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  . وا?قEقة السابعة عرشة صباKا
املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية رمق الرشوع يف  ::::Xدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعامل
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        ::::يد هللا، رئAس اBلسيد هللا، رئAس اBلسيد هللا، رئAس اBلسيد هللا، رئAس اBلساملس�شار ا?كتور محمد الش=يخ ب املس�شار ا?كتور محمد الش=يخ ب املس�شار ا?كتور محمد الش=يخ ب املس�شار ا?كتور محمد الش=يخ ب 
  .cسم هللا الرمحن الرحمي

  الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس=يدتني املس�شارتني احملرتمgني،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
تطبيقا \oس=تور والقانون التنظميي \لاملية والنظام ا?اjيل Bلس 

\لفرق املس�شار�ن، خيصص جملس=نا اليوم هذه اجللسة \لتدjالت العامة 
\لس=نة املالية  115.12واBموMات الربملانية ملناقشة مرشوع قانون املالية رمق 

  .، مث رد الس=يد الوز�ر Mىل هذه التدjالت2013
وت�ٔسAسا Mىل قرار املكgب ا~ي Mدلته مث اعمتدته الفرق، فٕان احلصة 
إالجاملية للك فريق، واليت س=تظهر يف العداد، س=تعد تنازليا Wٔهنا �شمل 

اخلاصة  ملساKةتني، احلصة إالجاملية ا�صصة \لمناقشة العامة واحص 
مبناقشة املزيانيات الفرعية، و�لتايل فالعداد هو ا~ي سgAحمك يف املساKة 

  .إالجاملية ا�صصة للك فريق Mىل Kدة
�ريد ٔ�ن ٔ�قول كذ� ٔ�ن هذه اجللسة س�س=متر ٕاىل Kدود الساMة ٔ

  .الساMة الرابعة بعد الزوال الواKدة، وس�س=ت�ٔنف ٕان شاء هللا Mىل
اللكمة \لس=يد املس�شار احملرتم اWٔس=تاذ حكمي ب�شامش، رئAس فريق 

  .اWٔصا� واملعارصة
يف الواقع التقر�ر هو هذا، ولكن .. ٕاىل ميكن مقرر ا\لجنة العامة يعطينا

  .شكرا.. ٔ�راد الس=يد املقرر العام ٔ�ن ٕاذا
  .اWٔس=تاذ ب�شامش، تفضلوا

        ::::د احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عباملس�شار الس=يد عب
  .شكرا الس=يد الرئAس

  .cسم هللا الرمحن الرحمي
  الس=يد الرئAس احملرتم،

  الس=يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

�خوايت، ٕاخواين السادة املس�شارون احملرتمون،ٔ  
)رشفين ٔ�ن ٔ�قدم �مس فريق اWٔصا� واملعارصة مسامهتنا املتواضعة يف 

  . 2013مس س=نة قراءة وم¨اقشة مرشوع القانون املايل �ر
وحنن نعتقد ٔ�ن م¨اقشة مرشوع القانون املايل �شلك حلظة دس=تورية 
وس=ياس=ية س=نوية ملساء� وتقEمي مدى فعالية الس=ياسات العمومEة ومدى 
جناMة ¯خgيارات اليت �س�¨د ٕا®هيا، ويه �لت�ٔ»يد م¨اس=بة مثينة كذ� 

Eلها ومصاريفها، \لوقوف لAس فقط Mىل اجلوانب املرتبطة �ملزيانية، مبداخ 
 ٔ�ساسا \لوقوف Mىل القضا¶ وإالشاكليات الكربى اليت هتم +ولكن ٔ�يضا و

  . البM oىل اكفة املس=تو¶ت
ق¨اعتنا الراخسة، ٔ�هيا السادة، ٔ�ن ¯س�¹ر العقالين ملثل هذه املناس=بة 
ا®مثينة، تتطلب م¨ا مجيعا ¯خنراط امجلاعي يف اBهود الوطين �روح وثقافة 

ولAس الهدم، تتطلب ¯بتعاد عن م¨طق املزايدات الس=ياس=ية وعن  البناء
�Åره ٕاال مبقدار ما تدوم  -يقEنا–م¨طق إالحراج الس=يايس ا~ي لن يدوم ٔ

  .Xلس�¨ا هذه
ومن هذا املنطلق، فٕاننا نعتقد، والشك ٔ�ن احلكومة يف خشص 
الس=يد�ن الوز�ر�ن يتقاسامن معنا هذا ¯عتقاد، ٔ�ننا مدعوون مجيعا، 

�Èلبية ومعارضة، بعيدا عن حسا�ت املواقع واخgالف حٔ ،Éكومة و�رملا
التقد�رات الطبيعية Mىل لك Kال، مدعوون ٕاىل ٔ�ن نقوم بوقفة الت�ٔمل 
الرضورية و�لتقEمي الالزم ا~ي ي�jٔذ يف احلس=بان مسؤولي�¨ا امجلاعية، لك 

ضافة من موقعه، يف حتقEق إالضافة النوعية املمك¨ة موضوعيا، ٔ�قول االٕ 
النوعية املمك¨ة واقعيا وموضوعيا، من ٔ�Xل اس=تكامل Kلقات بناء مرشوعنا 
الوطين، القامئ Mىل ٕاحراز املزيد من اخلطوات Mىل طريق التمنية، القامئ Mىل 

  .ٕاحراز املزيد من اخلطوات Mىل طريق ا?ميقراطية واحلداثة
س=نة  ومبا ٔ�ن م¨اس=بة م¨اقشة مرشوع القانون املايل تزتامن مع مرور

ونصف Mىل ٕاقرار واعÐد ا?س=تور اجلديد، وتزتامن ٔ�يضا مع مرور حوايل 
س=نة من معر احلكومة، فٕان الواجب والرصاKة ٔ�يضا تدعوÉ ٕاىل التعبري عام 
خياجلنا، ×حزب وكفريق، من خماوف وقلق ٕازاء ما �ٓل ٕاليه Kال الوطن 

ة اWٔمم حصيح ٔ�ن س=نة ٔ�و ما �زيد لAس شØAا يذ»ر يف حEا. واملواطنني
والشعوب، ولكن الس=نة املوشكة Mىل ¯نقضاء يه �لت�ٔ»يد س=نة ذات 
دالالت رمزية قوية، ٕاهنا الس=نة اWٔوىل يف العهد ا?س=توري اجلديد، ويه 
�ول س=نة جنرب فهيا حكومة م¨بثقة من صناديق ¯قرتاع، حكومة مكهنا ٔ

  .ا?س=تور اجلديد من ٕاماكÉت وصالحEات Èري مس=بوقة
نونرب اليت  25ليوم Mىل بعد س=نة اكمÞ تفصلنا عن انتÝا�ت نعم، حنن ا

وقد جسلنا يف حEنه . اكنت ٔ�ول امßgان ؤ�ول مثار اعÐد ا?س=تور اجلديد
�ن املنطق ا~ي حمك وضع ا?س=تور اجلديد اكن هو ٔ ،ÉريÈ لام جسلáم
نفسه املنطق ا~ي حمك ¯نتÝا�ت، مáلام اكن هو نفسه املنطق ا~ي حمك 

التارخي املمتد لäٔمة املغربية، وهو م¨طق التغيري دون قطائع، م¨طق  مجمل
  .التغيري دون انقالب الصورة من النقEض ٕاىل النقEض
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واكنت مثرة هذا التغيري ا~ي اخنرطت وطالبت به جامهري واسعة من 
الشعب املغريب، وجتاوبت معه إالرادة امللكEة حبس èرخيي واس�çايق 

به ا?اjل واخلارج Mىل السواء، اكنت مثرة هذا  مس=نود ببعد نظر، ٔ�قر
التغيري هو احgالل قوة س=ياس=ية معارضة صدارة النتاجئ ¯نتÝابية، ٔ�هلها 
ل�شكEل ٔ�ول حكومة تنáíق من صناديق ¯قرتاع، يف وقت احgفظت به 
�حزاب س=ياس=ية وازنة مبواقعها، بصورة مك¨ت املشهد الس=يايس واحلزيب ٔ

وة ٕاضافEة Mىل طريق حتصني ومتنيع طابع التعدد الوطين من ٔ�ن خيطو خط
  .والتنوع و¯خgالف مكßدد جوهري لهوية اBمتع املغريب

وٕاذا اكنت بالدÉ، وñ امحلد، قد متك¨ت بفضل Xدلية التقاء ٕاراديت 
املò والشعب الصلبتني من ٕاجناز نقÞ نوعية، فٕاننا بعد انقضاء س=نة من 

 ٔ�ت ت�رسب ٕالينا خماوف وبدٔ� )ساورÉ القلق حتمل احلكومة ملسؤوليهتا، بد
Mىل قدرة البo، بقEادة احلكومة احلالية، Mىل ¯س=مترار بنفس اجلذوة من 
اWٔمل ومن امحلاس املتقد يف مسار تثEíت روح التغيري يف ظل احلفاظ Mىل 

  .التعدد والتنوع و¯خgالف
، ولس=نا هنا ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�نبه ب�ٔننا لس=نا هنا يف ٕاطار املزايدات الس=ياس=ية

بصدد ûروجي خطاب �شاؤيم، بل ٕاننا بصدد التعبري عام يبدو لنا، يف 
احلزب والفريق، حقEقة تفق�ٔ العني، حقEقة جناهر هبا دون ûزويق ٔ�و ûمنيق 
ودون نفاق ٔ�و جمامKWٔ Þد، احلقEقة، ٔ�هيا السادة، ٔ�ن واقع البo، بعد س=نة 

لAس مرحيا وال مíرشا وال  من حتمل احلكومة ملسؤولية تدبري الش�ٔن العام،
  . مطمئنا

�هيا السادة، ٔ  
ٕان ا�اوف اليت حنن بصدد التعبري عهنا، ûرتبط مبسار وم�ٓل إالصالح 

فقد عش=نا قçل وٕا�ن ٕاقرار ا?س=تور . والتغيري ا~ي سارت فEه البالد
اجلديد، وقçل وٕا�ن ¯نتÝا�ت السابقة Wٔواهنا، عش=نا تعبريا واحضا وقو¶ 

جامعية ûاكد ûكون اكحسة من القمة ٕاىل القاMدة، ٕارادة السري يف عن ٕارادة 
اجتاه التغيري، وKني ٔ�فضت هذه إالرادة، كام Mربت عن نفسها يف صناديق 
¯قرتاع ٕاىل احلزب الس=يادي ا~ي ٔ�س=ندت ٕاليه مبقgىض ٕارادة الناخçني 

ظر ومبقgىض الوثيقة ا?س=تورية �مة �شكEل وقEادة احلكومة، انتظرÉ وانت
الشعب املغريب ٔ�ن مييض قطار التغيري بنفس الثبات وبنفس إاليقاع، ورمبا 

  .مبا يفوقهام
ومضت اWٔ¶م واWٔسابيع، وبدٔ�É نالحظ ويالحظ ÈريÉ الفجوة وقد 
�jذت ت�سع ما بني خطاب ما قçل ¯نتÝا�ت وخطاب ما بعد ٔ

ر�ن Mىل ¯نتÝا�ت، وقلنا وقهتا ٔ�ن املس�ٔ� ال شك ؤ�ن لها Mالقة �®مت
العمل الس=يايس وMىل حتمل املسؤولية احلكومEة بقواMدها اليت ال ينفع معها 

  . املنطق الشعارايت والشعبوي
مث بدٔ�ت اWٔسابيع فالشهور ودjل البo �رمgه يف ما )ش=به قاMة انتظار 
كربى، ؤ�صبحنا نعا�ن، لAس فقط تفامق الفجوة اليت حتدثنا عهنا قçل قليل، 

Þن جع�قد  2011 التغيري اليت اكنت �سري cرسMة قصوى س=نة ولكن بدا ٔ

تعرثت لكيا، ٕان مل نقل قد توقفت لكيا يف بعض مفاصل الش�ٔن العام، ومرة 
�خرى قلنا ٔ�ن السقف العايل النتظارات املواطنني، املرشوMة Mىل ٔ�ية ٔ
�عقد ؤ�عوص مما اس=تصغره الربÉمج ٔ ،oال، وحمدودية ٕاماكنيات البK

M?ايب واÝوصلت احلزب املعارض ٕاىل سدة احلمك، ¯نت�اية ¯نتÝابية اليت ٔ
وقلنا ٔ�يضا ال ب�ٔس، طاملا ٔ�ن س=ياسة الواقع وتدبري صعو�ته وتعقEداته لها 

  . قواMدها اليت حتتاج ٕاىل الوقت وحتتاج ٕاىل التعمل وحتتاج ٕاىل املراس
اWٓن وبعد ميض س=نة �لكامل والÐم، مل يعد من املمكن ربط تعرث ٔ�و 
توقف جعÞ التغيري بصعو�ت الت�ٔقمل مع موقع تدبري الش�ٔن العام، واملصيبة 
لك املصيبة ٔ�نه Kني �رفع الواKد م¨ا صوته �لتنEíه ٔ�و �لتßذ�ر ٔ�و �لنقد من 
خطورة ما قد يرتتب عن توقف مسار التغيري من تداعيات، jاصة جلهة 

يت تلت خفوت Xذوة اWٔمل اليت عش=ناها عش=ية وبعد ¯نتÝا�ت ال
¯س=تفgاء Mىل ا?س=تور وجلهة ش=يوع بوادر إالحçاط يف صفوف قطاMات 
وفØات واسعة، قلت Kني �رفع الواKد من صوته �لتنEíه ٔ�و النقد ٔ�و 
التßذ�ر، �سارع احلكومة ورئAسها Mىل وXه اخلصوص ٕاىل نعته èرة 
�لÐس=يح والعفاريت وÈري ذ� من مفردات قاموس غريب ودخEل، وèرة 

ل�شو)ش ٔ�و jدمة ٔ�ج¨دة معينة، دون إالفصاح طبعا ال عن هوية هذه �
الÐس=يح والعفاريت وال عن طبيعة هذه اWٔج¨دة ومن وراءها، Mدا طبعا 
اس=تعامل لكامت ٔ�قل ما يقال عهنا ٔ�هنا لكامت م¨حطة ٔ�jالقEا وس=ياس=يا من 

  .رشف هللا قدرمك" الفز والقفز"قçيل 
عض فريقه احلكويم، يرص وميعن يف ٕان الس=يد رئAس احلكومة، ومعه ب

توجEه وûكرار هذه االهتامات حىت ٔ�هنا وصلت Kدا ال يطاق، مáلام Mاينا 
ذ� يف �ٓخر Xلسة من Xلسات املساء� الشهرية، Kني اهتمنا �هتم Èليظة، 
ال جيوز ٔ�ن تصدر عن رXل ا?و� من قçيل ٔ�ننا فاسد�ن ورMاة فساد، ؤ�ننا 

 ٔ�ننا �زج ��Wٔر¶ء يف غياهب السجون، ؤ�ننا نؤÅر نتحمك يف دواليب ا?و� و
مع -يف اس=تقاللية القضاء، وÈري ذ� من االهتامات اليت حترص احلكومة 

Mىل ٕاس=نادها وتغذ�هتا خبطاب تضلييل خطري، �كشف ٔ�حEاÉ عن  -اWٔسف
�زوع اس�çدادي وٕاقصايئ ال يقل خطورة، خطاب حياول عبثا، طبعا، 

عارضة، خطاب يظهر املعارضة يف صورة ٕاسقاط ٔ�ية مصداقEة عن امل
ش=يطان، ال مه � سوى ٕاحراج احلكومة وٕاظهار فشلها، خطاب يومه ٔ�ن 
املعارضة ûزايد وتطالب حبل لك ٕاشاكالت البo دفعة واKدة، خطاب 
يلعب هبدف �شويه املعارضة و�سفهيها، لعبة مكشوفة مل تعد تنطيل Mىل 

ية عن غياب ¯�س�ام ٔ�Kد، ٔ�ال ويه لعبة البحث عن مشجب \لتغط 
  .داjل الفريق احلكويم ولترب�ر هزا� نتاجئ مع�

ٕاننا لس=نا هنا يف معرض جماد� احلكومة ورئAس احلكومة يف حقEقة 
هذه االهتامات، فللقضاء ا~ي الت��Éٔ ٕاليه واسع النظر يف لك ذ�، ولك¨نا 

�بدا Mىل  نؤكد هنا ويف املقام اWٔول ٔ�ن احلزب وفريقه الربملاين لن �زايدٔ
احلكومة، ٕان مهنجنا ومقارب�¨ا كام ميليه Mلينا واجçنا ا?س=توري ×حزب 
معارض هو مراقçة احلكومة ومساء� احلكومة بناء Mىل الوعود و¯لزتامات 
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اليت قطعهتا Mىل نفسها قçل وٕا�ن ¯نتÝا�ت ال�رشيعية، هو مراقçة 
ملعرب عهنا يف �رÉجمها احلكومة ومساء®هتا ٔ�ساسا، انطالقا من ¯لزتامات ا

  .احلكويم
ومبا ٔ�ن املناس=بة يه م¨اقشة مرشوع القانون املايل، فٕان إالشاكل ٔ�و 

  :املوضوع �ل�س=بة لنا يتßدد كام ييل
ٕاننا �سائل احلكومة عن إالجنازات املمك¨ة موضوعيا يف ظل س=نة 
واKدة، والسؤال اجلوهري �ل�س=بة لنا يتßدد ف  ٕاذا اكنت احلكومة قد 

