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  )2012 د)سمرب 24  (1434 صفر 9 االثنني: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس ل اEٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
لثة الثا الساOة ، ابتداء مندقJقة وعرشون ٔ�ربع ساOات واثMNان: التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

، مع توقف دام مثاW وعرش
ن دقJقة ابتداء من بعد الزوال والربع
  . مساءالساOة السابعة وا[قJقة الثانية 

   ::::_دول اEٔعامل_دول اEٔعامل_دول اEٔعامل_دول اEٔعامل
cلس:نة  115.12املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية رمق اس:تكامل  -

 ؛يابيةمن [ن الفرق واGموOات الن  2013املالية 

  .رد الس:يد وز
ر gقMصاد واملالية -

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

  :املس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
 .pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

 .yس:تxٔنف هذه اجللسة، وtمتة لبقJة تدqالت الفرق واGموOات الربملانية
�عطي اللكمة cلفريق احلريك، تفضل اليس السعداوئ.  

  :املس�شار الس:يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس:يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس:يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس:يد عبد امحليد السعداوي
  .pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار
ن احملرتمني،
ة cلمناقشة العامة ملرشوع )رشفين ٔ�ن ٔ�شارك يف هذه اجللسة ا�صص

، cلتعبري عن م�ظور فريق�ا احلريك جتاه هذا املرشوع، بعد 2013مزيانية 
ٕا�الته من جملس النواب Oىل جملس املس�شار
ن املوقر، وا�ول � مبوجب 
ا[س:تور اجلديد ا[راسة واملصادقة Oىل القانون املايل، يف ٕاطار اخMصاصه 

من دس:تور فاحت  176طوق ومضمون املادة ال�رشيعي والرقايب احملصن مبن
، وهذا رفعا للك ل¡س دس:توراين، حمكوم بتxٔويل س:ياسوي 2011يوليوز 

ضيق، )سعى ملصادرة حقوق هذه املؤسسة ا[س:تورية الضام�ة cلتوازن 
الس:يايس وال�رشيعي، واملعربة عن مكوWت ٔ�ساس:ية يف tر§يبة اGمتع املغريب 

ة، وامMداداهتا الرتابية امجلاعية واجلهوية والنقابية، حبمو»هتا gقMصادية واملهني
وجبوهرها gسرتاتيجي املرتبط �رهان املغرب التمنوي وا[ميقراطي، املمتسك 
  .دوما ؤ�بدا مبقدساته وثوابته واخMياراته القامئة Oىل التعددية والثنائية الربملانية

  الس:يد الرئFس،
س�شار
ن قامئ بقوة ا[س:تور نقول قولنا هذا، وحنن ندرك ٔ�ن جملس امل 

ٕاىل ¹اية جتديده يف gس:تحقاقات املق¼«، واليت لFست ¹اية يف �د ذاهتا، 

وٕامنا بوابة ٔ�ساس:ية الس:تكامل بناء املغرب اجلديد واملت¿دد واملرtكز Oىل 
اجلهوية املتقدمة، واملبين Oىل م�ظومة قانونية _ديدة تؤسس مجلاOات 

ية، tكون مصدرا cلقرار املركزي، وتتوج مب¿لس tرابية، حملية وٕاقلميية وÁو 
cلمس�شار
ن 
كون بوص« ٕالدارة مغرب اجلهات يف ٕاطار و�دة الوطن 
والرتاب، ولرمس حماور التمنية احمللية واجلهوية كدOامة cلتوزيع العادل 

فهل . cلرثوات الوطنية Oىل ٔ�ساس التوازن والعداÆ اGالية وgجÅعية
ه لظرف زمين، ٔ�م لعمق دس:توري 
ريد بناء مغرب نMNرص واحلاÆ هات

مMدرج يف tرتFب ٔ�فقه املس:تق¼يل، Oىل ٔ�ساس إالصالح يف ضوء 
gس:تقرار، وتوازن السلط، وٕارشاك فعيل cلجامOة الرتابية والفالح والصانع 
والتاجر والنقايب واملقاول والش:باب والNساء يف بلورة الس:ياسات العمومJة، 

  ؟ والعمل Oىل ٔ�جرٔ�هتا
هذا هو السؤال اEٔكرب اÎي Oلينا مجيعا ٔ�ن حندد خطوات الوصول ٕاىل 

