٕايالء ٔ�مهية كربى ٕالجناز الربامج املعمتدة 
وفق مقاربة ال تقف عند عتبة ٕاقرار اCانية، بل تتعداها، يف خطوة رائدة 

 تقدمي اAمع املايل املبارش ل7ٔرس املعوزة والفقرية، وذ¥ و ري مس=بوقة، ٕاىل
ٔ�و Hرب �رامج " �ر½مج ت5سري"Hرب �رامج ال ختلو من ابتاكر وٕابداع كــ

النقل "و�ر½مج " احملفظات"ٔ�خرى، كام هو الش�ٔن »ل�س=بة ملبادرة 
، و ريها من الربامج، اليت تعترب حo "الفرصة الثانية"و�ر½مج " املدريس

Vد ٔ�شاكل العدا£ pجoعية اليت تؤمن ªاكفؤ الفرص ٔ�مام املواطنني، �ٔ 
  .ر املدريسدوتعزز فرصهم يف pرتقاء pجoعي واحلد من اله

لكن، و»لرمغ من اCهود pس=ت�¨ايئ املبذول يف هذا اCال، فٕانه ال 
�زال هذا القطاع يواZه حتد�ت ذات صبغة اس=تع¬الية يف نظر½، ي��غي 

 احلكومة ©س=هبا كام ©س°ت الرهان يف السابق، ونذ©ر مهنا Hىل وZه Hىل
  :اخلصوص

 تعز�ز الب�Fة التحتية اليت ال توازي التطورات اليت يعرفها القطاع؛ -
pهoم »لبحث العلمي وتطو�ره »عتباره V�ٔد أ"ولو�ت يف ٕاصالح  -

م¨اقشة املنظومة التعلميية ببالد½، ولقد اس=توقف¨ا البحث العلمي عند 
مرشوع قانون املالية، واتفق امجليع Hىل ٔ�ن ما خصص ¹ يف بالد½ دون 
املس=توى، وlاصة ٔ�نه ال تقدم يف ٔ�ي ب� دون ٕاعطاء أ"ولوية وكذ¥ 

 Äشجيع البحث العلمي ا�ي يعد قاطرة للك ªمنية اق¯صادية واجoعية؛
مالءمة خمرZات النظام التعلميي »لس/ اجلامعي مع مدlالت  -

طلبات سوق الشغل، وهذا كذ¥ �س=تحق م¨ا التوقف ٔ"ننا ال µريد ٔ�ن وم̄ 
خترج اجلامعة العاطلني بل البد من مالءمة ذ¥ مع م¯طلبات سوق 

�ٓالف Nندس ا�ي Zاءت به  10الشغل، وlاصة ٔ�ن هناك �ر½مج ٕاHداد 
احلكومة السابقة، ونود ٔ�ن يمت تفعيل ذ¥ Hىل ٔ�رض الواقع من Z�ٔل دمع 

p االتالقطاعCالية يف ش=ىت اH عي ببالد½ �كفاءاتoجpق¯صادي و.  
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

ا"ٓن ٔ�تطرق ٕاىل قطاع السكىن، وHليه ٔ�قول خبصوص هذا القطاع مفن 
واج�نا، يف الفريق pس=تقاليل، ٔ�ن Öش=يد »لتدابري الواردة اليت Zاء هبا 

  :املرشوع، وlاصة ف� يتعلق بـــ
، "وق التضامن iلسكىن وpندماج احلرضيصند"حتسني متويل  -
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 وتوس=يع جمال تدl<؛
إالجراءات اجلبائية التحفزيية املقررة »ل�س=بة iلسكن pجoعي  -

ؤ�قولها من هذا  –ا�صص iلكراء املنخفض التلكفة، مع ما �س=توج�ه ذ¥ 
من ٕاصالح اس=تع¬ايل ومراجعة شامÃ لقانون ا"ٔ©رية، وذ¥ ضام½  -املنرب 
مؤكد�ن يف الوقت نفسه Hىل . لك الطرفني من مكري ومكرتي حلقوق

  :رضورة اهoم احلكومة بــ
، ا�ي مل ªكمتل "مدن بدون صفFح"Äرسيع وترية ٕاجناز �ر½مج  -

 ٔ�هدافه بعد؛
 مراجعة ٔ�دوار مؤسسة العمران وٕاسرتاتيجية معلها؛ -
  .التصدي �لك حزم لعمليات املضاربة يف اCال السكين -

اع الصäة، الس=يد الرئ5س احملرتم، فٕاننا، يف الفريق ٔ�ما خبصوص قط
pس=تقاليل، ننوه »Cهود املايل املبذول من طرف احلكومة Aمع هذا 

من مواصÃ املنحى إالجيايب والتصاHدي  -ال حما£  -القطاع، مما س=ميكن 
وال ي��غي يف هذا اCال ٔ�ن نقف عند النصف  .ملس=توى املؤرشات الصحية

ال�ٔس بل عينا ٔ�ن نتطرق iلنصف اململوء من ال�ٔس، وٕاذا ٔ�رد½ الفارغ من 
ٔ�ن ن�¯قد العمل احلكويم، سواء احلكومة السابقة ٔ�و الرب½مج احلكويم 
احلايل، Hلينا ٔ�ن µرجع iلمؤرشات ق�ل العرشية أ"lرية لنعرف ©يف اكن 
الوضع وما قامت به احلكومات املتعاق�ة، انطالقا من احلكومة السابقة 

  .رشوع احلايلوامل 
كام Öش=يد »خلطوة الهامة املرتبطة بتعممي نظام املساHدة الطبية 

"RAMED" ل احملدودlAاص املعوز�ن وذوي اâه لفائدة أ"شZاملو ،
الغري اخلاضعني ٔ"ي نظام iلت�ٔمني إالج�اري أ"سايس عن املرض و ري 

  .ات الصحيةاملتوفر�ن Hىل موارد اكفFة ملوا�ة النفقات املرتتبة عن اخلدم
 ري ٔ�ن نظام املساHدة الطبية وخمتلف الربامج املسطرة يف هذا إالطار، 
يف نظر½، لن تؤيت ٔ�لكها ولن حتقق ٔ�هدافها بصفة ٕاجاملية ٕاال بضامن اس=تفادة 
املس=تحقني احلقFقFني ٕاذا مل توا©هبا ٕاصالVات موازية ªرªكز »ٔ"ساس Hىل ما 

  :ييل
ني واس=تفادهتم من اخلدمات ت��ع وتقFمي معلية Äسجيل املس=تحق -

 الطبية بطريقة سهÃ وم5رسة وت�ٔطريمه iلولوج ٕاىل هذه اخلدمة؛
جعل أ"دوية يف م¯ناول املعوز�ن من lالل مراجعة ومالءمة  -

 املتعلق »ٔ"دوية والصيد£؛ 17.04مق¯ضيات القانون رمق 
تدعمي الب�Fات pس�شفائية »عتبارها دHامات ٔ�ساس=ية لضامن تغطية  -
، lاصة »لعامل القروي، وتوفري أ"طر الطبية املتخصصة والتجهزيات حصية

الصحية الالزمة، ليك �كون هناك ªاكفؤ الفرص »ل�س=بة iلولوج ٕاىل 
 العالج؛

توس=يع نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة ؤ�حصاب احلرف واملهن  -
Ãاحلرة واملس=تق.  

س احملرتم، فٕانه ال ٔ�ما خبصوص ال�شغيل واحلد من البطا£، الس=يد الرئ5

�سعنا، يف الفريق pس=تقاليل، ٕاال ٔ�ن ننوه »AينامFة املس=مترة واملضطردة 
اليت هنجهتا بالد½ يف lلق م¨اصب الشغل، سواء »لقطاعيني العام ٔ�و 

م¨صب مقرتح يف ٕاطار  26.204اخلاص، واليت بلغت اليوم ما مجموHه 
 مشاريع قوانني املالية م¨ذ مرشوع القانون املايل، وهذا رمق  ري مس=بوق يف

  . بداية حكومة التناوب
كام µمثن Hاليا إالجراء القايض بدمع صندوق Äشغيل الش=باب، ا�ي 
رصد ¹ م�لغ مليار درمه من Z�ٔل تفعيل ا"ٓليات اجلديدة الهادفة ٕاىل ٕادماج 
الش=باب يف سوق الشغل، وهذا كذ¥ ابتاكر البد ٔ�ن ننوه به، مما س5سهم 

 ام¯صاص بطا£ اخلرجيني والتقليص من معدل البطا£ من دون شك يف
  .{شلك Hام

وٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل، نؤكد من هذا املنرب Hىل رضورة pهoم 
بقضية أ"طر العليا املعطÃ، واليت ٔ�فردت لها احلكومة السابقة ٔ�مهية lاصة، 

Fركة ثقª ةFل تصفZ�ٔ ث بذلت جمهودا اس=ت�¨ائيا و ري مس=بوق منFح Ã
ورثت عن املايض، �ٓملني من احلكومة احلالية التعامل مع هذا امللف �لك 
Zدية ؤ�مانة، مبا يضمن حقوق ت/ الف!ة ويضمن ©رامهتا، ٔ"ن ٔ�ولئك 