حت يف اس�¹ر هذه املدة املنقضية وقد اس�مثرت ٔ�يضا إالماكنيات املتاKة جن
  لها �لشلك اWٔمáل؟ 

هل �س=تطيع احلكومة ٔ�ن تقدم سçíا وجهيا يق¨عنا بتضييع س=نة اكمÞ يف 
  ورش تفعيل وٕاعامل ا?س=تور؟

ملاذا اكتفت احلكومة يف حبر س=نة اكمÞ ٕ�خراج قانون تنظميي واKد 
  يف املناصب السامEة؟ يتعلق �لتعيني

وملاذا اخgارت احلكومة هذا القانون التنظميي �~ات دون مáال ٕاصدار 
  القانون املنظم لصالحEاهتا؟

وٕاذا اكن ا?س=تور )شري ٕاىل رضورة ٕاعامل املقاربة ال�شار»ية يف اجلوانب 
املفصلية املرتبطة �لس=ياسات العمومEة، ٔ�فال يعترب جمرد عقد اجÐع تقEميي 

�را ¯قgصاد واملالية Mىل مس=توى جلنة املالية مب�لس النواب، ذرا \لرماد لوز
  يف العيون؟

��ن مرشوع القانون املايل، وهو ٔ�Kد ٔ�مه قوانني البo، من املقاربة ٔ
  ال�شار»ية املنصوص Mلهيا يف ا?س=تور؟

وهل ûريد احلكومة ٔ�ن تومهنا ب�ٔن النقا�ت واWٔحزاب وXل الفرق 
نفدرالية العامة ملقاوالت املغرب Kني اش=تكوا مجيعهم من Mدم الربملانية والكو 

ٕارشا×هم يف ٕاMداد مرشوع القانون املايل، تطبيقا \oس=تور، هل ûريد 
  احلكومة ٔ�ن تومهنا ب�ٔن مجيع هذه اWٔطراف اتفقت Mىل ضالل؟

وٕاذا اكن ا?س=تور ينص رصاKة Mىل ٔ�ن مسؤولية ضامن توازن مالية 
كة بني احلكومة والربملان، مفن اتفق مع احلكومة ا?و� يه مسؤولية مشرت 

Mىل حتديد �س=بة العجز؟ ٔ�ال �س�شري احلكومات اليت حترتم نفسها يف 
خمتلف ا?ول الفاMلني الس=ياس=يني و¯قgصاديني والربملان يف حتديد �س=بة 

  معينة من العجز الهيلكي املسموح به يف الظرفEات العادية؟
Þس=ئWٔال تعترب مجيع هذه ا� وÈريها دليال Mىل عنوان صادم امسه ٔ

تعطيل احلكومة \oس=تور؟ تعطيل فوت Mىل اBمتع ¯نطالق يف حEاة 
دس=تورية ومؤسساتية Xديدة، يفرتض ٔ�ن تفgح ٔ�بوا� Xديدة \لتطور، بل 
وتعطيل فوت Mىل احلكومة نفسها ûرمجة لك اWٓراء واWٔصوات يف الوثيقة 

ها �س=متر �لك مواصفات عهد ما قçل دس=تور املالية اليت بني ٔ�يدينا مبا جعل 
2011.  

وٕاذا جتاوزÉ هذا املس=توى ؤ�jذM Éىل سEíل املثال مس�ٔ� ال�شغيل، 
هل يعقل ٔ�ن �ٓالف م¨اصب الشغل يف الوظيفة العمومEة اليت ٔ�قرها قانون 

الزالت مل �س=تعمل حلد اWٓن، واحلال ٔ�ن احلكومة  2012املالية لس=نة 
يل املبارش لفØة من املعطلني؟ هل حتتاج هذه تنصلت من الزتام ال�شغ 

  املس�ٔ� يه اWٔخرى لس=نوات؟ 
  هل هذه ¯نتقادات اليت نو%ها \لحكومة يه انتقادات مçكرة؟ 

ومىت س=يßني يف نظر احلكومة الوقت لتقوم املعارضة بدورها 
س=نوات؟ مك Mدد  5س=نوات؟ بعد  3ا?س=توري؟ هل بعد س=ن�ني؟ بعد 

 ٔ�ن �ُمكم فهيا ٔ�فواهنا حىت �سقط عنا احلكومة احملرتمة الس=نوات اليت جيب 
  هتمة ال�شو)ش وjدمة اWٔج¨دات؟ 

�هيا السادة، ٔ  
ٕان لك هذه اWٔمور تؤرش Mىل jلل خطري ?ى احلكومة، جتليات هذا 

  . اخللل Mديدة، ال ي�سع اBال جلردها جممتعة
ٕاننا لن نتßدث �لتفصيل اململ عام عش=ناه وMايناه jالل الس=نة 
املوشكة Mىل ¯نقضاء من ممارسات وسلو»يات تضع Mىل حمك النقد 
وال�ساؤل Xانبا صادما ويف م¨هت*ى اخلطورة، ٔ�ال وهو اجلانب املرتبط مبدى 
�ش=بع احلكومة ٔ�و �ش=بع ٔ�Kد ٔ�طرافها �لتßديد �لقمي ا?ميقراطية، وٕاال 
 فكEف نفرس هذه القساوة وهذا العنف ا~ي تواXه به احلكومة احلراكت

�اجEة \لمعطلني وÈريمه؟ واهتا�م ٔ�حEاÉ �ملشوشني واملدفوMني gح¯
وjدام ٔ�ج¨دات، يف وقت اعتاد املغرب لقرابة عرش�ن س=نة Mىل التعامل 
�اجEة ×ظاهرة طبيعية، قلام شهدÉ حكومة من gمع احلراكت ¯ح

  . احلكومات السابقة تتعامل معها هبذه القسوة املفرطة
ة عودة الكáري من املامرسات املشA¨ة من »يف نفرس ا�ساع دا+ر 

اعتقاالت وٕاهاÉت وتعذيب وعنف ومن اهتامات جلزء من اجلسم الصحفي 
مبعاداة احلكومة وÈري ذ�، مما خيدش صورة املغرب احلقوقEة اليت ٔ�مضت 

  بالدÉ س=نوات طويÞ ويه حتاول معاجلهتا وûرمميها وحمو �ٓ,رها؟
وطين والس=ياق اجلديد ا~ي Mرب هل ي�سق ذ� حقEقة مع الس=ياق ال

  عنه الربيع ا?ميقراطي و»رسه ا?س=تور اجلديد؟
�هيا السادة، ٔ  

Kني نضيف ٕاىل لك هذا جوانب ٔ�خرى مرتبطة مبا ميكن ٔ�ن �سميه 
هبذه ا\لحظة العجيبة وهبذه التناقضات الصارjة املرتبطة cشعار حماربة 

يعمل امجليع، فلقد اختذت الفساد والريع، نصاب حقEقة �?وار والتيه، فكام 
احلكومة من حماربة الفساد وٕاسقاط ¯س�çداد شعارا مركز¶ محللهتا 

  . ¯نتÝابية، بل وجعلت م¨ه حصان طروادة
ويتذ»ر امجليع ٔ�ن احلكومة، واحلزب ا~ي يقودها حتديدا، مäٔت ا?نيا 
جضي�ا ؤ�قامت ا?نيا ومل تقعدها واس=هتلكت لك ف¨ون اخلطابة الواMدة 

املتوMدة �لويل والثبور \لفاسد�ن واملفسد�ن، لت�هت*ي ٕاىل �رش بضع لواحئ و 
بعد ٔ�ن تفصح عن مقة التناقض بـ -ينقصها الكáري من املعىن، مث �سارع 

ٕاىل حتميل مسؤولية الفشل يف حماربة الفساد ٕاىل  - "عفا هللا عام سلف"
�ا%ا Mىل ا\لواحئ ٔ�ي دفاعها عن الفساد gوالريعاملعارضة، بدعوى اح.  
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واحلال ٔ�ن املعارضة، كام �شهدون ٔ�نمت، ٔ�هيا املس�شارون، وكام تثíت 
الو,ئق املكgوبة واملسموMة واملرئية، جشعت �لك مكوÉهتا واخنرطت يف 
اBهود الوطين حملاربة الفساد، وKني انتقدت املعارضة ٔ�و بعض مكوÉهتا، 

نودة ٕ�سرتاتيجية وحنن مهنا، �رش تò ا\لواحئ دون ٔ�ن ûكون مرفوقة ومس= 
واحضة وٕ�جراءات مصاحçة حملاربة الفساد والريع، وانتقدت ال�شهري 
مبواطنني cسطاء ف  متت حامية ٔ�سامء »بار املفسد�ن من الريع وتعويضها 

  . �رموز الرشاكت اليت ال يفك طالمسها ٕاال ٔ�حصاهبا
وKني جتادل املعارضة يف س=ياسة احلكومة املرتبكة يف التعاطي مع 

شاكالت الفساد والريع، وKني ت�çه املعارضة ٕاىل امللفات والقضا¶ احلقEقEة إ 
اليت �سكهنا العفاريت والÐس=يح، من قçيل مáال امللفات اليت ٔ�ÅرÉها يف 
 oصاد البgد اقçة �~ات واملرتبطة مبلف ا®هترب الرضييب ا~ي �كMهذه القا

ريب ٔ�موال البo بطرق مليار درمه، ومن قçيل جرمية هت 42خسا+ر تقدر بـ 
Èري رشعية ٕاىل بنوك سو)رسا واجنلرتا وÈريها، واليت تقدرها املنظامت 

 12بــــ ) Global Financial Integrity(ا?ولية ومن بAهنا م¨ظمة 
Kني تثري املعارضة هذه املواضيع، ي�ٔتA¨ا جواب غرائيب . مليار درمه س=نو¶

  .من احلكومة
Bن هذا ا�لس �~ات Kني شلك جلنة تقيص احلقائق ولعلمك تتذ»رون ٔ

يف اجلرامئ و¯خgالالت اليت طالت مكgب ال�سويق والتصد�ر، وKني 
يقوم الس=يد رئAس جملس املس�شار�ن بواجçه تفعيال ملا ٔ�وصيمت به وتفعيال 
ملا ٔ�وصت به الغالبية الساحقة من الفرق الربملانية وحييل امللف �رمgه Mىل 

املسطرة القضائية يف حق من قد يثíت القضاء  رئاسة احلكومة لتحريك
تورطه يف جرامئ هنب املال العام، ي�ٔتA¨ا جواب صادم من احلكومة، 
الصمت املطبق واملطلق، وقد مرت Mىل موضوع مكgب ال�سويق 

  . والتصد�ر فرتة لAست �لAسرية
مل ٔ�ش�ٔ ٔ�ن ٔ�حتدث عن ٔ�مور ٔ�خرى �لغة اWٔمهية، مت هتمAشها وطمس 

رز فهيا، من قçيل وضعية املرٔ�ة، هذه اليت �شلك نصف سامئنا التقدم احمل
Mىل Kد تعبري الشاعر محمود درو)ش، واليت مل تف احلكومة بوMدها 
بتعويض ال�ساء من jالل م¨اصب Mليا، ومن قçيل اWٔمازيغية وقضا¶ 
 Þاحلكومة الهزي Þنا حصيEريها، مما تغذي فÈالش=باب واحلقوق واحلر¶ت و

عور �خلوف، نعم الشعور �خلوف، اخلوف Mىل املك�س=بات اليت cش�ٔهنا الش
حققها املغاربة بتضحياهتم جEال بعد جEل، اخلوف Mىل التجربة ا?ميقراطية 

Þçن ت�ٔيت به الس=نوات املق�  . واخلوف مما عىس ٔ
ٕاننا �متىن صادقني ٔ�ن �كون خمطئني يف لك ما قلناه، و�متىن ٔ�ن تتحمل 

ل ختوف¨ا وختوف قطاع رمبا اكن عريضا من ٔ�بناء احلكومة مسؤوليهتا لتحو 
الشعب املغريب ٕاىل اطمئنان، ولكن �Wٔفعال ولAس �Wٔقوال، �الجنازات 
Mىل اWٔرض ولAس ب�ٔسلوب ا®هتجم واهتام¨ا �ل�شو)ش وjدمة ٔ�ج¨دات ال 

  . توXد ٕاال يف عقول املهووسني بنظرية املؤامرة
�هيا السادة، ٔ  

اليت مل �س=تعرض ٕاال بعضها البارز، ٕان هذه ٕان هذه الهواجس واهلموم 
الهواجس اليت ûمتلك¨ا وحنن نت�ٔمل يف حصيÞ الس=نة املوشكة Mىل 
¯نقضاء، قصدÉ من اس=تعراضها Mليمك ٔ�ن ن�çه ٕاىل احلاXة امللßة واملاسة 
اليوم، اليوم قçل فوات اWٔوان، ٕاىل الرضورة القصوى واملس=تع�Þ ملراجعة 

ا، Wٔن س=ياق الس=ياسة العامة ?هيا )سري يف ¯جتاه احلكومة ملهنجية معله
املعا»س ملا توjاه املغاربة من شعارات التغيري، نعم ٕان مسار التغيري كام 

�راوح ماكنه، ٕان مل �كن يف ûراجع، وا?ليل  2011عش=ناه Mىل امgداد س=نة 
ا~ي ينضاف ملا اس=تعرضناه يتجسد يف هذا املرشوع ا~ي نناقشه اليوم، 

  . ا~ي بني ٔ�يدينا 2013قانون املالية لس=نة  مرشوع
هل حنن حباXة ٕاىل التذكري ب�ٔن املغاربة اكنوا ي�gظرون من احلكومة اليت 
�فرزهتا ر¶ح التغيري ٔ�ن حتقق ٔ�و Mىل اWٔقل ٔ�ن تقدم مؤرشات قوية Mىل ٔ

  حتقEق نقÞ نوعية يف منط تدبري الش�ٔن العام؟
القطيعة الرضورية يف  نقÞ نوعية تفيض ٕاىل ٕانضاج رشوط ٕاKداث

م¨طق الس=ياسة ¯قgصادية و¯جÐعية، من jالل منوذج ûمنوي مgناسب 
  . مع م¨طق التغيري ومع ما محلته الوعود ¯نتÝابية

هل يوXد يف مرشوع القانون املايل ما يؤرش Mىل امgالك احلكومة 
  ®منوذج ûمنوي يرتمج م¨طق التغيري ا~ي محلها ٕاىل مواقع القرار؟

يوXد يف مرشوع القانون املايل مرشوع ûمنوي مغا�ر ملا اكن Mليه  هل
  اWٔمر يف السابق؟ 

  . جوابنا هو ال
وبطبيعة احلال، فٕاننا لن نعيد يف هذه اجللسة ما قدم¨اه مكسامهة 
مgواضعة من فريق¨ا يف املناقشات اليت دارت Mىل مس=توى جلنة املالية، 

ن ؤ�طر الوزارة )شهدون ٔ�ننا ,�رÉ يف فالس=يدان الوز�ران والسادة الربملانيو
الريق مبس=توى النقاش والتفاMل بني احلكومة والربملان، و)شهدون ٔ�ننا قدم¨ا 
قراءة تتضمن عرشات من املالحظات ومن ¯قرتاKات ومن التعديالت، 
بقي معظمها دون جواب من طرف الس=يد الوز�ر ا~ي Éب عن اWٔس=تاذ 

  .Þ ومالحظات الربملانيني�زار �ركة يف التفاMل مع ٔ�س=ئ
لن ٔ�عيد Mليمك لك ما قلناه، ولكن امسحوا يل ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�توقف ٕاكضافة 
عند بعض ما نعتربه قضا¶ جوهرية يف مرشوع القانون املايل، يه قضا¶ 

يف واقع اWٔمر Mىل  –ٕاضافEة، ٔ�بدٔ�ها cسؤال طاملا طرح¨اه يف هذه القاMة 
�منوذج ا®منو ¯قgصادي املعمتد وهو السؤال املرتبط  -مدى ثالث س=نوات

  يف بالدÉ؟
لقد س=بق ٔ�ن �هبنا احلكومة السابقة و�هبنا احلكومة احلالية لس=ن�ني ٕاىل 
حمدودية منوذج ا®منو املعمتد، وا~ي ال تتعدى قابليته وفعاليته املدى القصري، 
و�هبنا ٕاىل ٔ�ن هاذ منوذج ا®منو س=يصل يف املدى املتوسط ٕاىل هنايته، وهذا 

  .يظهر Xليا يف الوقت الراهنما 
وقد س=بق لمك، الس=يد الوز�ر، اWٔس=تاذ �زار �ركة، ٔ�ن اMرتفمت هنا يف 
الربملان مبßدودية هذا ا®منوذج Kني قدممت إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها 
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يف  - وحنن �شكرمك Mىل ذ�–ملوا%ة اWٔزمة العاملية، كام ٔ��مك اMرتفمت 
مت هبا، سواء يف احلوار ا~ي ٔ�جر�متوه مع الترصحيات الصحفEة اليت ٔ�دلي

�و يف ا?ورة الثانية \لمنتدى  "ٔ�خçار اليوم"ٔ�و مع جريدة  "املساء"جريدة ٔ
، اMرتفمت مبßدودية منوذج ا®منو، واقgنعمت "وفا بنك"¯قgصادي BموMة 