ه، من ٔ�_ل مغرب مؤسسايت ينضج التغيري يف ضوء نٕا_ابة رصحية ع 
وس:يظل جملس املس�شار
ن دOامة لبناء هذا اEٔفق . gس:مترارية املت¿ددة

، ورمس  م�طلقاته، بق�اOة راخسة جتعل مصاحل املغرب العليا فوق لك اعتبار
  .وتMNرص cلقمي ق¼ل الزمن

  الس:يد الرئFس احملرتم،
احلريك، وهو ي¡ين وÁة نظره حول معطيات ومضامني  الفريق نا يفٕان 

املرشوع املعروض Oىل ٔ�نظار جملس:نا املوقر، وبعد دراسة معمقة لفرضياته 
ومشاريعه املربجمة، ينطلق يف مقاربته من معق فكر حريك راخس، ال 
رهن 

قع، وال ي¡ين توÁاته Oىل م�طق gنÅء احلكويم ٔ�و Oدمه، املواقف Ùملوا
بل جيعل مصلÝة املغرب فوق لك حمدد س:يايس ٔ�و متوقع جيعل الظرف 

فكر حريك وطين جبوهر شعيب، . ٔ�قوى من gخMيار واملصلÝة ق¼ل الهدف
)سطر مقاربته ملثل هذه املشاريع الراهنة cلحياة العامة وحلقوق املواطنني 

اخMيارات àبتة tراهن Oىل  قواOد احلق املقرون Ùلواجب،  Oىل ٔ�ساس
والربط العميل بني طموح املسؤولية وواجب احملاس:بة، وقول احلق من ٔ�ي 

  .موقع
لهذا، س:تكون مقارب��ا cلمرشوع مؤطرة مبنطق القوة gقرتاحJة املمثنة 
 ملا هو ٕاجيايب، واملالكة لاكمل اجلرٔ�ة يف åشخيص مواطن الضعف وتقدمي

  . البدائل
هكذا yشWٔx يف جفر gس:تقالل، كفكرة وتنظمي، وهكذا كنا وس:نظل، 
ودOامئ رؤي��ا الراخسة Oىل مدى ٔ�زيد من نصف قرن يه تدبري الرصاع 
الس:يايس داqل املؤسسات، ولFس حولها وال qارÁا، وبناء مغرب الو�دة 

 Æرواته بعداê ه البوادي كام املدنJوتوازن بني يف التنوع، مغرب تتقامس ف
اجلهات والفëات واGاالت، مغرب قوي بتعدديته ومبقدساته وثوابت هويته 
اEٔصي« واملتنوOة، مغرب حيفظ §رامة اكفة ٔ�بنائه، وتصان فJه حقوق الوطن 

ويه ق�اOات حر§ية راخسة التحق هبا ق¼ل هناية القرن املايض . واملواطنني
حتت _دارñت املؤسسات _ل من اكنوا EٔÙمس البعيد والقريب حيفرون 
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فزرع املغرب بذó بذور تناوب توافقي، حو� ا[س:تور . )سارا وميينا
اجلديد ٕاىل تناوب دميقراطي، وتلمك يه الرساÆ اليت محلهتا احلركة الشعبية 

  .مJالدها، بل جعلت مهنا Oربة لهذا امليالد ذم�
يف Oىل هذا اEٔساس، الس:يد الرئFس، وهذا املنظور، سN¼دي رٔ�ينا 

املرشوع وفق مهنجية tرصد املرجعية ملرشوع املزيانية، وتقارب معقه 
gقMصادي وفرضياته وتوقعاته، وåس:تكشف ٔ�بعاده gجÅعية والثقافJة 

  .وبعض معامل س:ياساته القطاعية املؤêرة
سؤال املرجعية الس:ياس:ية ومدى تفاOل املرشوع مع الس:ياق سؤال املرجعية الس:ياس:ية ومدى تفاOل املرشوع مع الس:ياق سؤال املرجعية الس:ياس:ية ومدى تفاOل املرشوع مع الس:ياق سؤال املرجعية الس:ياس:ية ومدى تفاOل املرشوع مع الس:ياق : : : : ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