  .اخلرجيني مه ٔ�بناؤ½ وبناتنا
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

والت�ٔثريات  -كام تعلمون  –ٕان الوترية املهمة يف lلق م¨اصب الشغل 
اجئ احلوار pجoعي ف� يتعلق بدمع أ"جور، ٕاضافة ٕاىل Vل املالية لنت

مشالك بعض الوضعيات إالدارية املرتامكة يف موضوع الرتقFات يف اAرZات 
من الناجت اAاlيل % 12والرتب، سامه يف ارتفاع كتÃ أ"جور ٕاىل حوايل 

قد اخلام، ويه Öس=بة تبقى Zد مرتفعة مقارنة مع pق¯صاد�ت املامثÃ، و 
ٔ�جرينا �ر½مج املغادرة الطوعية iلتخفFف من هذه ال�س=بة، ٕاال ٔ�ننا مع 
أ"سف، وحتت ضغط املعطلني، رجعنا ٕاىل نفس الرمق ٔ�و ٔ�قل م¨ه ش5!ا ما، 
ويه مشلكة نقرتح يف الفريق pس=تقاليل، Hىل احلكومة املوقرة ٔ�ن تمت 

نظام . ية ببالد½معاجلهتا Hرب ٕاخراج نظام م¨دمج وموVد لتدبري املوارد ال°رش 
ميكن من التحمك يف الك¯Ã أ"جرية ٔ�وال، من lالل مراجعة شامÃ ملنظومة 
أ"جور احلالية، ووضع تصور ملنظومة Vديثة، حمفزة وشفافة Äسامه يف الرفع 
من مردودية إالدارة العمومFة وٕاHادة ان�شار املوظفني، وذ¥ يف ٔ�فق 

Hىل " الالمركزية والالمتركز"ر اجلهوية املوسعة ليك µكون عند تطبيق شعا
  .ٔ�رض الواقع اÖس¬اما مع مضامني اAس=تور اجلديد

ٔ�ما خبصوص تطو�ر �ٓليات التضامن وامحلاية pجoعية، فٕاننا µرى، 
الس=يد الرئ5س احملرتم، يف حزب pس=تقالل، ٔ�ن التعادلية pق¯صادية 

Aىل اH عي، وكنا نعتربoجp عية يه ٔ�ساس البناءoجpوام ٔ�ن و
التضامن الوطين �شلك عامد اCمتع ملوا�ة pح¯ياZات pجoعية بني 

�¥، فٕاننا µرى، يف الفريق pس=تقاليل، بل نؤكد Hىل ما  .خمتلف ف!اته
  :ييل

ف� يتعلق بصندوق دمع الoسك pجoعي، فٕاننا بقدر ما نعرب عن  -
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وق، لكونه �شلك ٔ�داة ارتياح¨ا لعدم ªراجع احلكومة عن ٕاVداث هذا الصند
واس=هتداف الف!ات  و,رواهتا ½جعة ٕالHادة توزيع مداخFل البالد وlرياهتا

املعوزة، مؤكد�ن Hىل ٔ�ن الغالف املرصود لهذا الصندوق، يظل  ري اكيف 
ويطرح Hىل احلكومة حتد� �ٓخر وحتد� ٕاضافFا، �رتبط بضامن متويل 

�ٓليات وتوافقات من الصندوق lالل الس=نوات املق�Ã، يف ٕاطار وجود 
 Z�ٔل ٕاسهام امل5سور�ن يف هذا الصندوق من Z�ٔل ٕاسعاف املعوز�ن؛ 

»ل�س=بة iلمبادرة الوطنية iلتمنية ال°رشية، اليت تعد كذ¥ درHا من  -
دروع lلق فرص الشغل iلف!ات املعوزة ؤ�حصاب pح¯ياZات اخلاصة، 

رÃV فٕاننا µرى ٔ�ن املرشوع يؤسس لتوZه Zديد من lالل اس=هتداف امل
الثانية من حماربة الفقر »لعامل القروي وحتسني ظروف 5Hش ساكن املناطق 

مليار درمه Aمع �رامج  2,3اجلبلية، وذ¥ بتخصيص اعoدات تقدر حبوايل 
 ري ٔ�ننا، يف الفريق . املرÃV الثانية iلمبادرة الوطنية iلتمنية ال°رشية

ديد ال ميكن ٔ�ن يعطي مثاره pس=تقاليل، وmعادتنا، نعترب ٔ�ن هذا التوZه اجل
»لاكمل وحيقق أ"هداف املتوlاة م¨ه ٕاال Hرب املراق�ة وªكáيف املراق�ة 
والت��ع املس=متر واAقFق وpف¯äاص الشامل للك املشاريع واملبالغ ا�صصة 
لها مبا يضمن ربط املسؤولية »حملاس=بة، سواء مركز� ٔ�و Hىل ام¯داد الرتاب 

 مي Hىل اخلصوص؛الوطين وكذ¥ أ"قال
ٔ�ما »ل�س=بة لت�ٔهيل العامل القروي واملناطق اجلبلية، فٕاننا Öش=يد، يف  -

الفريق pس=تقاليل، »ٕالجراءات pس=تع¬الية اليت اختذت ملوا�ة 
pنعاكسات السلبية لت�ٔخر ال�ساقطات املطرية، واليت مك¨ت من تعبئة 

 . لقرويمليار درمه Aمع القطاع الفالÛ والعامل ا 1,53م�لغ 
اهoم جتسد، ل5س . كام ننوه »الهoم احلكويم »ملناطق القروية واجلبلية
مليار درمه Hرب  20»ل>م، ولكن من lالل ختصيص املرشوع ملا يناهز 

خمتلف الربامج العمومFة والقطاعية والرفع من  الف صندوق ªمنية املناطق 
واملناطق اجلبلية ªمنية م¨دجمة ٕاىل مليار درمه من Z�ٔل ªمنية البادية املغربية 

وشامÃ، مبا يضمن فك العز£ وحتسني مؤرشات 5Hش الساكنة، وlاصة 
  .يف املناطق القروية واملناطق اجلبلية

ٔ�ما خبصوص تدعمي احلاكمة املؤسساتية وختليق احلياة العامة، فٕاننا نوه 
مبا Zاءت به احلكومة احلالية من lلق قطاع حكويم ٔ�ولك ¹ تدبري 

اكمة، وذ¥ تزنيال ملق¯ضيات اAس=تور اجلديد، وهذا يشء كذ¥  ري احل
  .مس=بوق يف بالد½ وAى احلكومات املتعاق�ة

وHليه، فٕاننا µرى ٔ�ن احلاكمة املؤسساتية Äشلك رافعة لتâليق احلياة 
العامة، وÄشلك ٔ�يضا ركزية ٔ�ساس=ية يف بناء اCمتع اAميقراطي القامئ Hىل 

وٕاذ حنيي، يف . ات، وال يشء  ري القانون واملؤسساتحمك القانون واملؤسس
الفريق pس=تقاليل، احلكومة احلالية Hىل اهNoا املعلن ٕ»رساء احلاكمة 
وجتويدها، اÖس¬اما مع مق¯ضيات الباب الثاين عرش من اAس=تور اجلديد 
ومن lالل ٕاVداث وزارة م¨تدبة لهذا الغرض لها ارتباط �رئاسة احلكومة، 

¥، يف الفريق pس=تقاليل، نؤكد Hىل ٔ�ن ٕادماج احلاكمة اجليدة يف فٕاننا كذ

تدبري الس=ياسات العمومFة، مير حرصا Hرب التعجيل »لقضاء Hىل اق¯صاد 
الريع وpم¯يازات وٕارساء دHامئ منوذج اق¯صادي، قادر Hىل ٕادlال املغرب 

©بة ما مرZ ÃVديدة بدون الرضوخ ٔ"ية مزايدة يف هذا املضامر، وذ¥ مبوا
. �شهده احمليط اAويل والوطين من حتوالت س=ياس=ية واق¯صادية واجoعية

ٔ"ننا، يف حزب pس=تقالل، كنا وس=نظل ممتسكني {سواس=ية املواطنني 
ٔ�مام القانون وحماربة إال,راء  ري املرشوع، وذ¥ عندما ½دينا م¨ذ زمن 

  "ن ¥ هذا ؟من ٔ��: " طويل، وحتديدا م¨ذ بداية الس=بعينات ٕ»قرار م�د�ٔ 
كام نعترب ٔ�ن حماربة الفساد pق¯صادي متر حرصا Hرب القضاء Hىل لك 

  :ٔ�شاكل اق¯صاد الريع وفق ٕاسرتاتيجية شامª ،Ãروم »ٔ"ساس
تعز�ز م�ادئ املنافسة والشفافFة وªاك� الفرص يف الولوج ٕاىل  -