بوجوب بل ودعومت العÐد منوذج منو بديل لتفادي تفامق �ٓ,ر اWٔزمة العاملية 
قgصاد الوطين وٕاMادة توجEه مرûكزاته ملسار مغا�ر ملا هو Mليه احلال Mىل ¯

  .يف الوقت الراهن
وحقEقة، Kني اس=متعنا ٕاىل جواب زمEلمك اWٔس=تاذ اWٔزيم وهو جييب 
عن ٔ�س=ئلتنا، متلكgنا ا?هشة Wٔنه، والو,ئق �شهد Mىل ذ�، )سري يف اجتاه 

ا يف الربملان ويف حواراûمك ي�¨اقض متاما مع ما س=بق لمك ٔ�ن Mربمت عنه هن
�شار ف  )ش=به التعبري عن ق¨اMة خشصية ٔ�كرث مهنا ق¨اMة ٔ MEة، حEافßالص
احلكومة عن صواب منوذج ا®منو املعمتد وعن فعاليته، ؤ�قر بعدم احلاXة ٕاىل 
مراجعته، ف¨حن �ريد ٔ�ن نفهم هل احلكومة �رٔ�سني خمتلفني وبق¨اMات خمتلفة 

  ؟تصل ٕاىل Kد التناقض
ولست هنا ٔ�زايد، ٔ�دعومك اWٔس=تاذ �زار �ركة ٔ�ن تقرؤوا اجلواب ا\يل 
قدمه الس=يد الوز�ر زمEلمك، ليك تقفوا حقEقة Mىل هذا التناقض، Wٔننا ما 

  . فهمنا والو بíساطة
ٕان منوذج ا®منو املرûكز، كام س=بق ٔ�ن بA¨ا ذ� يف م¨اس=بات كثرية، 

دم، وها هو يصطدم اليوم Mىل الطلب ا?اjيل، س=يصط منوذج ا®منو املرûكز
مبشالك تعيق متوي� وس=تحول دون اس=متراريته، وقد ٔ�صبح من ش=به املؤكد، 
وهذه حقائق Mلمية، ٔ�ن هذا ا®منوذج ا®منو يف Kا� Mدم مراجعة مفاص� 
ومرûكزاته ويف Kا� Mدم ٕاMادة النظر يف الكáري من جوانبه املفصلية، من 

ود، وقد قدم¨ا الكáري من املعطيات ف  املؤكد ٔ�نه س=يوصلنا ٕاىل الباب املسد
  .)ش=به ٔ�طروKة، دعوÉمك ٕاىل م¨اظرة cش�ٔهنا

وتت�ىل هذه املعيقات يف التدهور املس=متر ل�س=بة تغطية الواردات 
�لصادرات، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن منوذج ا®منو املعمتد مل )س=تطع توفري مداخEل 

رس جلوءمك ٕاىل اكفEة من العمÞ الصعبة ®متويل احgياXاته، وهو ما يف 
¯حgياطي من العمÞ الصعبة لسد العجز احلاصل �حلساب اجلاري ملزيان 
اWٔداءات، مما سíب ٔ�يضا يف ت�ٓلك ¯حgياطي من العمÞ الصعبة، حEث ٔ�ن 

�شهر وبضعة ٔ�¶م 3¯حgياطي من العمÞ الصعبة �لاكد �كفي لثالثة ٔ.  
 الب�Eة منوذج ا®منو املعمتد مسؤول ٔ�يضا عن ٕاKداث jلل يف

¯قgصادية، حEث ٔ�نه يتوXه �Wٔساس ٕاىل ٕانتاج املواد Èري القابÞ \لتبادل 
من قçيل العقار والف¨ادق وقطاع البناء واWٔشغال العمومEة، Mىل حساب 
املواد القابÞ \لتبادل ٔ�ي املواد الصناعية، مما »رس و�كرس ûراجع الصادرات 

  .وتفامق العجز الت�اري
ا\يل كنتلكمو Mليه )شجع املنتوXات Èري القابÞ وWٔن منوذج ا®منو 

\لتبادل، فٕان هذا ا®منوذج فوت وعطل مرشوع تصنيع البالد، حEث ٔ�صبح 
الناجت ا?اjيل اخلام ي�شلك يف معظمه من القطاع الثالث ٔ�ي قطاع 

Mىل حساب قطاع الصناMات التحويلية واليت ال  %65اخلدمات ب�س=بة 
  .هذا الناجتمضن  %14تفوق مسامههتا �س=بة 

�يضا مرة ٔ�خرى اكنت هذه الق¨اMة واKدة من تò اليت ٔ�فصحمت عهنا، ٔ
�س=تاذ �زار �ركة، يف احلوارات اليت ٔ�رشمت ٕا®هيأ .  

اح¨ا  –�jٓذ يف التنايم ويف التفامق، بدليل  - مع اWٔسف–وهذا املنحى 
Éة من عندXاK ن نتاجئ البحث ا~ي قام به املرصد  -ما تنجيبوش يش�ٔ

من املس�مثر�ن يف  %63التابع لوزارة الصناMة والت�ارة ×شف ٔ�ن  املغريب
  .جمال الصناMة ال ينوون القEام ب�ٔي اس�¹ر يف هذا اBال

املندوبية السامEة \لتخطيط يه اWٔخرى ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن ¯س�¹ر يف 
القطاع الصناعي يف ûراجع مس=متر، ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن القروض البنكEة املو%ة 

لصناعي يه اWٔخرى يف ûراجع مس=متر، �كفي ٔ�ن نعطيمك واKد لالس�¹ر ا
اخنفضت هاذ القروض البنكEة املو%ة لالس�¹ر يف  2011س=نة : الرمق

  .حسب بنك املغرب - 5,3%الصناMة اخنفضت بـ 
ٕاضافة ٕاىل هذا اخللل الب�Eوي يف ¯قgصاد الوطين، نود التذكري مرة 

ة املالية jالل الس=نوات ٔ�خرى مبا ٔ�فضنا يف رشKه Mىل مس=توى جلن
الثالث املاضية، نود التذكري ببعض اWٔمور املرتبطة �لعالقة بني منوذج ا®منو 
املرûكز Mىل الطلب ا?اjيل وتفامق جعز املزيان الت�اري، ٔ�ي ٔ�ن دمع الطلب 
ا?اjيل بصنفEه ¯س�¹ر و¯س=هتالك ٔ�دى ويؤدي ال حما� ٕاىل تعميق 

 ٔW اري، ملاذا؟�ن رفع نفقات ¯س�¹ر يعين �لرضورة ارتفاع العجز الت
 ،èصاد الوطين بتاgجها ¯قgٓليات التجهزي اليت ال ي��الواردات من معدات و
معىن ذ� ٔ�ن اقgصادÉ الوطين ال نتحمك ٔ�و قليال ما نتحمك يف ٔ�سسه ويف 

ÉريÈ هE، بل يتحمك ف�مفاص .  
 oيف الب Éد¶لو، حنن �مثن ، لكن النتاجئ "خمطط ٕاقالع"حصيح عند

اBهود ا\يل تدار و�مثن جمهود الس=يد الوز�ر ا\يل اكن مçدع هاذ ا�طط 
Mىل " خمطط ٕاقالع"واحلكومة اليت ٔ�نتجت هذا ا�طط، لكن نتاجئ 

¯قgصاد الوطين مل نلمسها cشلك واحض ٔ�و مل نبلغ اWٔهداف اليت سطرÉها 
جراء تقEمي لهذا ا�طط حىت اWٓن، وقد كنا مملني من كرثة ما طالبنامك �ٕ 

ولغريها من ا�ططات، حىت نتوقف Mىل مدى فعالية وجناMة هذه 
  .ا�ططات، وحىت �س=تدرك ما جيب اس=تدراكه �ملراجعة ٔ�و M�ٕادة النظر

~�، مرة ٔ�خرى نطلب احلكومة بتقEمي هذا ا�طط لرصد ٔ�س=باب 
M� ،oرتافمك، Mدم فعاليته والعمل Mىل حتيA¨ه، Wٔنه املس=تقçل د¶ل الب

اWٔس=تاذ �زار �ركة، املس=تقçل د¶ل البo ٕاذا ابغينا حنلو إالشاكالت الب�Eوية 
د¶لو وجناوبو Mىل اWٔس=ئÞ املرتبطة �نتظارات املواطنني املغاربة يف ال�شغيل 
ويف تطو�ر الرثوة ويف بناء اقgصاد وطين م¨يع، املس=تقçل هو يف التوXه 

Xري التوÈ ددت الصناعي، وال يشءK ن حىت املعايري ا?وليةWٔ ،ه الصناعي
ال�شكÞE والب�Eة د¶ل ¯قgصاد الوطين، ا\يل مع اWٔسف ال تطابق مع ما 

Éشه يف بالدAنع   .  
ؤ�ضيف ٕاىل ذ� ٔ�نه اس�¨ادا ٕالحصائيات املندوبية السامEة \لتخطيط، 
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 Þة اليد العامE35من  -الحظوا هذه املفارقات–ت�شلك ب�% Þمن الشغي 
لها مس=توى تعلمي ابتدايئ و,نوي، بMA ال تت�اوز حصة  %48اWٔمEة، من 

، وهذا هو ما يفرس Mدم �شغيل %7,5املؤهالت اجلامعية �س=بة 
املقاوالت لäٔطر، وهذا ما يفرس ضعف إالنتاجEة اليت يه حسب 

  .املؤسسات ا?ولية نفسها م¨خفضة، ٕان مل ûكن سلبية
�هيا السادة،ٔ  

كثريا يف احلديث عن منوذج ا®منو، ٔ�ريد فقط ٔ�ن ٔ�نبه ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�طيل 
Wٔنه �ل�س=بة لنا هذا هو بAت القصيد، هذا هو السؤال اجلوهري، ٔ�ريد 
فقط ٔ�ن ٔ�نبه ٔ�ننا نعAش مرÞK انقلبت فهيا قواMد احلياة ¯قgصادية Mىل 
املس=توى العاملي، كام ٔ�ن الزلزال ا~ي ٔ�صاب رشاكءÉ املبارش�ن حيمت Mلينا 

�ن �كون لنا موقع حمرتم يف Mامل اليوم، تغيري  cشلكٔ Éرد�قرسي، ٕان ٔ
فا®منوذج ا~ي اكن قامئا وحقق املغرب من jال� تقدما ال ينكره ٕاال . و%تنا

اجلاKد والعديم، مل يعد اكفEا \لتفاMل مع التحوالت اجليو ٕاسرتاتيجية، ومل 
  .دث من حولنايعد اكفEا \لتفاMل مع املتغريات اجليو اقgصادية اليت حت

~�، البد قçل فوات اWٔوان من امgالك جشاMة ¯نتقال ٕاىل رؤية 
�ن نضمن لبÉo ماكÉ حمرتما، ٔ Éرد�Xديدة، وٕاىل منوذج Xديد \لتمنية ٕان ٔ
 �Eمرا سهال ولكن ال م¨اص م¨ه، وت�ٔج�حصيح ٔ�ننا نعرتف ٔ�ن ذ� لAس ٔ

oس=مترار س=يفامق وضع الب�.  
ßدودية اجلواب ا~ي تقدمه احلكومة يف ٔ�يضا البد من إالقرار مب

مرشوع القانون املايل ٕازاء تنايم إال»راهات والتßد¶ت و¯نتظارات 
  . ¯جÐعية واBالية

ٕان احلكومة تبدو من jالل املرشوع ا~ي بني ٔ�يدينا ٔ�هنا مل �س=توعب 
املعاد� جEدا، نعم مل �س=توعب املعاد� جEدا، ؤ�قولها مع اكمل اKرتامايت 
\لحكومة، ٕاذ لكام اكن اWٔمر مرتبطا هبذه املس=تو¶ت، ٔ�عين التßد¶ت 
الíرشية و¯جÐعية واBالية �كون جواب احلكومة هو التضامن، وشف¨ا 
احلكومة وMدد من املسؤولني، شف¨ا »يف ٔ�هنم نظروا \لخط الثالث ٔ�و ما 

  .  )سمى �جلواب ٔ�و �منوذج ا®منو التضامين
وس=يظل من قمينا احلضارية الراخسة، Èري ٔ�ن  حصيح، ٕان التضامن اكن

املفهوم ا~ي تقدمه احلكومة \لتضامن ال Mالقة � يف العمق مع التضامن، 
بل هو مرتبط ٔ�كرث مبا ميكن ٔ�ن �سميه بتقدمي املسك¨ات، من jالل تعبئة 

 Þىل املصادر السهM دÐي ترضيب العمل(بعض املوارد املالية �الع�ٔ (
خلدمات اجÐعية، هذه معلية ٔ�اكد ٔ�مسهيا، وMذرا Mىل هذه وٕاMالن توجهيها 

  .اللكمة، معلية بدائية يف ٕاMادة التوزيع
التضامن ٔ�وال وقçل لك يشء هو ردم الهوة يف البعد التمنوي بني الفØات 
والطبقات ¯جÐعية، هو ٔ�يضا معاجلة الهوة ومعاجلة ¯خgالالت اBالية 

ت ا®منو بني %ات اململكة، و�لتايل ومعاجلة التفاوèت يف مس=تو¶
فالتضامن املبين، التضامن »يف كتقدمو احلكومة، املبين Mىل نوع من سد 
الثقوب هنا وهناك ال جيدي كثريا، ميكن �كون �م، ولكن لن جيدي يف 

Kل املعضالت اجلوهرية، Wٔن التضامن امل�شود هو ذاك ا~ي )ش=تغل Mىل 
واBايل، اليشء ا~ي ال جند � ûرمجة يف  ٕانضاج رشوط التقارب ¯جÐعي

  .املرشوع
ومك ت�ٔسف¨ا حقEقة وت�ٔسف Èريc Éشدة لغياب البعد اجلهوي يف مرشوع 
قانون املالية، قدم¨ا تعديالت ûريم ٕاىل هتييء ٔ�رضية اس=تقçال مرشوع 
اجلهوية املتقدمة، قدم¨ا تعديالت واقرتاKات ûريم ٕاىل ٕانضاج رشوط تزنيل 

ؤسس، ا\يل امسيتو اجلهوية املوسعة، ا\يل الشك ٔ�نه س=يعيد هذا الورش امل
صياÈة ب�Eة ا?و� املغربية وس=يعيد صياÈة �سق العالقات بني املركز وبني 

  .اجلهات
ولäٔسف الشديد، فٕان هذا البعد ¯س�çايق ٔ�و هذا النفس د¶ل 

مة هتييء ٔ�رضية اس=تقçال اجلهوية، ûاكد ûكون Èائبة متاما وت�ٔسف¨ا ٔ�ن احلكو 
�ر�Xٔت لك هذه ¯قرتاKات ٕاىل Kني تقدمي مرشوع القانون التنظميي ٔ

  .املتعلق �جلهوية املتقدمة
ف_  ،،،،�ٓخر، موضوع اخgالالت التوازÉت اخلارجEة ويف ارتباط مبوضوع

�ن احلكومة تعيد ٕانتاج نفس منوذج ا®منو ا\يل طاملا انتقده إالخوة الوزراء يف ٔ
يف املعارضة، مبا ٔ�ن احلكومة تعيد ٕانتاج نفس العدا� والتمنية، ملا اكنوا 

ا®منوذج التمنوي ا~ي ٔ�ثíت اWٓن حمدوديته، فٕان �س=بة العجز الت�اري 
 3تضاعف العجز الت�اري  2011ٕاىل  �2003س�ل ٔ�رقاما قEاس=ية، من 

  .مرات
لك املؤرشات تعد سلبية يف هذا الش�ٔن، حEث بلغ معدل تغطية 

س=نة  %62، يف مقابل 2010نة jالل س=  %47الواردات �لصادرات 
2003.  