        ::::ا[س:توري اجلديدا[س:توري اجلديدا[س:توري اجلديدا[س:توري اجلديد
، يN¼غي التذكري بxٔن هذا املرشوع هو اEٔول من نوOه يف يف هذا إالطار

يه م�توج  2012معر احلكومة احلالية، Oىل اعتبار ٔ�ن مزيانية هذه الس:نة 
  . رمغ بعض التعديالت 2011اق ما ق¼ل حمطة فاحت يوليوز لس:ي

وهذا املعطى مينحنا اليوم احلق يف بدء مساءÆ املرشوع Oىل ضوء 
ويم، Ùعتباره �رWجما تعاقدñ بني احلكومة واملؤسسة الزتامات الربWمج احلك
  .ال�رشيعية وOربها اGمتع

ويف هذا الس:ياق، وÙس:تطالع مؤرشات و�رWمج هذا املرشوع 
املعروض Oىل ٔ�نظارW، ميكن القول �لك موضوعية ٔ�نه اندرج يف داúرة 
ا توÁات الربWمج احلكويم، كام نلمس فJه سعيا حكومJا واحضا لتزنيله

ويت¿ىل ذó من qالل رصد gعÅدات GموOة من إالصال�ات املسطرة 
وخضع . يف هذا الربWمج، جفاء املرشوع حمكوما هباجس اجÅعي ملموس

§سابقJه cلمعادÆ الصعبة املمتث« يف تعز
ز التو_ه gس�ýري مع حتصني 
واخMالالت  التوازWت املا§رو اقMصادية، وتدبري ٕا§راهات العجز واملديونية

املزيان الت¿اري، مع تقدمي وصفات لالنفالت من ضغط اEٔزمة gقMصادية 
واملالية العاملية املعدية لالقMصاد الوطين املطبوع هبشاش:ته، واملرهون 
مبسلامت qارج إالرادة، þكرم السامء، وعطف سعر النفط، ورمحة قمية 

  .اEٔورو وا[والر
�رقام مرشوع املزيانية احلالية وتلمك رشوط وٕا§راهات جتعل، من Áةٔ ،

 حمدودة ومMفاوتة حسب gخMيارات والقطاOات، ومن Áة ٔ�خرى جتع�
مع åسجيلنا �لك موضوعية ٔ�ن املرشوع  )س� طريق gس:مترارية املت¿ددة

رشع يف اخلروج من نفق الطابع احملاس:يب احملض ٕاىل ٔ�فق مزيانية ذات 
صامت واحضة cلس:ياسة احلكومJة توÁات س:ياس:ية واخMيارات جممتعية، بب

املنهت¿ة، وهذا هنج طاملا Wدينا من ٔ�_�،  ق�اOة م�ا ٔ�ن القانون املايل هو 
  .بوص« لقJاس مدى جناح احلكومة tر§يبة، و�رWجما وخطا س:ياس:يا

�ما من _انب �ٓخر، واس:تحضارا cلطبيعة املمتزية لهذه الوالية ال�رشيعية ٔ
د الرتسانة القانونية واملؤسساتية، لتفعيل §والية تxٔسFس:ية مو§ول لها ٕاOدا

مضامني ا[س:تور اجلديد، فٕاننا نعيد التxٔ§يد Oىل رضورة التعجيل Ùٕخراج 
ا�طط ال�رشيعي ٕاىل �زي الوجود بغية رمس ٔ�ج�دة واحضة cلعمل ال�رشيعي 

  . وEٔجرٔ�ة إالصال�ات املنتظرة

ملساته هذا ا�طط اÎي يتداول Oىل نطاق واسع ٔ�ن احلكومة تضع 
اqEٔرية، وٕان كنا وال زلنا �متىن ٕارشاك الربملان يف بلورته وحتديد ٔ�ولوñته، 
من م�طلق ٔ�ن املؤسسة ال�رشيعية رشيك دس:توري ٔ�سايس يف البلورة 

  . والتصديق Oىل لك املبادرات ال�رشيعية
واس:تحضارا كذó ملا cلقوانني التنظميية من ٔ�مهية قصوى Ùعتبارها 

