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  . لساFرئ4س اخلليفة أ"ول ل ،السBيد محمد فوزي بنعاللاملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واQقIقة  اخلامسة الساPة ، ابتداء منن دقIقةساعتان ومخسو: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  . بعد الزوال العارشة

رؤساء الفرق وممثيل السادة ZسYBع ملداWالت  مواصT:::: Uدول أ"عاملTدول أ"عاملTدول أ"عاملTدول أ"عامل
رمق  رشوع قانون املاليةاملناقشة العامة مل اFموPات النيابية خبصوص 

22.12.        

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

        ::::السBيد محمد فوزي بنعالل، رئ4س اجللسةالسBيد محمد فوزي بنعالل، رئ4س اجللسةالسBيد محمد فوزي بنعالل، رئ4س اجللسةالسBيد محمد فوزي بنعالل، رئ4س اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

تطبيقا nkسBتور والقانون التنظميي kلاملية والنظام اQاWيل Fلس 
املس�شار�ن، xسBتwٔنف اFلس هذه اجللسة ملواصZ UسYBع لبايق 

رمق  التدWالت العامة kلفرق واFموPات الربملانية حول مرشوع قانون املالية
22.12 .  

اللكمة kلسBيد املس�شار احملرتم اليس املعطي بنقدور، تفضل السBيد 
  .املس�شار

        ::::املس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدور
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني وPىل �ٓ~ 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السBيد الرئ4س،
  السBيد الوز�ر،

  ن،أ"خت وإالخوة املس�شارون احملرتمو
ٔ�تدWل، �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، ملناقشة اجلزء أ"ول من 

، هذا القانون ا�ي نعتربه اسBت��ائيا �لك 2012مرشوع القانون املايل لسBنة 
املقاي4س، حIث عرف حتضريه وهتي�4ه وعرضه Pىل جملس النواب مث حسبه 

  . Pدة جتاذ�ت، حتمك فهيا السBياسوي Pىل مصل¡ة الوطن واملواطنني
نع4ش تبعات ذ¨ من Wالل توقف  - مع اكمل أ"سف-وها حنن اليوم 

العديد من املشاريع املربجمة ٔ�و ت اليت يف طور إالجناز، ٔ�زمت وضعية 
املقاوالت اليت ٔ�صبحت تع4ش صعو�ت مالية، وPىل اخلصوص املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، اليشء ا�ي جعلنا نقر، و�لك موضوعية، بwٔننا ٔ�مام 

  .قانون مايل م²±اوز
  السBيد الرئ4س،

ٕان التwٔخر يف ٕا¶اµ مرشوع قانون املالية Pىل الربملان ٔ�´ر �شلك ³بري 

Pىل الºشاط Zق²صادي الوطين، حIث اكن من أ"Tدر �حلكومة اجلديدة 
إالتيان مبرشوع Tديد kلقانون التنظميي kلاملية بعد مالءم²ه مع مق²ضيات 

ى Zرتباك ا�ي وقعت فIه احلكومة عند اQسBتور اجلديد، حىت نتفاد
ٕا¶اµ املرشوع Pىل غرفيت الربملان، حIث ٔ�صبحنا نناقش مرشوع قانون 
مايل مبق²ضيات دسBتورية Tديدة وبقانون تنظميي مايل قدمي م²±اوز ¿ري 
مالمئ ملق²ضيات اQسBتور اجلديد، وا�ي من املفروض ٔ�ن ÁسBتحرض 

 هاته الظروف ZسBت��ائية اليت احلكومة ٔ�ثناء إالPداد ~ مسBتقÅال لك
  .P2012اشها القانون املايل لسBنة 

  السBيد الرئ4س،
ٕاننا نعرتف لمك، السBيد الوز�ر، بwٔن مرشوع القانون املايل احلايل 
يصادف دينامكIتني هام²ني و¶امستني PاشBهتام بالدÊ وفق مسارات خمتلفة، 

 Êة إالصال¶ات الكربى املاضية فهيا بالدIلك جرٔ�ة، والهادفة مسار دينام�
ٕاىل جتهزي البالد وعرصÐهتا وفق ٕارادة ملكIة واحضة، ¶ارضة بقوة يف ٔ�¿لهبا، 
هتدف القرب احلقIقي من املواطن، ومسار �ٓخر جيسد دينامIة التغيريات 
امل�شBبعة بتعميق اQميقراطية وتطو�ر إالصال¶ات املرتبطة �حلاكمة وفق 

اجYعي Pاملي مطبوع بصعوبة ³برية منوذج مغريب ممتزي يف سBياق اق²صادي و 
  .ويف حميط ٕاقلميي وعريب م²عطش ٕاىل احلرية والتغيري

  السBيد الرئ4س،
ٕاننا واعون بصعوبة املر¶U ومن موقع مسؤولي��ا، كفريق ٔ�صبح يف 
املعارضة، بعدما د�رÊ الشwٔن العام لفرتة طويU، ؤ�خص ��³ر قطاع 

هذه الصعوبة مسBت²º±ني ٔ�ن بصامت  Zق²صاد واملالية، فٕاننا نتقامس معمك
احلزب الفاáز يف Zنتàا�ت واملشلك لهذه احلكومة ¿ائبة يف هذا املرشوع، 

  .Wاصة عندما حسبته رغبة مهنا يف مالءم²ه مع مضمون الربÊمج احلكويم
ٕان ZسBت²ºاج ا�ي توصلنا ٕاليه داWل الفريق من Wالل لك ما سBبق 

ومة مل �كن مسBتعدا بعد ل�سBيري الشwٔن ذ³ره، ٔ�ن احلزب ا�ي يرتٔ�س احلك
العام، ومل يقدم يف هذا املرشوع �رÊجما اق²صادç وماليا واقعيا من شwٔنه ٔ�ن 
يعطي قمية مضافة kلمزيانية العامة، ومل xسBتفد من جتربة املعارضة اليت 

Uمارسها لفرتة طوي.  
بن²4ه  ميك�نا ٔ�ن نقول ٔ�ن القانون املايل هو اسBمترارية لسابقه يف ،�¨

وهندسBته ومضمونه، ومن Wالل ما تضمنه كذ¨ من ٕاجراءات éمثن 
و�لتايل، فٕان ٔ�ي مزايدات يف املوضوع من . الرتاكامت إالجيابية السابقة

Wالل ٕاجراءات شفوية يصعب تزنيلها Pىل ٔ�رض الواقع، تبقى يف نظرÊ من 
ٔ�حرار قÅيل املزايدات السBياسوية اليت Ðرفضها يف فريق التجمع الوطين ل

  .مجU وتفصيال
  السBيد الرئ4س،

ٕاننا كنا دامئا مق²نعني بwٔن املزيانية العامة يه احملرك أ"سايس لالق²صاد 
 -ال حماµ  - الوطين، و�لتايل فٕان ٔ�ي تWٔwري يف هذا أ"مر سBتكون ~ 

انعاكسات سلبية Pىل Zق²صاد  الوطين، اليشء ا�ي الحظناه �مللموس 
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ية من هذه السBنة من Wالل امجلود والر³ود ا�ي عرفه يف أ"ربع ٔ�شهر املاض 
Zق²صاد الوطين، وا�ي اكن ~ انعاكسات وخمية Pىل املقاوµ الوطنية، 
مؤكد�ن Pىل رضورة ZسBتفادة من هذه الوضعية السلبية من T�ٔل العمل 

  .Pىل تفادهيا مسBتقÅال
نطلق من وبناء Pليه، فٕان م�اقش��ا لٕالPداد وهتيò القانون املايل ت 

تعاملنا الواقعي مع أ"رقام واملعطيات، بفضل ما رامكناه من جتربة طويU يف 
حزب التجمع الوطين لٔ�حرار، نف²خر هبا ونعزت ب²ºاجئها، مسBتàلصني و�لك 
موضوعية ٔ�ن قمية املزيانية العامة ال ÁسBتجيب لطمو¶اتنا، ؤ�نه ال ميكن بwٔي 

ى وZخ²الالت البIºوية اليت ¶ال من أ"حوال ٔ�ن حنل هبا املشالك الكرب 
تع4شها بالدÊ من قÅيل ¶ل معضالت التعلمي والص¡ة، Pىل سIøل املثال ال 

  .احلرص
�¨، فٕاننا نؤكد ٔ�ن أ"¿لبية واملعارضة، ومن Wالل ما طبعه نقاشBنا، 

مليار درمه مجموع مزيانية اQوµ لن تليب  300جسلت و�لك جرٔ�ة ٔ�ن 
ٔ�هنا لن تعرف ٔ�ي تغيري مسBتقÅال، �ا فٕان احلاجIات املطلوبة، خصوصا و 

  .Zخ²الف يف هذا الباب سBيكون يف ³يفIة التبويب وéرت4ب أ"ولوçت
  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

  السBيدة والسادة املس�شارون،
Pىل فرضيات هشة،  2012لقد بºت احلكومة مرشوع القانون املايل 

لظرفIة الوطنية وإالقلميية حIث ٔ�هنا مل تWٔwذ بعني Zعتبار تطورات ا
واQولية احلالية، اليشء ا�ي ٔ��رزته املعطيات الصادرة عن بنك املغرب 
واملندوبية السامIة kلتخطيط، اليت ٔ�كدت معطياهتا الرمقية Pىل ٔ�ن �سBبة 

اليت بين Pلهيا املرشوع، نفس % 4,2بدل % 3ا�منو ال ميكن ٔ�ن تت±اوز 
و، حبيث ٔ�ن هذا الشق مازال ¿ري اليشء ينطبق Pىل الشق الفال� kلمن

م²حمك فIه، ومل ÁسBتطع احلكومة ٕاىل اليوم اخلروج من رمحة التقلبات 
املناخIة يف حتديدها لºسBبة ا�منو، و�لتايل فٕان احللول اليت اعمتدهتا احلكومة 

  .لتخفIف �ٓ	ر اجلفاف تبقى éرقIعية وال تفي �ملطلوب
وم �السBتفادة من دروس ويف هذا الصدد، فٕان احلكومة مطالبة الي

املايض يف تدبري ظاهرة اجلفاف البIºوية، حىت Ðمتكن من ٕاعطاء دمع حقIقي 
لصغار الفال¶ني، مؤكد�ن Pىل رضورة ZسBمترار يف جتفIف م�ابع الفقر 
ولك مظاهر الهشاشة ZجYعية �لعامل القروي، لهذا ٔ�صبحنا مطالبني 

kلرفع من ٕانتاجIة " أ"خرض املغرب"�ٕالرساع يف تزنيل وتنفIذ خمطط 
  .القطاع الفال�

ٕاننا حنمد هللا Pىل ال�ساقطات املطرية أ"Wرية، واليت ٔ�نقذت املومس 
الفال� يف بعض املناطق، حسب ما Pرب عنه السBيد وز�ر الفال¶ة 

        .والصيد البحري ٔ�ثناء م�اقشة املزيانية الفرعية kلقطاع
الل قطاع الفال¶ة ماكنة �مة من وٕاننا ن²ºظر كذ¨ بفارغ الصرب اح²

املغرب "Wالل النتاجئ إالجيابية املوعود هبا، kلتفعيل والتزنيل الرسيع �طط 

مليار درمه،  41ا�ي رصدت ~ اس��رات �مة تصل ٕاىل " أ"خرض
 ،ماليري درمه 9حوايل  2013حIث س�Åلغ Zس��رات السBنوية لسBنة 

Iة، حIىل تغطي خمتلف السالسل الفالحPدا، وPا واPث نعتربه مرشو
اخلصوص سلسU احلبوب املتوفرة Pىل �رÊمج تعاقدي مع اكفة الرشاكء 

  .مليون ق�طار يف املتوسط من احلبوب سBنوç 70هبدف ضامن 
  السBيد الرئ4س،

�لرجوع ٕاىل �سBبة ا�منو دون ا¶�ساب القطاع الفال�، فٕان معدل 
اليت اكنت  2009دا سBنة ، ما 2004Pم�ذ سBنة % 4ا�منو يزنل عن سقف 

، هذه %4,9ٕاىل  2011سBنة بداية أ"زمة احلقIقIة، حIث وصلت سBنة 
  . املؤرشات تؤكد عودة Zنتعاش لقطاع الصناPات التحويلية

ويف هذا إالطار، نطالب احلكومة �السBمترار يف تنويع روافد الºسBيج 
ء اجليد إالنتا� ¿ري الفال� والبحث عن قطاPات ٔ�خرى Pىل غرار أ"دا

kلصناPة الك�وية وشBبه الك�وية بفعل التطور املرتقب لصناPة أ"مسدة 
وصناPة أ"دوية والصناPة املياكنيكIة واملعدنية والكهر�ئية وZلكرتونية، 
  .ولعل ٔ��رزها ٕاجناز رشكة رونو بطن±ة، دون ٔ�ن نºىس قطاع الطريان كذ¨

ريا بفعل انتعاش الطلب كام ٔ�ن الصناPات الغذائية سBتعرف انتعاشات ³ب
طن±ة، �راكن، : ٔ�قطاب kلصناPة الغذائية �لك من 6اQاWيل وٕا¶داث 

  . ٔ�اكد�ر، مك�اس، العرا�ش وبين مالل
ون²ºظر من احلكومة ٕا¶داث قطب الشاوية ورديغة ا�ي هيwٔت ~ 
اجلهة الوPاء العقاري، حIث سBتعمل هذه أ"قطاب Pىل éمثني ما �زيد عن 

فال� مع Zبتعاد ٕاذن عن دمع القطاPات املفلسة من املنتوج ال% 50
  .�عYد �ٓليات احلاكمة يف تدبريها والبحث يف ٔ�سBباب ٕافالسها

  السBيد الرئ4س،
ف� خيص قطاع إالساكن، فقد ٔ�عطت احلكومة Wالل العرشية أ"Wرية 
Pدة حتفزيات مالية �مة kلهنوض بقطاع إالساكن وحماربة السكن الصفIحي، 

ورمغ التحفزيات املالية املشجعة، ظل  -مع أ"سف الشديد  -ٕاال ٔ�نه 
اخلصاص ³بريا، حIث رصح الوز�ر الويص Pىل القطاع بwٔن هناك خصاص 
يصل ٕاىل حوايل مليون و¶دة سك�ية، كام ٔ�ن البناء العشوايئ اسBتف¡ل 
�شلك ³بري، خصوصا يف هذه السBنة اليت اكنت سBنة إالPالن عن 

، حIث 2011رية املتوTة بدسBتور إالصال¶ات السBياسBية واQسBتو 
اسBتقالت السلطات العمومIة من لعب ٔ�دوارها يف حماربة السكن الصفIحي 
مع فشل الربÊمج الوطين ملدن بدون صفIح، ٔ�ضف ٕاىل ذ¨ أ"زمة اليت 

  .يعرفها قطاع العقار
�ا، فٕانه ال سIøل حلل أ"زمة دون اkلجوء ٕاىل تنويع العرض السكين 

رث موضوعية وواقعية يف حتديد إالعفاءات الرضيIøة يف واعYد مقاربة ٔ�ك
قطاع العقار، اليشء ا�ي اعمتدÊه داWل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار من 

مع  -Wالل التعديالت اليت قدم�اها Pىل املرشوع، واليت رفضهتا احلكومة 
حIث وTدÊ ٔ�ن املق²ضيات احلالية Áس�Åعد الشBباب وأ"رس  - اكمل أ"سف
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مرت مربع، كام ٔ�ن الطبقة  50يف اق²ناء مسكن مساح²ه ٔ�قل من  الراغبة
املتوسطة تل±wٔ ٕاليه ٔ"هنا ال جتد يف السوق م�توTا يYىش مع قدرهتا 
الرشائية، �ا فٕان هاتني الف�تني Pىل ¶د سواء تت±ه kلمنتوج السكين بقمية 

بق مع ٔ�لف درمه، وا�ي يت±اوز القدرة الرشائية kلف�ة أ"وىل وال يتطا 250
تطلعات الف�ة الثانية، وهذا ما جعلنا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار نقرتح 
مسBتقÅال إالجراءات التالية من T�ٔل تنويع املنتوج السكين وÁشجيع إالقÅال 

  :Pليه

 اق²ناء سكن يعفي املق²ين من ٔ�داء الرضيبة Pىل القمية املضافة؛ -

كن مرحي من Wالل م�توج Tديد ل�شجيع الطبقة املتوسطة الق²ناء س -
 .ما اقرتح²ه الفIدرالية الوطنية kلمنعشني العقاريني

وتدع� kلسBياسة السك�ية املتبعة وموا+ة اخلصاص الكÅري يف  هذا 
القطاع، فٕاننا نقرتح كذ¨ Áشجيع السكن املوTه kلكراء، حIث نعترب ٔ�ن 
إالجراءات اليت Tاءت هبا احلكومة يف هذا الباب ¿ري اكفIة من Wالل 
توقIع اتفاقIة بني املا¨ kلسكن املوTه kلكراء ٔ�و املس�مثر واQوµ، واليت 

  . س4مت من Wاللها حتديد Zلزتامات املطلوبة من , الطرفني
  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

Pىل احلكومة ٔ�ن تقر بwٔهنا فشلت يف حتقIق هدف املرشوع الوطين ل 
�ا، فٕاننا، . 	ر جضة كربى، وهو الربÊمج ا�ي �ٔ "مدن بدون صفIح"

مكعارضة بناءة واقرتاحIة، نؤكد Pىل ٔ�ن القضاء Pىل السكن الصفIحي 
و�شلك هنايئ ميكن ٔ�ن يتحقق ٕاذا الزتمت احلكومة مسBتقÅال �ٕالجراءات 

  :التالية

إالعفاء من ٔ�داء مجيع الرضائب والرسوم مبا يف ذ¨ رسوم التحفIظ  -
 العقاري واملسح العقاري؛

الرضيبة Pىل القمية املضافة املو+ة kلمسBتفIد�ن من السكن  إالعفاء من -
 م�خفض التلكفة ٔ�و فوڭارمي؛

حتسني وضعية السكن م�خفض التلكفة عن طريق ZسBتفادة من نفس  -
Zم²يازات املمنو¶ة kلسكن ZجYعي واملسطرة يف قانون املالية لسBنة 

الرتخIص ٔ�لف درمه دون ا¶�ساب الرسوم مع  140سعر البيع ( 2010
 ؛)لبناء ٔ�ربع طوابق بدل ثالثة

ٕاعفاء معليات ا�هتيئة الكربى املتعلقة �ٔ"رايض اليت تصل مساحهتا ٕاىل  -
 سBنة؛ 20هك²ار من الرضيبة Pىل أ"رايض ¿ري املبIºة ملدة  100

متديد من ٕادارة الرضائب kلفرتة الزم�ية الفاصU بني 3رخي Áسديد الرضيبة  -
بطة �لسكن ZجYعي والوقت الالزم ل�سلمي عقد Pىل القمية املضافة املرت 

 يوما ٕاىل ثالثة ٔ�شهر؛ 30البيع ا�هنايئ ٕاىل هذه إالدارة من 

  .ٕا�شاء صندوق Wاص ٕالجناز مرافق اجYعية وٕادارية kلمدن اجلديدة -

تلمك بعض اقرتا¶اتنا حملاربة السكن الصفIحي وحماربة ٔ�حزمة الفقر 
  .يهتا ومتس بتارخي معراننااحمليطة مبدننا واليت Áشوه جامل 

  السBيد الرئ4س،
مل يWٔwذ بعني Zعتبار ¶اZ µخ²ناق اليت  ٕان معدل ا�منو املعمتد كذ¨

تعرفها م�طقة أ"ورو، �عتبارها الرشيك أ"سايس kلمملكة، خصوصا 
فر�سا، حIث ٔ�صبح لزاما Pلينا Zنف²اح Pىل ٔ�سواق ٔ�خرى يف Zحتاد 

  .ية ؤ�كرث انتعاشا 6ٔملانيا م5الأ"ورويب، éكون ٔ�كرث Tاذب 
مث % 2,5ٔ�ما �لºسBبة  kلتضخم، فٕان أ"رقام اليت ¶ددهتا احلكومة يف 

تعود ومن Wالل أ"جوبة املقدمة Pىل Áساؤالت وتدWالت السادة 
يف % 0,6املس�شار�ن يف اkلجنة ا�تصة، ٕاىل ٔ�ن هذا الرمق لن يتعدى 

بناء Pىل تطور % 2,1مق مث Tاءت �ر ،2012الشهر�ن أ"ولني من سBنة 
أ"سعار اليت xسBتحيل التحمك فهيا �لنظر ٕاىل تذبذب ترصحيات احلكومة 
خبصوص املومس الفال� وارهتان السوق ٕاىل املضار�ت املتفشBية يف 
 Uح²اكر وتبقى املضار�ت املعضZ ولٔ�سف يبقى ،Êم�ظومة اق²صاد

  .الكربى اليت مازالت تتحمك يف ٔ�سواق�ا
  ئ4س،السBيد الر 

دوالر kلربمIل  100ٔ�ما �لºسBبة لفرضية سعر البرتول وحتديدها يف 
الوا¶د، ف�عتقد ٔ�هنا جمازفة ³برية ٔ"ن التقلبات ¿ري املسBبوقة لٔ�سواق 
النفطية Wالل السBنوات أ"Wرية يصعب معها، وحىت Pىل كربçت 
املؤسسات املالية، التÅºؤ بwٔسعارها ن�I±ة فشل سBياسة م�ظمة أ"وبك يف 

ديد �ٓليات السوق، Wاصة يف الشق املتعلق �لعرض، Pلام ٔ�ن هذا حت
العرض مازالت تتحمك فIه العوامل اجليوسBياسBية،  خصوصا الربÊمج 
النووي إال�راين، Pدم ZسBتقرار ا�ي تعرفه ليIøا والعراق، مازالت éر8 
بضاللها Pىل مثن الربمIل، وÐراه �رتفع وينخفض حسب تطورات أ"¶داث 

ته البؤر، ٔ�ضف ٕاىل ذ¨ ٕاPالن الصني الشعبية عن زçدة وارداهتا يف ها
من قطاع الطاقة، اليشء ا�ي جعل حكوم²نا املوقرة éهتيwٔ اليوم وحترض 

  .kلرفع من سعر الڭازوال والبزن�ن جبميع مشBتقاته
  السBيد الرئ4س،

لقد ٔ�´رت ٔ�زمة م�طقة أ"ورو Pىل وضعية Tالي��ا املغربية �خلارج، 
هذا املرشوع xس±ل اسBمترارية ضعف Pائدات مغاربة العامل من حبيث ٔ�ن 

العمU الصعبة، وهنا �س±ل يف هذا الباب تضارب ٔ�رقام احلكومة مع بنك 
املغرب ا�ي ٔ�كد ٔ�ن اح²ياطي العمU الصعبة تقلص �شلك ملحوظ وال 
يت±اوز ثالثة ٔ�شهر، Pىل عكس ما Tاءت به احلكومة اليت ٔ�كدت ٔ�ن هذه 