والعجز يف مزيان  2007ٔ�ما ف  خيص مزيان اWٔداءات، مفنذ س=نة 
 33ٕاىل حوايل  2010اWٔداءات �jٓذ يف التفامق، حEث وصل jالل س=نة 

مليار درمه، يف الوقت ا~ي مل �كن فEه املغرب تقريبا يعرف جعزا يف هذا 
  . 2007اBال jالل س=نة 

ترب�ر تفامق جعز مزيان اWٔداءات ال ميكن د�ن الوز�ر�ن، وال ميكن، الس=ي
cشلك لكي برتاجع حتويالت املغاربة املقميني �خلارج وMائدات الس=ياKة، Wٔن 

 2011و 2010هذه العائدات، كام تعرفون، Mادت cشلك Mام jالل س�يت 
  .ٕاىل مس=تو¶هتا املس�Þ قçل اWٔزمة ¯قgصادية

يف الواردات وما يرتتب عنه من تفامق يف  حنن �رى ٔ�ن ¯رتفاع املهول
العجز الت�اري، تعود املسؤولية فEه �Wٔساس \لحكومة وس=ياساهتا 
العمومEة، اMالش؟ cسíب Mدم امgال×ها جرٔ�ة ٕاMادة النظر يف ا®منوذج 
املتبع، خصوصا ؤ�ن هذا ا®منوذج، وهذه واKدة من السلبيات اليت تنضاف 

ا ؤ�ن هذا ا®منوذج يؤدي ٕاىل تدهور ملا س=بق يل ٔ�ن ٔ�رشت ٕاليه، خصوص
¯دjار ا~ي من احملمتل ٔ�ن يصل مع ممت هذه الس=نة ٕاىل مس=توى ضعيف 

  . Xدا
الحظوا معي ٔ�ن ا?و� قد توقفت عن ¯دjار متاما، ٔ�صبحت ا?و� 
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ال تقوى Mىل ادjار ولو س=ن�  واKدا، Wٔن النفقات  2011م¨ذ س=نة 
  . دية والعجز ي�¨اىم س=نة بعد ٔ�خرىالعادية ٔ�صبحت تفوق املداخEل العا

ماذا يعين ذ�؟ يعين بíساطة ٔ�ن اس=هتالك ا?و� يت�اوز وارداهتا، 
يعين بíساطة ٔ�ن ا?و� تعAش فوق ٕاماكنياهتا املتاKة، ومبا ٔ�ن هذا العجز 
الت�اري هو جعز ممول �ملديونية، وس�ٔعود لهذه املديونية، ش�ٔنه يف ذ� 

ملها، فٕان ذ� يؤرش ب�ٔننا ٔ�صبحنا نقرتض ®منول ش�ٔن مزيانية ¯س�¹ر �اك
مgطلبات مزيانية ال�س=يري احلكومEة، وهذا هو العبث بعينه، هذا عبث 
مايل ال ميكن القçول به بتاWٔ ،èن ¯قرتاض يفرتض ٔ�ن يوXه لالس�¹ر 

  .ولAس لالس=هتالك
حصيح ٔ�ن ûاكليف املقاصة لها دjل، ودjل قوي يف ذ�، لكن، 

، ؤ�jاطب اWٔس=تاذ �ركة، حنن اWٓن بصدد ٔ�داء مثن ت�ٔخرمك يف الس=يد الوز�ر
ٕاصالح هذا الصندوق عندما كنمت �Wٔمس وز�را \لشؤون ¯قgصادية 
واملالية، واWٓن ف�ٔنمت مطالبون ٕ�جياد Kلول لتداعيات اخgصاصاûمك املاضية 

  .واليت مل تقوموا بتدبريها Mىل الوXه اWٔمكل
سة اليت تعمتدوهنا حلل مشلك تقلص ٕان ما نؤاjذه Mليمك ٔ�ن الس=يا

ا�زون الوطين من العمÞ الصعبة �لرفع من جحم املديونية العمومEة، هو ٔ�ن 
هذا احلل هو Kل ûرقEعي وظريف، ال يت�اوز يف مداه ونتاجئه س=نوات 

  .معدودة Xدا
وحنن �رى من %تنا ٔ�ن احلل �مكن، �ٕالضافة ٕاىل ٕاMادة النظر يف 

مكن Mىل املدى املتوسط يف ٕاMادة النظر يف سعر رصف منوذج ا®منو، احلل �
  . ا?رمه

لقد اقرتح¨ا Mليمك، ولكن مع اWٔسف الس=يد الوز�ر املنتدب مل يقدم ٔ�ي 
جواب، سواء ما قال لنا ال مgفق وال خمتلف، وال هاذ اليش ا\يل قلتو 
مايش معقول، اقرتح¨ا Mليمك دراسة ٕاماكنية اعÐد سعر�ن لرصف ا?رمه، 

يمت إالبقاء Mىل سعر الرصف احلايل �ل�س=بة الس=ترياد التجهزيات  حبيث
واملعدات والبرتول واملواد الغذائية اWٔساس=ية، واعÐد سعر ,ن مرتفع 
لرصف ا?رمه \لßد من ¯س=تريادات حمدودة اجلدوى، واليت �س=تزنف 

يت ا�زون الوطين من العمÞ الصعبة، اكس=ترياد املنتوXات الكاملية وتò ال
ا\يل »يجي \لبLe fromage ( o(ميكن اقgناؤها حمليا، ؤ�عطيمك مáال د¶ل 

وا\يل �س=هتò م¨ه املاليري، وهو م¨توج ميكن ٔ�ن نتعامل معه مبنطق �ٓخر، 
Mلام ب�ٔن بعض دول ٔ�مر�اك . مáلام هو الش�ٔن �ل�س=بة ملنتوXات ٔ�خرى

لن )شلك  الالتي�Eة س=بق لها ٔ�ن ٔ�قدمت Mىل هذه التجربة، وهذا إالجراء
  .Mائقا ٔ�بدا ٔ�مام القطاMات التصد�رية

من %ة ٔ�خرى، البد من ¯ن�çاه ٕاىل ٔ�ن تفامق جعز املزيان الت�اري، 
 la(مرتبط ٔ�يضا �لس=ياسة الصناعية املطبقة اليت ûرûكز Mىل املناو� 

sous-traitance( ،ىل حصة �مة من الصادراتM املناو� �س=تحوذ ،
من  %85ت الفوسفاط ومش=تقاته، فٕان حبيث ٕاذا اس=تh¨ينا صادرا

  .(la sous-traitance)الصادرات املتبقEة مصدرها املناو�، مصدرها 

وقد تعجبت كثريا الفÝgار احلكومة هبذه الس=ياسة، مع ٔ�ن احلقEقة ٔ�ن 
س=ياسة املناو� مسامههتا حمدودة يف ا®منو ¯قgصادي ومسامههتا ضعيفة يف 

oتصنيع الب.  
السادة، �النتقال ٕاىل موضوع �ٓخر قلام تتßدث عنه امسحوا يل، ٔ�هيا 

احلكومة، �لرمغ من ٔ�مهيته البالغة، موضوع ما ٔ�مسيه مب�ٔزق القطاع النقدي 
  .واملرصيف

جتليات م�ٔزق القطاع النقدي واملرصيف كثرية، cسطناها ٔ�مام الس=يد 
الوز�ر املنتدب يوم اكن اWٔس=تاذ �زار �ركة يف اخلارج يبحث عن قروض، 

ناها ٔ�مام الس=يد الوز�ر املنتدب من دون ٔ�ن جييب عن ٔ�ي يشء cسط 
عرضه الشفوي وال يف عرضه الكgايب، وامسحوا يل  جوابه يف يفخيصها، ال 

�ن ٔ�عيد هنا الت�ٔ»يد Mىل بعض جتليات هذا امل�ٔزق د¶ل القطاع النقدي ٔ
  .واملرصيف

        ....الت�يل اWٔول �متثل يف تفامق �س=بة التضخم
�سغ، حقEقة، ¯قرتاح ا\يل جçتوه ٔ�مام الربملان حنن مل نفهم ومل �س 

لفرضية تضخم معينة، مث تقومون بعد بضعة ٔ�شهر Mىل املصادقة Mىل 
�ختاذ قرار الز¶دة يف سعر احملروقات،  2012مرشوع قانون مالية س=نة 

طبعا ٔ�É ما Èاد)ش �رجع لهذا القرار د¶ل الز¶دة يف احملروقات، وذاك 
) les bananes(يد رئAس احلكومة Mىل اWٔسعار وMىل اليش ا\يل قالو الس= 

وÈري ذ�، Wٔن املندوبية السامEة \لتخطيط يف التقر�ر ا\يل خرXاتو كذبت 
لك ما قEل، ولكن نبغي نوحض ب�ٔن القرار د¶ل الز¶دة يف احملروقات ûرتíت 

 2011هناية % M0,9ليه، من بني ٔ�ش=ياء ٔ�خرى، ارتفاع �س=بة التضخم من 
، هاذ التقر�ر ا\يل خرج يف حسب تقر�ر صندوق النقد ا?ويل %2,5ٕاىل 

        .2012غشت 
، ٕاذ 2013س=متتد ٕاىل  -ٔ�ي الز¶دة يف احملروقات- تداعيات هذا القرار 

، حسب املندوبية السامEة \لتخطيط، اWٔسعار لن %2سرتتفع اWٔسعار بـ 
، مع ما س=يرتتب عن ذ� من 2017تعود ملس=تواها املعهود حىت س=نة 

  . %1يف ¯س=هتالك ب�س=بة  ûراجع
وهنا تت�ىل بعض مظاهر التناقضات الصارjة يف س=ياس=تمك 
¯قgصادية، ا\يل من %ة تعطي ¯نطباع ب�ٔهنا مçنية Mىل ¯س=هتالك، 
ؤ�نمت تنادون بدمع ¯س=هتالك وتعملون يف نفس الوقت Mىل تقويض وûراجع 

  .¯س=هتالك
دة يف احملروقات ٔ�دى ٕاىل نعم، اح¨ا مgفقني هاذ إالجراء د¶ل الز¶

 %0,8من الناجت ا?اjيل اخلام، و% 0,2حتسن رصيد املزيانية العمومEة بـ 
�ل�س=بة \لمزيان الت�اري، لكن، ٔ�هيا السادة، الناجت ا?اjيل اخلام س=يرتاجع 

 حىت 2013 منس=نو¶ % 0,7وس=يرتاجع بـ  2012يف س=نة  0,4ب 
2017 .  

� الس=يد رئAس احلكومة يف وبذ� يتíني مايش فقط ٔ�ن لك ما قا
التلفزييوÉت Èلط، ولكن يتíني ٔ�ن هذا إالجراء هو ٕاجراء موازÉيت هيدف 
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ٕاىل حتسني التوازÉت ا?اjلية واخلارجEة Mىل حساب معدل ا®منو، وهذا ما 
جيعلمك حتا»ون املؤسسات املالية ا?ولية اليت مهها الوحEد، ومهنا ٔ�يضا طبعا، 

Éىل التوازM س=بة ا®منو، هو احلفاظ�ت املا»رو اقgصادية ولكن Mىل حساب 
�ي Mىل حساب jلق م¨اصب الشغل والرثوات وهو ما كنمت ت�gقدونه ٕاىل ٔ

  .عهد قريب، هذا الت�يل اWٔول
الت�يل الثاين هو ضعف معدل ¯دjار وانعاكساته Mىل متويل الربامج 

وقوف Mىل طبعا لست حباXة ٕاىل ¯س�شهاد �Wٔرقام الرمسية \ل. القطاعية
حقEقة الرتاجع املهول يف معدالت ¯دjار، Wٔن لك املؤرشات الرمسية يف 

  .هذا الصدد يه مؤرشات سلبية
�كشف اخgالف وترية التطور املتباينة للك من معدل ¯دjار ومعدل 
¯س�¹ر ٔ�ن املغرب ٔ�صبح Èري قادر Mىل توفري متويل ذايت لالس�¹ر، 

خلارj، فال ميكن ٔ�ن �س=متر يف العAش فوق ويل��ٔ يف املقابل لالدjار ا
ٕاماكنياتنا ا~اتية، Wٔن ذ� س=يقودÉ ٕاىل تفامق املديونية، كام ٔ�ن هذا الوضع 

  . س=يلقي cشكوك قوية عن م�ٓل متويل الربامج القطاعية
نعم، مقمت ٔ�هيا، الس=يد�ن الوز�ر�ن، �عÐد ٕاجراءات ?مع معدل 

اkا، ٔ�ي خمطط ادjار السكن ¯دjار Mرب ا�ططات اليت س=بق اقرت 
وخمطط ادjار اWٔسهم وكذا خمطط ادjار التكو�ن، ولكن امسحوا يل، هاذ 
إالجراءات ا\يل مقمت هبا يه ٕاجراءات حم�شمة وحمدودة، بíساطة Wٔهنا ال 

  . حتسم يف جوهر املشلك املرتبط بضعف ¯دjار
اه طيب قد تقولون ما هو احلل؟ احلل من و%ة نظرÉ، كام اقرتح¨

Mليمك دون ٔ�ن جتيبوا Mليه مرة ٔ�خرى، �مكن �ٕالضافة ٕاىل ٕاMادة النظر يف 
منوذج ا®منو، ما Èاد)ش نبقى �كررها دامئا، احلل �مكن يف تطو�ر القدرات 

من ¯قgصاد % 6ا®متويلية لسوق البورصة، سوق البورصة ال متول سوى 
 Kني تتحم� املؤسسات البنكEة، يف  -84%ٔ�ي - الوطين، ولك العبء 

ي�çغي ٔ�ن �رûكز ا®متويل السلمي لالقgصاد املغريب Mىل Mاملني ٔ�ساس=يني، هام 
  . %84واWٔبناك  %6اWٔبناك وسوق البورصة، سوق البورصة فقط 

يف هذا الصدد، ولتفادي �ٓ,ر املزامحة \لقطاع اخلاص من ÉحEة 
ا®متويل، اكن يتعني، وهذا اقرتح¨اه، ٔ�ن ترتك ا?و� ¯دjار احمليل 
\لمقاوالت احمللية، ؤ�ن تلتجئ ٕاىل ¯دjار اخلارj ا~ي ûكgنفه بعض 
ا�اطر Wٔنه مرتبط �لتنقEط ا~ي متنßه الواكالت العامÞ يف هذا اBال، 
ويه اعتبارات مسؤو� عهنا ا?و� ٔ�ساسا، Èري ٔ�ننا مع اWٔسف نالحظ 

من س=ندات اخلزينة ممو� من  %95عكس ذ� متاما، اMالش؟ Wٔن 
دjار احمليل، كام �س=تحوذ Mىل مجموع ¯دjار املؤسسايت، وهذا يف Kد ¯

  .ذاته مزامحة \لقطاع اخلاص يف ظل تفامق ٔ�زمة الس=يو� اليت تعAشها اWٔبناك
الت�يل الثالث د¶ل امل�ٔزق ا\يل ûلكمت Mليه، هو جتيل �مكن يف صعوبة 

ن، �ن الوز�ر �حنن نقول لمك، الس=يد. متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة
نقول لمك ٔ�نه يوXد jلل يف ب�Eة املنظومة املرصفEة \لمغرب، وهذا اخللل 

من  %85جيسد يف مظهره الصارخ هو ٔ�ن مخسة ٔ�بناك فقط �س=تحوذ Mىل 

توXه يف الغالب اWٔمع لفائدة املقاوالت الكربى  %85القروض، وهاذ 
  .و¯س�¹ر يف س=ندات اخلزينة

X ٕاىل Éيف بالد Éبناك، مؤسسات السلفات نعم، عندWٔانب هذه ا
الصغرى اليت متول املشاريع الصغرية، لكن ال توXد مؤسسات بنكEة 
مgوسطة تتعامل خصيصا مع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، كام اكن Mليه 

  .)BNDE1(الوضع سابقا مع البنك الوطين لٕالمناء ¯قgصادي 
ال�س=يري و�حلكومة  نذ»ر ب�ٔن إالفالس د¶ل هاذ البنك � Mالقة cسوء

ا\يل مازال احلكومة احلالية كتÝلصو، ولAس بعدم Xدوى فكرة ٕاKداrا، 
وا?ليل Mىل ذ� ٔ�ن Xل ا?ول املتقدمة وحىت ا?ول النامEة تتوفر Mىل 
مؤسسة بنكEة معومEة مسخرة لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

نيا، البoان ، ٔ�ملاعندمه ، تو�ساك�ن فر�سايف (�س=تh¨اء املغرب 
  ...).اWٓس=يوية

الس=نة اjWٔرية، سار»وزي قçل ما ت�هت*ي فرتة واليته، معد ٕاىل  Èري يف
ٕا�شاء مؤسسة بنكEة مgخصصة يف متويل القطاع الصناعي، ~� اقرتح¨ا 

ٕاجياد مؤسسات ٔ�و  -دون ٔ�ن جييب طبعا مرة ٔ�خرى –Mىل الس=يد الوز�ر 
�شطة دراسة ٕاماكنية ٕاجياد مؤسسات بنكEة معومEة �هتمت ٔ�ساسا �متويل ٔ

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وûكون Kلقة وصل بني املؤسسات البنكEة 
  .الكربى واملؤسسات العامÞ يف جمال السلفات الصغرى

�خمت مداjليت Wٔنين رمبا ٔ�طلت، ٔ�خمت مداjليت ٕ�,رة ¯ن�çاه ٕاىل ٔ
ه ٕاىل خطورة ش=بح Xامث Mىل صدر اقgصادÉ الوطين، نعم ٔ�ثري ¯ن�çا

خطورة ش=بح Xامث Mىل اقgصادÉ الوطين، وعندما ٔ�حتدث عن الش=بح فٕانين 
�حتدت عن الش=بح مايش �ملعىن امليتافزييقي، ولكن �ملعىن ¯قgصادي ٔ
العلمي، ومن املؤسف حقEقة ٔ�ال تن�çه احلكومة ملا )شلكه هذا الش=بح من 

ع خطر دامه، لAس فقط Mىل ¯قgصاد الوطين، لAس فقط Mىل الوض
¯جÐعي ولكن Mىل اجليل القادم، والش=بح ا~ي ٔ�حتدث عنه هنا هو 

  . ش=بح ٔ�زمة مديونية Xديدة
دعوÉ نذ»ر بعضنا البعض، ب�ٔن املؤرش د¶ل املديونية هو املرûكز 

جناMة تدبري املزيانية العمومEة، يف هذا الصدد ا\يل ميكن نقAسو به اWٔسايس 
املية العمومEة، حEث ٔ�ن نالحظ تدهور مضطرد \ل ؟ونالحظٔ�ش=نو ك 