الصفقات العمومFة، �ٓملني ٔ�ن ت�ٔيت احلكومة »لقانون lاص »لصفقات 
 مFة؛العمو 
تعويض الرتاخFص وpم¯يازات املمنوVة بدفاªر حتمالت تعمم Hىل  -

امجليع وحتدد الرشوط املوضوعية لالس=تفادة مهنا يف ٕاطار املساواة وªاك� 
 الفرص؛

ªكFيف املنظومة القانونية املتعلقة »لصفقات العمومFة وتعمميها Hىل  -
 ٕادارات اAو£ وامجلاHات الرتابية وامل�ش�ٓت العامة؛

قوية صالحFات جملس املنافسة ودوره يف تعز�ز دمع الشفافFة ت -
  .والتنافس=ية

  الس=يد الرئ5س،
ٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل، واس�شعارا م¨ا ب�ٔمهية إالصالVات 
املؤسس=ية الكربى يف البناء اAميقراطي، ندعو احلكومة و�لك ٕاحلاح ٕاىل 

قة »جلهوية املوسعة، إالرساع »لتزنيل ال�شاريك ملق¯ضيات اAس=تور واملتعل
من lالل ٕاصدار القانون التنظميي iلجهات وامجلاHات الرتابية واعoد تقطيع 
�وي يوفر مؤهالت التمنية pق¯صادية وpجoعية والثقافFة والبيFPة للك 
�ة، هذا فضال عن تفعيل ا"ٓليات املالية اليت ينص Hلهيا اAس=تور مبا 

فة اجلهات يف التمنية pق¯صادية وpجoعية يضمن املسامهة املتوازنة لاك
لبالد½، Hرب ٕاVداث صندوق التضامن اجلهوي وصندوق الت�ٔهيل 
pجoعي اجلهوي، وذ¥ انطالقا من الرشوع يف حوار وÄشاور وتبادل 
و�ات النظر حول املرÃV املق�Ã لتزنيل اAس=تور اجلديد واس=تكامل 

ا تبقى من pس=تحقاقات pنتâابية م¨ظومة إالصالVات الس=ياس=ية Hرب م
املق�Ã، ٔ"نه ال ي��غي ٔ�ن Öسري بدس=تور�ن، دس=تور Zديد حظي بثقة مجيع 
املغاربة وٕ»رادة ملكFة Hالية وحبكومة مسؤو£ وم�سجمة ومبيثاق أ" لبية 
iلت¬اوب مع طموVات الشعب املغريب وlلق أ"مل Aيه وجملس �سري 

lيل  ري مالمئ، وما وقع اليوم يدل Hىل {رسHة اAس=تور القدمي بنظام دا
pرتباك احلاصل يف Äس=يري هذا اCلس، ٔ"ننا نتفامه ون�¨اقش ونتوافق 
lارج ٕاطار النظام اAاlيل، وال حيرتم ما توافق¨ا Hليه ا"ٓن يف اجللسة، 
والفريق pس=تقاليل اكن ¹ الس=بق من »ب ٕابداء النصيäة iلحكومة ولكن 
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القا وٕاميا½ م¨ا ب�ٔن املسؤولية تق¯يض ٔ�ن Öشري ٕاىل لك مجليع املؤسسات، انط
ٕاlالل مرتقب بطريقة اس��اقFة ليك ال نقع يف احملظور، ولكن مل جند �ٓذا½ 

، ولكن أ"قوى هو القانون "أ"قوى مع أ"ضعف"صاغية وتعاملنا مبنطق 
 –ٔ�وال  –ٔ"ن النظام اAاlيل �شري Hىل ٔ�ن املناقشة ªكون طبقا ل 

لقانون التنظميي iلاملية والنظام اAاlيل، وال ي��غي ٔ�ن تطغى اAس=تور، ا
التوافقات Hىل القانون ٔ"ن ال اجهتاد مع النص، ولكن يف هذا اCلس تطغى 
pجهتادات Hىل النص، سواء اكن القانون التنظميي iلاملية ٔ�و النظام 

  .اAاlيل
Hة دقFقة ٔ�صبح يف سا 40وما نع5شه يف هذه اiلحظة، من اكن ¹ 

دقFقة ؤ�صبحت اضطرار� ملزما كذ¥ »Øمتتع  40ونصف، ؤ�½ اكنت يل 
{ساVة ٕاضافFة ٕاليصال رسائل، ال ٔ�قول مشفرة، ولكن واحضة ٔ�مام الرٔ�ي 
العام، فكفا½ من هذا التلكؤ والسري {رسعتني، وHلينا من ٔ�راد ٔ�ن ينادي 

ٔ�½ "ن نقول ، Hلينا �ٔ "ٔ�هيا الناس"»ٕالصالح Hليه ٔ�ن يبدٔ� بنفسه وال يقول 
  ".ؤ�هيا الناس

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين،
µمتىن ٔ�ن ªكون �ٓخر حمطة، ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س=تعمل لكامت lادشة، ولكن 

ٔ�ريد ٔ�ن �كون القانون Vارضا، وحنن ا"ٓن كنا نتلكم عن احلاكمة ول5ست 
من، ٔ"ن احلاكمة يف pس�àرات وpق¯صاد وpجoع، بل يف تدبري الز 

الزمن قوة اق¯صادية واجoعية، ومن ال تدبري لزم¨ه ال تدبري ل�س=يريه وال 
  .الق¯صاده والجHoه

وس�ٔخمت ٔ"قول خبصوص القضاء، فٕاننا يف الفريق pس=تقاليل، نؤكد من 
Zديد، ٕان اكن أ"مر حيتاج ٕاىل ت�ٔ©يد، Hىل ٔ�ن العدل هو قوام دو£ احلق 

وٕاننا، »ملناس=بة، . ة من لك pحنرافاتواملؤسسات واAرع الوايق ل7ٔم
Öش=يد »ملبادرة السامFة جلال£ امل/ محمد السادس، ٔ�يده هللا ونرصه، 
ب�¨ص5ب ٔ�عضاء الهيئة العليا iلحوار الوطين حول ٕاصالح م¨ظومة العدا£، 
واليت ت�ٔيت تدع� iلجهود املبذو£ من Z�ٔل ٕاصالح القضاء وªرس=يخ ثقة 

لطة، مؤكد�ن، ب�ٔمانة، اس=تعداد½ لٕالسهام واملشاركة املواطنني يف هذه الس
  .الفعا£ يف هذا الورش الوطين الهام

وال يفوتنا هبذه املناس=بة الهامة املرتبطة بدراس�¨ا ملرشوع القانون املايل 
، لن¬دد دعوتنا iلحكومة برضورة العمل Hىل موا©بة هذا 2012لس=نة 

  :الورش الهام من lالل ما ييل
اج القوانني التنظميية اخلاصة »لقضاء ٕاىل Vزي الوجود، إالرساع ٕ»خر  -

بدون ٕاصالح القضاء ال ميكن، وحنن . ٔ"نه هو قطب الرÑ يف لك ٕاصالح
. Öسمع ٔ�ن مجيع pخ¯الالت اخلاصة مبäاربة الفساد س=تäال Hىل القضاء

Hلينا ٔ�ن نبدٔ� م¨ذ البداية ٕ»صالح ت/ السلطة اليت س=يؤول ٕاØهيا ٕاصالح 
 والنا يف املس=تق�ل؛م�ٓلنا ؤ�ح

مراجعة أ"وضاع املادية iلعاملني يف قطاع العدل وlاصة القضاة  -
 املبتدئني؛

يف ٕاقرار  - ال حما£  - ٕاHادة النظر يف اخلريطة القضائية، اليت س�سهم  -
حاكمة رش=يدة يف تدبري موارد اAو£ وªرش=يدها والقطع مع lلق حمامك 

 لشخصيات س=ياس=ية ول5س iلمواطنني؛
لنظر يف القوانني املنظمة iلمهن القانونية، نظرا �iور أ"سايس ٕاHادة ا -

ا�ي تلعبه يف ٕاقرار قضاء قوي ومؤهل لفض الزناHات، قضاء يعزز ثقة 
 املواطنني يف مؤسساهتم القضائية؛

الرفع من الغالف املايل ا�صص لصندوق التاكفل أ"رسي ومن  -
يومFة iلمرٔ�ة املطلقة التعويض الشهري، ا�ي ال �رىق لسد احلاجFات ال 

ؤ�بناهئا، lاصة ؤ�ن هذا اAمع �شلك ضامنة محلاية أ"رسة من ال�رشد 
  .والضياع وpحنرافات pجoعية، ال قدر هللا

ٕاننا، يف الفريق pس=تقاليل خصوصا : وخ¯اما، ٔ�س�سمحمك ٔ�ن ٔ�قول
ويف أ" لبية معوما، Öس�شعر �لك مسؤولية ما يتعني Hلينا القFام به من 
ٔ�دوار لنكون الضمري املس�Fقظ ٕاىل Zانب احلكومة، دون السامح ٔ"ي اكن 
»لتطاول من هذا املنرب Hىل حزب وطين عريق، قاد احلكومة �لك تفان 
وٕاlالص ومصداقFة يف الوالية السابقة ويف ظروف دقFقة وZد صعبة، 
ت�ٔهلت بعدها البالد لتخطي الصعاب والقفز Hىل العق�ات {سالم بدمع مليك 