  .صل ٕاىل مخسة ٔ�شهر ونصف فقطZح²ياطات ت
ٕاذن، من Wالل قراءتنا لهاته الفرضيات اليت بين Pلهيا مرشوع قانون 
املالية، فه<ي فرضيات هشة، حIث مل نلحظ يف هذا املرشوع ٔ�ي اقرتاح 
من اقرتا¶ات احلزب أ"ول الفاáز �النتàا�ت واليت تضمهنا �رÊجمه 

  . Zنتàايب ا�ي تعاقد به مع الشعب املغريب
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لهذا، فٕان احلكومة مطالبة �ٕالفصاح عن اخ²ياراهتا وتصورها �شwٔن جعز 
 Êتدانة قد يعود ببالدBسZ اللW ىل اعتبار ٔ�ن متويل العجز منP املزيانية- 

  .ٕاىل سBنوات التقومي الهيلكي -ال قدر هللا 
  السBيد الرئ4س،

خبصوص �سBبة التضخم، واليت توقعت احلكومة حرصها يف �سBبة 
تقد داWل فريق�ا ٔ�نه يف ظل الظرفIة Zق²صادية الوطنية ، نع 2,5%

وإال³راهات اليت متر هبا، W�ٔذا بعني Zعتبار وضعية رشاكئنا أ"وربيني 
الصعبة والتضخم احلاصل يف ٔ�سواقهم، فٕانه يصعب التحمك يف هاته الºسBبة 
املعلنة، حIث نÅºه وبقوة ٕاىل خطر التضخم املسBتورد، ٔ�ضف ٕاليه صعوبة 

  .الفالحIة، زائد ضائقة مالية صعبة تع4شها مالي��ا العمومIة السBنة
  السBيد الرئ4س،

ٕان مزياننا الت±اري خمتل �سøب éراجع خطري لعتبة صادراتنا �لرمغ من 
، واليت "املغرب املصدر"املشاريع الطمو¶ة اليت ٔ�¶د´هتا احلكومة، كربÊمج 

ت السBيا¶ة اصطدمت �سوء ال�سويق وPدم تنويعه يف ظل éراجع Pائدا
كقطاع م�تج وواPد لبالدÊ وحبمك تداعيات ما اصطلح Pليه �لربيع العريب 
وéراجع Pائدات مغاربة العامل بفعل أ"زمة Zق²صادية بدول إالقامة �ملهجر، 
طالبني من احلكومة يف هذا الباب تقوية تنافسBية املنتوج الوطين حمليا 

QبلوماسBية احلكومIة والربملانية ودوليا، دون ٔ�ن نºىس يف هذا إالطار دور ا
اليت جيب تفعيلها يف اجتاه Tلب Zس��رات اخلارجIة وضامن ٔ�سواق 

  .Tديدة لترصيف الصادرات املغربية
  السBيد الرئ4س،

ٕان ٔ�كرب معضU ٔ�صبحت تعاين مهنا مزياني��ا العامة، �Pرتاف احلكومة 
هذا املرشوع  نفسها، النفقات الثقUI لصندوق املقاصة، حIث وصلت يف

مليار درمه مبا فهيا املتwٔخرات، مؤكد�ن Pىل ٔ�ن ما رصح به السBيد  46ٕاىل 
وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة بwٔنه ال يوTد بn يف العامل يصل مسBتوى 
 UIية، ٔ"ن هذه النفقات الثقBلمواد أ"ساسk مع ا�ي تقدمه اململكة املغربيةQا

µوQرهق و�شلك ³بري مزيانية اé. دمت به  ٕاذنPٔ��ن هو البديل ا�ي و
  ٕالصالح هذا الصندوق؟

مل جند ~ جوا� يف هذا املرشوع، حIث �س±ل  -مع أ"سف  -سؤال 
وخبيبة ٔ�مل كربى Pدم مالمس��ا ٔ"ية تدابري جشاPة حلل معضU هذا 
الصندوق، مطالبني ٕ�صالح Tذري لهذا النظام، حميلينمك Pىل جتارب 

اهتا جنا¶ات كربى يف هذا الباب ؤ�ن إالبقاء بعض اQول اليت ٔ�مثرت ٕاصال¶
Êل اق²صادÅتقBيل ا�اطرة مبسÅىل وضعية هذا الصندوق هو من قP.  

  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

  السBيدة والسادة املس�شارون،
xشلك Zس��ر العمويم ٔ�¶د الراكáز أ"ساسBية لتجهزي بالدÊ مبشاريع 

، القطار الفائق الرسPة، )T.G.V(كربى �يلكة، وPىل رٔ�سها مرشوع 

ومشاريع الطرق السBيارة و�رÊمج فك العزµ، ويه املشاريع اليت ي²ºظر 
مليار درمه كغالف  188ٕاجنازها الشعب املغريب بفارغ الصرب، ولعل مÅلغ 

مايل موزع Pىل خمتلف القطاPات احلكومIة واملؤسسات العمومIة من شwٔنه 
بناء هذه املشاريع، ٕاال ٔ�ننا كنا ن²ºظر م�مك  ٔ�ن يعطي دفعة قوية لالسBمترار يف

ٕاجراءات موا³بة لكIفIات تدبري هاته ZعYدات املرصودة يف غياب رؤية 
واحضة لتوطني هذه Zس��رات جماليا يف ٕاطار توزيع Pادل لهاته 
Zس��رات Pرب اجلهات، لٔ�سف، ¿ابت يف هذا املرشوع واكتفIمت مبا 

  .بابP�ٔده سلفمك يف هذا ال 
يف هذا إالطار، نقرتح Pليمك كذ¨ اQفع �جتاه جزء من هذا الغالف  و

مسBتقÅال kلرفع �الس��ر يف اجتاه القطاع اخلاص �عتبار ٔ�ن هذا أ"Wري مل 
يوا³ب التطور ا�ي عرف²ه بالدÊ يف العرشية أ"Wرية، حIث ٔ�صبح من 

الباب مع ال�شديد الالزم Pىل احلكومة مراجعة ا�منوذج Zق²صادي يف هذا 
Pىل جعل أ"بناك تنخرط �لك مواطنة ومسؤولية يف سBياسة Áسهيل متويل 
املقاوµ وÁشجيع البحث العلمي والعودة ٕاىل اعYد سBياسة صناعية م�دجمة 

Êقي الق²صادIكون رافعة ٕالقالع حقé ليك.  
  السBيد الرئ4س،

ق²صاد الريع، لقد شBنفت احلكومة مسامعنا �عYد مÅدٔ� احلاكمة وحماربة ا
مل نلحظ ما xشفي الغليل من إالجراءات اليت تفي بذ¨  -لٔ�سف   -لكن 

من قÅيل ٕاصالح جريء وجشاع kلمنظومة القانونية kلصفقات العمومIة يف 
غياب ٔ�ي تصور �منوذج اق²صادي بديل يعطينا ٕاشارات بwٔننا فعال ندWل 

ية كربى، Pىل تYىش وما Áشهده بالدÊ من حتوالت سBياسB  ،مر¶T Uديدة
WلفIة احلراك ZجYعي وٕاعطاء الفرصة ٕاىل املقاوالت الوطنية ل�شجيعها 

  .Pىل إالبداع وZبتاكر يف ٕاطار ضامن تنافس ³بري
بعدة ٕاشاكالت ٔ�ثناء  -مع أ"سف  -ٕان Zس��ر العمويم اصطدم 

تعمتد مقاربة قطاعية يف توزيع  - لٔ�سف  -تزنيG، ذ¨ ٔ�ن احلكومة مازالت 

هذه Zس��رات، مما جيعل هذه Zس��رات مش�²ة وتضعف الرؤية 
أ"فقIة kلسBياسات القطاعية يف شلكها الشمويل، مسBتحرض�ن يف ذ¨ واقع 

  .قطاع التعلمي والص¡ة
كام ٔ�ن مسBتوى تنفIذ مزيانيات هذه Zس��رات يعرف سوءا يف 

ذ¨ ٔ�ن �سب التدبري وال�سBيري، وهذا يطرح ٕ�حلاح ٕاشاكلية احلاكمة، 
 30تنفIذ املزيانية يف بعض القطاPات يصل ٕاىل ٔ�دىن مسBتوçته ما بني 

ويه ٔ�رقام صادمة تفرض Pلينا ٕاPادة النظر يف طريقة تدبري هذه % 40و
املزيانيات، مطالبني احلكومة يف هذا الباب éزويد جملسBنا املوقر بIøاÊت 

يف ال�سBيري  ؤ�رقام واحضة حول مسBتوى �سب تنفIذ املزيانية العامة
وZس��ر يف ٔ�قرب وقت ممكن، حىت Ðمتكن مجيعا من وضع أ"صبع Pىل 
اكفة Zخ²الالت اليت تعرتي تدبري املزيانية �شلك Pام واملزيانيات القطاعية 

  .�شلك Wاص
ٕاننا، السBيد الرئ4س، ننوه بعمل اFلس أ"Pىل kلحسا�ت، ا�ي ال 
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وإالدانة حفسب، وٕامنا xشمل كذ¨ يق²رص جمال معP Gىل احلمك �لغرامات 
ٕارTاع اخلسارة املالية وأ"موال املهنوبة ٕاىل اخلزينة العامة، وهذا يف احلقIقة 

ملوا³بة معل هذا  -Kحكومة  -ما �ريده املواطن اليوم، م�سائلني عن دورمك 
اFلس أ"Pىل مكؤسسة دسBتورية éراقب طريقة ترصيف املال العام، ٕاذ 

ليت ٔ�¶د´هتا وزارة العدل واحلرçت kلنظر يف تقر�ر اFلس نعترب ٔ�ن اخللية ا
أ"Pىل kلحسا�ت ال éكفي، بل املطلوب هو مÅارشهتا من طرف النيابة 

  . العامة kلرضب Pىل ٔ�يدي Êهيب املال العام
وهنا ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�مثن ¿اليا �مس فريق التجمع الوطين 

العليا kلحوار من T�ٔل ٕاصالح م�ظومة  لٔ�حرار تنص4ب Tالµ امل kلهيئة
العداµ اليت نعتربها يف فريق�ا الفرصة أ"Wرية ٕالصالح العداµ وجعلها 
م�صفة سهU الولوج kلمواطنني واملوطنات وفق مقاربة Áشار³ية شدد Pلهيا 

   .Tالµ امل، وجعلها املف²اح أ"سايس ٕالصالح القضاء
  السBيد الرئ4س،

وبناء Pىل ما تضمنته مداWلتنا من مالحظات  ٔ�مام لك ما سBبق ذ³ره،
واقرتا¶ات، نعتربها ٔ�ساسBية Pىل هذا املرشوع kلمسBتقÅل، فٕاننا سBنكون 

لالعتبارات  2012بذ¨ مكرهني لالم²ناع عن التصويت Pىل مزيانية سBنة 
  : التالية
سBمنتنع ٔ"ننا نعترب ٔ�نفسBنا من هيwٔ هذا املرشوع وسامه يف ٕاPداده من  -

صندوق الYسك "¶ات اليت تضمهنا، وPىل رٔ�سها ٕا¶داث Wالل إالصال
، وا�ي اكن الهدف من وراء ٕا¶داثه ٕاحIاء وتwٔس4س ثقافة "ZجYعي

التضامن وٕاعطاء دفعة قوية النطالقة حصي¡ة لهذا الصندوق، حIث ٔ�ضف�ا 
Pليه داWل الفريق تعديال �ٓخر اقرتح�ا فIه مخسة ٔ�شطر لºسب مسامهة 

لٔ�سف، مل . لصايف للك مهنا وملدة سBنة وا¶دةالرشاكت حسب الرحب ا
  تقÅل احلكومة هذا التعديل؛

لك ما وTدÊه . سBمنتنع ٔ"ننا مل جند يف املرشوع ال ٕابداPا وال ابتاكرا -
  حتجج �ٔ"زمة والظرفIة الوطنية وإالقلميية واQولية الصعبة رمغ تwٔخر ٕا¶الته؛

البطاµ ومعاجلة سBمنتنع ٔ"Ðمك مل تعطوÊ تصورا بديال الم²صاص  -
  معضالت الص¡ة والتعلمي؛

سBمنتنع كذ¨ ٔ"Ðمك تعاملمت جبفاء مع تعديالتنا ورفضمت الت±اوب معها  -
يف التعديل املقرتح لرفع الظمل عن املواطنني واملواطنات من Wالل وقف 
الهجوم ¿ري املربر kلخزينة العامة Pىل أ"رصدة البنكIة kلملزمني وتعويضاهتم 

هنا دون انتظار ٔ�حاكم القضاء اليت تبقى الفIصل يف املنازPات اليت يتقاضو 
القامئة بني امللزمني وإالدارة الرضيIøة، وٕاPادة النظر كذ¨ يف وسائل التبليغ 

  اليت طاملا قدم�ا يف شwٔهنا اقرتا¶ات ولكهنا مل تقÅل؛

ٔ"ننا، يف ٕاطار املعارضة البناءة والهادفة، ٔ�ردÊ ٔ�ن  ،W�ٔريا ،وسBمنتنع -
 . مر3¶ني يف تدبري الشwٔن العام ملا فIه مصل¡ة الوطن واملواطننينرتKمك

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
اللكمة kلسBيدة املس�شارة أ"خت زبيدة . شكرا املس�شار احملرتم
  .بوعياد، عن الفريق Zشرتايك

        ::::املس�شارة السBيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السBيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السBيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السBيدة زبيدة بوعياد
  .4سشكرا السBيد الرئ 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شارون،
 2012ٔ�تدWل، �مس الفريق Zشرتايك، ملناقشة مرشوع مزيانية سBنة 

وٕانين ٔ"Pرب عن �لغ ٔ�سفي �مس املعارضة Zحتادية . اليت حنن يف ٔ�واسطها
وطنية اليت من الظروف ¿ري العادية وال الواحضة وال املغلبة kلمصل¡ة ال

  .رافقت عرض مرشوع املزيانية Pىل الربملان هبذا الشلك املتwٔخر واملرجتل
فÅعدما اكنت الترب�رات أ"وىل تدعي عزم احلكومة Pىل التقدم بتغيريات 
واجهتادات Pىل مرشوع املزيانية ا�ي وضعته احلكومة السابقة، ٕاذ هبا 

ض إالضافات اليت تعرض مرشوPا ال خيتلف عنه ٕاال ببعض الرتوشات وبع
سBبق kلحكومة السابقة ٕاPدادها ودون ٔ�دىن اجهتاد Pىل مسBتوى مضامني 

  .وبIºة املزيانية
مفا سøب لك هذا ا�متطيط املرض �الق²صاد الوطين ومؤسساته 
وفاPليه؟ و³يف مل تبادر احلكومة ٕاىل تدارك أ"مر ¶ني اتضح لها حمدودية 

  طرQا وسعهيا الخ²يار ZسBمترارية؟
اخ²ار املغاربة التغيري، سواء حRI صوتوا �شلك واسع Pىل دسBتور لقد 

ٔ�و حRI اخ²اروا تيارا Tديدا بºسBبة �مة ل�سBيري دواليب الشwٔن  2011
العام، ولقد ا¶رتم�ا اخ²يار املغاربة وٕارادهتم يف التغيري، وتو+نا حنو معارضة 

  .ٕاجيابية وبناءة ومواطنة دون éردد ٔ�و Áشوxش
ملزمون �Qفاع عن اخ²يارات املغاربة اQسBتورية اليت وٕاننا اليوم 

P�ٔادت توزيع السلط ؤ�عطت اخ²صاصات ٔ�قوى kلحكومة ولرئ4سها يف 
تدبري الشwٔن العام، مما يفرض ٕا¶داث حتول نوعي Pىل مسBتوى التدبري 

   .وال�سBيري واحلاكمة يف الشwٔن السBيايس ويف الشwٔن العام
اس Qى احلكومة اجلديدة يف تفعيل ¿ري ٔ�ننا مل نلمس نفس احلرص وامحل

Zخ²صاصات املهمة والكÅرية اليت م²عها هبا اQسBتور، ويه اkليونة اليت ٕان 
اكن بعض جمهتدي احلزب احلامك يعتربها تدرTا يف إالصالح، فٕاننا Ðرى فهيا 
اÐزç¶ا عن املبادئ اQسBتورية اليت توافق حولها املغاربة واليت Pىل ٔ�ساسها 

جلديد رئاسة احلكومة يف تعاقد دسBتوري، ال جمال لتwٔويG ٔ�و Áسمل احلزب ا
  .ا�هترب م�ه

و�لتايل، فٕان من بني ٔ�مه م²طلبات املر¶U السBياسBية اجلديدة يف 
بالدZ Êضطالع �ملسؤوليات اليت يتطلهبا تدبري الشwٔن العام وحتمل 

ربط التبعات والنتاجئ املرتتبة عن ذ¨، وهو ما Ðرى فIه و+ا من ٔ�وTه 
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  .املسؤولية �حملاسBبة
   السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

ٕاننا، يف الفريق Zشرتايك، ٕاذ �شدد Pىل املبادئ التعاقدية أ"ساسBية 
اQسBتورية والسBياسBية يف Pالق²نا مكعارضة احتادية �حلكومة اجلديدة، 

املغاربة فٔ�ننا نطمح ٕاىل جناح هذه التجربة اليت رٔ�ينا فهيا تناو� 	نيا اخ²اره 
وPلقوا Pليه �ٓماال ³برية سBيكون من اخلسارة الفاد¶ة ٔ�ن éهنار وتص4ب جIال 
�ٓخر �ٕالحÅاط واليwٔس من Tدوى املامرسة السBياسBية وTدية Áسàريها 

  .kلصاحل العام
و�لتايل، فٕان ما رصدÊه من جوانب الضعف والهشاشة يف ÁشكIل 

éراجع عن الوعود أ"¿لبية ومن تغي4ب kلنوع يف éر³يبة احلكومة ومن 
Zنتàابية يف الترصحي احلكويم، ٕامنا هيدف ٕاىل التنIøه بwٔن نصف جناح 
التجربة هو يف حسن انطالقها ويف حاكمة تدبريها kلزمن ويف رTا¶ة éرت4هبا 
لٔ�ولوçت، وهو ما حنن مرصون Pىل ZسBمترار فIه اليوم بعد مرور ٔ�زيد 

éكون اكفIة السBتàالص العرب  يوم من معر احلكومة اليت Ðمتىن ٔ�ن 100من 
  .من تعرثات البداية وٕازاµ دهشة اQاWل

وPليه، فٕاننا نناشدمك، السBيد رئ4س احلكومة، ٔ�ن جتنبوÊ اخلرTات 
إالPالمIة املسBهتلكة لوزراáمك، واليت ٔ�ضاعت وق²ا مثينا يف التصادم اFاين 

ت ويف ZدPاءات الفار¿ة بدل ÐZكÅاب Pىل ٕاPداد خمططات وتصورا
éكون حمط نقاش معويم ممثر، قد Áسامه من Wال~ يف ما يفIد بالدÊ يف 

  .هذا الظرف اQقIق
كام ندعومك ٕاىل الكف عن خطاب الهروب ٕاىل أ"مام وٕالصاق ا�هتم 
جبهات جمهوé ،µهتموهنا مب¡اربتمك وÁشBهبوهنا �لYسBيح، واحلال ٔ�ن تدبري 

نظنمك جتهلون ٔ�ن القرار  الشwٔن العام هو فن تدبري تضارب املصاحل، وما
  .السBيايس يتطلب جشاPة اQفاع عنه يف موا+ة من ال xسBتفIدون م�ه

فIكفIنا مضيعة kلوقت واجلهد يف خطاب Pاطفي لن xسBمتر مفعو~ 
طويال، ولتتحملوا مسؤولية أ"مانة اليت قnمك ٕاçها الشعب املغريب ا�ي 

  .م�حمك أ"¿لبية مب±لس النواب
ية حماربة الفساد يف ٕاجناح إالصالح ويف حتقIق نعم، حنن ندرك ٔ�مه 

التمنية، ولقد ٔ�كدÊ لمك م�ذ البداية ٔ�ننا سBنكون ٔ�شد املساند�ن لمك ضد 
الفساد ³يفام اكن ؤ�يR وTد، لك�نا مل نلمس حلد الساPة Tديتمك وال حزممك 

تتطلب  -كام ال خيفى Pليمك  - مف¡اربة الفساد . يف تفعيل هذا الشعار املهم
رتاتيجية م²اكمU متتد Pىل مرا¶ل زم�ية وتتطلب خططا معلية تفعل Pىل اس

  .Pدة مسBتوçت ٔ�فقIة ومعودية
لك�نا، حلدود ا"ٓن، مل Ðر ٕاال خرTات ٕاPالمIة اسBهتال³ية من قÅيل �رش 
بعض املسBتفIد�ن الصغار من بعض املwٔذونيات ٔ�و بعض امجلعيات املسBتفIدة 

ويه . ٕاخل... Iد�ن من اQمع العمويممن متويالت لرباجمها ٔ�و بعض املسBتف 
إالجراءات اليت ال نعارضها، لك�نا نطالب بتفسري مقاصدها وتوضيح ٔ�هدافها 

وأ"مه من ذ¨ ٕاPالن نتاجئها و�ٓ	رها يف حماربة الفساد وPدم إالفالت من 
  .العقاب

ٕاننا معنيون وملزتمون مب¡اربة الفساد وبفض¡ه، مكعارضة احتادية 
 ذ¨ �مة احلكومة لو¶دها، لك�نا سBنحملها اكمل م�اضU، وال نعترب

املسؤولية يف ٔ�ي هتاون ٔ�و ختاذل مل يعد مسمو¶ا به يف ظل املبادئ 
  . اQسBتورية أ"ساسBية اليت تعاقدÊ حولها

كام لن �سمح �خللط ٔ�و ا�هترب من واجب حتمل املسؤولية ٕاىل ا�هتديد 
Z ٔ�و µتقاBتعامل نفس �لزنول ٕاىل الشارع ٔ�و التحجج �السBة يف اسIزدواج

  .خطاب املعارضة من موقع ال�سBيري والتدبري
فليكن الوضوح مهن±ا Tديدا kلمر¶U املقUÅ ملا فIه صاحل البالد، وليكن 

   .خطاب احلقIقة ما نواTه به املغاربة ملوا+ة الصعو�ت والت¡دçت
فقد الحظنا ³يف ٔ�ن وزراء من ٔ�¿لب²4مك خرجوا ملعارضتمك ومل متض 