، قفز 2009من الناجت ا?اjيل اخلام س=نة % 47,1مؤرش املديونية قفز من 
، تتوقع )وزارة ¯قgصاد واملالية(، والوزارة نفسها 2011س=نة % 53,7ٕاىل 

كام Xاء يف التقر�ر د¶ل الس=يد الوز�ر املنتدب، تتوقع ٔ�ن تصل هذه ال�س=بة 
يعين يف هاذ اليومني ٔ�و الثالثة ٔ�¶م، وهذا  2012مع ممت س=نة % 58,5ٕاىل 

ماذا يعين . من اجلواب الكgايب) 19(مذ»ور يف اجلواب يف الصفßة رمق 
 11,5س=نوات سريتفع مؤرش املديونية بـ  3ذ�؟ هذا يعين ٔ�نه يف غضون 

  . نقطة من الناجت ا?اjيل اخلام
الوترية هو ٔ�مر Èري معقول وÈري ٕان تنايم املديونية العمومEة هبذه 

                                                 
1 Banque Nationale pour le Développement Economique 
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مقçول، ٕاذ ال ميكن مواصÞ تدبري مزيانية ا?و� هبذه الكEفEة، وٕاال فٕاننا 
  . س=نصطدم ٕ�شاكلية املديونية مع هناية والية هذه احلكومة

�ن احلكومة تعزتم، وهاذ اليش مذ»ور يف الصفßة  ،اWٔخطر يف اWٔمرٔ
نتدب، احلكومة تعزتم العودة ٕاىل من الرد الكgايب د¶ل الس=يد الوز�ر امل  20

، مما يعين 2016من الناجت ا?اjيل اخلام يف س=نة % 3جعز موازÉيت يناهز 
�ن احلكومة Èري مçالية �لوضعية احلرXة \لمديونية، مما يعين ٔ�ن احلكومة ٔ
ماضية يف ٕاغراق البالد �لقروض، حEث من املتوقع حسب الس=ياسة 

من الناجت ا?اjيل اخلام مع % 70ة �س=بة احلالية ٔ�ن يفوق مؤرش املديوني
وبذ� س=تكون لك املؤرشات ¯قgصادية تنذر �خلطر، لك . ممت وال�هتا

  :املؤرشات تنذر �خلطر

 جعز مزمن ومس=تفßل \لمزيان الت�اري؛  -

�زيف ا�زون من العمÞ الصعبة ا~ي هيدد �الخنفاض دون املس=توى   -
  الواردات؛ ٔ�شهر من  3املسموح به، ٔ�ي ما يعادل 

من الناجت ا?اjيل اخلام، يف Kني ٔ�ن احلد اWٔقىص % 70مديونية حبجم   -
  الناجت ا?اjيل اخلام؛% 60املسموح به دوليا من املؤسسات هو 

من الناجت ا?اjيل اخلام اليت يه ال�س=بة % 3جعز موازÉيت يفوق   -
  . املتوافق Mلهيا دوليا

من هامش  - جسلوها \لتارخيو - ٕان تنايم املديونية هبذا الشلك س=يقلل 
، سواء اكنوا إالخوان ا\يل Èاجتي من بعدالتحرك واملناورة �ل�س=بة \لحكومة 

Èادي يبقاو يف احلكومة وال يش حكومة ٔ�خرى، س=يقلل من هامش 
التحرك واملناورة، Wٔنه cس=ياسة احلكومة احلالية، Èادي ختيل وضعية مالية 

ومة ا\يل Èادي جتي من بعد، حرXة وحمرXة، وس=يكون اهلم اWٔسايس \لحك
ٕان مل ٔ�قل اهلم الوحEد، هو معاجلة مديونgAمك ا\يل كتد�رها احلكومة احلالية، 

ٕاما التخفEض من : K2لول، عندها  3ومعاجلة املديونية ما عندهاش 
النفقات، مما يعين ٔ�ن احلكومة ا\يل Èادي جتي من بعد Èادي يصعاب Mلهيا 

وء ٕاىل احلل الثاين املمتثل يف رفع الرضائب تلزتم �لربامج د¶لها، ٔ�و ا\لج
  . ل�سديد مس=تقçال ديو�مك احلالية

Mالوة Mىل ذ�، تدهور املؤرشات ا\يل ûلكمت Mلهيا قçل قليل، 
س=يؤدي ال حما� مبؤسسات التنقEط ا?ولية ٕاىل مراجعة تقEميها لالقgصاد 

  . الوطين، مما س=يرتتب عنه ارتفاع يف لكفة اقرتاضات املغرب
 هذه ¯عتبارات، فٕاننا يف فريق الصا� واملعارصة، حنذر وندق للك

  . Éقوس اخلطر
طبعا ٔ�É ال ٔ�ريد اخلوض يف »يفEة ا�Kساب ا?�ن العمويم، Wٔنه اك�ن 
الغموض يف الطريقة اليت حت�سب هبا احلكومة ا?�ن العمويم، ولكن حنن 

اه Mليمك وما ، نعم، وهذا سؤال طرح¨%60نعتقد ٔ�نه Kاليا قد جتاوز سقف 
من الناجت ا?اjيل اخلام، ٕاذا  60%ٔ�عطيتوÉ فEه حىت يش بياÉت، جتاوز 

ما ٔ�ضف¨ا ٕاليه ٔ�صنافا ؤ�نواMا من ا?�ن العمويم تتغاىض وتتßاىش احلكومة 
  : احلديث عهنا، ومن ٔ�مÞá ذ�، من ٔ�مÞá هذه ا?يون

ا يعرف بí¨ك الودائع �حلسا�ت اخلاصة املفgوKة �خلزينة العمومEة ٔ�و م  -
مليار درمه Mىل ٔ�قل تقد�ر، هاذي ما  60اخلزينة العمومEة، واليت قد تفوق 

  »يحس=بوهاش؛ 

ديون املؤسسات العمومEة املضمونة من طرف املغرب، هاذي ما   -
  »يحس=بوهاش؛

) القطاع اخلاص(ا?يون البنكEة لäٔشÝاص ا~اتيني واملعنويني   -
  بوهنا؛املضمونني من طرف ا?و�، هاذي ال حي�س= 

ا?يون املق¨عة، واس�ٔلوا احلكومة عن معىن ا?يون املق¨عة وÈري املدرXة   -
   اذي ما»يحس=بوهاش؛، ه�ملزيانية العامة

 .اذي ما»يحس=بوهاشهودائع ا?ول اWٔج¨بية حبسا�ت اخلزينة،   -
معىن ذ� ٔ�ن هاذ اWٔرقام ا\يل تتعطى لنا، اح¨ا يف فريق اWٔصا� 

  . مة اس=تفهام كربىواملعارصة نطرح Mلهيا Mال
، اح¨ا مايش كنقولو يف فريق اWٔصا� وال ٔ�ريد ٔ�ن تفهموين رXاءا Èلط

واملعارصة ٔ�نه ما خصناش ند�رو ا?يون، ا?يون ٔ�و ¯س=تدانة cشلك Mام 
معل مقçول ٕاىل Kد ما �ل�س=بة مجليع ا?ول، واح¨ا يف الربملان كرنخصو 

  . \لحكومة به
ا\يل امشgAو �سلفgوه، الس=يد  )مليار ونصف(لكن ا?�ن اjWٔري 

الوز�ر، وا\يل الت��ٔمت � ضدا Mىل ما قا� الس=يد رئAس احلكومة، Wٔنه 
تذ»روا معي، الس=يد رئAس احلكومة ميل Xا وكAرشح \لمغاربة Mالش زاد 

اح¨ا ابغينا حنميو س=يادة القرار : "يف املازوط والخر، قال من مجÞ ما قا�
قولوا لنا، الس=يد ) مليار وصف(لنا  ، هذا ا?�ن ا\يل تعطى"الوطين

الوز�ر، ٔ�ش=نو هو املرشوع ا\يل قدمgو �ش حتصلوا Mىل هذا ا?�ن؟ 
حصلمت Mىل القرض بدون مرشوع، د�ن تعطى لمك من السوق احلرة، 

الس=يد رئAس الفريق ¯شرتايك طرح هذا اWٔبناك، ال نعرف، واكن 
  لالس=هتالك؟  %ةوال مو السؤال، واش هاذ ا?يون مو%ة لالس�¹ر 

اجلواب د¶ل الس=يد الوز�ر بقي Èامضا، مع ٔ�ن املعطيات تفEد ب�ٔن 
لكها وال جزء »بري مهنا لتغطية  ا?يون ا\يل حصلمت Mلهيا Èادي يتوXه ٕاما

مصاريف ا?و�، ٔ�ي ال�س=يري، بدليل ٔ�ن احلكومة مل تعلن \لرٔ�ي العام 
طتنا مليار ونصف الوطين عن ٔ�ي مرشوع تقدمت به لهذه اWٔبناك �ش ٔ�ع 

   .املليار
الس=يد الوز�ر املنتدب قدم ا?يون ا\يل حصلتو Mلهيا، ٔ�É كنت س�ٔلته 
فني امىش اليس �زار �ركة؟ اMالش ما Xاش عندÉ؟ من بعد قال يل ب�ٔنه 
امىش جييب القرض، ميل زف لنا هذا اخلرب د¶ل احلصول Mىل قرض 

مغرب، كام لو ٔ�نه فgح مçني مليون، قدمه كام لو ٔ�نه انتصار \ل 500مبليار و
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وفوز عظمي، ؤ�ن هذا ¯نتصار ما اكن ميكن ٔ�ن يتحقق لوال الثقة اليت 
  .تضعها املؤسسات املالية ا?ولية يف ¯قgصاد الوطين

�تعجب من دعوة الس=يد الوز�ر املنتدب، Wٔنه طلب م¨ا �ش نفgخرو ٔ
فرKانة  ما معرين شفت يش حكومة.. وحنتفلو، مل ٔ�رى يف حEايت حكومة

  . ومفgخرة Wٔهنا حصلت Mىل قرض من م¨طقة ا?والر
امجليع يعرف، الس=يد الوز�ر، هللا خيليك، راه عندÉ يش شوية د¶ل 
ا~اكء مايش ٔ�غبياء املغاربة، امجليع يعرف ٔ�ن ا\لجوء ٕاىل ¯س=تدانة من 
البنوك اWٔج¨بية لAس دليال Mىل MافEة ¯قgصاد الوطين، وٕامنا دليل واحض 

  . وقوف هذا ¯قgصاد Mىل Kافة ٔ�زمة Mىل
ٕاذا اكن من حق احلكومة اقرتاض ديون، : jليوين ٔ�س�ٔلمك واKد السؤال
س=نوات، ويه الفرتة املتبقEة من معر  4من حقها تقرتض ديون لفرتة 

 30احلكومة، فٕانه من الصعب Xدا نقçلو ٔ�ن احلكومة تقرتض د�ن ملدة 
  . ؤدى فوائدها Mىل ثالثني س=نةس=نة، وûرهن املغاربة ؤ�بناءمه بقروض ت

س=يو?ون اليوم، وليداتنا ا\يل Èادي يتو?وا اليوم  نا~�اWٔطفال 
س=ي�دون ٔ�نفسهم مقEد�ن ب�ٔداء هذه ا?يون ؤ�قساط هذه ا?يون وفوائد 

  . هذه ا?يون حىت يصلوا ثالثني س=نة من معرمه
  الس=يد الوز�ر، 

gصادÉ الوطين لك هذه ٕاذا اكنت املؤسسات املالية العاملية تضع يف اق 
الثقة ا\يل ûلكمتو Mلهيا، طيب اMالش ما جتيíش هاذ املؤسسات اWٔموال 
د¶لها وجتي و�س�مثر عوض ما ûكgفي تعطينا ا?يون، وت�çعنا بتحصيل 

  الفوائد؟ 
الناس، ¶ ٔ��هتا احلكومة احملرتمة، الناس تفgخر �ملرتبة اWٔوىل يف �سب 

 حتققها، مايش تفgخر �ملرتبة اWٔوىل يف �سب ا®منو، �ملراتب املتقدمة ا\يل
  . الفوائد البنكEة والقروض

بعد ٔ�س=بوع من اWٓن س=تßل س=نة Xديدة، �ملناس=بة س=نة سعيدة، 
�متىن ٔ�ن ûكون ٕان شاء هللا ٔ�فضل لبÉo، �متىن ٔ�ن تبدد فهيا خماوف¨ا، �متىن 

ا، ¶ ٕاخواين، نودعهك  يلالس=نة ا\هاذ ٔ�ن يرتاجع فهيا قلق¨ا ا\يل رشحgه، ٔ�ما 
س=يدة س=نة "، فٕان احلكومة �س=تحق فعال ٔ�ن تنال فهيا لقب 2012س=نة 
س�شهد \لحكومة �لتفوق مايش يف  �2012مgياز، Wٔن س=نة " 2012

الهراوات والعنف والقساوة �ش كتواXه، ولكن س�شهد \لحكومة �لتفوق 
   .يف ٕاغراق البo �لقروض، وخ¨ق املغاربة �ملزيد من الرضائب

  .~�، فرXاءا ال تطلبوا م¨ا ٔ�ن نصوت لفائدة هذا القانونو
  .وشكرا

  :الس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلس
 املس�شار \لس=يداللكمة اWٓن . ب�شامش اWٔس=تاذ شكرا \لمس�شار احملرتم

احملرتم محمد اWٔنصاري، رئAس الفريق ¯س=تقاليل \لوKدة والتعادلية، 
  .فليتفضل

  :املس�شار الس=يد محمد اWٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اWٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اWٔنصارياملس�شار الس=يد محمد اWٔنصاري
  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلنيcسم هللا

  الس=يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  الزمEالت والزمالء اWٔعزاء،
سعيد Xدا، �مس الفريق ¯س=تقاليل \لوKدة والتعادلية، تناول اللكمة 

، مرشوع 2013اليوم يف ٕاطار م¨اقشة مرشوع القانون املايل �رمس س=نة 
جملس=نا املوقر، وا~ي يعد قطب الر} ملناقشة مجيع  القانون احملال Mىل

الس=ياسات العامة اليت هتمت �Bاالت الثقافEة و¯قgصادية والس=ياس=ية 
  .و¯جÐعية

وMليه، وبداية، وخبصوص التطورات اليت �شهدها قضي�¨ا اWٔوىل، 
 قضية وKدتنا الرتابية املغربية، نقف عند الز¶رة اjWٔرية \لمبعوث اWٔممي

الس=يد »ر)س=توفر روس، وذ� بعد التقEمي ا~ي ٔ�دىل به Bلس اWٔمن 
لنؤكد �مس " ا?بلوماس=ية احلكومEة"واخلطة اليت وضعها يف ٕاطار ما )سمى بـ

�ش=بh¨ا القوي مبرشوع  ،من Xديد ٕاذا اكن اWٔمر حيتاج ٕاىل ت�ٔ»يدو الفريق 
وي�سم  احلمك ا~ايت حتت الس=يادة الوطنية �عتباره Kال ذا مصداقEة

�لواقعية، وندعو ٕاىل رضورة مواصÞ التعبئة الوطنية ٕالهناء الزناع املفgعل 
من طرف خصوم وKدتنا الرتابية، معترب�ن ٔ�ن التحول ا?ميقراطي الكçري 
ا~ي عرفه املغرب يف خضم مgغريات %وية Èري مس=بوقة، وا~ي مك¨نا من 

، يفرض Mلينا، اليوم تعز�ز موقف بالدÉ ومصداقEهتا ?ى املنتظم ا?ويل
قçل الغد، اعÐد مقاربة �شار»ية، ûروم إالرشاك احلقEقي والفعال \لربملان 
مب�لس=يه ولäٔحزاب الس=ياس=ية واملركز¶ت النقابية وهيئات اBمتع املدين 

  . و�يق الفاMلني، يف ا?فاع عن القضية الوطنية وٕاشعاع صورة املغرب
 ٔ�ن ننحين X�ٕالل وٕا»بار ٔ�مام ٔ�رواح وال تفوتنا هذه الفرصة كذ� دون 

شهداء وKدتنا الرتابية من ٔ�فراد قواتنا املسلßة امللكEة ولك من اس�شهد يف 
سEíل الواجب من ٔ�رسة اWٔمن الوطين والقوات املساMدة وا?رك املليك 

    .والوقاية املدنية
وبعد ذ� امسحوا يل �الس�شهاد والتذكري، وهذا البد م¨ه، مبا Xاء يف 

اب املليك السايم يف افgتاح ا?ورة ال�رشيعية احلالية، والرايم ٕاىل وضع اخلط
jارطة طريق واحضة لعملنا النيايب، قوا�ا اعÐد مدونة ٔ�jالق �رملانية، دعام 
Wٔسس املصداقEة، واملسؤولية، ووضع املصلßة العليا \لوطن فوق لك 

لني لäٔمة ¯عتبارات واحلسا�ت الس=ياس=ية احملدودة، وجتعلنا مكمث
 حريصني لك احلرص Mىل ٔ�داء واجçنا بنوع من الزناهة الفكرية والس=ياس=ية،

اليت تفرض Mلينا ٔ�يضا ٔ�ن ûكون نقاشاتنا مçنية Mىل املوضوعية يف توضيح 
ماكمن القوة وماكمن الضعف ف  خيص مشاريع القوانني وjاصة عند دراسة 