ين من ا[س:تور، وتxٔويال معليا ملبادئه ؤ�هدافه، كام صيا¹ة cلنصف الثا
نتطلع يف هذا الشxٔن ٕاىل ٔ�ن حيدد هذا ا�طط ٔ�ولوñته وفق الرؤية  احلكمية 
جلالÆ امل� محمد السادس نرصه هللا، واملعرب عهنا يف خطاب _اللته يف 

  .�افMتاح الس:نة ال�رشيعية احلالية، واليت يه ٔ�ولوñت اGمتع والوطن بxٔمك
البد كذó، مادم�ا يف هذا الس:ياق القانوين، ٔ�ن نعيد مرة ٔ�خرى 
التxٔ§يد Oىل التعجيل بربجمة مرشوع القانون التنظميي cلاملية يف صيغته 
اجلديدة، Ùعتباره بوابة رئFس:ية ٕالصالح املالية العمومJة وتxٔطري س:ياس:هتا 

امج، مزيانية Oامة صيغة �ريدها دOامة ملزيانية النتاجئ والرب . �رهاWت املر�«
بتو_ه Áوي واحض وملموس، يقوم Oىل توطني املشاريع وgعÅدات 

�ريده كذó قانوW تنظمييا )سهل دور . حسب امجلاOات الرتابية واGاالت
الرقابة ال�رشيعية، وي¡سط يدها لتطال اكفة املؤسسات العمومJة 

ربملان يوفر � واحلساÙت اخلصوصية، يف ٕاطار اس:تقالل مايل وٕاداري cل
الرشوط العملية واملادية Eٔداء وظائفه ا[س:تورية اجلديدة Oىل ٔ�مكل و_ه، 

  . ويليق بتوسع اخMصاصاته ال�رشيعية والرقابية وواج¼ه ا[بلومايس
�ملنا §بري ٔ�يضا ٔ�ن تعرض احلكومة يف الس:نة املق¼« مرشوع املزيانية ٔ

، املؤسسة خليار اجلهوية مبنطق ما فوق قطاعي، ومبرجعية احلاكمة الرتابية
املوسعة، ويف صدارهتا ا»منوذج التمنوي اجلهوي يف ٔ�قا»مينا اجلنوبية، اÎي 

  .)سهر اGلس gقMصادي وgجÅعي Oىل ٕاOداده
ويف هذا إالطار، نؤكد مرة ٔ�خرى اخنراطنا اEٔ§يد يف حتصني و�دتنا 

ح املغريب ٕالقامة الرتابية وا[فاع الس:تكاملها، ممتسكني ٔ�شد ا»متسك Ùملقرت 
حمك ذايت بxٔقا»مينا اجلنوبية يف ظل س:يادة اململكة املغربية وو�دهتا الوطنية 
والرتابية، Ùعتباره احلل الواقعي واEٔم�ل لهذا الزناع املفMعل حول مغربية 
جزء من tرابنا، والراخسة Ùلطبيعة، والتارخي، والرشعية، ومJثاق البيعة 

  .اءاملقدس، وروح املسرية اخلرض 
البد كذó، وحنن yس:تحرض اEٔفق الس:يايس والسوس:يو اقMصادي 
لهذا املرشوع، ٔ�ن نؤكد Oىل تطلعنا ٕاىل ٔ�ن حتدث احلكومة حتوال نوعيا يف 
س:ياس:هتا العامة، ويف صدارهتا البعد املايل، من qالل جتس:يد رؤية 
س:ياس:ية _ديدة، بêٔxر مايل وبصمة قطاعية، تعمل Oىل ٕابداع احللول ولFس 

g زمات ٕاىلEٔكتفاء بتدبري النوازل والوضعيات، ٕانه حتول من واقع انتظار ا
م�طق إالOداد لتخطهيا مبنظور اس�رشايف واسرتاتيجي، خيلق الرثوة وال 

م�ظور يقوم Oىل حاكمة قادرة Oىل ٕاجناز الك�ري بتدبري  ،
كMفي بتوزيعها
�م�ل cلقليلٔ.  