ٔ�هبذه املهنجية سBندWل املر¶U اجلديدة اليت . ٔ�سابيع Pىل ÁشكIل حكوم²مك
Pلق�ا Pلهيا �ٓماال �زرع الثقة Qى الشعب املغريب؟ ³يف éريدون kلمغاربة ٔ�ن 
يثقوا يف التغيري ويف مصداقIة العمل احلكويم بعد اQسBتور اجلديد ؤ�نمت 

ثقة م�ه، بل و�هتمه ٔ�ول حكومة يف هذه التجربة �هتم بعضها بعضا ويزنع ال 
  ؟�لعرقU وZرتباط ٔ�و �ل�رسع واحلزبية الضيقة

ولنWٔwذ مسµٔw دفاéر التحمالت اخلاصة �ٕالPالم العمويم مكثال �سBيط 
Pىل التخبط احلكويم وخماطره املنذرة �لرتاجعات، مل يعد الوضع املغريب 

ف�حن ال ننكر Pىل احلكومة حقها يف تفعيل املساطر  .xسمح هبا
ٕالجراءات املؤطرة Fال إالPالم العمويم، وال يف تدعمي الكفاءات وا

واخلربات الكفUI بتدبري الشwٔن إالPاليم وفق مÅادئ ربط احلرية �ملسؤولية 
وتعز�ز التنوع والتعدد، لك�نا ضد تغيري واقع ٕاPاليم ساده ال�سلط والتحمك 

مبيدان ال Ðرى فIه  بواقع Tديد قامئ Pىل رؤية ٔ�¶ادية ٔ�و حزبية ٔ�و اسBتفرادية
جمرد قطاع ٔ�و جمال kلتواصل، بل هو حقل جممتعي من املفروض ٔ�ن يعكس 

  .تنوع وغىن واخ²الف اFمتع املغريب وحىت تناقضاته
حتاول معاجلته مبا Ðرى  ،واليوم، بعدما اتضح kلحكومة خطwٔها املهنجي

  . مالتٔ�نه متاد يف اخلطwٔ ب�شكIل جلنة وزارية لتعديل مضامني دفاéر التح
ٕان Pىل احلكومة ٔ�ن تدرك ٔ�ن تwٔهيل إالPالم العمويم ال يق²رص Pىل 
ٕاPداد كناش ظريف kلتحمالت، وال يف توافق ٔ�طراف حكومIة حول تدبري 
هذا اFال، بل يف الوعي بwٔن إالPالم م kلمجمتع والبد من مقاربة Áشار³ية 

  .ل مسؤولياهتمم�ف²¡ة لتدبريه متكن املهنيني والف�يني واملثقفني من حتم
ٕان جمال إالPالم ال يقل ٔ�مهية و¶اTة لٕالصالح من القضاء ا�ي عززه 

UتقBتور اجلديد �عتباره سلطة مسBسQيد يف هذا إالطار . اBوحنن �ش
�حلوار الوطين ا�ي ٔ�عطى انطالق²ه صاحب اجلالP µرب تنصيبه kلهيئة 

ده Pىل املقاربة العليا kلحوار الوطين حول ٕاصالح القضاء، وننخرط يف ت³ٔwي
يف هذا  -ال�شار³ية وجناعهتا يف إالصال¶ات الكربى، وسBنواصل مساهامتنا 

يف بناء السلطة القضائية الزنهية واملسBتقU �عتبارÊ حركة Êضلت  -إالطار 
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  .وقدمت تضحيات جسام يف سIøل قضاء Pادل ومسBتقل
  السBيد الرئ4س،

كري احلكومة ٔ�يضا ٕان دراسة مرشوع القانون املايل يه م�اسBبة لتذ
�ٕالصال¶ات أ"ساسBية اليت بدوهنا سBتكون دراسة املزيانية من طرف 
الربملان شلكية، وهو ما ال ي��اسب ٕاطالقا مع املعطيات اQسBتورية 
اجلديدة وما ٔ�ضاف²ه kلسلطة ال�رشيعية من �ام واخ²صاصات وما عززت 

   .به ٔ�دوار املعارضة
سBنعذر احلكومة ون�ساهل معها يف  ويف هذا إالطار، �شري ٕاىل ٔ�ننا كنا

تWٔwريها ملرشوع املزيانية لو ٔ�هنا اس�مثرت الزمن الضائع يف ٕاPداد مرشوع 
القانون التنظميي kلاملية، وا�ي سBبق kلحكومات السابقة ٔ�ن اجهتدت 
ٕالصال¶ه ومل �كن ينقصه ٕاال ٕادWال بعض املسBت±دات اليت تضمهنا التعديل 

  .اQسBتوري أ"Wري
اكنت سBتكون مشكورة، وس�ºوه �جهتادها يف ٕاصالح  ٕان احلكومة

القانون التنظميي kلاملية، ملا اكن سBيضيفه من شفافIة يف تقدمي املزيانية، وملا 
اكن سBيوفره kلمؤسسة الربملانية من ٔ�دوات Tديدة يف دراسة املزيانية 

بدل ما حنن فIه اليوم من اTرتار لنفس املامرسات البائدة يف  ،وٕاغناهئا
+ة تعديالتنا الربملانية، اليت يف ¿الب4هتا ال تقÅل، وسBيادة نفس اQونية موا

  .kلربملان يف دراسة ٔ�مه قانون �رهن السBنة املالية
ٔ�ما Pىل مسBتوى الفرضيات اليت حتمكت يف مرشوع املزيانية، فقد 
الحظنا ٔ�هنا ظلت نفسها رمغ الظرفIة الصعبة اليت مير مهنا Zق²صاد 

اعيات أ"زمة العاملية اليت مازالت تعصف �رشاكئنا وتنذر الوطين، ورمغ تد
�ٓ	رها بعواقب مزتايدة Pىل قطاPاتنا أ"كرث مسامهة يف Zق²صاد الوطين 

  .ورمغ الظرفIة املناخIة الصعبة وéرامك العجز واسBتف¡ال Zح²قان ZجYعي
هبا لقد معد احلزب ا�ي يقود احلكومة ٕاىل مراجعة �سBبة ا�منو اليت وPد 

الناخÅني، مربرا ذ¨ �ال�س±ام مع مكوÊت الت¡الف احلكويم، وحنن 
�سBتحسن éراجعه ٕاىل ٔ�رض الواقع، حفىت الترصحي  ،بغض النظر عن الترب�ر

كºسBبة منو، بR4 مرشوع املزيانية  %5احلكويم ظل معاندا وجخوال P�ٕالنه 
ح�اها ، وهو ما لن �كون ممك�ا �لنظر kلظروف اليت رش é4%راجع ٕاىل 

  .واليت ÁساندÊ فهيا تقار�ر املندوبية السامIة kلتخطيط
وٕان لك التقار�ر اQولية واملالية احلديثة واملوثوق مبصداقIهتا تؤكد éراجع 

وهو أ"مر . مؤرشات التمنية وا�منو ومعدالت التوازن يف اق²صادÊ الوطين
تبار، Wاصة ا�ي يق²يض من التدبري العقالين والعلمي ٔ�ن يWٔwذه بعني Zع 

ؤ�ن مرشوع املزيانية اليوم مل يعد هيم السBنة املالية مبفهو�ا العادي بل ٕانه 
ٔ�صبح Wارج الواقع والسBياق بل ومرافق احلياة العامة اليت تد�ر ٕ�جراءات 

  .سBنة بيضاء
لقد ¶اولت احلكومة ٕاعطاء Zنطباع ٔ�هنا ٔ�دWلت ملسBهتا Pىل مرشوع 

الYسك "ا�ي ٔ�صبح xسمى ب املزيانية، ٕ�رTاع صندوق التضامن
  . وببعض الرتوشات اخلفIفة م5ل م�¡ة الطلبة" ZجYعي

احلقIقة ٔ�ن املزيانية ترتاجع عن التوTه ZجYعي ا�ي بذل فIه  ،لكن
، بR4 ال يصل %50جمهود ³بري م�ذ حكومة التناوب أ"وىل ٕاىل ٔ�ن فاق 

  .%40اليوم هذا البعد ٕاىل عتبة 
ة ٔ�ن جتهتد يف Áرسيع وترية إالصال¶ات اليت اكنت واكن حرç �حلكوم

شBبه Tاهزة ومل éكن ت²ºظر ٕاال احلسم م5ل صندوق املقاصة ا�ي xسBمتر 
اليوم يف ا�هتام عرشات املاليري من اQرامه وبنفس Zخ²الالت 
والت±اوزات، وصناديق التقاPد اليت يه Pىل ¶افة إالفالس وس�4اريوهات 

وقد اكن حلكومة التناوب جشاPة خض مسامهة  ٕاصالQا معروفة وموجودة،
  .اQوµ املرتامكة م�ذ عقود

كام اكن من الالزم بذل املزيد من اجلهد kلرفع من م�اصب الشغل اليت 
ويف هذا السBياق، . اح²فظ املرشوع بنفس ما اكنت قررته احلكومة السابقة

فاق املوقع ٔ�دعو رئ4س احلكومة ٕاىل ا¶رتام Zلزتامات السابقة وتطبيق االت
مع أ"طر العليا، هو مرسوم صادقت Pليه احلكومة، بدل اkلجوء ٕاىل العنف 

  .املفرط ضدمه، وٕاال فٕان الزتامات اQوµ سBتصبح دون مصداقIة
  السBيد الرئ4س،

ٕان الظرفIة اليت يع4شها Zق²صاد الوطين تتطلب تصورا Tديدا يف 
وهو ما لن . املنطق احملاسBبايتوضع املزيانية يقفز Pىل املقاربة التقليدية وPىل 

يتwٔىت دون ٕاجراءات متهيدية Ðراها مغيبة اليوم، حىت ٕان املرشوع ا�ي 
  .نناقشه ال ميكن اعتباره مدWال لهذا التوTه

وPليه، فٕاننا ندعو احلكومة من اليوم ٕاىل ÐZكÅاب Pىل دراسة 
. ا يف أ"فقZجهتادات الكفUI بت±اوز أ"زمة املر³بة اليت بدٔ�ت تلوح معامله

وجعز املزيان الت±اري سBيصل ٕاىل رمق  %6فعجز املزيانية يت±ه ٕاىل ما يفوق 
قIايس وZح²ياطي لن يغطي ٔ�ربعة ٔ�شهر يف الوقت ا�ي كنا قد وصلنا 

  .شهرا 18فIه ٕاىل 
وبعدما كنا قد بذلنا +ودا ³برية يف مر¶U التناوب ليت±اوز املغرب ثقل 

من الناجت  %60ىم اليوم حIث ٕاهنا س�²±اوز املديونية، فٕاننا Ðراها ت��ا
اQاWيل اخلام، بل وٕان هناك اجتاها العتبارها ¶ال لٔ�زمة ولسد جعز 

UÅال املقIرهن مصري أ"جÐل وÅتقBىل املسP املزيانية، يف ¶ني ٔ�ننا نق²ات.  
فاالجهتاد املطلوب اليوم هو يف مدى القدرة Pىل ٕاPادة التوازÊت 

طين مع ZسBمترار يف إالصال¶ات أ"ساسBية أ"ساسBية لالق²صاد الو 
والزçدة يف وترية سد اخلصاص واحلاTات ZجYعية، Wاصة يف مIاد�ن 

ويف هذا إالطار، سوف نناقش  .الص¡ة والشغل والتعلمي وإالساكن
  .املزيانيات القطاعية ف� خيص هذه النقط

ه رمغ مرور ن²øدئ بنظام املساPدة الطبية، هذا النظام مازال يف بداçت
عرش سBنوات من ٕاقرار مدونة التغطية الصحية إالجÅارية اليت اكن حلكومة 

وهو نظام هيم ٔ�زيد من ربع ساكن . التناوب جشاPة ٕاخرا+ا ٕاىل ¶زي الوجود
  . املغرب ا��ن يعانون من الهشاشة والفقر

ورمغ ٕاعطاء Zنطالقة ~، فلن يصل ٕاىل التعممي والقدرة Pىل اس�Iعاب 
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Iٔطري احلاجwلتk نوات، ٕان توفرت املوارد الرضوريةBات ٕاال بعد س
  .وZسBتقÅال

يف سد العجز الكÅري ) RAMED(ٕاننا Pىل وعي 3م بwٔمهية ورش 
الس�Iعاب ماليني املغاربة احملتاTني kلرPاية الصحية والعالج، وحنن 
مw²ٔكدون ٔ�ن غيابه اكنت ~ �ٓ	ر فظيعة يف املايض Pىل حصة املغاربة 

كن انطالق²ه اليوم يÅºغي ٔ�ن éكون يف مسBتوى التطلعات ويف الøسطاء، ل
جحم Zنتظارات، وهو ما يتطلب توفري الرشوط أ"ساسBية حلسن 

  .Zنطالقة وضامن ZسBتدامة
ونفس اخلصاص هيم اكفة املنا� ZجYعية من ¶اTة م²ضاعفة 

ة من ل�شغيل الشBباب من أ"طر العليا ومن اليد العامU الºشBيطة املزتايد
مث احلاTة املزتايدة kلسكن ا�ي xسBتفIد من ٕاعفاءات . خمتلف الف�ات

اQوµ وحتفزيها، يف ¶ني ال ÁسBتفIد الف�ات املسBهتدفة من املنتوج املوTه 
  . لها

ونفس اخلصاص والهدر يطال قطاع التعلمي ا�ي ٔ��نت ا�ططات 
جÅارة Pىل وZسرتاتيجيات عن ٔ�ن اخللل معيق ومرتامك وحيتاج ٕاىل قدرة 

  .موا+ة Zخ²الالت يف العمق
كام ٔ�ن الوسط القروي اكن حيتاج ٕاىل جمهود تضامين ٔ�كرب، Wاصة 
�لنظر kلظروف املناخIة الصعبة اليت سBيعاين مهنا Wالل املومس الفال� 

  . احلايل
وهنا نذ³رمك بربÊمج حماربة �ٓ	ر اجلفاف Wالل بداية أ"لفIة ا�ي اكن 

نفس القمية Qمع الفال¶ني والوسط القروي وبنفس جمهودا مل يتكرر ب 
  .الغالف املايل ا�ي اكن من قÅل يف نفس الوضعية

  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت، ٕاخواين،

لن xسعف�ا الوقت ا�صص لنا يف تIøان مدى القصور ا�ي ينطوي 
خلصاص Pليه مرشوع املزيانية ف� خيص موا+ة الواقع Zق²صادي العنيد وا

ZجYعي الكÅري وخماطر أ"زمة Zق²صادية اليت هتدد الكIان Zق²صادي 
   .الوطين

ٔ�ننا نعترب الوطن فوق ٔ�ي جتربة  -مكعارضة احتادية  - لك�نا نؤكد 
حكومIة Pا�رة، ونعترب Wدم²نا لبالدÊ فوق Zعتبارات احلزبية الضيقة، 

Zقرتا¶ات وZ ىل تقدميP نكون حريصنيBبعدم و�¨ س UIجهتادات الكف
ٕارTاع بالدÊ ٕاىل الوراء، سواء Pىل املسBتوى Zق²صادي ٔ�و ZجYعي ٔ�و 

  .السBيايس ٔ�و اQميقراطي ٔ�و الت¡دييث
فسوف نناضل من قلب املعارضة البناءة واملناضU من T�ٔل اسBمترار 
املرشوع اQميقراطي احلدايث ا�ي حضينا من GT�ٔ، ولن نقÅل �ملس 

الدÊ اQميقراطية والت¡دي�Iة اليت ٔ�عطت صورة مرشقة عنا يف مبك�سBبات ب
احملافل اQولية وÁساPدÊ اليوم Pىل اج²ياز ٔ�زماتنا التمنوية رمغ املوارد 

  .احملدودة
وال ميك�نا اليوم ٔ�ن نرتاجع Pىل املك�سBبات التعاقدية مع Zحتاد 

وف� خيص لك أ"وريب، م5ال ف� خيص موضوع خطة املساواة ومقاربة النوع 
ما يتعلق مبوضوع املساواة والالمتيزي ا�ي ٔ�صبحنا نقرٔ� و�سمع ٔ�نه رمبا س4مت 

  .الرتاجع عن هذا التعاقد مع رشاكئنا أ"وربيني
حنن، يف Zحتاد Zشرتايك، ال ميك�نا ٔ�ن نرتاجع عن هذه املك�سBبات 

بتفعيل وبناء Pىل هذا التوTه، فٕاننا ننادي احلكومة ٕاىل إالرساع . بتا3
مضامني ومق²ضيات اQسBتور اجلديد، �عتباره التعاقد أ"مسى ا�ي جيمعنا 
مع الشعب املغريب، وخباصة ٕاPداد مشاريع القوانني التنظميية وٕاخراج 
الهيئات واملؤسسات اQامعة kلحاكمة ومن مضهنا هيئة املساواة واملناصفة 

  .والالمتيزي
مقاربة Áشار³ية تفاPلية  وÐكرر ٔ�ن هذا التفعيل يÅºغي ٔ�ن يمت وفق

وم�ت±ة، ٔ"ن تفعيل اQسBتور ل4س �مة حكومIة بقدر ما هو �مة جممتعية 
اسرتاتيجية تت±اوز اجلهاز احلكويم، وٕان اكن مسؤوال Pىل مساطر التفعيل 

   .وٕادارة احلوار وشلكيات ٕاقرار وٕاخراج ا"ٓليات
ظميي ومن هنا، ندعو ٕاىل Pدم éكرار س�4اريو مرشوع القانون التن 

اخلاص �لتعي�4ات ا�ي P�ٔد �نفراد ومبنظور م�اف kلتwٔويل اQميقراطي 
nkسBتور، وسBميرر بwٓلية Zح²اكم kلتصويت العددي اليت ال تالمئ نصا 

  .تwٔس4سBيا ومؤسساتيا يعد ام²دادا nkسBتور
  السBيد الرئ4س،

ٕان املر¶U الراهنة اليت يؤطرها اQسBتور اجلديد سBتحتاج كذ¨ ٕاىل 
Tديدة ذات مصداقIة وقوة رمزية لتحقIق الثقة وبناء دPامات  مؤسسات

مل Ðر حتراك  -¶دود الساPة  -مغرب املسBتقÅل اQميقراطي احلدايث، لك�نا ٕاىل 
 U¶ادا ٕالطالق حوار وطين شامل حول رشوط بناء املرT اIحكوم

فهل س²ºعامل من Tديد مبنطق املباغتة ا�ي ٔ�رض Wالل نونرب . اجلديدة
  امس وحرارة إالصال¶ات اQسBتورية؟املايض حب

ٕان Pلينا ٔ�ن �سBتوعب �لك وعي ومسؤولية ٔ�ننا مقÅلون Pىل انتàا�ت 
حملية و+وية و�نية سBتعيد éرت4ب املشهد السBيايس واملؤسسايت والرتايب 

ومن مصل¡ة . الوطين مبا يعطي nkسBتور رشايني حIة يف الرتاب الوطين
روف حصية وشفافة مبا جيعلها تعطي نفسا املغاربة ٔ�ن تمت هذه العملية يف ظ

Êية احمللية ببالدBياسBلحياة السk ديداT.  
لكن الزمن �م يف éرت4ب هذا العمل الوطين اجلبار ا�ي من املفروض 
ٔ�ن éكون éرتÅ4اته العملية قد انطلقت، وبورشت م�ذ شهور املشاورات 

واحئ Zنتàابية ومنط اخلاصة به حول القوانني Zنتàابية والتقطيع الرتايب واkل
هذه املقاربة مع أ"حزاب السBياسBية  .Zقرتاع وTدوµ العمليات Zنتàابية

  .مل تنطلق بعد
Pىل احلكومة ٕاذن ٔ�ن تتحمل مسؤولياهتا ؤ�ن تعمتد مقاربة Áشار³ية 
م�ت±ة وفعاµ، ٔ"ن هذا الورش إالصال� الوطين هو معل جامعي، 
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عامل مغرب املسBتقÅل، وال جمال Áشاوري وتوافقي، هيدف ٕاىل ٕارساء م
G¶من مرا U¶صطناع يف ٔ�ي مرZ تفراد ٔ�و املباغتة ٔ�وBلالس.  