دامئا من احلرص اWٔ»يد  مرشوع القانون املايل، ا~ي يعد اWٔساس، انطالقا
Mىل اس=تحضار املعطيات احمليطة بظروف هذا املرشوع، ويف ٕاطار احلرص 
كذ� Mىل املصلßة العليا \لوطن ٔ�وال ؤ�jريا، Wٔننا وكام MربÉ و�س=مترار، 
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يف عهد احلكومة السابقة اليت اكن حلزبنا رشف رئاس=هتا، انÐءÈWٔ Éلبية 
مغ مع دمعنا املؤكد \لحكومة اليت حنن م¨ت�ة ومçتكرة، اليشء ا~ي ي�¨ا

اليوم جزء ٔ�سايس من مكوÉهتا، ونعمل مجيعا من ٔ�Xل الت�ٔسAس لثقافة 
�ددة، �jٓذ�ن مببدٕا تقدمي النصح ا~ي ٔ�كد Mليه الس=يد رئAس gشار»ية م�
احلكومة احملرتم Èري ما مرة وjاصة jالل تقدمي الربÉمج احلكويم ٔ�مام 

    .جمليس الربملان
�خوايت، ٕاخواين، وقçل املرور ملناقشة مضامني مرشوع  ؤ�س=ت�ٔذ�مك،ٔ

 Éه بالدgيف حزب ¯س=تقالل مبا حقق ÉزتازMىل اM ؤكد�القانون املايل ٔ�ن ٔ
من تقدم يف ش=ىت اBاالت الس=ياس=ية و¯قgصادية واحلقوقEة و¯جÐعية 

 وذ� نرصه هللا السادسوالثقافEة حتت القEادة الرش=يدة جلال� املò محمد 
يف زمن قEايس رمغ الصعو�ت واWٔزمات و¯ضطرا�ت السائدة يف Mدد 
من البoان العاملية والعربية، وٕاننا يف حزب ¯س=تقالل س=نظل وكام كنا 
 òال� املX وراء Þالتعبئة الشام Þىل مواصM اء ملبادئنا ومرص�نEوف�دامئا ٔ

Wٔمة لكسب مجيع الرهاÉت والتßد¶ت من ٔ�Xل ا?فاع عن ثوابت ا
  .اWٔساس=ية، من ٕاسالم وملكEة دس=تورية ووKدة ûرابية

  الس=يد الرئAس، 
  السادة الوزراء،
�خيت، ٕاخواين،ٔ    

 احلكومة، هذه مرشوع قانون مايل تقدمه نعتقد ٔ�ننا اليوم ٔ�مام ٔ�ول
انتقاليا،  مرشوMا مل �كن ٕاال 2012 لس=نة املالية قانون مرشوع �عتبار ٔ�ن

احلكومة ٕاىل الوفاء �لزتاماهتا الواردة يف  مفرشوع اليوم تتطلع من jال�
 Þالل امحلj حزاب املكونة لهاWٔمج احلكويم، ويف محالت اÉالرب
¯نتÝابية، اليشء ا~ي يتطلب م¨ا مكمثلني لäٔمة اعÐد اجلرٔ�ة، لك اجلرٔ�ة 
واملسؤولية يف م¨اقش=ته �لك موضوعية، ومراقçة تنفEذ الربÉمج احلكويم يف 

ص املو»ول ملمثيل اWٔمة، مع الت�ٔ»يد Mىل ٔ�ن القرار الس=يايس ٕاطار ¯خgصا
يضبطنا ٔ{Èلبية حكومEة ملزتمة، تبعا ملا ٔ�Mلناه %ارا يف اWٔ%زة التقر�رية 

  .ملؤسس�¨ا احلزبية
  الس=يد الرئAس، 

بعد هذا املدjل الس=يايس العام و الرضوري، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�مر ٕاىل 
، هذا املرشوع ا~ي 2013يل لس=نة م¨اقشة مضامني مرشوع القانون املا

و من مEثاق  -كام ٔ�سلف¨ا–)س=متد مرجعيته انطالقا من الربÉمج احلكويم 
اÈWٔلبية �عتباره تعاقدا ٔ�jالقEا وس=ياس=يا، يقوم Mىل الÐسك يف املواقف 

احلكومة  مرشوع Kاولتوال�شارك يف العمل، والتضامن يف املسؤولية، 
ا®منوذج اWٔمáل \لتدبري الس=نوي اخلاضع من jال� ٔ�ن جتهتد يف صياÈة 

�تلف الت�ٔثريات، مرشوع  قادر Mىل تدبري س=نة اقgصادية مالية اس=تh¨ائية، 
والتحمك يف ¯س=تزناف ¯قgصادي واملايل الناجت عن ارتفاع ٔ�سعار املواد 
 Éه لبالدXاملو jراجع الطلب اخلارû اري بعد�النفطية، وتفامق العجز الت

  .¯قgصادية العاملية بفعل اWٔزمة

والبد ٔ�ن �س=تحرض كذ� تعامل احلكومة يف مراKل املصادقة اWٔوىل 
من  M65ىل هذا املرشوع �لك ¯لزتام الواجب، ٕاذ قçلت حوايل 

التعديالت املقدمة من طرف مكوÉت اÈWٔلبية واملعارضة يف الغرفة اWٔوىل، 
  .ركام قçلت Mددا »بريا من التعديالت يف جملس=نا املوق

وMليه، ويف ٕاطار م¨اقشة هذا املرشوع س=ن�¨اول ثالثة حماور، ûروم 
  .احلديث عن احلاكمة وإالصالKات والبعد ¯قgصادي و¯جÐعي

  الس=يد الرئAس، 
مارس اجلواب املغريب Mىل ما مسي �لربيع العريب،  9لقد شلك خطاب 

 ٓWرىق اWٔ الل متثلناj يارا موفقا منgاخ Éيار بالدgليات ا?ميقراطية فاكن اخ
والشعبية اليت اهتدت ٕا®هيا إال�سانية يف حتديدها \لعالقة بني السلط 
واخgصاصاهتا وKدودها وطرق امgال×ها والتداول Mلهيا، وذ� من jالل 

رحبنا بصدق رهان الت�ٔسAس، ورهان  فقد الوثيقة ا?س=تورية اجلديدة،
 Éح مسلسل ٕاصال� شامل، قادgا�ت التصاحل ا~ايت، بعد فÝٕاىل انت

، اكن من نتاجئها �شكEل Èري مس=بوقة وÈري مطعون يف مصداقEهتا�رشيعية 
¯س=Ðع ٕالينا كام  Mليناحيمت حكومة Xديدة بتßالف �شاريك مسؤول، 

اس=متعنا ٕا®هيم، من ٔ�Xل العمل Mىل تزنيل حقEقي ملضامني ا?س=تور اجلديد 
س=ياس=ية، اكنت لها  و بناء اWٔمل ?ى الشعب املغريب يف القطع مع مظاهر

انعاكساهتا اBمتعية السØAة Mىل مصداقEة الفعل الس=يايس الرز�ن وMىل تدبري 
  .الش�ٔن العام

�ن تضاعف من %دها لت�اوز جEع وٕاننا ن�ٔمل تبعا ~� من احلكومة ٔ
 الصعو�ت اليت توا%ها وت�gقل ٕاىل الرسMة القصوى يف ٕاجناز �رÉجمها، ؤ�ن

�ططات، املتضمنة يف الربÉمج احلكويم وتزنيل تع�ل ب�¨فEذ اWٔوراش وا
  :مقgضيات ا?س=تور يف اكفة اBاالت، وذ� من ٔ�Xل

        ::::الريعالريعالريعالريعو و و و حماربة الفساد حماربة الفساد حماربة الفساد حماربة الفساد يف ما خيص يف ما خيص يف ما خيص يف ما خيص  ))))1111
فٕانه حري بنا، يف الفريق ¯س=تقاليل، ٔ�ن �شري اىل ٔ�ن حزب 

فريق حمرتم، اس=متعنا ٕاليه �لك  اح¨امع اWٔسف (¯س=تقالل اكن وال �زال 
É��Éقش اWٓن رشاكء لنا يف تدبري هذا البo مع مقاMد فارÈة وهنا  ٕامعان ؤٔ

تíني النية املبgAة لعدم ¯س=Ðع ٕاىل الغري، وهذا ال خيدم بÉo وال ت 
حري بنا ٔ�ن �شري اىل ٔ�ن حزب ¯س=تقالل ).. الس=ياسة يف البالد د¶لنا

رصا اكن وال �زال وس=يظل مدافعا Mىل سواس=ية املواطنني ٔ�مام القانون وم
 �، وا~ي "من ٔ��ن � هذا؟"Mىل حماربة إالÅراء Èري املرشوع تزنيال ملبدٔ

  .Éدينا ٕ�قراره م¨ذ الس=بعي�Eات
وٕاننا �س=تحسن من احلكومة جعل شعار حتقEق احلاكمة املؤسساتية 
وختليق احلياة العامة وحماربة اقgصاد الريع »ركزية ٔ�ساس=ية يف اخلطاب 

لباب الثاين من ا?س=تور، ومن jالل الس=يايس، ا�س�اما مع مقgضيات ا
  :اعÐدها وٕاطالقها BموMة من املبادرات يف هذا اBال، من قçيل

�رش لواحئ املس=تفEد�ن من رخص النقل ومقالع الرمال؛  -  
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لبعض إالجراءات يف هذا الش�ٔن من  املالية احلايل قانون تضمني مرشوع -
 Mىل الرضيبة �س=بة من لرفعا jالل من واملضاربة العقارية الريع حماربة قçيل

 \لعقارات اWٔول التفويت عن الناجتة اWٔر�ح العقارية Mىل املطبقة ا?jل
  %.30 ٕاىل% 20من  احلرضي يف املدار مرة Wٔول ٕادرا%ا يمت اليت

Èري ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن Xل تò املبادرات اليت اختذهتا احلكومة يف ٕاطار حمار�هتا 
زة وÈري قادرة Mىل ٕاجياد Kل \لظاهرة \لفساد واقgصاد الريع، س�çقى Mاج

ولن ûرق ٕاىل ما يتطلع ٕاليه الشعب املغريب، ولن تدرك Èا�هتا ما مل يمت القEام 
  :Mىل سEíل املثال ال احلرص بــــ

�تلف القطاMات امل�ٔذون فهيا لäٔشÝاص ا~اتيني  ٕاصالح مشويل -
 مالتحت ودفرت العروض طلب نظام �عÐد و¯عتباريني �الس=تغالل،

 ¯س=تغالل سواء تعلق اWٔمر �رخص النقل ٔ�و ûراخEص وضبط Xديد،
    الرمال ٔ�و اWٔجحار ٔ�و الصيد البحري وÈريها دون اس=تh¨اء؛ مبقالع

    الرقابة املالية وإالدارية؛ هيئات توصيات تفعيل -

ûكáيف املراقçة Mىل اتفاقEات الرشاكة بني ا?و� واخلواص يف اس=تغالل  -
    ؛ Sogeta3وSodea2  كيتاWٔرايض الفالحEة لرش 

يف املؤسسات العمومEة واملاكتب اليت تعرف �سçAا يف فgح حتقEقات  -
    تدبريها املايل وإالداري؛

حوار وطين حول تدبري واس=تغالل ٔ�رايض امجلاMات  فgحوكذ� ؤ�jريا،  -
  .الساللية واWٔرايض التابعة \لمò اخلاص \oو�

  الس=يد الرئAس، 
  السادة الوزراء،

  اين،ٔ�خيت، ٕاخو 
ٕاننا يف، الفريق ¯س=تقاليل، ندمع إالصالح ا~ي Xاءت به احلكومة، 
وكام ٔ�ننا ندمع م¨اهضة مجيع ٔ�شاكل الفساد والريع، واملبادرات اجلريئة 
\لحكومة، فهذه ثوابت لن حنيد عهنا ٔ�بدا، لكن لنا ق¨اMة راخسة ٔ�ن حماربة 

يجية م¨دجمة الفساد يه معلية Xد معقدة ويه لك ال يتجزٔ�، وفق ٕاسرتات 
�ساسها وشامÞ دقEقة وواحضة املعامل، وٕاسرتاتيجية ûرûكز Mىل رؤية واحضةٔ:    

    الفرص؛ والشفافEة وûاكفؤ املنافسة مçادئ تعز�ز) 1 -

    العمومEة؛ \لصفقات اجلديدة املنظومة تفعيل) 2 -

    املنافسة؛ جملس صالحEات تقوية) 3 -

فاûر حتمالت إالرساع بتعويض الرتاخEص و¯مgيازات املمنوKة بد) 4 -
  حتدد الرشوط املوضوعية لالس=تفادة مهنا يف ٕاطار املساواة وûاك� الفرص؛

                                                 
2 Société de Développement Agricole 
3 Société de Gestion des Terres Agricoles 

نؤكد يف الفريق ٔ�ن خبصوص ٕاصالح القضاء، امسحوا كذ� 
¯س=تقاليل من Xديد، ٕاذا اكن اWٔمر حيتاج ٕاىل ت�ٔ»يد، Mىل ٔ�ن إالصالح 

س=تقالل، حزب ¯  العميق ملنظومة العدا� ي�ٔيت يف صدارة ٔ�ولو¶ت �رÉمج
�عتبار العدل ٔ�ساس احلمك، ونظرا \oور احليوي \لعدل يف البناء 

¯قgصادية، وحامية  ا?ميقراطي وتوطيد ¯س=تقرار ¯جÐعي والتمنية
حقوق والزتامات املواطنني والفاMلني ¯قgصاديني و¯جÐعيني ومالذا 

  .ممارس=هتا الفعلية لصون احلقوق واحلر¶ت وضامن
ملناس=بة، لن�دد ٕاشادتنا �ملبادرة السامEة جلال� املò ب�¨صAب وٕاننا، �

�عضاء الهيئة العليا \لحوار الوطين حول ٕاصالح م¨ظومة العدا�، واليت ت�ٔيت ٔ
 تدع  \لجهود املبذو� من ٔ�Xل ٕاصالح القضاء وûرس=يخ ثقة املواطنني يف

واحلرص هذه السلطة، �ٓملني ٔ�ن تعمل احلكومة Mىل �رسيع وترية احلوار 
Mىل تنفEذ الزتاماهتا يف هذا الصدد، مؤكد�ن ب�ٔمانة اس=تعدادÉ لٕالسهام 

  .واملشاركة الفعا�  يف هذا الورش الوطين الهام
كام ننوه �ٕالجراءات املوا»بة املضمنة يف مرشوع قانون املالية ٕالصالح 
قطاع العدل، واليت ûروم �Wٔساس حتديث ¯دارة القضائية من jالل 

، وتفعيل "حمامك قضاء اWٔرسة"هتيئة وجتهزي احملامك ¯بتدائية ؤ�قسام �رÉمج 
  :املساMدة القضائية هبدف احلفاظ Mىل حق ا?فاع، �ٓملني العمل Mىل

  مراجعة اخلريطة القضائية؛ -

    تدارك اخلصاص الكçري يف املوارد الíرشية \لقطاع؛ -

  تلف احملامك؛تدارك املتÝلف احلاصل يف البت يف القضا¶ املعروضة Mىل خم  -

�رسيع وترية تنفEذ اWٔحاكم يف موا%ة ا?و� واملؤسسات  وكذ�، -
  .العمومEة وامجلاMات احمللية

وMليه، فٕاننا يف الفريق ¯س=تقاليل ومن م¨طلق ٕامياننا العميق حباXة 
بالدÉ ٕاىل سلطة قضائية مس=تقÞ بعيدة عن ٔ�ي ت�ٔثري، سلطة تضطلع 

قوق إال�سان، وحامية احلر¶ت الفردية ح بدورها ×ضامنة ٔ�ساس=ية الKرتام
املساواة وس=يادة القانون، ندعو  وامجلاعية، وٕاقامة العدل يف اBمتع، يف ظل

احلكومة ٕاىل إالرساع �ختاذ Mدد »بري من التدابري، وMىل رٔ�سها ٕاخراج 
  .القوانني التنظميية اخلاصة �لقطاع ٕاىل الوجود

�رفع الغالف املايل ا�صص  ال تفوتنا الفرصة دون املطالبة ،وكذ�
لصندوق التاكفل اWٔرسي ومن التعويض الشهري ا~ي ال �رىق لسد 
احلاجEات اليومEة \لمرٔ�ة املطلقة ؤ�بناهئا، لكون هذا ا?مع )شلك ضامنة 

    .محلاية اWٔرسة من ال�رشد والضياع و¯حنرافات ¯جÐعية ال قدر هللا
ومعاجلة ظاهرة ¯كتظاظ  وكذ� إالصالح الشمويل لوضعية السجون

  .عن طريق ûرش=يد ¯عتقال ¯حgياطي
والالمتركز، فٕاننا يف  الالمركزية وبتعز�ز املتقدمة اجلهوية خبصوصٔ�ما 

الفريق ¯س=تقاليل واس�شعارا م¨ا ب�ٔمهية إالصالKات املؤسساتية الكربى 
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اش اWٔور ٔ�Kد ٔ�مه اجلهوية هو ٕارساء يف البناء ا?ميقراطي، ٕاذ نعترب ٔ�ن
 من وذ� الكربى واملصريية اليت يتعني Mىل احلكومة إالرساع بتفعيلها،

 من س=ميكن ا~ي الرتابية \لجهات وامجلاMات التنظميي القانون jالل ٕاصدار
 فعلية، واعÐد اخgصاصات وذات وقوية م¨تخبة %وية ٕافراز مؤسسات

 عيةو¯جÐ ¯قgصادية التمنية مؤهالت توفري ش�ٔنه من %وي تقطيع
 الالمتركز مرشوع صياÈة ٕاMادة Mرب وكذا للك %ة، والبي�Eة والثقافEة
   .املتقدمة اجلهوية مع Mالقgه يف إالداري

تفعيل اWٓليات املالية اليت ينص Mلهيا ا?س=تور مبا يضمن  عن هذا فضال
Éعية لبالدÐصادية و¯جgاملسامهة املتوازنة لاكفة اجلهات يف التمنية ¯ق.  