ون اس=تغالل ٔ�و خطابة شعبوية م¯¬اوزة ٔ�و نظر�ت سطحية بعيدة لك د
البعد عن الواقع املعاش، هدف¨ا أ"ساس هو حماربة لك ٔ�لوان الفساد ©يفام 
اكن شلكها، ؤ�ي; اكن موقعها، ومن Z�ٔل ٔ�ن µكون ٔ� لبية م�دHة وم¨ت¬ة 

من وم�تكرة ل7ٔفاكر وم¨صتة وم¨صتة وم¨صتة، ٔ�قولها ثالث مرات، وهذه 
ش=مي احلكومات العظمية يه ٔ�ن تتäىل بصفات تت¬ىل يف إالبداع وpبتاكر 
وإالنصات وحريصة Hىل دمع لك املبادرات إالجيابية وHىل تقدمي املالحظات 
الرضورية يف ٕاطار دمع العمل امجلاعي، يف ٕاطار تقدمي النصيäة الرضورية، 

، حىت يمت pس�àر لتحقFق ما تعاقد½ Hليه مجيعا مع املواطنات واملواطنني
أ"مáل لهذا املرشوع يف حتقFق حصيÃ ٕاجيابية ملموسة وغنية »ملنجزات 

  .لفائدة هذا الوطن العز�ز
، "{سم هللا الرمحن الرحمي"امسحوا يل، قد بدٔ�ت لكميت املتواضعة بــ 

وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله : "وس�ٔخمتها بقول هللا تعاىل

  . العظميصدق هللا" والمؤمنون
  .وشكرا لمك

        ::::رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
اللكمة iلس=يد املس�شار احملرتم عبد امحليد السعداوي، رئ5س . شكرا

لو اكن الرئ5س حرض معنا اجoع ندوة الرؤساء، لو مل يغادر . الفريق احلريك
  .القاHة ق�ل لاكن Hمل ٔ�ننا طبق¨ا القانون حبذافريه وبدقة

  .شكرا
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        ::::املس�شار الس=يد ٕادر�س الرااملس�شار الس=يد ٕادر�س الرااملس�شار الس=يد ٕادر�س الرااملس�شار الس=يد ٕادر�س الرايضيضيضيض
  مىت µرفع اجللسة، الس=يد الرئ5س؟

        ::::رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
  .عند اµهتاء تدlل اليس السعداوي

        ::::املس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس=يد عبد امحليد السعداوي
  .{سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Hىل ٔ�رشف املرسلني

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  ة أ"طر،الساد

�رشفين  اية الرشف، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة، »مس الفريق احلريك، يف ٕاطار 
ٔ"عرض Hىل ٔ�نظار جملس=نا  2012م¨اقشة مرشوع القانون املايل لس=نة 

املوقر و�ة نظر فريق¨ا يف الس=ياق العام املؤطر لهذا املرشوع الهام، وكذا 
اية ٔ�ن هذا املرشوع مس¬لني يف البد ،مقارب�¨ا ملضامFنه ؤ�هدافه وتو�اته

يعترب البادرة املالية أ"وىل iلحكومة بعد ÄشكFلها كنتاج iلعهد اAس=توري 
، وما 2011اجلديد ا�ي ٔ�سست ¹ بالد½ م¨ذ احملطة التارخيية لفاحت يوليوز 

 .2011نونرب  25بين Hلهيا من اس=تحقاقات ٕانتâابية Äرشيعية لــ 
 ،ين Hىل صناديق pقرتاعاس=تحقاقات عززت اخليار اAميقراطي املب

وH�ٔادت بناء الثقة {شلك ©بري بني املواطن والعمل الس=يايس، ولكها حمطات 
©رست »لفعل pس=ت�¨اء املغريب ورخست املهنجية املغربية اخلالقة يف تدبري 

  . احلراك pجoعي والس=يايس ا�ي شهدته وÄشهده بالد½
ا م¨قطع النظري ٔ�فىض ٕاذ Hىل مدار س=نة شهد املغرب حرااك مؤسساتي

اليوم ٕاىل تعز�ز pس=تقرار وتوجFه ٔ�نظار اكفة مكو½ت الشعب املغريب ٕاىل 
حراك ªمنوي م�شود، حيقق العدا£ يف توزيع الرثوات، ويؤسس لتوازن 

  .ªمنوي �وي وحميل واجoعي وجمايل
  الس=يد الرئ5س احملرتم، 

الضغط الزمين ا�ي و  2012وعيا م¨ا »لطابع pنتقايل ملرشوع مزيانية 
وا©ب ٕاHداده، Hىل اعتبار ٔ�نه موروث عن احلكومة السابقة، ورافق¯ه 
ٔ�ج¨دة س=ياس=ية مكáفة Vالت دون تقدميه يف وق¯ه، فٕانه مع ذ¥ Öس¬ل 
�لك تقد�ر اCهود احلكويم املبذول ٕالخراZه يف صيغة Zديدة، ومبقاربة 

ملرشوع وفق ما موضوعية وواقعية قامئة Hىل مراجعة مؤرشات وفرضيات ا
  . متليه الظرفFة pق¯صادية العاملية والوطنية

كام Öس¬ل كذ¥ بصامت احلكومة اجلديدة يف املرشوع املطروح Hىل 
  . ٔ�نظار½ من lالل تعز�ز اخليارات pجoعية يف تو�اته

ويف نفس الس=ياق، فٕاننا يف الفريق احلريك، وحنن Öس=تحرض جحم 
من ق�يل اس=تفäال أ"زمة املالية العاملية، lاصة إال©راهات احمليطة »ملرشوع 

يف أ"سواق التقليدية لبالد½، وارتفاع ٔ�سعار البرتول، وكذا طبيعة الس=نة 

الفالحFة املوسومة »جلفاف، وجحم التäد�ت pجoعية املطروVة، فٕاننا يف 
نفس الوقت حنيي إالرادة احلكومFة يف الت¬اوب مع رها½ت املرÃV وعزNا 

"ٔ©يد Hىل ªرمجة مضامني الرب½مج احلكويم Hىل ٔ�رض الواقع، Hرب تعز�ز ا
ٔ�رقام pس�àر العمويم يف املرشوع، والرفع من وتريته رمغ صعوبة الظرفFة، 
ومواصÃ دمع أ"وراش الكربى، والتطلع ا"ٔ©يد ٕاىل احلفاظ Hىل التواز½ت 

ورمغ العجز املتفامق املا©رو اق¯صادية، رمغ µpكامش pق¯صادي امللحوظ، 
يف املزيان الت¬اري، والرتاجع الوارد يف مردودية القطاع الفالÛ، واحنباس 
Hائدات الس=ياVة، فضال عن ªزايد الطلب Hىل الشغل، وتفامق اخلصاص 

lاصة  ،القامئ يف اCال pجoعي وHىل مس=توى الب�Fات التحتية واخلدمات
  . يف اCال القروي

Vاليا ومس=تق�ال، مما جيعل ويه حتد�ت مطروV ىل احلكومةH ة حبدة
احلاكمة الرش=يدة وس=ياسة واحضة املعامل لتجفFف م¨ابع الفساد وإالفساد من 
العناو�ن الرئ5س=ية ملبادرات احلكومة اليت البد ٔ�ن ªرافق تزنيل مضامني 

  .مرشوع املزيانية العامة �iو£
  الس=يد الرئ5س احملرتم، 

  ني،السادة الوزراء احملرتم
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

من زاوية ٔ�خرى ؤ"ن التمنية pق¯صادية يه العمود الفقري واخليط 
الناظم iلس=ياسات العمومFة، فٕاننا حنيي هنج الواقعية ا�ي اعمتدته احلكومة 

وÖس=بة التضخم  %4,2يف صيا ة املؤرشات املتعلقة ب�س=بة اØمنو املتوقع يف 
مك يف Öس=بة العجز يف Vدود معقو£ وختفFض ، وpلزتام »لتح%2يف 

، ويه مؤرشات تبقى طموVة يف ظل صعوبة %8سقف البطا£ ٕاىل 
الظرفFة اAاlلية وجحم التäد�ت املطروVة Hىل pق¯صاد الوطين وجحم 
اخلصاص pجoعي، وكذا تداعيات أ"زمة العاملية بعمقها املايل وانعاكساهتا 

l ،عيةoجpق¯صادية وpلمغربi ى الرشاكء إالسرتاتيجينيA اصة.  
تطلعنا كذ¥ ©بري ٕاىل ٔ�ن تقدم احلكومة وصفات معلية وبنظرة مشولية 
ٕالصالح صندوق املقاصة، Hرب ٕاطالق حوار وطين جيعل مثار هذه 

مس¬لني ٔ�مهية اخلطوات املتâذة  ،الصندوق تذهب ٕاىل مس=تحقهيا الفعليني
 Äشجيع متدرس ٔ�بناء العامل القروي يف هذا املرشوع لتوجFه هذا اAمع ٕاىل