  السBيد الرئ4س،
يف اخلتام، مل يبق يل يف هذا احلزي الزمين الضيق ٕاال ٔ�ن ٔ�عرج Pىل دور 
و�ام دبلوماسBي��ا املغربية اليت تعززت يف السBنوات أ"Wرية �¶رتام املنتظم 

ا حنظى �لثقة Pىل رٔ�س هيئات م5ل الربملان اQويل والوضع اQويل، مما جعلن
املتقدم مع ٔ�ورو� وم5ل عضوي��ا مب±لس أ"من، مما ٔ�صبح يفرض Pلينا 
+ودا مضاعفة لتعز�ز ت الثقة ب²ºاجئ تؤكد ٔ�ننا دوµ عريقة وم�دجمة يف 

  .املنظومة الكونية بقميها ومقوماهتا
ت اليت مل �سBتطع يف ا"ٓونة لك�نا نwٔسف مع ذ¨ من بعض ال�شوxشا

ويف هذا . أ"Wرية جتنهبا �سøب ٔ�خطاء اسBتغلها م�اهضو و¶دتنا الرتابية
إالطار، ٔ�شري ٕاىل التقر�ر أ"Wري لٔ�مني العام لٔ�مم املت¡دة وكذا قرار 
جملس أ"من ا�ي زاد من صالحIات املينورسو Pرب انف²اQا Pىل خمتلف 

يه عبارة نعتربها " خمتلف املتدWلني"Pىل  هذه العبارة اليت تنص .املتدWلني
  .عبارة Tد خطرية

ٕاننا نعرف ٔ�ن لك ذ¨ لن ميس مبصداقIة ملف و¶دتنا الرتابية 
املقدسة، ولن يغري من واقع السBيادة الوطنية Pىل اكمل éرابنا، لكن ومع 
ذ¨ فٕان اQبلوماسBية الوطنية Pلهيا الت¡يل �ليقظة الرضورية اليت ال Áسمح 

xش Pىل امللف الوطين املدعوم مبصداقIة مقرتح احلمك ا�ايت وما �ل�شو 
  .اك�سBبه من دمع دويل م�قطع النظري

ويف نفس إالطار، فٕاننا ال نفهم éزايد العدوانية جتاهنا من طرف النظام 
اجلزاáري يف هذه الظرفIة اليت اكن من أ"Tدى البحث فهيا عن éاكمل 

ني وجينب الشقIقة اجلزاáر ويالت وتعاون مغاريب يفIد الشعبني الشقIق
  . التطرف وZح²قان ا�ي حيدق حبدودها

و�لتايل، فٕاننا نعيب Pىل دبلوماسBي��ا تو+ها �شلك ٔ�ولوي ¿ري 
مدروس ٕاىل النظام اجلزاáري وٕاعطائه هدية �زçرته وتبI4ضه ٕاPالمIا يف 
الوقت ا�ي اكن يعاين فIه من عزµ ¿ري مسBبوقة جراء مواقف رموز 

ظام من الثورة اkليIøة ومن الربيع العريب ومن تعنته يف مسµٔw ف²ح احلدود الن
  .مع املغرب ٔ"سBباب ¿ري واقعية

وبنفس الغرية الوطنية، نتوTه kلحكومة �kلوم Pىل تغي4ب ZهYم 
�لقضية الفلسطيIºة اليت نعدها قضية حتتاج م�ا اليوم لك اQمع واملساندة، 

افة ٕاىل اQمع املسBمتر ا�ي يقوده صاحب اجلالµ احلكومIة والشعبية، �ٕالض
�عتباره رئ4سا kلجنة القدس، هذه املدينة الرمزية املهددة ��هتويد و�حملارصة 

  .واليت �ساند، كربملانيني، امحلU اQولية لفك احلصار عهنا يف ٔ�فق حتر�رها
  .وشكرا Pىل إالنصات والسالم Pليمك

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
اللكمة kلسBيد املس�شار اليس العريب . ة املس�شارة احملرتمةشكرا السBيد

  .خربوش، تفضل السBيد الرئ4س

        ::::املس�شار السBيد العريب خربواملس�شار السBيد العريب خربواملس�شار السBيد العريب خربواملس�شار السBيد العريب خربوشششش
  .Pىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة السالم

  السBيد الرئ4س،
  السBيدان الوز�ران،

 السBيدة والسادة املس�شارون،
ٔ�تدWل يف هذه املناقشة العامة ملرشوع  �مس فريق الت¡الف Zشرتايك،

، وهو مرشوع يندرج يف سBياق Wاص وTد 2012قانون املالية لسBنة 
  . اسBت��ايئ

نناقش  ،ف�حن نناقشه يف ¿ري موPده kلظروف اليت يعرفها امجليع
مرشوPا مل ي�Åق ~، معليا، سوى نصف سBنة kلتنفIذ، نناقشه يف ظل 

 Bة م²قلبة، فقد متت م�اقشIل جملس النواب يف ظل ظروف م�اخWته دا
معطيات Áشري ٕاىل �ٓفاق اكرثية kلمومس الفال�، بR4 نناقشه داWل جملسBنا 
يف ظل معطيات ٔ�فضل �لºسBبة kلسBنة الفالحIة بعد ال�ساقطات أ"Wرية، 
مما جيعلنا ٔ�كرث تفاؤال خبصوص ٕاماكنيات حتقق الفرضيات اليت بىن Pلهيا هذا 

  .املرشوع
  السBيد الرئ4س،

هذه املالحظة اجلزئية، ال بد ٔ�ن نضع هذا املرشوع يف سBياقه العام  بعد
فعىل املسBتوى السBيايس العام، فهذا ٔ�ول مرشوع حلكومة م�بثقة  ،واخلاص

عن صناديق Zقرتاع يف ٕاطار دسBتور Tديد اكن ن�I±ة حلراك اجYعي 
وسBيايس، تفاPل معه قائد البالد Tالµ امل محمد السادس ٕاجيابيا، 

يف صناPة جتربة ممتزية ورائدة يف حميطنا  2011مارس  9طلق�ا م�ذ وان 
  .إالقلميي واجلهوي

فلسBنا ٕاذن ٔ�مام حكومة Pادية ويف ظروف Pادية، بل ٔ�مام حكومة 
رهان، ل4س فقط ملكوÊهتا، بل لهذه التجربة التارخيية �رمهتا، ؤ�مام اخ²بار 

 Bس U¶ية صعبة ورمبا لسالمة اخ²يار املغرب، وحصة هن±ه يف ٕادارة مرBياس
  . مصريية

�¨، ف�حن نعتقد ٔ�ن دمع هذه التجربة وتوفري رشوط جناQا، ل4س 
لهذا املسار  جمرد دمع م²حزب وم�طقي �عتبارÊ جزءا من أ"¿لبية، بل دعام

  .لتعز�ز مسار إالصالح و اQميقراطية والت¡ديث �رم²ه، دعام
وج ZنYء، فٕاذا ومن حIث السBياق اخلاص، فٕاننا نناقش مرشوPا مزد

اكنت بصامت احلكومة احلالية، �هنجها إالصال� وتو+ها ZجYعي، 
واحضة، فٕاننا نتفهم صعوبة التغيري اجلذري ملرشوع اكن Tاهزا، �لنظر 
لٕال³راهات الزم�ية اليت وا+هتا احلكومة، وهو ٔ�مر ل4س سلبيا يف ¶د ذاته، 

Ên هو م�طق التغيري يف ٕاطار لكون املنطق ا�ي حيمك معلية إالصالح يف ب
ZسBمترارية، اسBمترارية املاكسب وحام�هتا، ومهنا احلرçت اليت حضت من 
T�ٔلها لك القوى احلية ببالدÊ ودمع إالجيابيات احملققة ومواصU أ"وراش 
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إالصالحIة الكربى، ويف نفس الوقت تغيري املقار�ت والوسائل، وجتاوز 
  . يعكسه املرشوع ا�ي حنن بصدد م�اقشBتهالثغرات والنقائص، وهذا ما 

ٕانه مرشوع قانون مايل انتقايل، جيعل حضور مرجعية الترصحي 
احلكويم يف بنوده جزئيا، ون²ºظر املرشوع املقÅل ا�ي Ðريد ٔ�ن يرتمج 

 .تو+ات والزتامات الربÊمج احلكويم
  ٔ�هيا السBيدات و السادة،

دوليا ووطنيا éمتزي �لصعوبة،  لسBنا حباTة ٕاىل الت³ٔwيد ٔ�ن الظرفIة العامة
وحباTة ٕاىل +د مضاعف kل¡د من تwٔثرياهتا السلبية، فاق²صادÊ الوطين 
مرتبط �الق²صاد العاملي ا�ي يعرف اÐكامشا واحضا، Wاصة Qى رشاكئنا 
أ"ساسBيني يف إالحتاد أ"ورويب، حIث معدل ا�منو املرتقب يف بعض 

 يتقدم ٕاال �شلك طفIف يف ٔ�حسن البnان أ"وروبية �راوح ماكنه ٔ�و ال
  .احلاالت، وxس±ل �سBبا سلبية يف بnان ٔ�خرى

وهذا سBيكون ~ تwٔثريه ا"³ٔيد Pىل مسBتوى Zس��رات اخلارجIة 
والصادرات ووارداتنا من العمU الصعبة، سواء من طرف السBياح أ"Tانب 

  . ٔ�و مواطن�4ا املقميني ببnان إالحتاد أ"ورويب
ثقل فاتورة اسBترياد الطاقة، حIث تعرف ٔ�سواق ينضاف ٕاىل ذ¨ 

النفط اجتاها حنو ارتفاع أ"مثان اعتبارا لٔ�وضاع السBياسBية والتوéرات اليت 
  . تعرفها املناطق املنت±ة kلنفط

ومما يعمق . وهذه العوامل اخلارجIة تؤ´ر يف  �سBبة ا�منو اQاWيل
ثقل القطاع الصعو�ت ٔ�كرث املومس الفال� املتواضع، مع اسBتحضار 

  .الفال� يف احلياة Zق²صادية الوطنية
وجيب ٔ�ن �سBتحرض لك هذه املعطيات، وحنن نناقش مرشوPا لقانون 
املالية حياول موا+ة صعو�ت اسBت��ائية، دون اس�سالم kلظروف، ودون 
تقشف، بل ٕانه مرشوع ال �ك²في بتدبري أ"زمة، بل يوازن بني م²طلبات 

فة م5ل موا+ة �ٓ	ر اجلفاف الºسBيب وتقوية السوق موا+هتا Pرب تدابري ملك
اQاWلية يف موا+ة تقلص أ"سواق اخلارجIة، ويف نفس الوقت 
ZسBت±ابة، ولو جزئيا، ملطالب مل¡ة، وذ¨ Pرب تدابري اجYعية نلمس 

  .فهيا أ"ولوçت ZجYعية لهذه احلكومة
  السBيد الرئ4س، 

حباTة ٕاىل قانون مايل ٕارادي  ٕان موا+ة هذه الظرفIة، بقدر ما يه
وحبث عن موارد وéرشBيد kلنفقات، بقدر ما حيتاج كذ¨ ٕاىل جو سBيايس 

  . سلمي واشBتغال حكويم �ٔ"ولوçت وتدبري Áشاريك kلملفات املطرو¶ة
ويف هذا إالطار، فٕاننا نلح Pىل ٔ�مهية �Zس±ام بني مكوÊت أ"¿لبية، 

لربملان، فاال�س±ام وال�شارك سواء Pىل مسBتوى احلكومة ٔ�و Pىل مسBتوى ا
  .يف اختاذ القرار ويف التنفIذ xشnن رشطا ٔ�ساسBيا ٕالجناح هذه التجربة

لقد عرف العمل احلكويم مؤخرا بعض التضارب يف املواقف من بعض 
وبقدر ما نعتقد ٔ�نه . القضاç، مما Wلق انطباPا بضعف �Zس±ام احلكويم

التقد�ر ويف أ"ولوçت، ٔ"ننا  من الطبيعي ٔ�ن تظهر بعض Zخ²الفات يف

ٔ�مام حكومة حتالف ول4س حكومة حزب وا¶د، فٕاننا نعتقد ٔ�ن Zح²اكم 
مليثاق أ"¿لبية، ا�ي جيمعنا مجيعا وZنطالق من رو¶ه ومق²ضياته ميكن 

  . ٔ�ن جينب احلكومة، مسBتقÅال، وضعا م5ل ا�ي عشBناه مؤخرا
اPات مسBتقU، ٕاننا Ðريد ٔ�ن تترصف احلكومة مكؤسسة ول4س كقط

مع مواقف حكومIة مو¶دة، تلزم لك ٔ�عضاهئا  -6ٔ¿لبية  -وÐريد ٔ�ن نتعامل 
ال�شاور : وتلزم�ا حنن 6ٔ¿لبية �Qفاع عهنا، والسIøل ٕاىل ذ¨ واحض

وال�شارك والتوافق، ل4س فقط داWل احلكومة، بل داWل أ"¿لبية �رمهتا، 
Êحكومة و �رملا.  

Êهتا، وبربÊجمها الطموح، وبدمعها الشعيب ا"³ٔيد، احلكومة قوية مبكو
وسBتكون ٔ�قوى، دون شك، ��س±ا�ا و�سلوKها، مكؤسسة، وéاكمل 

  .قطاPاهتا
ونود ٔ�ن �س±ل التعامل إالجيايب kلحكومة مع املؤسسة ال�رشيعية من 
Wالل قÅولها لعدد هام من التعديالت اليت تقدم هبا ٕاخواننا النواب من 

وع قانون املالية، وهو تعامل يºسجم مع ما Tاء أ"¿لبية واملعارضة Pىل مرش 
يف الترصحي احلكويم عند التنص4ب من مقاربة Áشار³ية يف تدبري الشwٔن 
العام، ويه املقاربة اليت Ðريدها ٔ�ن تتعزز عند رشوع احلكومة يف حتضري 
مرشوع قانون املالية kلسBنة املقP ،UÅرب ٕارشاك الربملان بغرف²يه يف معلية 

وهو ما يتطلب ٕاقرار قانون تنظميي Tديد kلاملية يدرج ٕارشاك التحضري، 
  .الربملان، قÅليا، وحبمك القانون، يف حتضريه وم²ابعة تنفIذه

  السBيد الرئ4س،
  السBيدان الوز�ران،

 السادة املس�شارون،
رمغ الظرفIة الصعبة ورمغ أ"زمة املالية العاملية ورمغ الظروف املناخIة 

� جIد، فٕان معطيات مرشوع قانون املالية ¿ري ناسBبة ملومس فالامل ¿ري 
م²قشفة وٕاجيابية Pىل العموم، حIث جسلنا حتقIق ٔ�رقام قIاسBية يف ظل هذه 

مليار  188ٔ�زيد من (الظروف، ومهنا حتقIق رمق قIايس �لºسBبة لالس��ر 
ٔ�لف  26ٔ�زيد من (، و�لºسBبة ملناصب الشغل يف الوظيفة العمومIة )درمه

ابري اجYعية معربة عن ا�شغال احلكومة اجلدي �ملسµٔw ، وتد)م�صب شغل
�خلصوص دخول مر¶U تنفIذ نظام املساPدة الطبية  ZجYعية، ونذ³ر

)RAMED ( Êعية ببالدYجZ µلعداk قي ومكسبIٕاكجناز 3رخيي حق
وٕا�شاء صندوق kلYسك ZجYعي مضن مرشوع احلكومة kلتقليص من 

فري احلد أ"دىن من احلياة الكرمية kلمواطن املغريب، وهو الفقر والهشاشة وتو 
الصندوق ا�ي نwٔمل ٔ�ن جتد ~ احلكومة مصادر متويل قارة Wالل السBنة 

UÅاملق.  
ونذ³ر ٔ�يضا ZسBمترار يف دمع مواد ٔ�ساسBية Pرب صندوق املقاصة رمغ 
صعو�ت ا�متويل و�Zشغال جبد بwٔزمة السكن Pرب عروض Tديدة 

، ٕاضافة ٕاىل دمع Áشغيل الشBباب %50يص العجز السكين بومرشوع تقل 
Pرب مواصU الربÊمج القامئ بنفس Tديد ومقاربة ٔ�كرث ٕانتاجIة وبلورة سBياسة 



 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 

11 

 )2012ماي  10( 1433جامدى ا"ٓخرة  18

تعلميية تدمع مرشوع التعممي وتوفر اجلودة ورد Zعتبار kلمدرسة العمومIة 

  .ومواصU املشاريع الكربى املهيلكة ورد Zعتبار kلمسµٔw الثقافIة
ا بعض اجلوانب اليت تؤكد جتاوب احلكومة مع القضاç ا"ٔكرث ٕاحلاحIة ٕاهن

ومع مطالب اFمتع و قضاçه، كام تؤكد اندراج هذا املرشوع مضن تنفIذ 
�رÊمج احلكومة رمغ املدة القصرية اليت اكنت م²ا¶ة kلحكومة لبلورة لك 

  .�راجمها مضن املرشوع احلايل
  السBيد الرئ4س،

حيافظ Pىل التوازÊت Zق²صادية الكربى، وهذا يف ٕاننا ٔ�مام مرشوع 
بناء  -¶د ذاته ٕاجناز هام يف ظل ظروف أ"زمة، واليت سوف لن تنعكس 

Pىل معدل التضخم ا�ي سÅ4قى م²حكام فIه يف  -Pىل معطيات املرشوع 
، وهو ٔ�مر Tد ٕاجيايب �لنظر النعاكسات ارتفاع معدل %2,5¶دود 

k ىل املع4ش اليويمP لمواطنالتضخم .  
، ورمغ ٔ�نه )% 4,2(كام ٔ�ن حتقIق ن�I±ة ٕاجيابية �لºسBبة ملعدل ا�منو 

xسBتجيب لطمو¶اتنا و¶اجIات اFمتع، Wاصة يف جمال  معدل ضعيف وال
ال�شغيل، فٕانه مؤرش ٕاجيايب ٕاذا ما اسBتحرضÊ احمليط إالقلميي واQويل 

قIق �سBبة وا�ي éراوح فIه �سBبة ا�منو ماكهنا يف Pدد من البnان وحت 
  . سلبية يف بnان ٔ�خرى

و�س±ل �شلك Wاص الرفع من مسBتوى Zس��ر العمويم ا�ي 
مليار درمه مقارنة مع السBنة  21مليار درمه، �زçدة  188,3سBيصل ٕاىل 

املاضية، لكن البد ٔ�ن نثري صعو�ت ٕاجناز هذا الرمق وتنفIذ Zس��رات 
من Zس��رات املدرTة يف  %60يمت ٕاجناز سوى حوايل  املربجمة، فعادة ال

املزيانية العتبارات مسطرية ٔ�و هتاون القطاPات املعنية ٔ�و نقص الكفاءة يف 
  . بعض هذه القطاPات

ونعتقد ٔ�ن مشلكة التنفIذ س�²فامق هذه السBنة ٕاذا ما اعتربÊ ٔ�ن الرشوع 
يف تنفIذ قانون املالية لن يمت سوى يف بداية النصف الثاين من هذه السBنة، 
نظرا لتwٔخر املصادقة Pليه، مما يفرض اختاذ تدابري اسBت��ائية وÁرسيع وترية 

Pىل الºسBبة املعتادة، مع التفكري جبد يف  -Pىل أ"قل  -التنفIذ kلحفاظ 
معاجلة Tذرية ملشلكة ضعف ٕاجناز Zس��رات املقررة، وما يرتتب عن 

  . ذ¨ من Pدم حتقIق �سب ا�منو املتوقعة
¶ه هبذا اخلصوص، ٕاجياد �ٓلية لت�Åع التنفIذ �شلك ومن مضن ما نقرت 

دوري داWل الربملان بغرف²يه، وهو ما ميكن تضمينه يف القانون التنظميي 
  .kلاملية، وا�ي نؤكد مرة ٔ�خرى Pىل رضورة ٕاقراره يف ٔ�قرب ا"Tٓال

وخبصوص اجلانب اجلبايئ، فٕان املرشوع ال يقدم Tديدا ملموسا، 
�4ا ٕ�صالح جÅايئ شامل وقار عوض تدابري ون²ºظر من احلكومة ٔ�ن تwٔت 

جÅائية جزئية لك سBنة، جتعل Pددا من املس�مثر�ن، Wاصة أ"Tانب، 
يرتددون يف إالقدام Pىل Zس��ر يف ظل نظام جÅايئ ¿ري قار ويتغري من 

  . سBنة ٔ"خرى
وسBيكون من الرضوري مراجعة نظام إالعفاءات �ربطها �ٕالنتاجIة، 

Z توىBىل املسP عي، فعدد من إالعفاءات سواءYجZ ق²صادي ٔ�و
املعمول هبا ¶اليا ميكن ٕادرا+ا مضن اق²صاد الريع، ا�ي Pىل احلكومة العمل 
جبد kلقضاء Pليه، ٔ�و Pىل أ"قل التخفIف من ¶دة تwٔثريه Pىل Zق²صاد 
الوطين، سواء تعلق أ"مر �لرخص مبختلف ٔ�شاكلها ٔ�و بنظام الصفقات 

رشوPة، امل ريع �شلك ¿ري مÅارش ٔ�و �يق Zم²يازات ¿ري ا�ي حيرض فIه ال
Pلام ٔ�ن الشعار املركزي لهذه احلكومة هو حماربة الفساد واق²صاد الريع 

ٕارساء حاكمة اق²صادية قادرة Pىل éمنية موارد و ومراقÅة رصف املال العام 
اQوµ و حسن تدبريها، ل4سBتفIد مهنا املواطن املغريب �شلك ملموس يف 

  .ه اليومIةحIات
  السBيد الرئ4س،

ٕان شعبنا يعلق �ٓماال ³برية Pىل هذه احلكومة اليت مت �رÊجما طمو¶ا 
وحسا اجYعيا ³�ٔيدا وكفاءات سBياسBية مق²درة وٕارادة سBياسBية يف 
إالصالح، ٕاصالح �ريده Tالµ امل و�ريده الشعب، يف ٕاطار وضع 

  .دسBتوري Tديد و م²قدم ووضع سBيايس ٔ�فضل
éمتكن احلكومة، بwٔولوçهتا الواحضة، و��س±ا�ا الرضوري، ؤ�ملنا ٔ�ن 

وبwٔداهئا امليداين، �ٔ"فعال ول4س فقط �ٔ"قوال، من حتقIق طمو¶ات شعبنا 
يف الع4ش الكرمي، ويف احلرية ويف ا�متتع �حلقوق اليت يضمهنا اQسBتور 

  . واملواثيق اQولية
وي حتت حزب التقدم واق²ناPا م�ا، يف فريق الت¡الف Zشرتايك املنط

وZشرتا³ية، بwٔننا نتقامس مع احلكومة هذه ا"ٓمال والطمو¶ات وبwٔن مرشوع 
قانون املالية يندرج مضن املرشوع إالصال�، فٕاننا نعلن دمعنا ~ وتصوي��ا 

  .لصاحله
  .والسالم Pليمك ورمحة هللا. شكرا

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
  . الرايض، تفضلاللكمة kليس. شكرا kلسBيد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار السBيد ٕادرxس الرااملس�شار السBيد ٕادرxس الرااملس�شار السBيد ٕادرxس الرااملس�شار السBيد ٕادرxس الرايضيضيضيض
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السBيد الرئ4س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السBيدات والسادة املس�شارون،

ولن Ê�ٔقش Wالل هذه املداUW ما محG مرشوع القانون املايل من  ،ال
 مضامني ٔ"نه �كرس ZسBمترارية وال يتضمن ٔ�ي مؤرش الخنراطه يف

  .السBياق السBيايس وZق²صادي وZجYعي ا�ي Tاء يف هذا املرشوع
وحنن، يف فريق Zحتاد اQسBتوري Fلس املس�شار�ن، كنا يف 

وما Ðزال، وحنن Pىل بqIqنة من ٔ�ن احلكومة احلالية  98املعارضة م�ذ 
مبكوÊهتا الرئ4سBية ل4ست لها ٔ�ي مسؤولية ٔ�و بصمة فعلية يف ٕاPداد هذا 

ع، �¨ فضلنا قراءة مرشوع القانون املايل املعروض Pلينا قراءة املرشو
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  . سBياسBية، قراءة يف احلي�Iات واملال�سات واملناخ العام
وÐريد هبذه القراءة ٔ�ن Ðكون واقعيني وموضوعيني يف تقومينا لٔ�مور، 
وال Ðريد ٔ�ن Ðكون مهتاف²ني وم�جر�ن ٕاىل Zفرتاء السBيايس ٔ�و الكذب 

  . اكن مصدره سواء من أ"¿لبية ٔ�و املعارضةZنتàايب ³يفام
ف�حن ال Ðريد ٔ�ن Ðكون معارضة لعرقU املرشوع الوطين وٕافشال جتربة 
ا�منوذج املغريب، كام ٔ�ننا لن نقÅل بwٔي ¶ال من أ"حوال إالذPان، مبعىن ٔ�ننا 
سBنكون 3بعني بال رٔ�ي لتجربة حكومIة مرتددة وم²ذبذبة تقول ما ال تفعل، 

  .ء هاجس انتàابوي وال Ðريد لبÊn الع4ش يف انتظارية سBياسBيةجمرورة ورا
  السBيد الرئ4س،

ولتت¡ىل مقارب��ا �لقدر الاكيف من املوضوعية، اWرتÊ حتديد املنطلقات 
  :التالية

ٕان حزب Zحتاد اQسBتوري، بتو+ه اkليربايل، يعترب  :املنطلق أ"ول
�ي يضمن حرية ا"ٓخر�ن يف احلرية قمية ٔ�ساسBية، فاkليربايل احلقIقي هو ا