احلكومة قد صوص دمع وحامية ٔ�نظمة التقاMد، فٕاننا �رى ٔ�ن ٔ�ما خب
�درت من jالل مرشوع القانون املايل ٕاىل التنصيص Mىل بعض 

مليار درمه لتغطية  12إالجراءات يف هذا الصدد من قçيل ختصيص مçلغ 
وجعز نظام املعاشات  2013التحمالت العادية \لتقاMد �رمس س=نة 

  .لية الناجتة عن رفع احلد اWٔدىن \لمعاشالعسكرية و¯نعاكسات املا
ما  لك¨نا اليوم لس=نا يف KاXة، يف نظرÉ، ٕاىل مسك¨ات لäٔمل، بقدر

حنن يف ٔ�مس احلاXة ٕاىل املعاجلة وٕاىل احللول الكفÞE بتفادي الاكرثة اليت 
  .قد تعرفها هذه الصناديق ال قدر هللا

�وىل ٔ�ولو¶هتا وMليه، فٕاننا نناشد احلكومة ٔ�ن جتعل هذا الورش من ٔ
ؤ�ن تعمل Mىل بلورة خمطط زمين دقEق وواحض ٕالصالح ٔ�نظمة التقاMد 
من ٔ�Xل ضامن دميومهتا وتوازهنا وتوس=يع قاMدة املس=تفEد�ن مهنا، وذ� 

 من الفرقاء ¯جÐعيني وفق مقاربة �شار»ية، تعمتد �ٓلية ال�شاور مع اكفة
�سب السA¨اريو اخgيار ٔ�XلWٔمل ا~ي اجلوهري القطاع هذا ٕالصالح ا 
    .ت�ٔجE� ممك¨ا يعد

     :املقاصةاملقاصةاملقاصةاملقاصة    صندوقصندوقصندوقصندوق    ٔ�ما فٔ�ما فٔ�ما فٔ�ما ف     خيص ٕاصالح خيص ٕاصالح خيص ٕاصالح خيص ٕاصالح
  الس=يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت،
فرصة  فٕاننا �رى ٔ�نه قد طال واس=تطال، و�متىن ٔ�ن ûكون هذه الس=نة

�ٓليات معل هذا الصندوق من ٔ�Xل تعز�ز وصياÈة بلورة ٕالMادة حقEقEة 
 من حتقEق تضام¨ية و�شار»ية، متكن مقاربة ٕاطار يف ¯جÐعية امحلاية

  .اBمتع فØات خمتلف بني الفوارق وتقليص ¯جÐعية التوازÉت
 وMليه ندعو احلكومة ٕاىل ٔ�ن تعمتد يف هذا إالصالح Mىل مهنجية

وحتديد  املعنية، القطاMات خمتلف مع وال�شاور التدرج مçد�ٔ  Mىل ûرûكز
 القçلية التدابري من مجموMة Mىل ûرûكز jارطة املعامل، طريق واحضة jارطة
  .الصدد هبذا ٕاجراءات ٔ�و قرار ٔ�ي قçل اختاذ رضورية تعترب واليت

وٕاننا يف اWٓن ذاته، ن�çه ٕاىل ٔ�ن املتغريات ¯قgصادية ا?ولية، ٕاضافة 
ٕاىل ٕا»راهات الظرفEة املناخEة الصعبة، تفرض Mلينا اليوم ٕاقرار ٕاصالح 

Xبوصول ا?مع ٕاىل ري لنظام املقاصةذ ÞEديدة كفX ٓليات�، يعمتد 

مس=تحقEه، وقادرة Mىل التحمك يف نفقاته بغية احلد من العجز يف املزيانية 
  .العمومEة ومن لكفة املديونية

�ما ف  خيص اWٔبعاد ¯قgصادية واملالية \لمرشوع، فٕاننا �رى يف ٔ
ت القليÞ جناح ¯قgصاد الوطين jالل الس=نوا الفريق ¯س=تقاليل ٔ�ن

املاضية من الصمود ٔ�مام التقلبات والتداعيات املرتبطة ب�ٓ,ر اWٔزمات 
اكن بفضل ٕاصالKات ما»رو اقgصادية  ٬¯قgصادية واملالية العاملية

وهيلكية رائدة وÈري مس=بوقة، ٔ�جنزهتا احلكومة السابقة، ومتك¨ت بفضلها 
اخ ¯قgصادي من تقوية م¨اMة ¯قgصاد الوطين يف موا%ة تقلبات املن

  .القطاMات اWٔكرث ارتباطا هبا ا?ويل، والتقليص من �ٓ,رها السلبية Mىل
لكن اس=مترار تداعيات اWٔزمة ¯قgصادية العاملية والر»ود ¯قgصادي، 
ا~ي يعAشه الزبناء اWٔساس=يون والتقليديون وإالقلمييون \لمغرب، jاصة 

�مام حتد¶ت كربى،  يف م¨طقة اWٔورو، جتعل اقgصادÉ الوطين اليومٔ
وûرمجهتا Mىل مس=توى مرشوع القانون املايل  وجب Mىل احلكومة »س=هبا

احلايل، ا~ي هو م¨اس=بة لقEاس مدى قدرهتا Mىل تفعيل الزتاماهتا 
اقgصادية - الس=ياس=ية والقطاعية، وMىل ¯س=ت�ابة \لمتغريات السوس=يو

� مبا حيقق مçادئ اليت تفرضها التحوالت ا?ولية وإالقلميية والوطنية، وذ
  .الن�اMة والفعالية والشفافEة بصفة ٔ�ساس=ية

�ما خبصوص فرضيات مرشوع القانون املايل، فٕاننا يف الفريق ٔ
النقاش حول الفرضيات اليت  Mىل ٔ�نبداية الت�ٔ»يد ¯س=تقاليل �ريد 

�طرت ٕاMداد قانون املالية، لAس نقاشا نظر¶ فقط، وٕامنا )سائل واقعية ٔ
  . نة يف املرشوعاWٔرقام املتضم 

ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف الفريق ¯س=تقاليل نعترب ٔ�ن الفرضيات 
اليت يقد�ا املرشوع اليوم، سواء �ل�س=بة ملعدل ا®منو ٔ�و التضخم ٔ�و 

\لتحقEق وتعكس ٕاىل Kد »بري املقاربة  قابÞتبقى العجز، يه فرضيات 
  .الواقعية \لحكومة يف تدبري الش�ٔن العام

، K 4,5%دود مة يف احلفاظ Mىل اس=تقرار معدل ا®منو يفخفيار احلكو 
هو خEار يؤكد رغبة احلكومة يف مواصÞ رفع التßد¶ت ¯قgصادية 
املطروKة Mىل اكفة املس=تو¶ت، Èري ٔ�ن حتقEق ذ� يتطلب من احلكومة 

  :بذل جمهودات مضاعفة لت�اوز بعض إالشاكليات لعل من ٔ��رزها

الزبناء اWٔساس=يون والتقليديون  الر»ود ¯قgصادي ا~ي يعAشه - 
  \لمغرب، jاصة يف م¨طقة اWٔورو ×رشيك تقليدي لبالدÉ؛

  الظرفEة املناخEة املتقلبة Mىل الرمغ من ال�ساقطات املطرية اjWٔرية؛ - 

  اس=مترار ارتفاع مس=توى املديونية؛ - 

  .اخنفاض »بري يف الس=يو� ا?اjلية - 
É لتحقEق �س=بة ا®منو ~�، فٕان رؤي�¨ا يف الفريق ¯س=تقاليل وتصور

  :املفرتضة �س�¨د Mىل ما ييل
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ٕادjال حتوالت هيلكية Mىل اقgصادÉ الوطين، مبا )سمح بربوز قطاMات  - 
    Xديدة مصنعة وفروع Xديدة ذات �س=بة منو Mالية؛

إالرساع بتفعيل وتنفEذ إالسرتاتيجيات القطاعية املعمتدة، هبدف تنويع   - 
¨اصب الشغل، وتعز�ز قدراتنا وحتديث الب�Eات إالنتاجEة، وٕاKداث م 

  التصد�رية والتنافس=ية؛

تقوية ¯س=تقاللية يف موا%ة التقلبات املناخEة، حىت ال �رهتن  - 
اقgصادÉ الوطين ومعدل ا®منو ب�gاجئ القطاع الفال�، ا~ي يبقى ٔ�داؤه Èري 
مس=تقر بفعل التغيريات املناخEة، وهو ٕاشاكل �هبنا ٕاليه jالل م¨اقش�¨ا 

وس=نعيد الت�ٔ»يد Mليه من Xديد، حىت ûمتكن احلكومة من  2012ملرشوع 
    .معاجلته من jالل �رسيع وترية ٕاجناز خمطط املغرب اWٔخرض

فEبدو معدال معقوال  ، 2%يف واحملدد التضخم �ل�س=بة ملعدل ٔ�ما
 مgوسط فال� املتعلقة مبومس وصائبا، ٕاذا ما Mلمنا ٔ�ن الفرضيات

 يضاف الطبيعية، مس=تو¶هتا يف غذائيةال املواد ٔ�سعار ٕابقاء يف س�سامه
 عن jاصة اWٔخرى، املواد اس=تقرار Mىل \لحفاظ احلكومة ذ� جمهود ٕاىل

 نقدية س=ياسة هنج �ٓملني ٔ�ن يواصل بنك املغرب املقاصة، صندوق طريق
  .اWٔسعار اس=تقرار Mىل احلفاظ ٕاىل هتدف

�مثن  يف الفريق ¯س=تقاليل، وٕاذ وخبصوص �س=بة جعز املزيانية، فٕاننا

Mاليا بعض إالجراءات اليت اعمتدهتا احلكومة يف مرشوع قانون املالية من 
    : من قçل % 4,8 ٔ�Xل ختفEض معدل جعز املزيانية ٕاىل

    ؛ مليار درمه 41 ٕاىل املقاصة نفقات تقليص - 

  ال�س=يري؛ نفقات تقليص - 

  درمه؛ مليار 9 حبوايل اجلبائية املداخEل حتسني - 

 ا?ويل بقمية النقد صندوق طرف من وقايئ ائÐين خط احلصول Mىل - 
  س=ن�ني؛ ملدة ٔ�مر�يك دوالر مليار 1,3 تعادل

ومن م¨طلق ا�شغالنا واهÐم¨ا بدراسة وت�çع الوضع ¯قgصادي واملايل 
لبالدÉ، نعترب ٔ�ن املعدل املس�ل ال زال مرتفعا، ومن ش�ٔنه ٔ�ن هيدد 

ر�ن jاصة مهنم ¯س=تقرار املا»رو اقgصادي \oو� ؤ�ن �زعزع ثقة املس�مث
اXWٔانب، ؤ�ن �رهن قراراتنا ¯قgصادية لتوصيات وتدjاللت املؤسسات 

  . ا?ولية، مما من ش�ٔنه ٔ�ن يفقدÉ اس=تقاللية قرارÉ ¯قgصادي
 إالجراءات بتدابري هذه ذ�، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل موا»بة 

  :اخلصوص Mىل هيلكية، هتم

احلر  التبادل التفاقEات ٔ�فضل اس�¹ر مع التصد�ري، العرض دمع - 
  ؛املتßدة والوال¶ت ٔ�ورو� يف املغرب رشاكء مع

إالرساع ٕ�دjال قواMد املزيانية الكفÞE �س=تعادة توازن املالية  - 

العمومEة Mىل املدى القصري، وتقوية مصداقEة الس=ياسة املزيانية Mىل املدى 
  .2011 من دس=تور 77املتوسط والبعيد، وذ� تزنيال ملقgضيات الفصل 

�ما خبصوص ¯س�¹ر، فٕاننا يف الفريق ¯س=تقاليل �رى ٔ�ن ٔ
Mىل تعز�ز  2013س=نة ل ¯س�¹ر العمويم، قد ركز مرشوع قانون املالية 

¯س�¹رات العمومEة ومواصÞ س=ياسة املشاريع الكربى \لب�Eات التحتية 
ملايل و�رسيع وترية ٕاجناز إالسرتاتيجيات القطاعية، حEث انتقل الغالف ا

ليبلغ ما يناهز  2007مليار س=نة  84ا�صص لالس�¹ر العمويم من 
    .2013مليار درمه �رمس س=نة  180,3

وٕاذ ننوه يف الفريق ¯س=تقاليل �Bهود املايل ا~ي بذلته احلكومة 
السابقة، وا~ي تواص� اليوم احلكومة احلالية يف جمال دمع ¯س�¹ر 

ناس=بة ٕاىل رضورة العمل Mىل جتاوز ٕاشاكلية العمويم، Èري ٔ�ننا ن�çه �مل 
ضعف إالجناز وحمدودية تنفEذ اعÐدات ¯س�¹ر، ويه ٕاشاكلية ûزداد 
Kدهتا اليوم، jاصة مع التحوالت ¯جÐعية والس=ياس=ية اليت يعAشها 
حميطنا إالقلميي ا?ويل، وما ~� من تداعيات Mىل بالدÉ، مما يفرض 

ود من ٔ�Xل �رسيع وترية تنفEذ ¯عÐدات Mىل احلكومة ûكáيف اجله
    .ا�صصة لالس�¹ر

�ما ف  يتعلق بدمع ¯س�¹ر اخلاص، فٕاننا �رى ٔ�نه من الواجب ٔ�ن ٔ
�شد Mىل يد احلكومة ؤ�ن �مثن Mاليا التدابري وإالجراءات املهمة اليت 

  :اعمتدهتا يف املرشوع و الرامEة ٕاىل �شجيع القطاع اخلاص من قçيل
ق الفعيل واملهنجي لنظام اWٔفضلية الوطنية يف تنفEذ التطبي .1

الصفقات العمومEة من jالل ٕارساء الصفقة Mىل املقاو� الوطنية حىت وٕان 
    من ا®مثن ا~ي تقرتKه الرشكة اWٔج¨بية؛ %15تعدى ا®مثن ا~ي تطلبه 

من الصفقات العمومEة لفائدة  %20ختصيص �س=بة ال تقل عن  .2
    رى واملتوسطة؛املقاوالت املغربية الصغ

مليون  �110شجيع ¯بتاكر والبحث Mرب ختصيص ما يناهز  .3
" امgياز"فضال عن دمع �رامج " تطو�ر"و" انطالق"درمه لربÉجمي 

ملوا»بة املقاوالت اليت تتوفر Mىل ٕاماكنيات ذاتية " ٕامناء"و" مساندة"و
  .مليون درمه 400\لتطور، من jالل ختصيص مçلغ 

ولية والنصح ٔ�ن ن�çه ٕاىل اس=مترار بعض ومع ذ�، مفن �ب املسؤ 
املشالك والعراقEل اليت تواXه ¯س�¹ر اخلاص cسíب ضعف ت�ٔهيل 
املقاو� املغربية، واملنافسة احلادة اليت فرضهتا العوملة يف ش=ىت جماالهتا 
¯قgصادية، مما يتطلب بذل جمهود مضاعف لتعز�ز دور املقاو� يف 

  : من إالجراءات والتدابري اليت هتم ال�س=يج ¯قgصادي �ختاذ Mدد
ٕاصالح النظام البنيك، مبا )سمح \لمقاوالت cش=ىت ٔ�نواعها ؤ�صنافها  - 1

    من ¯س=تفادة من ا®متويالت البنكEة ملشاريعها ¯س�¹رية والتمنوية؛
حتفزي املقاوالت Mىل ¯ندماج يف القطاع املهيلك، مع اjWٔذ بعني  - 2

يضم فØات خمتلفة، مما )س=تدعي اعÐد ¯عتبار تنوع هذا القطاع ا~ي 
  مقاربة فØوية، تقوم Mىل اس=هتداف لك فØة Mىل Kدة؛
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    ٕاMادة النظر يف قانون الرشاكت وٕاصالح اWٔنظمة القانونية؛ - 3
4 -  ،jة ¯س�¹ر اخلارçد ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة ملصاحÐاع

ى كتصد�ر الكفاءات واخلربات املك�س=بة يف ٕاطار ٕادارة املشاريع الكرب 
    ببالدÉ؛

ûكو�ن املقاو� املغربية يف مEدان التدبري املفوض \لمصاحل العمومEة  - 5
الس=تغاللها يف ¯نفgاح Mىل ا?ول إالفريقEة اليت تتوفر Mىل سوق »بري 

    ومرحب يف هذا اBال؛
اعÐد ٕاسرتاتيجية مس=تع�Þ ملوا%ة الغش وا®هترب الرضييب ا~ي  - 6

    املتوفرة؛ من الرشاكت حسب املعطيات 5/4يطال 
7 -  òاء ت¨hة �س=تEíاءات وإالعفاءات الرضي¨hالتقليص التدرجيي لالس=ت

    الهادفة ٕاىل �شجيع ¯س�¹ر املنتج وتو� العدا� ¯جÐعية؛  
من الرضائب والرسوم لفائدة خزينة " املتبقى اس=تÝالصه"البحث عن  - 8

    .ا?و� وامجلاMات الرتابية
وع، الس=يد الرئAس، السادة ٔ�ما خبصوص اWٔبعاد ¯جÐعية \لمرش 

ملرشوع )سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن التوXه العام  الفٕانه ٕاخواين، الوزراء، ٔ�خيت، 
املايل يف شقه ¯جÐعي، وا~ي )شلك Kلقة وصل مع املقاربة  القانون

. املعمتدة من قçل احلكومة السابقة يف تدبري الش�ٔن ¯جÐعي �ملغرب
والربامج الهادفة اليت تضمهنا املرشوع  م¨وهني كذ� �لتدابري املمزية،

يف الولوج \لÝدمات  والقامئة Mىل ضامن املساواة وûاكفؤ الفرص
Éشد حرماWٔعية الفقرية واÐات ¯جØاصة �ل�س=بة \لفj ،عيةÐج¯.  