م¨هبني ٕاىل ما �رافق هذه ، وتوفري فرص العالج ودمع �رامج التمنية ال°رشية
التدابري من ٕاشاكليات ªمتثل يف مراق�ة مردود�هتا، وتعمميها lاصة يف ظل 

  . غياب خريطة واحضة iلفقر
مونه رمغ مض ،كام نعترب ٔ�ن ٕاجراء تعويض العاملني يف املناطق الصعبة

يظل حمدودا Hىل اعتبار ٔ�ن الرهان احلقFقي هو العمل Hىل رفع  ،املعقول
الصعوبة واخلصاص عن هذه املناطق حىت تصبح Zذابة ل7ٔجراء 

  . واملوظفني
وتبقى املصداقFة يف إالجناز والشفافFة يف التدبري lري وس=يÃ لبناء الثقة 

يتحمل ت�ٔخر مثار التمنية يف احلياة pق¯صادية وpجoعية، ٔ"ن املواطن قد 
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  . ولكن البد ٔ�ن يت�ٔكد ٔ�هنا يف الطريق ٕاليه Hرب Zدول زمين مضبوط
من اجلوانب الرئ5س=ية، الس=يد الرئ5س، اليت ي��غي ٔ�ن حتظى كذ¥ 

مFدان pس�àر {شقFه اخلار�  ،»الهoم الالزم من طرف احلكومة
تيجية جللب والعمويم، وهو ما يتطلب من احلكومة بلورة خطة ٕاسرتا

pس�àرات والعمل Hىل اس=تكشاف أ"سواق اجلديدة، lاصة يف ظل 
املناخ اAميقراطي وpس=تقرار املمزي لبالد½، م¯طلعني ٕاىل ٔ�ن تضاعف 
احلكومة �ودها لتحويل اAيون اخلارجFة ٕاىل اس�àرات هادفة و½جعة، 

هنكة ملزيانية ٕاكجراء ٕاجيايب ميكن من ختفFف ضغط املديونية اخلارجFة امل
  .اAو£ ٔ�سوة »ملديونية اAاlلية

ويف هذا الس=ياق، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن تعمل احلكومة من lالل القانون 
املايل، »عتباره حماك حقFقFا iلتزنيل التدرجيي لبنود الرب½مج احلكويم 
وخFاراته الطموVة، Hىل ٕاطالق دينامFة Zديدة، تتو� توزيعا Hادال 

عمومFة، Hرب توطني الربامج التمنوية يف املزيانيات القطاعية، ت الالالس�àر 
جبدو£ زم¨ية ومتويالت  ،وجرد أ"وراش واملشاريع حسب اجلهات

  . مضبوطة
وهو ٕاجراء من ش�ٔنه Äسهيل العمل الرقايب iلربملان، وكذا سن خFار 
التوزيع العادل iلرثوة الوطنية بطموح مرشوع يف حتقFق التوازن اجلهوي 

  . !وي واCايلوالف 
ونعترب ٔ�ن املدlل أ"سايس لهذا pخ¯يار هو التعجيل ٕ»خراج القانون 

كام يقيض . التنظميي iلاملية يف صيغة Zديدة تؤسس ملزيانية أ"هداف والنتاجئ
ذ¥ pلزتام ٕ»صدار قوانني التصفFة وفق pلزتام مببدٔ� الس=نوية طبقا 

  .iلمق¯ىض اAس=توري اجلديد يف هذا إالطار
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

ويف نفس التوZه، وٕاذ Öس¬ل ٕاقدام احلكومة Hىل بعض التعديالت 
الرضي°Fة، فٕاننا نؤكد Hىل رضورة ف¯ح ورش إالصالح الرضييب {شلك 

  . معمق و»جلرٔ�ة الالزمة
كام ندعو مرة ٔ�خرى، يف ٕاطار تعز�ز الثقة بني إالدارة وامللزم، ٕاىل ٕاHادة 

اع من املنبع، من lالل ٕادlال التعديالت النظر يف ٕاجراء pق¯ط
اعتبارا لكون هذا pق¯طاع ا�ي يمت  ،الرضورية يف مدونة حتصيل اAيون

Hادة دون ٕاشعار املعين »ٔ"مر، ¹ تداعيات سلبية اق¯صاد� واجoعيا، ومن 
، ٕاىل حسب ودائعهم البنكFة مما س=يؤ,ر او ٔ�فراد ش�ٔنه دفع املواطنني، مقاوال�

Aىل اHق¯صاديةp ورة .  
وٕاذ نطلب الرتاجع عن هذا إالجراء اCحف، فٕاننا نؤكد يف نفس الوقت 
Hىل ٕاجياد صيغ معلية ومعقو£ iلäد من اØهترب واØمتلص الرضييب، اعتبارا 

  .من عناو�ن املواطنة احلقة لكون ٔ�داء الرضائب املرشوHة عنوا½
سرتاتيجية البد كذ¥ من �ة ٔ�خرى ٔ�ن تعمل احلكومة Hىل وضع إ 

Aمج أ"بناك يف الفلسفة التضام¨ية املؤطرة iلس=ياسة pق¯صادية املسطرة، 
ٕاذ ال يعقل ٔ�ن ªرامك الفوائد وأ"ر»ح الطائÃ يف زمن أ"زمة دون ٔ�ن تنخرط 

{شلك فعال يف املبادرة pس�àرية، وÄشجيع التمنية pق¯صادية 
  .وpجoعية

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
ٔ�خرى، ال ميك¨نا يف احلركة الشعبية ٕاال ٔ�ن نتفاHل ٕاجيابيا مع  من زاوية

ت�ٔطري مضامني املرشوع »ملرجعيات والثوابت اAس=تورية iلمملكة، ويف 
صدارهتا حتصني واس=تكامل وVدتنا الرتابية Hرب دمع املقرتح املغريب القايض 

ومضن  بتخويل ٔ�قاØمينا الصحراوية حكام ذاتيا يف ٕاطار الس=يادة املغربية،
م¨ظور مشويل يؤسس ملغرب اجلهات يف ٕاطار وVدة الرتاب والوطن، حتت 
سقف امللكFة اAس=تورية الربملانية واAميقراطية وpجoعية اليت شلكت 

م¨وهني يف  ،وس=تظل مرªكزا موVدا وZامعا لاكفة املغاربة »خ¯الف انoهئم
داlل املنتظم اAويل هذا إالطار »ملاكسب اAبلوماس=ية اليت حققهتا بالد½ 

  .ويف خمتلف احملافل
ويف نفس س=ياق pلزتام »لثواب وأ"سس اAس=تورية ومن موقعنا 
الس=يايس، ال ميكن ٕاال ٔ�ن Öساند إالرادة احلكومFة يف ªرمجة تعددية iلهوية 
الوطنية والزتام احلكومة ٕ»خراج مق¯ضيات اAس=تور يف هذا الصدد ٕاىل Vزي 

l ،س=تور ويف مضامني الوجود يف ٔ�قرب وقتAة اZاصة ما ورد يف ديبا
  .املادة اخلامسة م¨ه

ويف هذا إالطار، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٔ�ن تقدم احلكومة ويف ٔ�قرب أ"وقات 
Hىل عرض مرشوع القانون التنظميي لرتس=مي أ"مازيغية، مبا �كرس 
املك�س=بات، ووفق م�ادئ التعممي وإالج�ارية واiلغة املعيارية املوVدة يف 

ل التعلمي، واعoد املناصفة يف جمال الس=ياسة إالHالمFة، ؤ�جرٔ�ة جما
أ"مازيغية يف جمال القضاء، وخمتلف م¨اÛ احلياة إالدارية والعامة، وم¨حها 

م¯طلعني  ،املاكنة الالئقة هبا يف جمال الس=ياسة الثقافFة وجماالت التخطيط
ة iلمغرب، ورفع ٕاىل صيانة الرثاث أ"مازيغي ا�ي �شلك ا�ا©رة احلضاري

املنع املتواصل واملسلط Hىل ٔ�سامء إالHالم وأ"ما©ن أ"مازيغية، من lالل 
واملو�ة ٕاىل ضباط  1997ٕابطال مفعول املذ©رة الوزارية املعمول هبا م¨ذ 

 25احلا£ املدنية، Hرب تفعيل املذ©رة البديÃ الصادرة عن وزارة اAاlلية يف 
  .2010ٔ��ريل 

ومة العمل Hىل التعجيل ببلورة اCلس الوطين كام ن�¯ظر من احلك
iلغات والثقافة املغربية، ٔ"ن يف ذ¥ حمكة iلوVدة والتنوع، ووVدة الثقافة 

  . وٕان اخ¯لفت تعابريها
كام نتطلع ٔ�ن �كون هذا اCلس ٕاطارا يضم لك املؤسسات اiلغوية 
والثقافFة حسب م¨طوق اAس=تور، ول5س بوصÃ تؤطر ش=تات هذه 