اختاذ القرارات املناسBبة، وا"ٓخر هو املنافس واخلصم السBيايس، وا"ٓخر 
واحلرية ٔ�يضا . النوعي وأ"قليايت واQيين، وا"ٓخر ا�ي هو أ"جIال القادمة

من Wالف . يه املسؤولية، ف²طبيق القانون هو ما جيعل لك أ"فراد ٔ�حرارا
  .لقضاء هو الضامن kلحقوق واحلرçتالقانون هناك القضاء، ٔ"ن ا

محل مسBت±دات معيقة  2012ٕان دسBتور فاحت يوليوز : املنطلق الثاين
لعقلنة وحرص اخ²صاصات امل مقابل توسBيع وٕاغناء صالحIات رئ4س 
احلكومة، ٕاذ ٔ�صبح رئ4س احلكومة ~ حق التعيني يف الوظائف املدنية 

يتحمل مسؤولية تنفIذ والسامIة �ملؤسسات واملقاوالت العمومIة، و 
، بل لقد ٔ�عطى 98الربÊمج احلكويم وتنفIذ القوانني حسب الفصل 

اQسBتور اجلديد احلق لرئ4س احلكومة يف اختاذ املبادرة قصد مراجعة 
  . 173و 172اQسBتور وفق الفصول 

وهكذا، ٔ�صبح رئ4س احلكومة، ومعه احلكومة، مسؤوال Pىل تدبري 
الشwٔن احلكويم و~ صالحIات واسعة �لقدر ا�ي ميك�ه من ٕادارة الشwٔن 

متاشBيا مع �رÊجمه Zنتàايب، وهو  ،العام وفق ق�اعته السBياسBية احلرة
اليشء ا�ي عكسBته معلية ÁشكIل احلكومة اليت ٔ�صبحت تد�ر لك 

فهيا ملف الو¶دة الرتابية واQاWلية واخلارجIة، ٔ�ي مل تعد هناك امللفات مبا 
  .وزارة السBيادة كام اكن من قÅل، ومل تعد هناك ملفات تد�ر Wارج احلكومة

ٕاذا ما ٔ�ضف�ا ٕاىل هذه القوة اQسBتورية ³ون حزب رئ4س احلكومة 
من Pدد مقاPد جملس النواب، فٕان ما يتوفر لهذه % 25حصل Pىل 

اكنيات يف الترصف والصالحIات واQمع مل éمتتع به حكومة احلكومة من ٕام
  .وبقدر احلجم الكÅري لهذه املسؤولية، ÁشBتد احملاسBبة. يف 3رخي املغرب

ٕاهنا حكومة تد�ر لك امللفات ولها لك ا"ٓليات القانونية واQسBتورية 
  . لضامن اسBتقالليهتا

  .Pه ال قدر هللإاذن، مل يعد �Qمك ٔ�ي مربر لترب�ر ٔ�ي فشل ³يفام اكن نو 
ٕان م�اخ Zنف²اح اQميقراطي وإالصال¶ات اQسBتورية : املنطلق الثالث

اليت قادها صاحب اجلالµ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، ٔ�عطى ٔ�كرب 
، والرتحIب اQويل الكÅري "ZسBتقرار وا�متزي"رٔ�س مال وطين عنوانه 

مليون �ن �çين،  300وTلب اQمع السBيايس واملايل، مكثال اليا�ن وهبت 
واQول أ"خرى سامهت ٔ�يضا ومهنا فر�سا والوالçت املت¡دة أ"مر�كIة 

  .و�ريطانيا
كام ٔ�ن اQور املغريب يف تدبري م�اخ ZسBتقرار السBيايس �ملنطقة 
العربية جعG فاPال ٔ�ساسBيا حيظى بدمع القوى العربية إالقلميية م5ل دول 

جيايب سBيعطيمك املناPة الرضورية ملوا+ة هذا املناخ Z. اخلليج العريب
تداعيات أ"زمة املالية اليت تعرفها ٔ�ور�، خصوصا اليوÊن وٕاسBبانيا، بل ٕاننا 
حنمل احلكومة مسؤولية Zس��ر اجليد لهذا املناخ إالجيايب وحتويG ٕاىل 

  .Pامل من عوامل ا�منو Zق²صادي �لبالد
جنزÊ انتàا�ت Áرشيعية وانطلقت راجعنا اQسBتور، و�ٔ  :املنطلق الرابع

إالصال¶ات، ون²ºظر ا"ٓن تزنيل اQسBتور، ؤ�مه املداWل لهذا التزنيل تتعلق 
�لقانون التنظميي kلاملية، فقد ٔ�مجع احملللون وا�تصون يف املالية العامة ٔ�ن 

من اQسBتور xشلك عرقU يف وTه ممارسة الربملان لسلطته يف  77الفصل 
الرضيIøة يف اجتاه ختفIضها ٔ�و مالءمهتا مع القدرة التلكيفIة  تعديل املق²ضيات

   .kلملزمني
كام حتد من صالحIات الربملان، عندما حتصل بعض القطاPات الوزارية 
Pىل متويالت ٕاضافIة Wالل السBنة دون اkلجوء ٕاىل قانون مايل تعدييل، وال 

تعاىل، م5ل يعمل ٔ�¶د مصري ت ZعYدات إالضافIة ٕاال هللا، سBب¡انه و 
  .املاليري إالضافIة اليت تضخ يف صندوق املقاصة بعيدا عن P�ٔني الربملان

ن�ساءل، السادة الوزراء، عن ا"ٓليات اليت يتوفر Pلهيا الربملان ملراقÅة 
التنفIذ الفعيل kلمزيانية والتwٔكد من طريقة رصف أ"موال العمومIة، هل مت 

IفIد والضوابط؟ هل رصفت �كPة؟ هل سامهت يف ا¶رتام القواIة م�طق
  حتقIق سBياسة اق²صادية واجYعية معينة؟ هل حققت ٔ�هدافها ونتاجئها؟ 

وهكذا، فٕان اQميقراطية Pىل هذا املسBتوى املايل يه دميقراطية فار¿ة 
  .من حمتواها، يه دميقراطية صورية

ولهذا، نطالب احلكومة برضورة ٕاصدار قانون تنظميي Tديد kلاملية، 
ا�ي ٔ�ضعف سلطة الربملان يف  7.98مع القانون التنظميي رمق  يضع القطيعة

  . جمال املالية العامة، ٔ"ن ضعف مراقÅة الربملان هو ضعف kلمراقÅة الشعبية
ٕانه العنوان الكÅري لغياب احلاكمة واQميقراطية وف²ح اFال ٔ�مام ما 

يف  ، وهذا هو ٔ�كرب فساد ميكن ٔ�ن �كون"الفساد الكÅري"xسمى دوليا بــ 
اQوµ، ومعاجلة هذا الوضع يه حماربة الفساد احلقIقي، عوض تøين شعار 

  .بwٔسلوب وطريقة éكرس ثقافة الفساد" القضاء Pىل الفساد واملفسد�ن"
ٕان حماربة الفساد اليت جعلت مهنا هذه احلكومة جحر  :املنطلق اخلامس

ازلنا نطالب الزاوية يف تعهداهتا ٔ�مام الشعب املغريب، وحنن ٔ�يضا طالبنا وم
�لتصدي kلفساد، وهناك ال�سجيالت والتقار�ر شاهدة Pىل ما ٔ�قو~ يف 
ٔ�رشBيف هذا الربملان، ٕاال ٔ�ننا ن�ساءل مع احلكومة هل سBتعمل Pىل حماربة 
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، ٔ"ن املعاهدة اليت صادق Pلهيا املغرب تنص 2003الفساد تطبيقا ملعاهدة 
عوملة ل�سهيل حركة Pىل حماربة الفساد داWل اQول بضغط من ٔ�نصار ال

أ"موال العاملية واليت ٔ��رزت رضورة التصدي kلفساد لتذليل املعيقات اليت 
  .تعرتض مسرية العوملة

هذا سؤال عريض و³بري، ٔ�م ٔ�ن حماربة الفساد س�مت وفق م�ظور وطين 
سBيادي، انطالقا من éزايد الوعي الوطين برضورة حماربة هذه الظاهرة �لك 

  ٕالدارية وZق²صادية؟ ٔ�بعادها السBياسBية وا
و�¨، فاحلكومة ل4ست مطالبة فقط �لكشف عن لواحئ املسBتفIد�ن 
من هذا Zم²ياز ٔ�و ذاك، فه<ي مطالبة ٔ�يضا �لكشف معن حيتكر القطاع 
البنيك املغريب، وما يه هيلكته احلقIقIة؟ وماذا جيري داWل قطاع 

ة من Zم²يازات التwٔمIنات؟ من يه الرشاكت واkلوبيات الكربى املسBتفIد
الرضيIøة وZح²اكرات؟ ما يه اجلهات املسBتفIدة من اح²اكر صناPة وبيع 
إالمسنت؟ من يقوم �هتريب أ"موال ٕاىل اخلارج؟ ومن املسBتفIد احلقIقي 

 µوQه حق من ٔ�رايض امجلوع ؤ�رايض اTاس(وبدون وÅ؟ من )أ"ح
  املسBتفIد من Zم²يازات الرضيIøة والرخص ZسBت��ائية؟ 

الفساد xشمل هذه القضاç، كام xشمل الغش يف Zم²¡اÊت وهتاون 
الرقابة وتعقد املساطر وتوسع السلطة التقد�رية kلمسؤول إالداري 

  .والقضايئ، وxشمل ٔ�يضا الصفقات العمومIة
لكن الفساد الكÅري هو تغي4ب املصل¡ة العامة واجلري وراء اجلعجعات 

يثار دامئا حول ٔ�رايض امجلوع، كام  ٔ"غراض سBياسوية انتàابوية، م5ل ما
يفعل البعض من وزراء هذه احلكومة، فهم ي��اسون بwٔهنم ٔ�عضاء يف 

هتافت Pىل املناصب Zنتàابية، �احلكومة ومل يتàلصوا من عقلية ا
ويترصفون بصفهتم مسؤولني حزبيني حمليني، حIث ٔ�ن السBيد الوز�ر اليس 

سلوك غريب عن ZسBتوزار وعن الر�ح، ؤ�مسيه �ٕالمس، ٔ"ن ما قام به 
حكومة حتارب الفساد، فقد مسعنا ٔ�ن هذا أ"Wري قام بتحريض ساكنة � 

، فعوض "دوار ٔ�والد امÅارك"شعيب يعتربه خزاÊ لٔ�صوات �لق�يطرة وهو 
ٔ�ن يتحمل مسؤوليته ٔ"نه رئ4س جامPة ٕ�دWال العدادات الكهر�ئية ل�سوية 

فوىض ومل يعاجل املشلك، مما لكف املال الوضعية القانونية، حرضهم Pىل ال
العام خساáر بلغت ٔ�ربعة ماليري سBن�مي، فهل هذه يه احلاكمة؟ هل هذه 
يه احملاسBبة؟ هل هذه يه هبة اQوµ وحماربة الفساد؟ ٕاهنا فوىض 

ؤ�صبح م5ل هذا الرTل رئ4سا  –ال قدر هللا  –اليشء ا�ي . سBياسBية
  .ت من اجلºسBية املغربيةkلحكومة سBيجرد م�افسBيه يف Zنتàا�

وبنفس الطريقة تعامل هذا الرTل مع ٕا�شاء مدينة صناعية دشBهنا 
وس�شغل ٔ�بناء " ٔ�والد بورمحة"، "Pامر السفلية"صاحب اجلالµ جبامPة 
كام  –ٔ�لف م�صب شغل، حIث قام صاحÅنا  50املنطقة وختلق ٔ�كرث من 

¿ري حقIقIة بتحريض ساكن سالليني ؤ�عطامه معطيات مغلوطة و  -مسعنا 
ضد ٔ�شàاص مل xسBتفIدوا وال Pالقة هلم هبذا العقار، فقط ٔ"هنم خصوم 

  سBياسBيون، هل هذا سلوك xسلكه وز�ر مسؤول يف احلكومة؟

ٔ"Tل ذ¨، نطالب السBيد رئ4س احلكومة ا�ي سن سBنة محيدة 
ٔ�ن  -ؤ�حIيه من هذا املنرب  –�لتعامل �لشفافIة الالزمة والرصا¶ة املطلوبة 

راءه Pىل التواصل مع الشعب بIøاÊت احلقIقة يف لك ٔ�مر xشغل حيث وز
الرٔ�ي العام �لك رصا¶ة وموضوعية، ومن �رéكب ا�نب Pليه ٔ�ن يؤدي 

  .ا�مثن
وحىت Ðكون م�صفني و�لك موضوعية، �س±ل �رتياح جو التواصل 
والتفامه وZ¶رتام ا�ي ساد ٔ�شغال جلنة املالية مع السBيد�ن الوز�ر�ن، 

ار �ركة والسBيد ادرxس الزييم، ا�zkن تقÅلوا Zنتقادات بصدر السBيد Ðز 
  .رحب، ؤ�شكرمك جزيل الشكر

  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
هذه فقط مخس م�طلقات Áشلك تو+نا أ"سايس ملناقشة مرشوع 

وPىل ضوء هذه املنطلقات، يتøني لنا، يف فريق  ،2012قانون املالية لسBنة 
Z اليت يع4شها U¶القة ~ بطبيعة املرP توري، ٔ�ن املرشوع الBسQحتاد ا

املغرب م�ذ دسBتور فاحت يوليوز، وحىت النقاش ا�ي دار حول املؤرشات 
الرمقية نعتربه حتصيال حلاصل، ونعتربه حتليال ÁشاؤمIا، ٔ"نه يفرتض اجلفاف 

  . Pىل رٔ�سها البرتولواسBمترار أ"زمة يف ٔ�ور� وارتفاع ٔ�سعار املواد أ"ولية 
هذا ال�شاؤم ¿ابت عنه معطيات ٕاجيابية، ٔ�مهها مومس فال� فوق 
املتوسط، وعودة ZسBتقرار ٕاىل Zق²صادات أ"وربية، �ٔ"خص فر�سا 
ٔ�كرب املتعاملني مع املغرب، �ٕالضافة ٕاىل اQمع املايل والهبات اليت م�حت 

رÊها سابقا، كذ¨ kلمغرب من طرف مجموPة من اQول الكربى اليت ذ³
معظم املشاريع الكربى اليت ٔ�طلقها صاحب اجلالµ م5ل امليناء املتوسطي، 
الطاقات الشمسBية، أ"قطاب الفالحIة والصناعية، املناطق احلرة واملشاريع 
السBياحIة الكربى، ٕاىل ¿ريها ٔ�صبحت م�ت±ة ٔ�و Pىل وشك إالنتاج، مثارها 

  .وسBيكون لها وقعها Pىل سري ا�منو
هذه العوامل جتعلنا نقول kلحكومة �ٕالماكن حتقIق معدالت منو لك 

 µراجع البطاé اء يف املرشوع احلكويم، وٕ�ماكن احلكومة اس��رT ٔ�قوى مما
، حسب التقر�ر أ"Wري kلبنك اQويل، وهو ما %�9ملغرب ٕاىل ٔ�قل من 

س4ساPد Pىل حتفزي Zس��ر أ"ج�يب والوطين، وذ¨ يتوقف Pىل مدى 
درة احلكومة Pىل تطبيق مÅادئ احلاكمة اجليدة يف تدبريها kلشwٔن العام ق

  .الوطين
وبناء Pىل هذا التوTه يف م�اقش��ا ملرشوع قانون املالية، وبت¡ليلنا 
املسBتفIض kلمنطلقات احملددة يف بداية هذه املداUW، نتوقف عند 

  :اخلالصات التالية
4ش يف سBياق ربيع عريب ٕان اQميقراطية قدر حمتوم، فاملغرب يع  - 1

يøرش بدخول اQول العربية ٕاىل اجليل اجلديد من اQميقراطيات اليت عرفها 
م5ال فر�سا، �ريطانيا، ٔ�ملانيا، اQميقراطيات الغربية : 18العامل م�ذ القرن 
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املؤسسة، مث ٕايطاليا ودول شامل ٔ�ورو�، اQميقراطيات اليت سادت قÅل 
 1975لربتغال و¿ريها اليت شهدها العامل سBنة ، مث ٕاسBبانيا واليوÊن وا1945

، وسBيكون لهذا التحول العريب �ٓ	ره 1990ٕاىل املعسكر الرشيق سBنة 
الكربى يف اخنراط العامل العريب وٕافريقIا يف املسار الكوين nkميقراطية، وال 
دميقراطية بدون جممتع ليربايل ،حيرتم احلرçت ودوµ تصون احلقوق وتعمل 

 لYسك والتضامن ZجYعي؛Pىل حتقIق ا
3رة ٔ�و " الربيع العريب"ٕان هذا التحول اQميقراطي املسمى ب  - 2

3رة ٔ�خرى، مازالت تداعياته مسBمترة Pىل " احلراك ZجYعي السBيايس"
وٕاذا اكن املغرب بفضل . املدى القريب واملتوسط وحىت Pىل املدى البعيد

أ"وىل خبطى 	بتة، فاحلمكة تبرص ملكIته وحمكة شعبه جيتاز مرا¶لها 
واليقظة تق²يض من مجيع القوى السBياسBية الوطنية مراجعة ذاهتا والقIام 
بنقد ذايت والقطع مع لك ٔ�نواع الريع السBيايس، فٕان أ"حزاب السBياسBية 
املغربية، بwٔ¿لب4هتا ومعارضهتا، مطالبة P�ٕادة النظر يف ٔ�طروحهتا و�راجمها 

الكها وقواPدها وفق م�ظور يعترب املواطنة يه ومطالبة P�ٕادة النظر يف هي
القدرة Pىل Zندماج الطوعي يف ³يان اQوµ وZخنراط إالرادي يف دينامIة 
املشاركة وتدبري اFال العمويم، وهذه مسؤولية ³برية ملقاة Pىل Pاتق 
أ"حزاب املغربية، فه<ي مطالبة ٕ�شاPة هذه الثقافة Qى املواطنني، عوض 

راء أ"رقام Zنتàابية واحلقائب الوزارية واملسؤوليات واملناصب ا�هتافت و 
العليا اليت تعطي Zنطباع Qى الشعب بwٔن الوطن ضيعة ٔ�و فريمة يتاكلب 
Pلهيا ÐZهتازيون الق�سا�ا، وهو Zنطباع ا�ي �زعزع ثقة املواطن يف 

 سBيةٕاال Pرب تقوية أ"حزاب السBيااملؤسسات اليت ال ميكن اسBتعادهتا 
وانف²اQا Pىل اFمتع، وعودة أ"Wالق kلسBياسة وZبتعاد عن النفاق 

 واQمياغوجIة؛
3 -  µوQادة هيبة اPاع الثقة وٕاTكام حيلو لبعض ٔ�عضاء  - ٕان اسرت

رهني مبدى Tدية احلكومة يف حماربة الفساد  -الفريق احلكويم Áسميهتا 
حلقIقIة يف موا+ة وهل kلحكومة النية ا .املؤسسايت وامجلاعي والفردي

الفساد؟ ٕاذ جتدر إالشارة ٔ�ن هناك ٔ�وهام ومغالطات حتيط مبوضوع ماكحفة 
الفساد، ورمبا xرشح ذ¨ ما وقعت فIه احلكومة من ٔ�خطاء ومزايدات يف 

 . الترصحيات واخلرTات الغري حمسوبة
ٔ�وىل هذه املغالطات Zعتقاد مب¡اربة الفساد عن طريق حماربة الفساد 

وٕا¶داث اkل±ان وسن ال�رشيعات واملراسBمي، بل بتك5يف �محلالت 
املتابعات القضائية Zنتقائية، فقد ٔ�ثب�ت الت±ارب اQولية ٔ�ن ذ¨ يؤدي 
ٕاىل Pدم فعالية اFهود حملاربة الفساد ٔ�و الرتكزي Pىل اسBهتداف ٔ�شàاص ٔ�و 

ٔ�ي (رشاكت ٔ�و مؤسسات اكالسBهتداف ا�ي وTه ضد هذه املؤسسة 
بتقزمي دورها وجحمها ٔ�و اسBهتداف املعارضة، كام ) �نجملس املس�شار 

  .ٔ�صبحنا نع4شه يف أ"çم أ"Wرية
ٕان امليل ٕاىل إالفراط ي²ºج الزوبعة حول فضي¡ة فساد ويwٔيت ب²ºاجئ 
عكسBية، وهذا إالفراط �مني فرص الرشوة، وي²ºج عن ذ¨ ٕاهامل 

حلاكمة، إالصال¶ات أ"كرث ٔ�مهية وأ"مور أ"خرى اليت تتعلق بتحسني ا
  .وحتسني ٔ�داء إالدارة والقطاPات إالنتاجIة

  السBيد الرئ4س،
وهاذ اليش (البد من موا+ة احلقIقة، لقد éرخست ثقافة داWل اFمتع 

، هاذ الثقافة اkيل éرخست يه Zغتناء )خصنا نقولوه وÐكونو مؤم�ني به
ال  الرسيع بwٔي طريقة، لكيش �غي يد�ر Pالش يويل، الكÅري والصغري، ٔ"ن

ٔ�¶د يثق يف املسBتقÅل، و�لتايل لك وا¶د تيقول ٔ�نين خصين ند�ر �ش 
ٔ�ؤمن مسBتقÅل أ"بناء، و�¨ فاملعاجلة جيب ٔ�ن éكون مشولية يف أ"رسة، 
يف املدرسة، يف احلزب السBيايس، امجلعية، إالPالم، اFمتع �رم²ه، وهذه يه 

  .احلقIقة
  السBيد الرئ4س،

 بنكريان احملرتم هو ٕاPادة الثقة ٕان ٔ�كرب حتدي يواTه حكومة اليس
kلمس�مثر الوطين وأ"ج�يب وÁشجيع املغاربة Pىل Zس��ر يف بnمه أ"م، 

عوض éكدxس أ"موال �ٔ"بناك أ"ج�بية، احشال من وا¶د دا� ³هيرب 
الفلوس دçلو، اليت ما ٔ�حوج Zق²صاد املغريب ٕا�هيا، ٔ"ن Zس��ر 

القاطرة اليت سBتجر مسار التمنية، ويه الكفUI واملس�مثر�ن الكÅار xشلكون 
و¶دها بتحسني ٔ�وضاع الفقراء واملعوز�ن بتوفري الشغل وتعدد فرص 
الكسب املرشوع والكرمي، ٔ"ننا نؤمن بwٔن التمنية Zق²صادية يه ٔ�ساس 