فٕاننا �رى يف الفريق فçال�س=بة محلاية القدرة الرشائية \لمواطن مáال، 
ا تضمنه مرشوع القانون املايل من ¯س=تقاليل ٔ�نه جيب ٔ�ن �ش=يد مب

  :تدابري هتم
�مثنة تقليص .1ٔ ÞKدوية مكرWٔوىل؛ ا�ٔ    
 لصندوق درمه مليار 41 ختصيص من jالل املتوسطة الطبقة دمع .2

    املقاصة؛
    \لحوار ¯جÐعي؛ ٔ��ريل 31 اتفاق نتاجئ تنفEذ اس=تكامل .3
    درمه؛ مليار 3,3 �لكفة 2013 مزيانية مالية �رمس ٕاKداث م¨اصب .4
  .املتوسطة \لطبقة موXه Xديد م¨توج سكين اثٕاKد .5

هذه ¯جراءات وÈريها من ش�ٔهنا املسامهة يف حامية القدرة الرشائية 
يف ٔ�وج  \لمواطنني Mىل اخgالف فØاهتم، ومن التحمك يف معدل التضخم

اWٔزمة العاملية، لكهنا مع ذ� تبقى قارصة ٔ�مام التطورات و¯رتفاع ا~ي 
، ٕاضافة ٕاىل مشلك ضعف مراقçة ٔ�سعار املواد )شهده مس=توى املعAشة

اWٔساس=ية و¯س=هتال»ية، مما )سهم يف فgح اBال ٔ�مام املضاربني والوسطاء 
لالسرتزاق Mىل حساب القوت اليويم \لمواطنني وjاصة الفØات املعوزة 
والفقرية، و�لتايل تصبح هذه التدابري حمدودة اÅWٔر Mىل احلياة اليومEة 

    .حلكومة مطالبة ب�شديد الرقابة يف هذا اBال\لمواطنني، وا
ٕاننا يف الفريق ¯س=تقاليل ومن م¨طلق ٕامياننا ٔ�ما ف  خيص التعلمي، ف

ب�ٔمهية املنظومة الرتبوية والتعلميية يف حتقEق التمنية الشامÞ، ويف تطو�ر 
اBمتع، ويف ¯س=ت�ابة حلاجEاته اWٔساس=ية، �مثن Mاليا اBهود املايل 

مليار درمه  52,03ول ?مع هذا القطاع وا~ي بلغ اليوم ما يناهز املبذ
ملواصÞ اBهودات يف جمال ٕاصالح املنظومة التعلميية وتطو�رها، وحرص 

ٕايالء ٔ�مهية كربى  ، Mىلاحلكومة السابقةوMىل غرار احلكومة كذ�، 
، "تمçادرة احملفظا" ،"�رÉمج تAسري"ملواصÞ ٕاجناز الربامج املعمتدة، مáل 

�Kد "�رÉمج الفرصة الثانية"و" �رÉمج النقل املدريس"ٔ Ðواليت تعترب ح ،
�شاكل العدا� ¯جÐعية اليت تؤمن ûاكفؤ الفرص ٔ�مام املواطنني، وتعزز ٔ

  .فرصهم يف ¯رتقاء ¯جÐعي
كام ال يفوتنا، يف الفريق ¯س=تقاليل، ٔ�ن �ش=يد �لتدابري الهامة 

ة اليت Xاءت هبا احلكومة وMىل لسان وز�ر وكذ� إالجراءات اجلريئ
  .التعلمي يف هذا اBال

لكن، و�لرمغ من اBهود ¯س=تh¨ايئ املبذول من طرف احلكومة يف 
 ،Éهذا القطاع، وا~ي يبقى دون التطلعات، ال �زال القطاع، يف نظر
يواXه حتد¶ت ٕاضافEة ذات صبغة اس=تع�الية، مل ûمتكن ¯سرتاتيجيات 

ج املعمتدة سابقا من معاجلهتا من قçيل ا�طط ¯س=تع�ايل \لتعلمي، والربام
 Þمي حصيEداد دراسة لتقMوهنا ن�ساءل ما حققه من ٕاجناز، وما مدى ٕا
هذا ا�طط؟ وMليه، فعىل احلكومة اليوم ٔ�ن تنظر ٕاىل ٕاصالح املنظومة 

  .التعلميية �عتبارها ٔ�ولوية ¯سرتاتيجيات
س=ياق اهÐم احلكومة به، مفن واجçنا  ويفوخبصوص قطاع السكن، 

يف الفريق ¯س=تقاليل ٔ�ن �ش=يد �لتدابري الواردة يف املرشوع، jاصة ف  
  :يتعلق بــــ

مليار درمه، مبا فهيا املوارد املعب�ٔة يف ٕاطار  4ختصيص ما يناهز  - 
صندوق التضامن \لسكىن و¯ندماج احلرضي ا~ي سAمت توس=يع جمال 

  .¶ت اWٓيÞ \لسقوطتدj� لAشمل البنا

    �رسيع �رÉمج مدن بدون صفEح؛ - 

 –الر�ط  –�لقرب من مرا×ش " مدن Xديدة"مواصÞ ٕاجناز ٔ�ربع  - 
  . طن�ة - البيضاء 

الرفع من وترية ٕاجناز �رامج السكن ¯جÐعي، والسكن ¯جÐعي  - 
م¨خفض التلكفة، والسكن ¯جÐعي املوXه \لكراء، والسكن اجلديد 

    املتوسطة؛ املوXه \لطبقة

 120و 80ٕاطالق م¨توج السكن الرئAيس ا~ي ترتاوح مساحgه ما بني  - 
درمه \لمرت املربع، وا�صص \لطبقة  6000مرتا مربعا وال يتعدى مثنه 

    .الوسطى
�ما خبصوص الصßة، فٕاننا، يف الفريق ¯س=تقاليل، ننوه كذ� ٔ

وا~ي يناهز �Bهود املايل املبذول من طرف احلكومة ?مع هذا القطاع، 
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وحتسني ¯س=تقçال وتفعيل  مليار درمه لتوفري اخلدمات الصحية 12,37
    . التغطية الصحية

مث كذ�، ويف ٕاطار الس=ياسات ¯جÐعية، البد ٔ�ن نقف Mىل 
ٕانعاش ال�شغيل واحلد من البطا�، فٕاننا �رى يف الفريق ¯س=تقاليل ٔ�ن 

 من طرف احلكومة هذا القطاع يعرف دينامEة مس=مترة ومضطردة وذ�
لشغل يف ٕاطار املزيانية، \ اليت هنجت يف بالدÉ واعمتدت jلق م¨اصب 

، وهو رمق 2013م¨صبا ماليا س=نة  24.340واليت بلغت اليوم ما مجموMه 
  .Èري مس=بوق

كام �مثن Mاليا إالجراءات والتدابري اليت اعمتدها املرشوع من ٔ�Xل 
لقطاعيني العام ٔ�و اخلاص، ٕانعاش ال�شغيل واحلد من البطا�، سواء �

 �شغيل الش=باب، ا~ي م�سائلني �ملناس=بة عن حصيÞ العمل ببصندوق
 ٕادماج ٕاىل الهادفة اWٓليات درمه من ٔ�Xل تفعيل مليار 1 رصد � مçلغ

الشغل، وطريقة رصف الغالف املايل ا�صص؟  سوق يف الش=باب
ر ٕانصافها واليت Éهيك عن قضية اWٔطر العليا املعطÞ اليت ال زالت ت�gظ

  .ال �ريد ٔ�ن ندjل يف جزئيات هذا املوضوع
  الس=يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
�خيت، ٕاخواين،ٔ  

�ما ف  يتعلق مبنظومة اWٔجور، فاملالحظ ٔ�هنا �شهد ز¶دة بوترية Xد ٔ
 50,837مرتفعة مقارنة مع تطور ¯قgصاد الوطين، حEث انتقلت من 

، 2013مليار درمه مرتقçة س=نة  98ز ٕاىل ما يناه 2003مليار درمه س=نة 
يف Kني ٔ�ن % 7,01، و �ز¶دة س=نوية تقدر بـــ %�85رتفاع يصل ٕاىل 

معدل تطور ¯قgصاد الوطين jالل الس=نوات العرش اjWٔرية مل يت�اوز 
4,7.%  

وٕان وترية التطور اليت �شهدها كتÞ اWٔجور يف بالدÉ تبقى Xد 
امثÞ، ويه مشلكة نقرتح يف الفريق مرتفعة مقارنة ببعض ¯قgصاد¶ت امل

¯س=تقاليل ٔ�ن تمت معاجلهتا Mرب ٕاخراج نظام م¨دمج وموKد لتدبري املوارد 
ميكن من التحمك يف الكÞg اWٔجرية من jالل مراجعة س= نظام . الíرشية

Kديثة، حمفزة  شامÞ ملنظومة اWٔجور احلالية، ووضع تصور ملنظومة
دية إالدارة العمومEة، م�سائلني عن وشفافة �سامه يف الرفع من مردو 

مصري ا?راسة اليت ٔ�Mدهتا وزارة حتديث القطاMات العمومEة حول م¨ظومة 
اWٔجور، وعن مصري إالصالح ا~ي وMدت به احلكومة والزتمت به سواء 

�مام الربملان مب�لس=يه ٔ�و يف جوالت احلوار ¯جÐعئ.  
ة، فٕاننا �رى يف الفريق ٔ�ما خبصوص �ٓليات التضامن وامحلاية ¯جÐعي

¯جÐع، وٕامياÉ م¨ا ب�ٔن  الÐسك دمع �ل�س=بة لصندوق¯س=تقاليل 
ûمنوية، وكذ�  س=ياسة لك واس=تدامة لن�اح رضوري ¯جÐعي الÐسك

من �ب ٕانصاف احلكومة ف  تبذ� من جمهودات يف هذا إالطار، فٕاننا 
مEة ٕاىل تعز�ز ثقافة كذ� �ش=يد، و�لك صدق، �لس=ياسة احلكومEة الرا

 واBالية، ¯جÐعية الفوارق التضامن بني خمتلف فØات اBمتع وتقليص
وذ� من jالل التنصيص يف املرشوع املايل Mىل تعبئة موارد هامة وقارة 
لفائدة صندوق دمع الÐسك ¯جÐعي، وهو توXه من دون شك سAسهم 

" تAسري"و" RAMED4"يف متويل �رامج اجÐعية �مة من قçيل 
  .وÈريها" مçادرة احملفظات"و

لكن و�ملقابل، فعند تدقEق¨ا وقراءتنا يف التدابري اليت اختذهتا احلكومة 
من ٔ�Xل حتصيل هذا ا®متويل، فٕاننا �متىن عقد م¨اظرة وطنية حول 
ٕاصالح النظام الرضييب قصد ٕاصالح م¨ظومة الرضائب وا~ي س=ميكن 

 والعدا� إالنصاف من مزيد حتقEقو  الوMاء توس=يع Mىل�لك ت�ٔ»يد 
¯جÐعية، م�سائلني كذ� �ملناس=بة عن مربرات تغيAب صندوق الزاكة 

، jاصة ؤ�نه ٕاجراء الزتم¨ا به مع 2013يف مرشوع قانون املالية لس=نة 
    .الشعب املغريب يف ٕاطار الربÉمج احلكويم

  الس=يد الرئAس،
  السادة الوزراء،
�خيت، ٕاخواين،ٔ  
لق �ملبادرة الوطنية \لتمنية الíرشية، فٕاننا �س�ل يف الفريق ٔ�ما ف  يتع

¯س=تقاليل و�رتياح »بري اBهودات اليت تبذلها احلكومة من ٔ�Xل ٕاجناح 
املبادرة الوطنية \لتمنية الíرشية، من jالل ٕاطالق املرÞK الثانية بغالف 

\لمبادرة مليار درمه، موXه لتفعيل الربامج امخلس  17مايل ٕاجاميل يناهز 
جسلنا  حتقEقا \لتمنية احمللية ومن ٔ�Xل ا®هنوض �ٕالماكن الíرشي، لك¨نا

ûراجعا �سEíا عن هذا الهدف ?ى بعض  jالل الس=نوات املاضية
�ة ضعف التدقEق والت�çع واملراقçة، �ٓملني �ملناس=بة ٔ�ن  امجلعيات،Eن�

 تتدارك احلكومة هذا الرتاجع عن طريق ûكáيف املراقçة و¯فßgاص
   . والتدقEق

اجلبلية، ويف ٕاطار اهÐم  واملناطق القروي العامل ٔ�ما �ل�س=بة لت�ٔهيل
احلكومة املزتايد �لعامل القروي، فٕاننا �رى ٔ�ن املرشوع يقرتح يف هذا 
الصدد تعز�ز إالماكنيات املالية لصندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية، 

يار درمه، مع اعÐد مقاربة تنíين مل  1,5مليار درمه ٕاىل  1وذ� �رفعه من 
Mىل ¯لتقائية و¯ندماج الرتايب \لمشاريع والربامج املس=هتدفة، Èري ٔ�ن 
هذا الغالف املايل، يف نظرÉ، واملهم ي�çغي ٔ�ن توا»به رؤية م¨دجمة Mرب 
قطاعية لتمنية هذه املناطق من jالل ¯هÐم �ٕالماكنيات الíرشية 

  .ليت توفرهاوالس=ياحEة و¯قgصادية ا
وخgاما، فٕاننا يف الفريق ¯س=تقاليل وٕاىل Xانب فرق اÈWٔلبية 
�س�شعر �لك مسؤولية ما يتعني Mلينا القEام به من ٔ�دوار لنكون كام كنا 
الضمري املس�Eقظ لäٔمة ٕاىل Xانب احلكومة، من ٔ�Xل تقوية ٔ�سس 

Mي� اكن املصداقEة، ومن ٔ�Xل حماربة لك ٔ�لوان الفساد »يفام اكن شلكه، ؤ

                                                 
4 Régime d'Assistance Médicale 
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موقعه، حبرص èم Mىل دمع لك املبادرات إالجيابية \لحكومة، وMىل تقدمي 
املالحظات الرضورية والنصح \لعمل احلكويم، ٕامياÉ م¨ا �لعمل امجلاعي 
ا~ي تعترب فEه النصيßة رضورية لتحقEق ما تعاقدM Éليه مع املواطنات 

الطموح يف حتقEق  واملواطنني، حىت يمت ¯س�¹ر اWٔمáل لهذا املرشوع
  . حصيÞ ٕاجيابية وملموسة وغنية �ملنجزات لفائدة وطننا العز�ز

هذا املرشوع ا~ي �رى يف الفريق ¯س=تقاليل ٔ�نه مgوازن وا~ي 
Xاءت به هذه احلكومة الس=ياس=ية �مgياز واملسؤو� واملنáíقة من 

ص صناديق ¯قرتاع من ٔ�Xل جتاوز اWٔزمات Mىل Mلهتا �لك تفان وٕاjال
ومواطنة والبحث عن احللول ولو اكنت ?ى الغري ويف ظروف Xد 

�س=تحق Mليه هذه احلكومة �لك  - يف نظرÉ–صعبة، اليشء ا~ي 
  .موضوعية التنويه وا?Mاء لها �اكمل التوفEق

)نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعصدق هللا ) و
  .وشكرا .العظمي

  :الس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلس
  . شكرا الس=يد الرئAس احملرتم

هبذا �كون قد ٔ�هنينا اجللسة اWٔوىل، وس�س=ت�ٔنف معلنا Mىل الساMة 
  .الرابعة بعد الزوال

  .تفضل الس=يد الرئAس.. ورفعت اجللسة
  :املس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييلاملس�شار الس=يد محمد فضييل

   الس=يد الرئAس،
  .بعد الظهر بدوري ٔ�قرتح اس=ت�¨اف العمل د¶لنا يف الساMة الثالثة

  :الس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلسالس=يد رئAس اBلس
   ؟مçارشة بعد صالة العرص

  . شكرا
  .ٕاذا اكن اتفاق س�س=ت�ٔنف Mىل الساMة الثالثة