  . تاملؤسسا
وتفعيال لهذا املسار الهو�يت، فٕاننا نقرتح العمل Hىل وضع جرس iلعمل 
املشرتك بني قطاHات الثقافة والرتبية الوطنية وإالHالم، وصيا ة �رامج معلية 
م¨دجمة لس=ياسة ٕاHالمFة وثقافFة وªربوية تصون الهوية املغربية وتقاليد أ"رسة 

الهادف، وذ¥ يف ٕاطار pنف¯اح املغربية أ"صيÃ، وÄشجع املنتوج الوطين 
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املعهود Hىل خمتلف الثقافات واحلضارات، وفق خFار �كرس احلر�ت 
  . املقرونة حبقوق اCمتع، و�رخس خFار التعددية اiلغوية والثقافFة

وهو ما يتطلب وضع �ٓليات معلية ٔ"جرٔ�ة قواHد دفاªر التحمالت 
ري pعoدات الرضورية املعمتدة مؤخرا، مع رضورة Öرشها وتعمميها، وتوف

لضامن جناJا وبلوغ ٔ�هدافها الن°ÃF، ٕاىل Zانب ٕاخراج ال�رشيعات القانونية 
الكفÃF بت�ٔهيل قطاع الصäافة املك¯وبة، وضامن احلق يف الوصول ٕاىل 

  .املعلومات، وتزنيل خFار حتر�ر قطاع إالHالم
و�ر ٔ�ما خبصوص احملور املتعلق »ٕالصالح املؤسسايت وإالداري وتط

احلاكمة، فٕاننا ٕاذا µمثن مضامني هذا احملور، وتفاHلنا إالجيايب مع أ"هداف 
املسطرة، فٕاننا نتطلع ٕاىل ٕايالء املاكنة الالئقة iلربملان مب¬لس=يه، Hىل اعتبار 
ٔ�ن املؤسسة ال�رشيعية يه رشيك ٕاسرتاتيجي iلسلطة التنفFذية يف جمال 

منوية يف خمتلف اCاالت، ٕان تزنيل مق¯ضيات اAس=تور وصيا ة الربامج الت 
يف اCال اAبلومايس وختطيط التمنية  Hىل مس=توى الرقابة ٔ�و ال�رشيع ٔ�و

  .اجلهوية والوطنية
ويف هذا إالطار، فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى Hىل رضورة متتيع الربملان 
»س=تقال¹ املايل وإالداري مكنطلق ٔ�سايس لفصل السلط، ٕاذ مل يعد مق�وال 

ان يف العهد اAس=توري اجلديد �رفع مزيان5¯ه ٕاىل السلطة ٔ�ن يظل الربمل
  .التنفFذية iلحسم فهيا وهو احلارس أ"مني Hىل مراق�هتا وÄرشيع مزيان5هتا

كام مل يعد مق�وال ٔ�ن يظل الربملان حمروما من إالماكنيات املادية ومن 
عناية الئقة مبوارده ال°رشية يف زمن Äس=متد فFه السلطة احلكومFة من 

  . اديق pقرتاع ومن رشعية �رملانيةصن
كام ي��غي وضع �ٓليات لضامن مشاركة نوعية iلسلطة ال�رشيعية يف 

  .صناHة القرار اAبلومايس ا�ي يظل حكرا Hىل السلطة التنفFذية
ومن  ري املعقول وال املق�ول ٔ�يضا ٔ�ن يغيب دور جملس املس�شار�ن يف 

لقراءات السطحية صامم �ر½مج احلكومة، وا�ي يظل ضدا Hىل لك ا
ٔ�مان، ومدرسة لصناع القرار pق¯صادي واملهين وبوصi Ãلحوار 
pجoعي، ودHامة مؤسساتية لصنع التوازن الس=يايس، وممارسة الرقابة 

  . الشعبية مبنظور �وي وªرايب
لهذا، الس=يد الرئ5س، الس=يد الوز�ر، نتطلع ٕاىل ٔ�ن حتدد احلكومة 

 iلمسار pنتâايب املق�ل وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن خريطة طريق واحضة املعامل
يعزز ماكنة امجلاHات الرتابية والغرف املهنية والنقا»ت، يف ظل مراHاة 
املصاحل العليا iلوطن، وتعز�ز خFار الثنائية الربملانية اليت تتوج معامل 
اAميقراطية العاملية، وس=يظل جملس املس�شار�ن VاZة جممتعية، وصامم ٔ�مان 

سة ال�رشيعية املنترصة ٕالرادة الوطن، وهو ما يتطلب توفري إالعoدات iلمامر 
  .الالزمة لهذا اCلس iلهنوض مبهامه اAس=تورية والتمنوية

وتعز�زا لهذا التفاHل إالجيايب بني املؤسسة ال�رشيعية واملؤسسة 
فس=ت¬د فFنا احلكومة lري دHامة لها Hرب مقرتVات القوانني  ،التنفFذية
  .رقابة واملبادرةو�ٓليات ال

ويف نفس إالطار، ن�¯ظر من احلكومة كذ¥ {سط خمططها ال�رشيعي 
جبدو£ زم¨ية مضبوطة، ووفق ٔ�ولو�ت واحضة ٕالخراج القوانني التنظميية 
املنصوص Hلهيا يف اAس=تور »عتبارها �ٓليات ٔ�ساس=ية لٕالصالح والتغيري، 

ا، بقدر ما يه وتقعيد دس=توري ملنظومة قانونية ل5ست  اية يف Vد ذاهت
ٔ�رضية ت�ٔس5س=ية لرؤية ªمنوية مشولية جتعل البناء املؤسسايت يف lدمة اجلهاد 

  .التمنوي pق¯صادي امل�شود
يوم Hىل ت�ٔس5س هذه  100ويف هذا الس=ياق، وحنن يف ٔ�جواء 

احلكومة، وٕاذ حنيي ما حقق¯ه احلكومة من نتاجئ ملموسة يف تعاطهيا مع Hدد 
حمدودية هذا السقف الزمين وHدم قابليته ٕالجراء  من امللفات الشاrكة رمغ

تقFمي موضوعي Hىل ٔ�داهئا، فٕاننا نؤكد »ملقابل، و�رؤية واقعية، Hىل رضورة 
ªرت5ب ٔ�ولو�هتا وفق انتظارات الشعب املغريب ا�ي وضع ثق¯ه وما �زال يف 
هذه التجربة اجلديدة اليت حتظى مبساندة شعبية م¨قطعة النظري، �ٓملني ٔ�ن 

هد أ"�م املق�Ã م�ادرات نوعية تعمق إالصالح امل�شود والتغيري ا�ي Äش 
يتطلع ٕاليه املغاربة يف حFاهتم اليومFة ويف ٔ�وضاعهم الس=ياس=ية وpق¯صادية 
وpجoعية والثقافFة والبيFPة، ولكنا ٔ�مل وثقة يف هذا اAرب الن°Fل ٔ"ننا 

لقوية يف بناء مس=تق�ل زاهر مؤم¨ني  اية إالميان بعزمية احلكومة وٕارادهتا ا
  .يتقامسه امجليع

  الس=يد الرئ5س احملرتم،
يف س=ياق هذا احملور املؤسسايت، نتطلع ٔ�يضا ٔ�ن تويل احلكومة ©بري 
العناية iلجامHات الرتابية ويف صدارهتا مؤسسة اجلهة Hرب التعجيل ٕ»خراج 

لية وHدم القانون التنظميي iلجامHات الرتابية، وفق م�ادئ الالمركزية الفع 
اØمتركز، ومن lالل تقريب القرار من مس=تعمليه، وبناء سلطات تنفFذية 
�وية وحملية Äسهر Hىل حاكمة ªرابية فاÃH، وذ¥ يف ٔ�فق بلوغ مؤسسات 
Äرشيعية وتنفFذية �وية، ترتمج روح اجلهوية املتقدمة املتنامغة مع مغرب 

  . الوVدة يف التنوع
حصص اØمتويل ا�صصة iلجامHات  وهذا ما �س=تدعي ٕاHادة النظر يف

من Z�ٔل الرفع مهنا، ودمع امجلاHات القروية الفقرية، ومراجعة معايري توزيع 
ٕالقامة م¨اطق صناعية يف خمتلف امجلاHات  اهذه احلصص، وٕاطالق خمطط

كقاHدة iلتمنية وال�شغيل، ٕاذ ال يعقل يف هذا إالطار ٔ�ن يواصل املرشوع 
من حصيÃ  %1لرضيبة Hىل الرشاكت ومن حصيÃ ا %1احلايل ختصيص 

الرضيبة Hىل اlAل iلجهات ويه Öس=بة هزيÃ ال Äسمن وال تغين من 
جوع، ونعترب ٔ�ن الرفع من مزيانية امجلاHات الرتابية هو مؤرش رضوري 

  .iلت�ٔس5س التدرجيي iلجهوية املتقدمة
ا إالطار رضورة العمل لالرتقاء »لغرف املهنية حىت ذكام Öس¬ل يف ه