   .التمنية ZجYعية
ا�طط "ٔ"ن من حشال هذا، لكنا كنا كنتذا³رو Pىل الفقراء، مؤخرا مع 

Tاء اليس ٔ�خ�وش قال ¨ ٔ�ودي راه خص اFمعني هام اkيل " ٔ"خرضا
غيجروا ذوك الناس الفقراء وتدار قانون وها ا�طط أ"خرض Êحج، وها 

ما غنبقاوش نلقاو اليد  -وÊ�ٔ كنقولها  - يف املسBتقÅل . أ"مور ¿ادية امحلد �
  .العامU ¿ري املؤهU، وجسلوها Pيل kلتارخي

سBياق مبا Tاء يف مداWلتنا، وحنن نناقش مع السBيد ونذ³ر يف هذا ال 
رئ4س احلكومة �رÊجمه احلكويم، تدبري الزمن ا�ي �كون ¶اسام يف ٕاجناح 
ٔ�ي مرشوع اق²صادي ٔ"ن الزمن يدWل مضن احلسا�ت الوطنية، ففر�سا 

  .ؤ�مر�اك و¿ريها من اQول املتقدمة حت�سب الزمن يف مزيان4هتا
  السBيد الرئ4س،
فريق�ا لهذه املقاربة يف م�اقشة مرشوع املالية يÅºع من ٕامياننا  ٕان اخ²يار

العميق حبجم املسؤولية امللقاة Pىل Pاتق�ا مكعارضة �رملانية وسBياسBية يف 
ٕاجناح التجربة وZنتقال �لوطن ٕاىل �ر أ"مان، مبا خيدم لك رشاحئه وف�اته 

  .لهشاشةاFمتعية، ويف مقدمهتا الف�ات الفقرية اليت يف وضعية ا
سBنكون ٕاىل Tانب احلكومة �ملراقÅة وZنتقاد ودق Êقوس اخلطر لكام 
اسBتدعت الرضورة ذ¨ وكذ¨ �لنصح وتقدمي املقرت¶ات والبدائل Wدمة 
 çاق²صاد çتحق وطنا قوBسx لشعب املغريب، ا�يk لمصل¡ة العامةk

  .ومYساك اجYعيا ودميقراطيا وسBياسBيا
وتقامسنا نفس الطموح، �لتàيل عن الهاجس Ðمتىن ٔ�ن تنخرط احلكومة 
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Zنتàابوي والسBياسوي الشعيب والت¡يل �لصرب وسعة الصدر بتقÅل 
Zنتقادات واملقرت¶ات وPدم مقابلهتا �لعنف الnيم واkلفظي ا�ي ال يفIد 
 الوطن وال املواطنني، فاملغاربة تعبوا من الnم وي²ºظرون م�مك التعامل

س كربملانيني ومسؤوليني حزبيني حمليني هاجسهم 6ٔعضاء حكومة ول4
  .صوت الناخب ول4ست Wدمة املواطن

ٕان أ"رسة املغربية ت²ºظر من هذه احلكومة تعل� Êفعا ٔ"نباهئا وسك�ا 
الئقا يwٔوهيا وقدرة رشائية يف مسBتوى ٕاماكنياهتا، وشغال ³رميا ٔ"بناهئا ٔ�و 

، واkيل سا³ن يف ب4ت 3دموا لو دçل أ"والد ابغى خي 6اkيل عندو  ملعطلهيا،
دçل املقدار تتحسن املع4شة دçلو، وxسكن يف مزنل الئق، هذا هو 

) ص(التحول داWل ZسBتقرار، �رااك من الهرضة اخلاوية، فالرسول الكرمي 
  ."كرثة الnم éكرث السقطات: "قال

  .وشكرا السBيد الرئ4س

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
  .ة kليس دعيدPة، تفضلٕاذن اللكم. شكرا اليس ادرxس

        ::::املس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPة
  السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
xسعدين، �مس الفريق الفIدرايل kلو¶دة واQميقراطية، ٔ�ن ٔ�تدWل يف 
هذه اجللسة العامة ٕالسامع صوت الطبقة العامU، م�ت±ة الرثوات 

، وذ¨ من 2012املالية لسBنة  واخلريات، مبناسBبة م�اقشة مرشوع قانون
  :Wالل سBبعة حماور

مرشوع قانون املالية والتحوالت السBياسBية وZق²صادية : احملور أ"ول -
  �ملغرب؛

  جعز املزيانية واملتطلبات السوسBيو اق²صادية؛ : احملور الثاين -

  نظام Zم²يازات واخلصاص ZجYعي؛: احملور الثالث -

  وPدم جناPة النفقات ZجYعية؛ضعف احلاكمة : احملور الرابع  -

  Zس��رات العمومIة ودور املقاوالت املغربية؛: احملور اخلامس -

  معيقات التطور Zق²صادي وم²طلبات إالصالح؛: احملور السادس -

  . التدابري ZجYعية ونتاجئ احلوار ZجYعي: احملور السابع -
ن نطرح معمك، ومن وقÅل الرشوع يف تناول هذه احملاور، امسحوا لنا �ٔ 

  : Tديد، أ"سBئU وZسBتفسارات التالية

يف غياب القانون  2012ما مدى دسBتورية مرشوع قانون املالية  -
من اQسBتور اجلديد، وا�ي حيدد  75التنظميي املنصوص Pليه يف الفصل 

طبيعة املعلومات والو	ئق واملعطيات الرضورية لتعز�ز املناقشة الربملانية 
 انون املالية؟حول مرشوع ق

هل احلكومة احلالية اسBتمكلت رشعيهتا اQسBتورية يف غياب قانون  -
تنظميي حيدد القواPد املتعلقة ب��ظمي وÁسBيري ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين 

 من اQسBتور؟ 87ٔ"عضاهئا حسب مق²ضيات الفصل 

ما مدى رشعية وقانونية نفقات ال�سBيري اليت نص Pلهيا املرسوم رمق  -
بف²ح ZعYدات الالزمة لسري املرافق  2011دج�رب  31بتارخي  2.11.745

العمومIة والقIام �ملهام املنوطة هبا، بعد ٔ�ن مت حسب مرشوع قانون املالية 
من طرف احلكومة   2011املودع Qى الربملان يف شهر شBتºرب  2012

  احلالية؟ 
بري ٕاهنا Áساؤالت يتضح من Wاللها مدى Zرتباك السBيايس والتد

و�لرمغ من ذ¨، وحىت ال . 2012احلكويم ملرشوع قانون املالية لسBنة 
يقال عنا بwٔننا Ðريد تعطيل مرشوع القانون املايل، اخنرطنا يف النقاش Pىل 
ٔ�ساس ٔ�ن Áس±ل هذه ZسBتفسارات وأ"سBئU مضن أ"عامل التحضريية 

  .ٔ"شغال جملس املس�شار�ن الختاذ العربة يف املسBتقÅل
مرشوع قانون املالية والتحوالت السBياسBية وZق²صادية : ٔ"ولٔ"ولٔ"ولٔ"ولاحملور ااحملور ااحملور ااحملور ا

  .�ملغرب
  السBيد الرئ4س، 
  السادة الوزراء، 

  السBيدة والسادة املس�شارون، 
مرشوع قانون مايل اسBت��ايئ  2012يعترب مرشوع قانون املالية لسBنة 

ٔ"نه يwٔيت يف سBياق دويل وعريب ووطين وقد طرٔ�ت مجموPة من املتغريات 
  :عطيات السBياسBية وZق²صادية واملاليةوامل 

فعىل املسBتوى اQويل، يwٔيت مرشوع قانون املالية يف ظل اسBمترار 
تداعيات أ"زمة Zق²صادية واملالية، Wاصة مبنطقة أ"ورو ارتباطا بwٔزمة 
اQيون السBيادية والتضييق املايل املفرط يف الوالçت املت¡دة أ"مر�كIة 

والتوéرات اجليو سBياسBية يف م�طقة الرشق الوسط، وارتفاع ٔ�سعار الطاقة 
والتقلبات يف ٔ�سعار الرصف وضعف املوقف املايل و�ٓفاق ا�منو، Wاصة يف 

، ...)فر�سا، اليوÊن، ٕاسBبانيا، ٕايطاليا ،الربتغال، ٕا�رالندا(دول احمليط 
سBنة  %-0,5حIث من املتوقع ٔ�ن ال يت±اوز معدل ا�منو مبنطقة أ"ورو 

2012 .  
ن Zحتاد أ"وريب الرشيك الت±اري الرئ4يس kلمغرب بºسBبة وٕاذا اك

من ٕاجاميل الصادرات املغربية ٕاىل  %59,8من جتارته اخلارجIة و 52,7%
، ٔ�ي 2010مليار درمه سBنة  24,7ٔ�وروبqا ؤ�ول مس�مثر ٔ�ج�يب مبا يناهز 

من مجموع Zس��رات اخلارجIة املبارشة �ملغرب، ٕاضافة  %76,4ما يعادل 
³ون Zحتاد أ"ورويب يwٔيت Pىل رٔ�س الحئة السBياح أ"Tانب واملصدر  ٕاىل

  . من ٕاجاميل حتويالت املغاربة املقميني �خلارج %79,3الرئ4يس ب 
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مفن Wالل هذه املعطيات، يتضح �شلك Tيل ٔ�ن أ"زمة املالية 
انعاكس Pىل اQينامIة  -ال حماµ  - وZق²صادية مبنطقة أ"ورو سBيكون لها 

صادية وجحم Zس��رات اخلارجIة، و�لتايل معدل ا�منو Zق²صادي Zق²
 %4,2بدل  k3%لمغرب، وا�ي لن يت±اوز يف ٔ�حسن أ"حوال �سBبة 

 .2012اليت ٔ�ىت هبا مرشوع القانون املايل لسBنة 
مرشوع قانون مايل اسBت��ايئ ٔ"نه يwٔيت يف ظل احلراك الشعيب : 	نيا

سط واملغرب العريب، وما xشلكه هذا وZجYعي مبنطقة الرشق أ"و 
احلراك ZجYعي من خطر Pىل ا�منو Zق²صادي، حIث سBتؤدي هذه 
Zضطرا�ت ٕاىل éراجع Pائدات السBيا¶ة واليت متثل املصدر أ"سايس 
kلعمU الصعبة يف العديد من دول املنطقة مكرص وتو�س واملغرب، ا�ي 

  . 2011ليار درمه سBنة م  60بلغت مداخGI من العائدات السBياحIة 
�¨، فعدم ZسBتقرار السBيايس وZجYعي �ملنطقة وارتفاع لكفة 

  . ا�متويل، و�لتايل تدهور Zس��ر سBي¡د من �ٓفاق ا�منو Zق²صادي
ومن شwٔن éراجع Zس��رات أ"ج�بية املبارشة، واليت عرفت اخنqفاضا 

، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن W2011الل السBتة ٔ�شهر أ"وىل من سBنة  %16,2بºسBبة 
éزايد خروج رؤوس أ"موال قصرية ا"Tٓال من اQول املترضرة من احلراكت 
ZجYعية سBيؤدي ٕاىل اخنفاض ٔ�سعار رصف معالت هذه اQول، 
وسBيؤ´ر تدهور الوضعية املالية Pىل لك التوقعات Zق²صادية، وهو ما يبني 

Pلهيا مرشوع �لك واقعية وموضوعية مدى هشاشة الفرضيات اليت بين 
  . 2012قانون املالية لسBنة 

مرشوع قانون مايل اسBت��ايئ ٔ"نه ٔ�ول مرشوع قانون يف ظل  :	لثا
 25اQسBتور اجلديد، واحلكومة املن5øقة عن Zنتàا�ت السابقة ٔ"واهنا ليوم 

وما ٔ�فرزته من خريطة سBياسBية Tديدة، قلبت لك التوقعات  2011نونرب 
فربا�ر يف ٕاطار  20الشعيب ا�ي قاده شBباب والرهاÊت كن�I±ة kلحراك 

الربيع العريب وما ٔ�سفر عنه من تغيريات دسBتورية وسBياسBية تؤسس 
فهل ميكن  .لعالقات Tديدة بني خمتلف املؤسسات يف ممارسة السلطة

القول ٔ�ن الوضع السBيايس املغريب مل يعد كام اكن Pليه من قÅل ويف نفس 
  ال وواحضا؟ الوقت مل يWٔwذ شn سBياسBيا م²اكم

وٕاذا اكن أ"مر كذ¨، مفا يه التوصيفات وال�شخيصات املمكن 
ٕاطالقها خبصوص املر¶U السBياسBية الراهنة؟ فهل يه مر¶U تفكك 
السلطوية القدمية واخلروج حنو سلطوية Tديدة؟ ٔ�م يه مر¶U انف²اح 
ليربايل داWل عقد ام²ياز سBيايس واجYعي واق²صادي مراقب؟ ٔ�م يه 

Pالن عن مقدمات املداWل اQسBتورية والسBياسBية وZق²صادية مر¶U إ 
وZجYعية وإالPدادات السBيكولوجIة لالنتقال اQميقراطي حنو ملكIة 

 �رملانية؟
يWٔwذ بعني Zعتبار لك هذه  2012فهل مرشوع قانون املالية لسBنة 

التحوالت والت¡دçت Zق²صادية وZجYعية؟ وهل xسBتجيب ٔ"مه 
الشعبية يف العداZ µجYعية واحلقوق Zق²صادية والتمنية الشامU  املطالب

واملسBتدامة وإالنصاف واملساواة وحماربة لك ٔ�شاكل الفساد وZم²يازات 
ٔ�م ٔ�نه مرشوع قانون مايل مل  ،Zق²صادية والرضيIøة ويؤسس لعداµ جÅائية

Pته ومهنجية ٕاçييك يف ٔ�هدافه ؤ�ولوBسnسق الºداده خيرج عن ال
ومرجعياته، حIث �س±ل غياب ٔ�ي تغيري يف التو+ات املالية 

  وZق²صادية؟
  السBيد الرئ4س،

كنا ن²ºظر بعد لك هذا التWٔwري احلاصل يف عرض مرشوع القانون املايل 
Pىل الربملان وما Wلقه من انتظارية اق²صادية، ٔ�ن �كون هناك اجهتاد وٕابداع 

شهد السBيايس والتحوالت العميقة اليت يتالءم ولك املتغريات اليت عرفها امل 
". متخض اجلبل فوQ فwٔرا: "يع4شها اFمتع املغريب، فٕاذا بنا وكام يقول املثل

، ال من حIث بن²4ه وال مرجعيته وال 2012مفرشوع قانون املالية لسBنة 
ٔ�هدافه ؤ�ولوçته، هو éكرار لنفس اخلطا�ت والطمو¶ات والتصورات 

ملا³رو اق²صادية اليت بن4ت Pلهيا قوانني املالية السBياسBية وZخ²يارات ا
  :السابقة من قÅيل

  تعز�ز دوµ القانون وتدعمي مÅادئ و�ٓليات احلاكمة؛ -
  توطيد ٔ�سس منو قوي ومسBتدام واسBتعادة التوازÊت املا³رو اق²صادية؛ -
ضامن ولوج Pادل kلمواطنني واملواطنات kلàدمات أ"ساسBية وéرسBيخ  -

 الفرص؛مÅادئ التضامن وéاكفؤ 
ٕايالء العامل القروي أ"مهية الالئقة، وتدارك اخلصاص ا�ي يعاين م�ه Pىل  -

 مسBتوى التجهزيات واخلدمات أ"ساسBية؛
 ٕانعاش القطاPات ZجYعية لتقوية ومتاسك الºسBيج ZجYعي؛ -
 ٕاصالح القضاء وم�ظومة العداµ وٕاصالح وحتديث إالدارة؛ -
 .ٕارساء ٔ�سس اجلهوية املتقدمة -

فس أ"ولوçت والشعارات اليت مت طرQا يف خمتلف قوانني املالية ٕاهنا ن
السابقة، مفازال ا�منوذج Zق²صادي املغريب يعاين من ضعف احلاكمة 
Zق²صادية وéلكس وختلف إالدارة وتعرث ٕاصالح القضاء واسBتقالليته، 
ومازال xشكو من غياب �ٓليات التقIمي والتقومي kلسBياسات العمومIة 

ºسBيق بني الربامج القطاعية وZرتفاع املسBمتر واملهول لعجز وضعف الت 
املزيانية، ويه قضاç س²ºطرق ٕا�هيا بتفصيل يف احملور الثاين من هذه 

UWاملدا. 
ٕان ما حنن حباTة ٕاليه اليوم هو ٔ�ن Ðكشف بدقة وبال قلق و�ٔ"رقام 

ت عن حقائق ٔ�صبحت اليوم جماال kلتقد�رات والتخمينات من Wارج الهيئا
ٔ�و اجلهات املعنية �ٕالفصاح، فالتدبري الشفاف kلاملية العمومIة وإالفصاح 
عن لك املعطيات اخلاصة �ملال العام عنواÊن ٔ�ساسBيان يف مرشوع 
إالصالح Zق²صادي واجلبايئ واملايل وا�منوذج Zق²صادي واخليار التمنوي 

  . kلمغرب
¶الم، والرٔ�ي العام فاالق²صاد ٔ�رقام وحقائق قÅل ٔ�ن �كون ممتنيات و�ٔ 

xسBتحق النظر ٕاليه �عتباره رش�اك يف صيا¿ة املرشوع اFمتعي ا�ي نطمح 
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ٕاليه، لي�Åؤ� املغرب املاكنة اليت xسBتحقها ملا ~ من مؤهالت �رشية وفكرية 
وحضارية وما يتوفر Pليه من مقومات التwٔهيل وZندراج يف Zق²صاد 

  .العاملي
بار kلمفهوم الشامل kلتمنية Zق²صادية لقد �ٓن أ"وان ٕالPادة Zعت 

وZجYعية P�ٕادة صيا¿ة مقوماهتا Pىل ٔ�سس Tديدة، حمورها وهدفها 
 Gة ما يؤهPاملواطن املغريب يف ٕاطار اق²صاد وطين، ~ من القدرة واملنا
لت±ديد هيالكه وحتد�هثا وضامن قدرته Pىل التفاPل مع حميطه اجلهوي 

  .اسكهواQويل لتقوية éاكمG ومت
فللك من اQوµ والقطاع اخلاص دورهام أ"سايس يف تنفIذ الربامج 
التمنوية املطرو¶ة Pىل بالدÊ يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية م�دجمة احللقات، تمت 
بلورهتا يف خمططات وطنية م²وسطة أ"مد مضن مزيانيات اق²صادية ول4س 

اد الوطين فقط مالية، Áسعى ٕاىل حتقIقها لك املكوÊت إالنتاجIة لالق²ص
مضن �رامج تعاقدية ت��اسب وطبيعهتا وقدرهتا ومؤهالهتا وإالماكنيات 

رشاكة دوفIل، الربÊمج إالرشادي (املتوفرة ٔ�و املرصودة ٕاما وطنيا ٔ�و دوليا 
  ...) ، Zحتاد من T�ٔل املتوسط2013 -  2011الوطين 

 .جعز املزيانية واملتطلبات السوسBيو اق²صادية: احملور الثااحملور الثااحملور الثااحملور الثاينينينين
  د الرئ4س، السBي

  السادة الوزراء، 
  السBيدة والسادة املس�شارون، 

نالحظ ٔ�نه م�ذ بضع سBنوات تفامق �شلك ³بري ورسيع جعز املالية 
العمومIة، وكذا جعز املوازÊت اخلارجIة ليصل ٕاىل مسBتوçت مقلقة، مما 

من T�ٔل ٕاPادة éمثني التوازÊت املالية  xسBتدعي اختاذ تدابري جريئة
QاWلية واخلارجIة ٕالعطاء نفس Tديد kلسBياسة املالية وZق²صادية ا

µجعة وفعاÊ ةIاقÅة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية اس�Iالعموم .  
مليار درمه،  42، بلغ جعز مزيانية اQوµ ما يفوق 2011ففي هناية سBنة 

من الناجت اQاWيل اخلام �¶�ساب مداخIل اخلوصصة  %6,1ٔ�ي ما يعادل 
  . خلوصصةدون ا¶�ساب مدا خIل ا %7و

ٕان هذا Zرتفاع املتنايم واملتواصل kلعجز املايل ينذر بوضعية مقلقة 
خبصوص املالية العمومIة، Wاصة بعد الفوائض املالية اليت جسلت يف سºيت 

، مما يدل Pىل Pدم مالءمة السBياسة املالية اليت وضعت 2008و 2007
ية وانعاكساهتا ، Wاصة مع �روز وتفامق أ"زمة العامل 2008وطبقت م�ذ سBنة 

Pىل Zق²صاد الوطين، فقد انتقل رصيد مزيانية اQوµ من فائض بºسBبة 
سBنة  %6,1و 2010سBنة  %4,5ٕاىل جعز يناهز  2007سBنة  0,6%

  .2012، ومن احملمتل ٔ�ن �رتفع Wالل سBنة 2011
  السBيد الرئ4س،

الشك ٔ�ن هناك Pالقة مÅارشة بني وسائل متويل العجز املايل 
واء مهنا اQاWلية ٔ�و اخلارجIة، حIث نالحظ ٔ�نه م�ذ سBنة واملديونية، س

 494,3ٕاىل  2010مليار درمه سBنة  329,08ارتفعت املديونية من  2007

من الناجت اQاWيل اخلام  %52,9، وهو ما xشلك 2011مليار درمه سBنة 
ما  2011، حIث اقرتضت خزينة اQوµ سBنة 2009سBنة  %47,1مقابل 
مليار اQرمه  P12,6ىل مسBتوى السوق اQاWيل و مليار درمه، 36يناهز 

Pىل املسBتوى اخلار�، وقد ٔ�دت هذه الزçدة ٕاىل ارتفاع لكفة املديونية 
مليار  18,2اليت ٔ�صبحت تثقل اكهل املزيانية اليت خصصت ما يناهز 

ل�سديد فوائد ا�Qن فقط، ومن املرتقب ٔ�ن تصل فوائد  2011اQرمه سBنة 
  .2012ار درمه سBنة ملي 20,12ا�Qن ٕاىل 

كام نالحظ اسBمترار جعز مزيان أ"داءات، حIث فاق جعز مزيانية 
مليار  185,5مجيع موارد الصادرات وÊهز  2011الت±ارة اخلارجIة سBنة 

درمه، وهذا التطور اخلطري ٔ�دى ٕاىل تدين �سBبة تغطية الواردات 
ص فقط، وهو ما ٔ�دى ٕاىل تقليص مزتايد ف� خي %�48لصادرات ٕاىل 

عوض  2011مليار درمه سBنة  168اح²ياطات الرصف اليت وصلت ٕاىل 
 4، وال ميثل هذا املسBتوى سوى ٔ�قل من 2007مليار درمه سBنة  207

  .2007شهرا سBنة  11,2شهور من الواردات ضد 
من املوارد  %10اسBتزنفت فوائد ا�Qن اQاWيل  2011ففي سBنة 

صلت ٕاىل وضعية ال ميكن القÅول اجلبائية، �¨ فٕان ¶اµ املالية العمومIة و 
هبا، وÁسBتدعي حY وضع وتطبيق ٕاسرتاتيجية يف املدى املتوسط والبعيد 
ٕالقرار التوازÊت العامة، وهو ما يتطلب ٕاصال¶ا Tذرç ملزيانية اQوµ من 

Êبني ٔ�سسه يف نظر:  
  ZعYد  Pىل سBياسة املزيانية املتوسطة املدى؛ - 1
أ"داء (ات قامئة Pىل حتقIق نتاجئ ميكن قIاسها تقدمي املزيانية مرفقة مبؤرش - 2

  ؛)السوسBيو اق²صادي، جودة اخلدمات، كفاءة التدبري
 ٕادارة ا�اطر املتعلقة �ملزيانية؛ - 3
تøسBيط قراءة وحتليل املزيانية بناء Pىل اkلواحئ التصنيفIة kلعمليات املالية  - 4

  والو	ئق املرتبطة �ملزيانية؛
النوع، اليت ٔ�صبحت خIارا اسرتاتيجيا لضبط  ج�درة املزيانية، ٔ�ي مقاربة - 5

  �سBبة التمنية الøرشية ومدى جتسBيد مÅدٔ� املساواة بني اجلºسني؛
  حماربة متظهرات احلسا�ت اخلارTة عن املزيانية؛  - 6
  ٕاغناء التواصل املايل وٕاصالح القانون التنظميي kلاملية؛ - 7
  املف²و¶ة؛تعز�ز شفافIة املالية العمومIة �عYد معايري املزيانية  - 8
تقوية دور الربملان يف م�اقشة ومراقÅة املزيانية ا�س±اما مع املق²ضيات  - 9

  اQسBتورية اجلديدة؛
ٕارشاك لك الفعاليات احلية يف اFمتع من تنظ�ت اق²صادية و�نية  -10

 .ونقابية ٔ�ثناء ٕاPداد املزيانية التوقعية
  .نظام Zم²يازات واخلصاص ZجYعي:  احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث

عضالت اليت يوا+ها Zق²صاد املغريب نظام Zم²يازات وسBيادة من امل
اق²صاد الريع وتعرث ٕاصالح القضاء وختلف إالدارة وضعف التنافسBية، فمل 

  . يعد من املقÅول ZسBمترار يف سBياسة ٕاغناء الغين وٕافقار الفقري
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ٕان Zرتفاع الكÅري لنفقات صندوق املقاصة تتطلب اليوم من احلكومة 
قرارات جريئة وجرٔ�ة سBياسBية، حىت يصل اQمع ملسBتحقIه، فلقد  اختاذ

من أ"رس ا"ٔكرث غىن ÁسBتحوذ Pىل  %20ٔ��نت العديد من اQراسات ٔ�ن 
من دمع احملروقات، يف ¶ني جند ٔ�ن  %75من اQمع الغذايئ و 40%
�لºسqÅة kلقمح  %6,1من أ"رس أ"كرث فقرا ال ÁسBتفIد سـوى من  20%

فقط �لºسBبة kلمحروقات،  %�1لºسBبة kلسكر و %9,3الطـــري و
ف�فقات املقاصة يف املزيانية العامة nkوW µالل امخلس سBنوات أ"Wرية 

مليار درمه دون ا¶�ساب خمصصات صندوق دمع  138,8بلغت ما يناهز 
مليون درمه Wالل الفرتة  6310,03ٔ�سعار بعض املواد الغذائية مبا مجموPه 

  . 2010ٕاىل  2005املمتدة من 
�¨، فٕان ٕاصالح صندوق املقاصة ٔ�صبح �مة ال تقÅل Zنتظار ٔ�و 
التwٔجIل، وهو ٕا¶دى الت¡دçت املطرو¶ة Pىل احلكومة واخ²بار خلطاب 

 .إالصالح
  السBيد الرئ4س، 

xشري التقر�ر حول النفقات اجلبائية املرفق مبرشوع قانون املالية لسBنة 
لعقارية يه ا"ٔكرث اسBتفادة من ٔ�ن املنعشني العقاريني وأ"�شطة ا 2012

تدبريا،  33تدبريا، بلغ ما مت تقIميه مهنا  41التدابري ZسBت��ائية، وذ¨ بــ 
مليون درمه  1373مليون درمه �لºسBبة مجليع الرضائب و 5413ما قميته 

سBنة   مليون درمه �6786لºسBبة kلرضيبة Pىل القمية املضافة ٔ�ي ما مجموPه 
  . اسBتفاد مهنا القطاع العقاريكنفقات جÅائية  2011

ومن Wالل املعطيات املتوفرة Qينا، فٕان القطاع العقاري هو ا"ٔكرث 
اسBتفادة من Zم²يازات اجلبائية، يف ¶ني ٔ�ن �سBبة إالعفاءات ذات الطابع 

من مجموع إالعفاءات  %28,20الصحي وZجYعي ال Áشلك سوى 
وع إالعفاءات Wالل الفرتة من مجم %32,30املمنو¶ة kلمنعشني العقاريني و 

املمنو¶ة لقطاع الفال¶ة والصيد البحري،  2011ٕاىل  2007املمتدة من 
        .وهو ما يبني ضعف النفقات اجلبائية خبصوص القطاPات ZجYعية

واملالحظة أ"ساسBية اليت ميكن Áسجيلها يف هذا إالطار ٔ�ن النظام 
  :ني �لرضيبةالرضييب املغريب يتكون من ثالث ٔ�نواع من امللزم

هذا . الف�ة أ"وىل معفIة من الرضائب، ويه مرتبطة �لقطاع الفال� -
، وا�ي تøرشÊ 2013إالعفاء ا�ي تºهت<ي مدة متديده إالضافIة يف سBنة 

حكوم²نا املوقرة بف²ح نقاش وطين حو~ بذل وضع ¶د لهذا Zم²ياز ¿ري 
انون والعداµ املسBتحق، Wاصة �لºسBبة kلفال¶ة التصد�رية وتطبيق الق

اجلبائية بني خمتلف القطاPات إالنتاجIة، فهل ت²ºظرون التعل�ت وإالشارات 
  بدل اسBتعامل السلطات ا�وµ لرئ4س احلكومة مبق²ىض اQسBتور اجلديد؟

الف�ة الثانية ويه اليت ختتار ما يناسBهبا من الرضائب فقط، ويه  -
  مرتبطة �لقطاع العقاري؛

 تؤدي نيابة عن ا"ٓخر�ن وتتحمل عبء والف�ة الثالثة ويه اليت -
اجلباçت، وéمتثل ٔ�ساسا يف ف�ة امللزمني املكونة من الرشاكت املدرTة 

�لبورصة واملwٔجور�ن والطبقات املتوسطة والفقرية، حIث بلغت مسامهة 
مليار درمه، وهو  19,23املwٔجور�ن خبصوص الرضيبة Pىل اWQل ما قميته 

  .2010ع الرضيبة Pىل اWQل لسBنة من مجمو  %71,6ما xشلك �سBبة 
ٕان هذا احلصار الرضييب kلملزم املغريب هو ما xسمى يف ٔ�دبيات العلوم 

سBنة  22,6ٕاىل  2005سBنة  19,9املالية �لضغط اجلبايئ وا�ي انتقل من 
  . 2012سBنة  22,20ومن املتوقع ٔ�ن يصل ٕاىل  2011

  السBيد الرئ4س، 
  السادة الوزراء، 

  س�شارون، السBيدة والسادة امل 
فÅالرمغ من اFهودات اليت قامت هبا بالدÊ ف� خيص حماربة الفقر 
والهشاشة، مازال اخلصاص Pىل املسBتوى ZجYعي ³بريا، فÅالºسBبة kلتمنية 

، وهو ما ال يتالءم وجحم اQمع العمويم 130الøرشية مازلنا حنتل املرتبة 
ات احلسا�ت املرصودة إالجاميل Pىل املسBتوى ZجYعي، حIث بلغت نفق

 2009 ،2008ٔ"مور خصوصية يف اFال ZجYعي Wالل سBنوات 
مليار درمه، ٕاضافة ٕاىل مسامهة صندوق دمع  14,85ما مجموPه  2010و

مليار درمه، كام ٔ�ن نفقات املزيانية  8,4املبادرة الوطنية kلتمنية الøرشية ب 
الفرتة املشار ٕا�هيا ما العامة اخلاصة �لقطاPات ZجYعية بلغت Wالل 

مليار درمه، وهو ما يدل Pىل ضعف احلاكمة يف جمال  182,80مجموPه 
حماربة الفقر والهشاشة واخلصاص ZجYعيني يف خمتلف القطاPات 

وال ... التعلمي، الص¡ة، السكن، أ"رسة والتضامن: ZجYعية، نذ³ر مهنا
اخلصاص وتدهور جودة  داعي �³ر خمتلف مؤرشات التمنية الøرشية وجحم

التعلمي وضعف التwٔطري الصحي واسBمترار العجز ZجYعي والفقر احلرضي، 
واليت ال تتالءم وجحم النفقات ا�صصة kلم±ال ZجYعي، مما يدل Pىل 

 . ضعف احلاكمة واخ²الالت التدبري وال�سBيري مبختلف القطاPات ZجYعية
  السBيد الرئ4س، 

ٕاىل احملور اخلامس واملتعلق �الس��رات العمومIة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل 
مفن املعلوم ٔ�ن نفقات Zس��ر العمويم تضم لك من مكوÊت املزيانية 
العامة nkوµ واحلسا�ت اخلصوصية kلخزينة ومرافق اQوµ املسرية بصورة 

  .مسBتقU وامجلاPات احمللية واملؤسسات العمومIة
ٕاىل  2008عمومIة Wالل الفرتة املمتدة بني وقد بلغ جحم Zس��رات ال

مليار درمه، وهو مÅلغ يعكس اFهود Zس��ري  760,21ما قميته  2012
nkوµ يف ظل الظرفIة Zق²صادية العاملية امل�سمة �ٔ"زمة، ¿ري ٔ�ن هذا 

  :اFهود Zس��ري يثري Qينا مجموPة من ال�ساؤالت
-  Fق²صاد الوطين؟ما يه القمية املضافة لهذا اZ ىلP س��ريZ هود 
مك Pدد املقاوالت والرشاكت املغربية اليت اسBتفادت من هذه Zس��رات  -

 العمومIة؟ 
 مك Pدد م�اصب الشغل القارة اليت مت ٕا¶دا�ا؟ -
مليار درمه Pىل املسBتويني اFايل  760ما يه اQينامIة Zق²صادية لـ  -
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 واجلهوي؟
 يت عرفهتا هذه Zس��رات؟ ما يه �سBبة إالجنازات ال -
 ما يه مسامههتا يف معدل ا�منو Zق²صادي kلبالد؟ -

لقد ٔ�´رÊ هذه ال�ساؤالت لعلمنا ٔ�ن ٔ�مه الصفقات املنجزة من طرف 
املؤسسات العمومIة يمت تفو�هتا لرشاكت ومقاوالت ٔ�ج�بية، يمت حتويل 

Pق²صاد الوطين من ٕاZ تفادةBدون اس ٔwشºا ٕاىل دول املQادة توظيف ٔ�ر�
هذه أ"ر�ح ٔ�و Wلق م�اصب شغل Tديدة وقارة ٔ�و توفري مدخرات 
لالس��ر، حIث مل ÁسBتفد املقاوالت املغربية العامU بقطاع أ"شغال 

من الغالف املايل  %29العمومIة ف� خيص الطرق السBيارة م5ال ٕاال بºسBبة 
ٔ"ج�بية مبا مليار درمه، يف ¶ني اسBتفادت املقاوالت ا 9,48مببلغ ٕاجاميل 

  : مليار درمه، مما يدفعنا kل�ساؤل 23,02قميته 
  هل kلحكومة سBياسة واحضة لعقلنة نفقات Zس��رات العمومIة؟ -
  وهل لها ٕاسرتاتيجية ٕالPادة توظيف القمية املضافة لهذه Zس��رات؟  -
لتمنية Zق²صاد املغريب كام ) offset(ٔ�مل حين الوقت السBتعامل عقود -

  مول به يف العديد من اQول؟ هو مع
ٔ�ل4س من احلاكمة Zق²صادية ٕاPادة النظر يف مق²ضيات مIثاق  -

  Zس��ر وٕاعطاء أ"فضلية وأ"ولوية kلمقاوالت املغربية؟ 
، 2011ٔ�ما Pىل مسBتوى إالجناز، حفسب املعطيات املتعلقة �هناية سBنة 

. ة مع التوقعاتفقط، مقارن %61بلغ معدل ٕاجناز Zس��رات العمومIة 
من Zس��رات العمومIة اليت مت  %39وهو ما يطرح السؤال حول مصري 

  ؟Z2011لزتام هبا يف قانون املالية لسBنة 
ٔ�ما خبصوص اس��رات املزيانية العامة، فطبقا ملق²ضيات الباب الثاين 
 تبلغ اعYدات أ"داء املف²و¶ة �رمس نفقات Zس��ر يف املزيانية العامة

، وميكن اعتبار هذا 2012مليار درمه يف مرشوع قانون املالية  59,13
اجلزء من Zس��ر ¿ري م�تج لفرص الشغل اQامئة، حIث يمت ختصيصه ٕاىل 

رشاء أ"رايض، ٔ�شغال ا�هتيئة وإالقامة،  بناء وجتهزي املقرات الوزارات،
  . علومIاترشاء عتاد ؤ�	ث املاكتب، املعلومIات، صيانة وٕاصالح عتاد امل

 –فهل ميكن اعتبار هذه النفقات اس��را �ملعىن Zق²صادي، ٔ"هنا 
ال Áسامه يف الرفع من مسBتوى ا�منو Zق²صادي وWلق فرص  - بطبيعهتا 

دامئة kلشغل؟ ٔ�م ٔ�ن أ"مر يتعلق فقط �لنفخ يف جحم Zس��رات العمومIة 
  ل4س ٕاال؟

  السBيد الرئ4س، 
  السادة الوزراء، 

  والسادة املس�شارون،  السBيدة 
Pىل العكس من لك التصورات ذات الزنPة الوظيفIة ٔ�و التدبريية اليت 
ختزتل احلاكمة Zق²صادية يف الن±اPة احملاسBباتية واملالية، فٕان احلاكمة 
اQميقراطية اليت حنن حباTة ٕا�هيا تعمتد Pىل دور املؤسسات بوصفها بناء 

والعمومIة وعقلنة مساطر اختاذ  جامعيا وPىل تºسBيق السلواكت اخلاصة

  .القرار العمويم ومراقÅة السBياسات Zق²صادية والنفقات العمومIة
ٕان Zق²صاد املغريب مازال يعاين من مجموPة من الصعو�ت وإال³راهات 

  :املرتبطة بــ
فإالدارة اليوم من مضن املعيقات : البريوقراطية والفساد إالداري -

ي وZس��ر أ"ج�يب، فà²ليق املرفق العام أ"ساسBية kلتطور Zق²صاد
وحتديث وٕاصالح إالدارة يعترب من أ"وراش ذات أ"ولوية، فاحلكومة 
مطالبة �ختاذ لك إالجراءات والتدابري ZسBتع±الية ٕالPداد مIثاق املرافق 
العمومIة وا�ي حيدد قواPد احلاكمة اجليدة املتعلقة ب�سBيري إالدارات 

وامجلاPات الرتابية وأ"+زة العمومIة، طبقا ملق²ضيات  العمومIة واجلهات
من اQسBتور اجلديد مضن ٕاصالح مشويل ٔ"+زة إالدارة  157الفصل 

 واملرافق العمومIة؛
يعترب القضاء من مضن املعيقات أ"ساسBية : ورش ٕاصالح القضاء -

لالس��رات اخلارجIة، فاسBتقاللية القضاء ومصداقIته Áشلك عنرصا من 
التنافسBية، �ا ٔ�صبح اليوم ٕارساء قضاء رسيع وشفاف من ٔ�ولوية  عنارص

 µعي وتعز�ز دوYجZ ق²صادية والتقدمZ ت بغرض دمع التمنيةçأ"ولو
احلق والقانون وتوفري املناخ املالمئ لالس��رات اQاWلية واخلارجIة، Wاصة 

 .بعد اخنراط املغرب يف مسلسل Zندماج يف حميطه اQويل
ختليق +از القضاء وضامن ا¶رتام حقوق املتقاضني ٔ�صبح اليوم ٕان 

فاحلديث عن ٕاصالح القضاء دون الرشوع فIه، ٔ�صبح . رضورة مل¡ة
  . يطرح ٔ�كرث من Pالمة اسBتفهام، ومل يعد مقÅوال ZسBمترار فIه

فأ"مر يتطلب اليوم اجلرٔ�ة والقرار السBيايس ٕالصالح القضاء، فهل ننعم 
وتوطيد دوµ القانون يف أ"مد املنظور؟ ٔ�م ٔ�ن لوبيات  بقضاء مسBتقل وÐزيه

الفساد السBيايس وZق²صادي وإالداري والقضايئ ٔ�قوى من ٕارادة التغيري 
حنو املغرب احلدايث؟ وهل سBيف²ح احلوار الوطين املرتقب الطريق حنو 
ٕاصالح م�ظومة العداµ وÐزاهة واسBتقاللية القضاء املغريب وٕارساء مغرب 

  مغرب العداZ µجYعية وZق²صادية واملساواة؟ املؤسسات،
  السBيد الرئ4س، 

ٕاذا اكن الربÊمج احلكويم املقدم من طرف رئ4س احلكومة kلربملان 
يتضمن الزتام احلكومة بتعز�ز وتنويع �ٓليات التعاون  W2012الل شهر ينا�ر 

 وéك5يف التواصل وحتقIق الYسك ZجYعي والتمنية الøرشية وتقليص
الفوارق ٔ�ولوية كربى يف الربÊمج ZجYعي kلحكومة من Wالل تقوية 
وتعز�ز السBياسات واخلدمات ZجYعية وتطو�ر ZسBتفادة وت4سري الولوج 
ٕا�هيا واسBهتداف خمتلف الف�ات ZجYعية، فٕان مرشوع قانون املالية لسBنة 

ت خIب، مرة ٔ�خرى، �ٓمالنا، وKشف �ٔ"رقام عن éراجع نفقا 2012
  . القطاPات ZجYعية

من مجموع  %44,21خصص �سBبة  2011فٕاذا اكن قانون املالية لسBنة 
نفقات املزيانية العامة kلقطاPات ZجYعية، فٕاننا نالحظ ٔ�ن مرشوع قانون 

، وهو ما يعين اخنفاض نفقات %39,35خصص فقط  2012املالية لسBنة 
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لعامة ملزيانية اQوµ من النفقات ا %4,89القطاPات ZجYعية بºسBبة 
، وتفصح عن حقIقة "ٕان أ"رقام Kشافة: "Wالل هذه السBنة، فكام يقال

السBياسة ZجYعية kلحكومة احلالية وعن اخلطا�ت اQمياغوجIة والشعبوية 
ٕاال �رو�كندا " صندوق الYسك ZجYعي"وما . يف بعض أ"حIان

 8,5فIة لتغطية ¶اجIات سBياسBية يف غياب وسائل متويل قارة ودامئة واك
  .مليون مغريب

  .ما ابقى والو السBيد الرئ4س

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
  .الوقت

        ::::املس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPةاملس�شار السBيد محمد دعيدPة
مما يتطلب ٕا¶داث رضيبة Pىل الرثوة من T�ٔل التضامن اFمتعي .. 