�ؤ� ماكنة الرشاكة مع القطاHات احلكومFة يف صنع القرار pق¯صادي ت� 
داHني ٕاىل العناية الفائقة »لصناع التقليديني Hرب ت°س=يط  والت¬اري واملهين،

مساطر القروض، ومتكFهنم من السكن pجoعي والتغطية الصحية 
  .وpجoعية
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قالمي احملدثة واليت ٔ�ما من Zانب �ٓخر، نود ٕا¿رة ان��اه احلكومة ٕاىل ا"ٔ 
Äس=توجب عناية lاصة، ٕان Hىل مس=توى الب�Fات التحتية ٔ�و إالدارية ٔ�و 

وهو ما . أ"م¨ية، وكذا Hىل مس=توى اخلدمات pجoعية والربامج التمنوية
  .�س=توجب متكFهنا من إالعoدات املالية الكفÃF بت�ٔهيلها وªمنيهتا

Ûهمك ٕاىل دور أ"حزاب نود ٕا¿رة ان��ا ،ويف هذا املسار إالصال
الس=ياس=ية يف هذا املسار الت�ٔس5يس، م¯طلعني ٕاىل ٕايالهئا مزيدا من اAمع 
قصد تزنيل مق¯ضيات القانون التنظميي ل7ٔحزاب الس=ياس=ية Hىل اعتبار ٔ�ن 

  .الهدف أ"مسى هو جعل اCهود الس=يايس يف lدمة اCهود التمنوي
  الس=يد الرئ5س احملرتم،

اليت ي��غي ٔ�ن تنكب احلكومة Hىل ٕايالهئا العناية  من اCاالت احليوية
 ،Ûسرتاتيجي ا�ي يبدٔ� بضامن أ"من الروp الفائقة، نذ©ر أ"من مبفهومه
وي�هت(ي »ٔ"من pجoعي وماكحفة اجلرمية اليت ٔ�حضت الزمة ب�Fوية واسعة 

  . pن�شار
م، مما ويه وضعية ٔ�حضت تؤرق أ"رس املغربية وهتدد ٔ�رواJم وممتلاكهت

�س=توجب م¨مك وضع اسرتاتيجية iلعناية »ملوارد ال°رشية يف هذا القطاع 
احليوي، وختصيص إالعoدات الالزمة لهذا القطاع pسرتاتيجي، مش=يد�ن 
يف هذا إالطار »لزتام احلكومة Hىل بذل مزيد من اجلهود ملاكحفة إالرهاب 

مح يف ظل ٕامارة والتطرف مبختلف ٔ�شاك¹، وÖرش إالسالم املعتدل والس
املؤم¨ني اليت Äشلك صامم أ"من الروi Ûلمغاربة، وم¨ارة لرتس=يخ قمي 

  .التعا�ش وال�سامح بني خمتلف أ"د�ن مكزية لب�½ م¨ذ قرون
البد كذ¥ ٔ�ن Öشري ٕاىل تفاHلنا إالجيايب يف الفريق احلريك مع 

كو�ن، مáري�ن إالجراءات والتدابري املعلنة يف جمال ت�ٔهيل قطاع الرتبية والت
pن��اه ٕاىل ٕايالء العناية الالزمة iلقطاع اخلاص، وªكر�س العودة ٕاىل 
املدارس امجلاعية يف العامل القروي، Hرب توفري ب�Fات pس=تق�ال وإاليواء 
والنقل املدريس، وlلق التنامغ بني pسرتاتيجيات اخلاصة �تلف 

 اجلامعي، وٕارفاق نقل بعض من التعلمي أ"ويل ٕاىل التعلمي ،مس=تو�ت التعلمي
  .pخ¯صاصات القطاعية ٕاىل امجلاHات احمللية بنقل pعoدات املالية

 يف املعلنة املؤرشات µزيك وٕاذ ٔ�نواHه، مبختلف السكن قطاع وخبصوص
 مع العروض هذه مالءمة Hىل العمل رضورة Hىل Öشدد فٕاننا القطاع، هذا

 ومراجعة املنتوج، يف اجلودة Hىل ةرقاب وفرض iلمغاربة، العائلية املتطلبات

 املرجعي السعر يف والتحمك iلمواطنني، الرشائية القدرة �راعي مبا ٔ�سعاره

  .iلعقار
 يعمل ال ا�ي pجoعي السكن جمال يف الoدي بدل Hليمك، نقرتح كام

 توفري Hىل احلكومة تعمل ٔ�ن مغلقة، ٕامسن�Fة Hلب يف املواطنني حرش Hىل ٕاال

 ب�ٔمثان املواطنني ٕاشارة رهن توضع ٔ�رضية بقع توفري lالل من �ٓخر م¨توج

   .معقو£
 iلتعمري القانونية املنظومة مالءمة رضورة Hىل إالطار هذا يف Öشدد كام

 السلبية pنعاكسات لتفادي املساطر ت°س=يط Hرب احمللية، اخلصوصيات مع

 Hدة يف سلبية وتداعيات خطرية انعاكسات لها واليت امل�شددة iلس=ياسة

 يف قروية س=ياسة بلورة ٕاىل نتطلع كام .اجلهات مبختلف صغرى ومدن بوادي
 .املدينة {س=ياسة ٕاسوة التعمري جمال

 الك5ش ٔ"رايض وVامسة ½جعة Vلول ٕاجياد فٕان اCال، هبذا وارتباطا

 التعاقد طريق وعن احلقوق �وي متليكها Hرب املهمÃ وأ"رايض امجلوع ؤ�رايض

 تعمل ٔ�ن نقرتح اليت أ"ولو�ت من يعد املنتج، pس�àر عززي مبا اخلواص مع

  .Hلهيا احلكومة
 اAس=تور بؤ�ها اليت إالسرتاتيجية »ملاكنة نذ©ر وٕاذ ،ٔ�خرى زاوية من ٔ�ما

 ٔ�ن نتطلع فٕاننا pس�àر، ل�شجيع وقاHدة iلعدا£ كدHامة القضائية iلسلطة

 احليوي، القطاع هذا ٕالصالح املتاكمل ا�طط ٕ»خراج احلكومة تع¬ل

 حوار lالل من القضاء ٕالصالح الوطين امليثاق يف �متثل ٔ�سايس مبدlل

   .شامل وطين
 القطاع هذا ٕاصالح ٔ�ن اعتبار Hىل فFه، اخنراطنا نؤكد حوار وهو

 م¯طلعني املواطن، و©رامة حقوق ولصيانة iلتمنية رئ5يس م¨طلق هو احليوي

 املادية الوضعية حتسني يف Äسامه ٕاجراءات عن املق�ل احلوار �سفر ٔ�ن ٕاىل

 اجلس=مية ملهاNم مراHاة ،»لقطاع العاملني واكفة iلقضاة وpجoعية واملهنية

ÃF°والن.  
 رهان بني إالصالح اسرتاتيجية يف pقرتان رضورة Hىل نؤكد كام

 Hىل هنا ٔ�سف¨ا مس¬لني ،القرب قضاء وتعز�ز الزناهة، وخFار pس=تقاللية

 عنارص من mعنرص العرفFة »ملنظومة املؤطر امجلاعي لقضاء» العمل ٕاهناء

   .املغريب القضاء لفلسفة املؤسسة املرجعية
 Öpشغاالت قلب يف يه ال°رشية التمنية ؤ"ن ،ٔ�خرى �ة من ٔ�ما

 ومس=تدامة، فعلية ªمنية لك وهدف صانع هو إالÖسان ٔ�ن اعتبار Hىل احلر©ية،

 فقط حرصها بدل ªمنوية فلسفة ٕاىل الناجعة يةالوطن  املبادرة هبذه pرتقاء فٕان

 وإالقصاء والفقر iلهشاشة Vد لوضع املثىل اخليارات من يعد ٔ�وراش، جمرد يف

 اخلصوصيات مع املبادرة مالءمة Hرب وذ¥ أ"مFة، وحماربة pجoعي

 اليت والربامج املشاريع بلورة من املس=هتدفة الساكنة ومتكني احمللية، واحلاZات

  .هتمهم
 س=ياسة ٕاىل العودة برضورة التذكري نعيد فٕاننا اCال، هذا عن بعيد و ري

 �ٓلية »عتباره iلساكن، Hام ٕاحصاء ٕ»جراء التعجيل وكذا التمنوية، ا�ططات

 تعود واليت هبا املعمول إالحصائيات تقادم حبمك التمنية، خطط لرمس ٔ�ساس=ية

 من اAميغرايف واØمنو ارجFةواخل اAاlلية الهجرة تفرضه ما مع ،2004 س=نة ٕاىل

  .املعطيات تغيري
 يف احلسم رضورة ٕاىل إالشارة نغفل ٔ�ن إالطار هذا يف ٔ�يضا ميكن ال