احلقIقي وZسBتقرار ZجYعي كدPامة لالسBتقرار السBيايس، وهو التعديل 
ه ٔ�ثناء م�اقشة مرشوع القانون املايل داWل جلنة املالية ا�ي تقدم�ا ب

والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية اليت وافقت Pليه، مما جعل فراصد 
  .البعض éرتعد وWلق اس��فارا يف خمتلف أ"+زة احلكومIة

هل يعمل السادة املس�شارون والسادة (ويف هذا إالطار، ٔ�ف²ح قوسا 
Iل اQوµ ف� خيص م5ال لرت من املاء املعدين الوزراء ٔ�ن �سBبة مداخ 
درمه، مبعىن سBن�مي، يف ¶ني يباع اkلرت  0,01سBيدي Pيل ال يت±اوز 
درمه �ملطامع  30و 20درامه، وتت±اوز  6الوا¶د kلمواطنني ب 

فهل سBتكون kلحكومة اجلرٔ�ة يف مراجعة �سBبة ما حتصG من ). والف�ادق؟
ت الطبيعية؟ ٔ�م ٔ�ن اق²صاد الريع مداخIل خبصوص العديد من الرثوا

وZسBتفادة من مداخIل وWريات املغرب سBيظل عنواÊ �رزا يف اح²اكر 
  البعض خلريات البالد؟

وPىل مسBتوى ال�شغيل، فٕان Pدد املناصب ا�صصة �تلف القطاPات 
 µرشية والم²صاص بطاøات إالدارة ف� خيص املوارد الIال تفي ال حباج

اصP Uىل الشهادات واملعطU عن العمل، واليت تصل أ"طر الشابة احل
        .%18,3البطاµ يف صفوفها ٕاىل 

�لºسBبة لنتاجئ احلوار ZجYعي، فلقد اكنت نتاجئ احلوار ZجYعي 
ا�ي الزتمت به احلكومة مع الفاPلني Zق²صاديني وZجYعيني خميبة "ٓمال 

  . الشغيU املغربية
املايل ا�ي قامت به احلكومة لتحسني ٔ�جور فعىل الرمغ من اFهود 

املوظفني ومسBتàديم القطاع اخلاص ملوا+ة ارتفاع أ"سعار والزçدة يف 
التعويضات العائلية، واليت ال شك ٔ�هنا س�²رضر من جراء الرفع من قمية 
رسوم الرضيبة Pىل ZسBهتالك اليت يتضمهنا مرشوع قانون املالية لسBنة 

مطالبة و�سBتع±ال  -ومن Wالل احلوار ZجYعي  -، فٕان احلكومة 2012
  : بـــ 
مwٔسسة احلوار ZجYعي وتقوية العالقات املهنية البيIºة واملفاوضات  .1

 امجلاعية؛
 تعز�ز قوانني الشغل وا¶رتام احلرçت النقابية؛ .2
 إالرساع حبل ٕاشاكلية صناديق التقاPد؛ .3
4. Zط وIة والتنقIمي اخلاصة �لرتقBت املهنية؛مراجعة املراسÊم²¡ا 
 ؛87املصادقة Pىل االتفاقIة اQولية رمق  .5
 من القانون اجلنايئ؛ 288ٕالغاء الفصل  .6
 ٕاقرار نظام Tديد لٔ�جور Pادل وم�صف؛ .7
 تعز�ز امحلاية ZجYعية kلمwٔجور�ن؛ .8
مراجعة الرتسانة القانونية املتعلقة حبوادث الشغل وأ"مراض النفسBية  .9

 ومعاش العجز؛
 مرشوع القانون املنظم لٔ�عامل ZجYعية؛إالرساع ٕ�خراج  .10
 ٕاصالح النظام العام kلوظيفة العمومIة؛ .11
مراجعة قانون الضامن ZجYعي �متكني �نيي النقل وشغيU الصيد  .12

 التقليدي من ZسBتفادة؛
 ٕاقرار مرشوع التعويض عن فقدان الشغل؛ .13
 حتسني ظروف العمل والص¡ة والسالمة املهنية؛ .14
  .2011ٔ��ريل  26يات وZلزتامات الواردة يف اتفاق تنفIذ لك املق²ض  .15

ٕاهنا مجموPة من إالجراءات ذات أ"ولوية، قÅل ٕاقرار قانون إالرضاب ٔ�و 
 - يف نظرÊ  - قانون النقا�ت ا�zkن لسBنا مÅدئيا ضدهام، بل جيب ٔ�ن يwٔتيا 

كن�I±ة حلوار اجYعي تفاويض وتوافقي مضن مIثاق اجYعي بني خمتلف 
  .احلكومة،  املركزçت النقابية ؤ�ر�ب العمل: نتاج الثالثٔ�طراف االٕ 

،UWيد الرئ4س، يف هذه املداBىل املالحظات املشار ٕا�هيا، السP بناء 
وبناء Pىل هذه املالحظات وPىل تعاطي احلكومة مع التعديالت اليت تقدم�ا 

  . 2012هبا يف اkلجنة، سBنصوت ضد مرشوع قانون املالية لسBنة 
  .الرئ4سشكرا السBيد 

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
منر ٕاىل اFموPات، هناك . شكرا السBيد املس�شار. قولها من الصباح

  .امسح يل ما اكيºش. دقائق 10مجموPة Zحتاد املغريب kلشغل يف 
السBيدة املس�شارة، دريت طلب kلسBيد الرئ4س �ش تتدWيل ورفض 

قش القانون، Ê�ٔ ما كنخر ... ما اكيºش، امسح يل. الطلب دç¨ وتوصلت به
اجلدول اkيل عندي هو هذا، ما عندxش ¶اTة ٔ�خرى، اجلدول الزمين اkيل 

  . عندي هو هذاك اkيل عندي
وا¶د .. راه هام أ"ولني. مºسق مجموPة Zحتاد املغريب kلشغل، تفضل

اQقIقة، اك�ن مºسق مجموPة احلركة اQميقراطية ZجYعية، احلركة 
 10هيرض هذا، xسايل .. Zحتاد الوطين kلشغل. .اQميقراطية ZجYعية

  .Wليوا السBيد هيرض حىت xسايل.. دقائق ونعطيك
  .تفضل السBيد املس�شار
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        ::::املس�شار السBيد عبد هللا عطااملس�شار السBيد عبد هللا عطااملس�شار السBيد عبد هللا عطااملس�شار السBيد عبد هللا عطاشششش
 ÊيدBىل سP سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم أ"متان ا"ٔمكالن�

  .وموالÊ محمد وPىل �ٓ~ وحصبه وسمل Áسل�
  س احملرتم،السBيد الرئ4

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

Á�ٔرشف اليوم، �مس مجموPة Zحتاد الوطين kلشغل �ملغرب، ٔ�ن ٔ�قدم 
بني ٔ�يد�مك قراءتنا ومالحظاتنا حول مرشوع قانون املالية ا�ي ÊقشBناه 

ٔ�كدÊ فهيا دورÊ مبسؤولية وفعالية من Wالل اkل±ان ا�تصة، ويه م�اسBبة 
يف هذه املؤسسة، من Wالل ٕاسهاماتنا ال�رشيعية والرقابية مكجموPة متثل 

ونظرا حملدودية الوقت ا�صص لنا، سBن¡اول الرتكزي +د . املwٔجور�ن حبق
  .املسBتطاع Pىل بعض النقط أ"ساسBية

  السBيد الرئ4س احملرتم،
ظرفIة سBياسBية  يف 2012ٕاننا نناقش اليوم مرشوع القانون املايل لسBنة 

واق²صادية وكذا حتول اجYعي، سامه فIه اللك من م�طلق Zنتقال 
السلس يف ظل املؤسسات اQسBتورية، فاكن دسBتور Tديد وانتàا�ت 

  . Tديدة، حظيت �لقÅول وحكومة ان5øقت من صناديق Zقرتاع
ٔ�ن جندد خطابنا  -ٔ�¿لبية ومعارضة ونقا�ت  -واليوم حنن مطالبون 

وخطابنا التعبوي وخطابنا التوعوي، بwٔن نقدم مقرت¶ات بديU  السBيايس
ومعلية ؤ�ن خنرج من سلواكت سBياسBية وخطا�ت ماضوية البد من 
 µتحضار مصل¡ة الوطن وثوابته ومطالب ٔ�بنائه العادBجتاوزها �س
واملرشوPة، Wاصة ٔ�ننا يف ربيع سBيايس، ولكن البعض ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن يبقى يف 

  ..اء وTاء الربيع وهو مازال �يق مسكنياخلريف، ودازت الشBت
  السBيد الرئ4س،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدة املس�شارة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان Áشخيص الوضعية ZجYعية اليت ور´هتا هذه احلكومة ال تبعث 

  :Pىل كثري من Zرتياح، ويظهر ذ¨ من Wالل املؤرشات التالية
  ؛ 2011ٕاىل  2010من  130ٕاىل  114تمنية من éراجع مؤرش ال  -
 مليون معوز؛ 8.5: الفقر -
 جتمع صفIحي؛  43ٔ�لف و¶دة وبقاء  700جعز : السكن -
- µمهنم ¶اميل الشهادات؛  %24ٔ�كرث من مليون، : البطا 
 ؛ %30ما يفوق : أ"مIة -
 Tامعي؛  %18يف الثانوي و %8,10: الهدر املدريس -
 Pىل التوايل؛ 132و 32: وفIات أ"طفال والºساء -
 من القروض مو+ة ٕاىل أ"رس؛ %26مديونية أ"رسة بلغت  -
 متركز الرثوة يف قU من احملظوظني؛  -

 . الفوارق بني اجلهات والف�ات -
وهذه أ"رقام واحلقائق يه اليت تفرض �لرضورة معاجلة اجYعية ذات 
ٔ�بعاد ٔ�فقIة واجYعية من Wالل مرشوع جممتعي Áشارك فIه لك القوى 

لسBياسBية والنقابية واFمتع املدين، وهو ما ملسBناه Tليا يف ٕاجراءات ا
مرشوع القانون املايل احلايل رمغ ٔ�نه انتقايل، وÐرجو ٔ�ن يتعزز ذ¨ يف 

 .2013مزيانية 
  السBيد الرئ4س،

انطالقا من مÅدئنا اQامئ للك املبادرات Zجيابية، فٕاننا �شجع التدابري 
ء هبا الربÊمج احلكويم من Wالل سBياسة والسBياسات العمومIة اليت Tا

واحضة يف جمال ال�شغيل وامحلاية ZجYعية، واليت اعمتدت فهيا مقاربة 
ٕارادية جندها Tلية يف اkلمسة ZجYعية الواحضة يف املرشوع املعروض، 

  :وهن±ه لسBياسة تضام�ية من Wالل Pدة ٕاجراءات، نذ³ر مهنا
ق دمع Áشغيل الشBباب، وتفعيل رصد مÅلغ مليون درمه لفائدة صندو  -

  ا"ٓليات اجلديدة الهادفة ٕاىل إالدماج يف سوق الشغل؛
الزçدة يف قمية املن¡ة kلطالب، اليت مل تتغري �ملناسBبة م�ذ ٔ�كرث من  -

 سBنة؛ 30
 ٕا¶داث دمع صندوق الYسك ZجYعي؛ -
مليون  8,5ل�شمل  (RAMED)تعممي نظام املساPدة الطبية  -

 لرشاحئ املعوزة؛مواطن ومواطنة من ا
دمع ذوي Zح²ياTات اخلاصة، اليشء ا�ي حيدث ٔ"ول مرة يف  -

 املزيانية؛
م�صب مايل، س�سامه يف ٕادماج ¶اميل الشهادات،  W26.204لق  -

مهنا لقطاPات التعلمي والص¡ة والعدل، Êهيك عن  %45سBيخصص 
 م�اصب الشغل أ"خرى، اليت حيد�ا القطاع اخلاص و¿ريه؛ 

 Zس��ر العمويم املنتج kلرثوة والشغل؛  تعز�ز فعالية -
من الناجت اQاWيل  %5وحرص جعز املزيانية يف  %4.2حتقIق منو مبعدل  -

سابقا، و�سBبة التضخم فIه رمغ الظروف Zق²صادية  %6,1اخلام، مقابل 
 الصعبة اليت Áشكو مهنا الك5ري من اQول؛

 توسBيع جمال تدWل صندوق التمنية؛ -
ثانية من املبادرة الوطنية kلتمنية الøرشية بتخصيص مÅلغ ٕاجناز املر¶U ال  -

 مليار درمه؛  2,3
ٕاPداد �رÊمج حكويم اسBتع±ايل ملوا+ة �ٓ	ر اجلفاف ودمع الفالح  -

  املغريب؛

  مليون درمه؛  160ٕاخراج صندوق التاكفل العائيل، �عYد مايل بلغ  -

ٔ��ريل  26ب��فIذ اتفاق  - وهذا نؤكده و�شجع كذ¨ Pليه  -Zلزتام  -
مليار  13يف ٕاطار احلوار ZجYعي، بل ورصد ¿الف مايل فاق  2011
 درمه؛
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مواصU تعز�ز القدرة الرشائية kلمواطنني Pرب دمع ٔ�سعار املواد أ"ساسBية  -
مليار درمه  14مليار درمه، مهنا  P46,50رب نظام املقاصة ا�ي خصص ~ 

 مكتwٔخرات؛

معي البرصي، اسBتفادت م�ه ٕاسقاط الرمس ا�صص Qمع اFال الس -
 رشحية ³برية من املواطنني ذوي اWQل احملدود؛

التعهد ٕ�صالح نظام صندوق املقاصة Qمع القدرة الرشائية وZسBهتالك  -
 اQاWيل؛

التعهد ٕ�¶داث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، ا�ي ما ف²ئنا  -
 .نطالب به يف لقاءاتنا احلوارية مع احلكومة

 السBيد الرئ4س،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
كام ال يفوتنا التنويه �لعديد من املبادرات القطاعية اليت ندعو ٔ�ن 
تتحول ٕاىل خIط Êظم xشمل مجيع القطاPات واملؤسسات العمومIة، ومهنا 

�ن مÅادرة �رش الحئة املسBتفIد�ن من مwٔذونيات النقل والحئة امجلعيات ا�
xسBتفIدون من اQمع العمويم، والحئة اQمع العمويم kلصحف وفسخ عقود 

"SODEA"  و"SOGETA " رéاليت مل حيرتم من فوتت هلم أ"رايض دفا
  . التحمالت

كام ننوه �ٕالجراءات املتàذة يف جمال تدبري اQمع السR4يئ وٕاخراج 
م السمعي دفاéر التحمالت اخلاصة �لرشاكت الوطنية يف جمال إالPال

  .البرصي
 µلخطوات اليت قامت هبا بعض الوزارات يف ٕا¶اk ونعلن مساندتنا
بعض ملفات الفساد ٔ�و اليت ÁشBمت مهنا راحئة الفساد Pىل املف�شBيات العامة 

  . وPىل احملامك ا�تصة
كام �س±ل ٕ�جيابية ٕاصالح القضاء مبعناه الشامل وكذا عزم وزارة العدل 

اليت فهيا شBهبة تبديد املال العام، بناءا Pىل التقر�ر  Pىل ٕا¶اµ مجيع امللفات
أ"Wري ٔ�و ¿ريه من التقار�ر الصادرة عن اFلس أ"Pىل kلحسا�ت Pىل 

  .القضاء ليøت فهيا
  السBيد الرئ4س،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

ثل انتظارات كربى ٕاننا، وحنن �س±ل هذه أ"هداف الطمو¶ة اليت مت 
kلمواطنني، وتعرب عن معاÊة املغرب العميق واخلصاص الكÅري يف املغرب 
ZجYعي، وٕاذ �س±ل كذ¨ الزتاممك بتعز�ز اQميقراطية ZجYعية واحلوار 

  :ZجYعي، نؤكد لمك Pىل ما ييل

رضورة العمل Pىل مwٔسسة احلوار ZجYعي، مركزç وقطاعيا،  -
مرجعي ٔ�و قانون م²وافق Pليه بني احلكومة والفرقاء واعYد ٕاطار 

  ZجYعيني يتضمن املهنجية وTدول ٔ�عامل حمدد؛

العمل Pىل تفعيل مق²ضيات االتفاقات املربمة بني احلكومة والفرقاء  -
ا�ي  -ZجYعيني، سواء Pىل املسBتوى املركزي، وWاصة اتفاق ٔ��ريل 

 مليار درمه ~؛ 13 بتخصيص ٔ�كرث من -Ðمثنه كام Tاء سابقا 

 Áشجيع املفاوضة امجلاعية؛ -

تفعيل مؤسسة احلوار ثالثية الرت³يب ذات الصU �حلوار ZجYعي،  -
اFلس أ"Pىل kلوظيفة العمومIة، اFلس أ"Pىل kلتعاضد، (وانتظام اشBتغالها 

 و¿ريه من اFالس ذات الرت³يبة الثالثية؛) اFلس أ"Pىل kلمفاوضة امجلاعية

اج قانون النقا�ت ا�ي سBيضع القواPد أ"ساسBية ملامرسة ٕاخر  -
وتwٔس4س معل النقايب املسؤول، ا�ي يعىن ب��ظمي املwٔجور�ن واQفاع عن 

 قضاçمه ومطا�هبم وتوسBيع قاPدة التwٔطري النقايب؛

العمل Pىل ٕاخراج القانون التنظميي لٕالرضاب يف ٕاطار يوازي ٔ�و  -
واحلقوق املرشوPة kلشغيU، ويوفر يوازن بني ضامن احلرçت النقابية 

اسBتقالل Pالقة الشغل والسمل ZجYعي ويضمن اسBمترار احلد أ"دىن من 
 اخلدمات احليوية؛

Zلزتام ٕ�صالح م�ظومة التقاPد مبا يضمن حقوق أ"جراء  -
 واملتقاPد�ن؛

تعز�ز اQميقراطية ZجYعية من Wالل وضع قواPد قانونية واحضة  -
اف وتنظمي معليات انتàاب ممثيل الشغيU وتوسBيع نطاق وموضوعية لٕالرش 

متثيلية أ"جراء، وذ¨ P�ٕادة النظر يف اخلريطة Zنتàابية والتقسBمي 
Zنتàايب لٔ�جراء واملساواة بني الناخÅني يف القطاPني العام واخلاص واحلد 

 من الريع Zنتàايب ا�ي دام عقودا؛

وٕاكامل التصديق Pىل خمتلف العمل Pىل تعز�ز احلرçت النقابية  -
 االتفاقIات اQولية ذات العالقة؛

ال�رسيع P�ٕداد إالطار القانوين والتنظميي kلمتويالت البديU واليت من  -
شwٔهنا ٔ�ن ÁسBتجيب النتظارات العديد من املس�مثر�ن �QاWل واخلارج 
وتعطي دينامIة Tديدة الق²صادÊ الوطين، وÁسBتوعب ٔ�و متتص العديد من 

 ب الشغل؛ م�اص

إالصالح الرضييب الشامل، وWاصة الرضيبة Pىل اWQل اليت هتم  -
 أ"جراء؛

ٕاصالح م�ظومة أ"جور، واليت توTد مضن Tدول ٔ�عامل احلوار  -
 ZجYعي لهذه السBنة؛

 .وW�ٔريا، ٕاصالح م�ظومة الرتقIة والتنقIط -
  السBيد الرئ4س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
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  ٔ�خيت املس�شارة، 
  ٕاخواين املس�شارون،

ٕان أ"¶داث وZح²±اTات اليت عرفهتا بعض املدن وما شاهبا من 
احنرافات واعتداءات بني الطرفني، تتطلب من امجليع الوعي جبسامة 
اkلحظة التارخيية اليت يع4شها املغرب ا�ي اخ²ار لها مجيعا شعار إالصالح 

P ق²صارZ دمP تقرار، وهو ما يتطلب معهBسZ ىل معاجلة هذه يف ظل
الت±اوزات Pىل املقاربة أ"م�ية، بل البد من مقاربة مشولية تعمتد احلوار 

  . اجلاد وٕابداء احللول ZجYعية الرضورية
وهبذه املناسBبة، ٕاذا اكن لقوات أ"من والقوات املساPدة اQور الكÅري 
يف احلرص Pىل أ"من واسBت�Åابه، فٕانه وجب ٕاPادة النظر يف ظروف 

هلم Pرب توفري ZعYدات الاكفIة والكفUI لتحسني ظروف معلهم يف اشBتغا
  . مجيع أ"بعاد واملتطلبات املل¡ة

  السBيد الرئ4س احملرتم، 
ال تفوتنا املناسBبة يك نؤكد ٔ�يضا Pىل ٔ�مهية تعز�ز دور املركزçت النقابية 

  . ومwٔسسة احلوار ZجYعي وجعG حوارا م�ت±ا
  السBيد الرئ4س احملرتم، 

  . قفزت Pىل مجموPة من النقط ٔ"ن الوقت يدامهين.. لقد تقدم�ا
  السBيد الرئ4س احملرتم، 

لقد تقدم�ا �قرتاح تعديالت جوهرية ؤ�ساسBية، لكها ذات طابع 
اجYعي، اكخلصم عن أ"عباء العائلية kلمتابعني دراسBهتم دون سن حمددة ٔ�و 

، ورمغ 25بدل  26ح ٕاضافة سBنة وا¶دة لتصب -كام وPدمتوP -  Êىل أ"قل 
ٔ�ن البعض من هذه التعديالت مل éكن Qيه ٔ�ي انعاكسات مالية، اكلتعديل 
املرتبط بطلب إالعفاء من الرضائب والرسوم عن املمتلاكت املنقوµ، كام 

، ؤ�كدمت Pىل ٔ�حقIة أ"حزاب واسBت��يمت النقا�ت T247اءت به املادة 
  . تنا الق�اPات اجلازمةحتت مسو¿ات مل تق�عنا ومل جتد ملسامع مجموع 

ورمغ ذ¨، فٕاننا سBنواصل معمك البناء يف ٕاطار Áشاريك، �راعي 
مصل¡ة الوطن ٔ�وال ومصل¡ة الوطن W�ٔريا، و�رحج احلوار وال�شاور Kخيار 
اسرتاتيجي، اعمتدÊه مع احلكومات السابقة، وسºسBمتر فIه مع احلكومة 

  . ¡ة الوطناحلالية، داPني لها �لتوفIق والن±اح ملا فIه مصل
  السBيد الرئ4س احملرتم، 

ويف أ"Wري، ٕان ٔ�ي ٕاصالح اق²صادي ٔ�و اجYعي ٔ�و سBيايس ¿ري ممكن 
ما مل �كن م�درTا مضن مرشوع جممتعي حمدد املعامل، وهو املرشوع اFمتعي 

  . ا�ي éرى يف أ"مة نفسها وÁسعى من Wال~ ٕاىل بلورة ¶لمها

القمي اليت يت�øاها جممتع �عتبارها هذا املرشوع اFمتعي يÅºغي ٔ�ن جيسد 
املعايري اليت يق4س من Wاللها جممتع معني حركته التارخيية وٕاجنازاته يف 
الزمان واملاكن، وميارس من Wاللها اسBت±ا�ته ZجYعية املشرتكة وحيقق 

  .Pربها خشصيته امجلاعية املYسكة
سة وWار+ا وهذا ما نطمح ٕاليه من Wالل ٕاسهاماتنا داWل هذه املؤس 

  . مع لك الفاPلني اجلاد�ن والغيور�ن Pىل وطهنم
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت "

  . صدق هللا العظمي "وإليه أنيب
  .والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::السBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسةالسBيد رئ4س اجللسة
  . طلبت نقطة نظام السBيد الرئ4س؟ تفضل. شكرا

 Bاملس�شار الس Bاملس�شار الس Bاملس�شار الس Bيد محمد أ"نصارييد محمد أ"نصارييد محمد أ"نصارييد محمد أ"نصارياملس�شار الس::::        
  . حىت ال ٔ�طيل Pليك، السBيد الرئ4س، وPىل السادة الوزراء وإالخوان

Ê�ٔ بغيت، هللا خيليك، �ش ٔ�ؤكد ٔ�مام اFلس املوقر ٔ�نه يف أ"مس اكن 
لنا ندوة رؤساء �رئاسة السBيد رئ4س اFلس من T�ٔل م�اقشة الرتتÅ4ات 

اµ و+ت من طرف لهذه اجللسة، وذ¨ بناء Pىل طلب تقدم به ٔ�و رس
  . الفريق ZسBتقاليل kلسBيد رئ4س اFلس

وهناك ٕاخوان من رؤساء الفرق ا��ن اكنوا ¶ارض�ن يف ندوة الرؤساء، 
واقرتحوا، ل4س رئ4س الفريق ZسBتقاليل هو ا�ي اقرتح، ٔ�ن هناك مجموPة 
نقابية قد و+ت طلبا ٕاىل السBيد الرئ4س من T�ٔل متكIهنا من فس¡ة زم�ية 

، ووافق امجليع وجسل ذ¨ يف احملرض، وبطبيعة احلال اFموPة kلتدWل
و�لتايل، . املعنية يه اكنت دçل Zحتاد العام kلشغالني، سBبعة ٕاخوان

نلمتس م�مك، تطبيقا ملا توافق Pليه امجليع ا��ن اكنوا ¶ارض�ن، ٔ�ن تعطى 

  .اللكمة لهذه اFموPة
  .وشكرا لمك السBيد الرئ4س

        ::::ةةةةالسBيد رئ4س اجللسالسBيد رئ4س اجللسالسBيد رئ4س اجللسالسBيد رئ4س اجللس
  .شكرا السBيد الرئ4س

ٕامنا Ê�ٔ عندي ورقة هنا، بwٔن Tات مراسk Uلرئاسة فوق، ومت رفض 
.. قول ندوة الرؤساء ما اعطاÁشايتوهاذ اليش اkيل ت . هذا التدWل هذا

  .ٕايوا اجÅد احملرض.. الندوة ما قررÁش، حىت Ê�ٔ راه ¶ارض
 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