 ٔ�بواب Hىل حنن و lاصة العامل، ملغاربة الس=ياس=ية واØمتثيلية املشاركة موضوع

 ظل يف إالقامة ب�ان يف دمعهم يف التفكري وكذا ،Zديدة انتâابية اس=تحقاقات

 هذا يف اAس=تور ملق¯ضيات تفعيال وذ¥ الب�ان، هذه توا�ها اليت أ"زمة

  .الصدد
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 ملف لف¯ح احلكومة ٕاىل اAعوة نوZه ٔ�ن املقام هذا يف وحنن كذ¥ ،البد

 نتاجئ من lلف¯ه ما حبمك الس=ياسة، هذه يف النظر ٕاHادة Hرب املفوض، التدبري

 املاء ٔ�سعار جمال يف lاصة الرشائية، وقدراهتم املواطنني حFاة Hىل سلبية

  .والتطهري والكهر»ء
 احلوار ملف ٔ�يضا، ٔ�نظارمك ٔ�مام ٕا¿رهتا نود اليت الشاrكة القضا� من

 وفق م�ٔسس=ته رضورة Hىل نؤكد حريك، كفريق ماف¯ئنا، وا�ي pجoعي

 Hرب وذ¥ الضيقة، القطاعية والنظرة الف!وية طابع عنه ªزيل Zديدة ٔ�سس

 ٔ�شاكل تنايم Öس¬ل وحنن lاصة اCمتعي، احلوار مس=توى ٕاىل به pرتقاء

 فقط حمصورة تعد ومل واجلهات، اCاالت خمتلف مشلت Zديدة اح¯¬اجFة

 امليثاق يف ت��لور ٔ�ن ©بري ب�ٔمل نتطلع اسرتاتيجية ويه .واملعطلني أ"جراء Hىل

  .بلورته Hىل وpجoعي pق¯صادي اCلس �سهر ا�ي pجoعي
 القطاع ٕاىل Öشري احلريك، الفريق يف »لنا، كذ¥ تؤرق يتال امللفات ومن

 املتجولني، الباHة ظاهرة يف واملمتثل م¨ه املهيلك  ري اجلانب lاصة الت¬اري،

 من �¥ ما مع مليون، نصف يفوق ما القطاع هبذا املعنيون يناهز حFث

 دابريت اختاذ Hىل العمل �س=تلزم ما وهو وأ"من، والس=ياVة الب5!ة Hىل ت�ٔثري

  .املنظم القطاع ٕاىل pجoعية الرشحية هذه ولوج ل�سهيل
 فريق يف كذ¥، م¨ظور½ يف أ"ساس=ية القضا� من احملرتم، الرئ5س الس=يد

 أ"ولو�ت ٕاVدى Äشلك واليت القروية »لتمنية يتعلق ما الشعبية، احلركة

   .احلريك الرب½مج يف الرئ5س=ية
 صندوق اعoدات من الرفع ٕاىل حلكومةا م�ادرة إالطار هذا يف حنيي وٕاذ

 حمدودية رمغ س=نو�، درمه مليار ٕاىل لتصل %100 ب�س=بة القروية التمنية

 كذ¥ فٕاننا احليوي، الوسط هذا يعرفه ا�ي اخلصاص جحم ٔ�مام pعoد هذا

 الربامج هذه تدبري Hىل س�سهر اليت املؤسساتية ا"ٓليات عن احلكومة Öسائل

 حكويم قطاع اخ¯فاء بعد lاصة احليوي، الوسط هذا ٕاىل املو�ة املندجمة

  .السابقة احلكومة هيلكة يف وقع مبا ٕاسوة إالسرتاتيجي القطاع هبذا ملكف
 املعنية واملؤسسات الصناديق جتميع Hىل العمل ،إالطار هذا يف ونقرتح

 Äسهر القروية، التمنية واك£ شلك يف العميق املغرب ميثل ا�ي الوسط هبذا

 Hىل مش�¯ة التمنية هذه مصري ªرك بدل قطاعية فوق ما ٔ�فقFة رؤية بلورة Hىل

 ٕاىل اجلبلية املناطق ٕ»ضافة Öش=يد وهنا حكومFة، قطاHات س=تة من ٔ�زيد

   .القروية التمنية صندوق اش=تغال وجماالت اخ¯صاصات
 القامئ املنظور تصحيح رضورة ٕاىل Öشري ٔ�ن نود الس=ياق، نفس ويف

 ت�¯ظر اليت التمنية هذه .فقط الفالحFة التمنية يف القروية التمنية خيزتل وا�ي

 من جتعل قوية دفعة نتاجئه ظهور فور يعطهيا ٔ�ن أ"خرض املغرب خمطط من

 حمور الفالح جعل Hرب الوطين، لالق¯صاد ب�Fوية دHامة الفالp Ûق¯صاد

 هٔ�مهيت رمغ الغذايئ أ"من ضامن Hىل فقط pق¯صار بدل الفالحFة الس=ياسة
   .القصوى
 ت�lٔذ البحري، الصيد جمال يف حكومFة س=ياسة ٕاىل تطلعنا Öس¬ل كام

 ,رواتنا يف املرشوع حقه من املواطن ومتكن pعتبار، بعني اAاlلية السوق

  .الرشائية قدرته �راعي مبنظور الغنية، البحرية
 الس=ياسة يف النظر ٕاHادة ٕاىل نتطلع فٕاننا القطاع، هذا عن بعيد و ري

 lالل من والغابوية اجلبلية املناطق لتمنية اجلهود من مزيد بذل Hرب ويةالغاب

 iلرثوة امحلاية وتوفر املناطق، هذه Äس=هتدف م¨دجمة ªمنوية �رامج وضع

  .هام واق¯صادي ب5يئ مكحور الغابوية
 ٕ»خراج التعجيل رضورة Hىل ٔ�خرى مرة الت�ٔ©يد نعيد إالطار، هذا ويف

 H�ٔدد½ ؤ�ن س=بق شعبية mحركة ٔ�ننا Hلام ،الوجود Vزي ٕاىل اجلبل قانون

 Hدة مع مقارنة بدراسة مرفق ال�سعينات، هناية م¨ذ إالطار هذا يف مرشوHا

  .والغا»ت املياه قطاع يف الرفوف ح�5س ظل لكن اCال، يف دولية جتارب
 Vل ٕاجياد Hىل العمل احلكومة من نلمتس ٔ�ن إالطار هذا يف نود كام

YiرrاH هنك اليت الغابويةª دةHوذ¥ الغابوية، املناطق ساكنة من عريضة قا 

 صيغة ٕاجياد و»لتايل اخلطورة، درZة حسب وتصنيفها Hاrرا� لهذه جرد Hرب

 ٕارصار س=بق عن ٕاتالفها ٔ�و الغابة ٕاحراق يف مهنم املتورطني  ري ٕالعفاء

  .وحمددة واحضة الزتامات وفق Zديدة صفäة وف¯ح ج¨ايئ، وبقصد وªرصد
 مس=تقر، قروي جممتع بناء رهان دمع يف �سامه ٔ�ن إالعفاء اهذ ش�ٔن ومن

 أ"سواق يف الساكنة هذه تطارد اليت واملالحقات املتابعات ووقف

 مزيانية Hىل تؤ,ر ال Hاrرا� هذه م�الغ ٔ�ن العمل مع املدارش، ويف أ"س=بوعية

 ٔ�ن ش�ٔنه من الن°Fل إالجراء هذا ٔ�ن ونعترب .حتصيلها الصعب ومن بل اAو£،

 Hدة يف بالد½ Hليه ٔ�قدمت اليت املصاحلات ٔ�وZه من �ٓخر و�ا �كون

  .مس=تو�ت
  احملرتم، الرئ5س الس=يد
  احملرتمني، الوزراء السادة
  املس�شار�ن، إالخوة

 املرشوع هذا �س=تدعهيا اليت والقضا� وامللفات Öpشغاالت يه كثرية

 م¨اقشة يف عودن ٔ�ن Hىل العنق، V�ٔاط مبا القالدة من µك¯في ولكن الهام،

 مس¬لني ،مفصل {شلك ومقرتVاتنا مالحظاتنا لتقدمي القطاعية املزيانيات

 يف القوية احلكومFة لٕالرادة ومساندتنا الهام، املرشوع هذا مع إالجيايب تفاHلنا
 lدمة الطموح الرب½مج هذا لتفعيل Zانبمك ٕاىل وس=نكون والتغيري، إالصالح

 نرصه السادس محمد امل/ اجلال£ لصاحب الرش=يدة القFادة حتت العام iلصاحل

   .ؤ�يده هللا

 صدق ،"والمؤمنون ورسوله عملكم اهللا ىفسير اعملوا وقل"

  .العظمي هللا
  .و�راكته تعاىل هللا ورمحة Hليمك والسالم

  :رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس=يد الس=يد الس=يد الس=يد 
 ٕان اخلامسة الساHة Hىل موHد½ .تدH >lىل احملرتم الرئ5س iلس=يد شكرا

  .هللا شاء
 .سةسةسةسةاجلل اجلل اجلل اجلل     ورفعتورفعتورفعتورفعت