طموح التوقعات وحتدñت طموح التوقعات وحتدñت طموح التوقعات وحتدñت طموح التوقعات وحتدñت     العمق gقMصادي واجلباالعمق gقMصادي واجلباالعمق gقMصادي واجلباالعمق gقMصادي واجلبايئيئيئيئ cلمرشوع بني cلمرشوع بني cلمرشوع بني cلمرشوع بني    ::::àنياàنياàنياàنيا



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

3 

 )2012د)سمرب  24( 1434صفر  9

        ::::الواقع والتداعيات gجÅعية الخMياراتهالواقع والتداعيات gجÅعية الخMياراتهالواقع والتداعيات gجÅعية الخMياراتهالواقع والتداعيات gجÅعية الخMياراته
  الس:يد الرئFس احملرتم،

نناقش هذا املرشوع اليوم يف ظرفJة صعبة _دا، مطبوOة بوضعية 
اقMصادية tمتزي بتواصل tراجع gقMصاد العاملي، qاصة [ى رش
ك�ا 

لر§ود gقMصادي، إالسرتاتيجي إالحتاد اEٔوريب، اÎي دqل رمسيا مر�« ا
 95%فضال عن تداعيات ارتفاع البرتول واملواد اEٔولية اليت yس:تورد قرابة 

 100من �اجJاتنا مهنا، حJث ال تقل ٔ�مثان الربمJل الوا�د عن معدل 
دوالر ٔ�و ما 
زيد عــن ذó قليال، ن�J¿ة تقلص إالنتاج املبين يف جوهره 

اقات اEٔحفورية، ٕاضافة ٕاىل Oىل حمدودية ٔ�مد احلياة لهذا النوع من الط
tزايد الطلب، ون�J¿ة كذó لتوêر اEٔجواء اجليو س:ياس:ية، والتقلبات 

ٕاضافة ٕاىل التحوالت . املناخJة، مما )سامه يف ارتفاع ٔ�سعار اÎهب اEٔسود
الس:ياس:ية يف م�طقة الرشق اEٔوسط وشامل افريقJا، وtراجع وترية ا»منو 

الكربى، املتêٔxرة بدورها �رñح  gقMصادي يف الصني وا[ول الصاOدة
  . اEٔزمة

وÙلتايل فاالقMصاد العاملي �رمMه يف ٔ�زمة هيلكية، والن�J¿ة بطبيعة احلال 
مؤêرة cلغاية Oىل بالدW، حJث ارتفع جعز احلساب اجلاري ملزيان اEٔداءات 
وارتفع جعز املزيانية، ويف هذه الظروف الصعبة _دا فاحلكومة اخMارت ٔ�ال 

ا»هنج املزيانيايت املبين Oىل تقوية الطلب ا[اqيل، نظرا لكونه يؤدي  تل¿xٔ ٕاىل
يف هناية املطاف ٕاىل تفامق جعز املزيانية العمومJة ومزيان اEٔداءات وارتفاع 
املديونية، كام مل تل¿xٔ ٕاىل ٕاجراءات تعسفJة _ذرية، كام هو الشxٔن ÙلNس:بة 

ا 
رtكز Oىل منو تضامين لبعض ا[ول املتوسطية، ولكهنا اخMارت خJارا àلث
وذó من  ،يف ظل gس:تقرار والتحمك يف التوازWت املا§رو اقMصادية

  :qالل املرtكزات التالية
åشجيع وتقوية ومواص« gس�ýر العام واخلاص وتطو
ر  – 1

  املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
  حتسني تنافس:ية gقMصاد الوطين؛ – 2
Åعي واGايل، مع احلفاظ Oىل القدرة تقوية �ٓليات التضامن gج – 3

الرشائية cلمواطنني يف �دود املمكن، وتعز
ز اس:هتداف املناطق اEٔكرث 
  .خصاصا وفقرا

عرفت  2011فعىل مس:توى جعز املزيانية، ميكن القول ٔ�ن هناية س:نة 
، حJث جسلنا qالل هذه الس:نة §يف ٔ�ن النفقات y %6س:بة جعز يف �دود
Jمام حتدي التقليص من العادية تفوق املداخ�ل العادية، óÎ فٕان احلكومة ٔ

  . yس:بة هذا العجز
وyس:تطيع ٔ�ن جنزم  بxٔن اEٔمر ممكن، ٕاذا مت السري قدما يف اجتاه تطبيق 
حاكمة رش:يدة Wجعة وذات مصداقJة، Oرب tرش:يد إالنفاق يف إالدارة حبرص 

وزيع املوارد النفقات يف احلاجJات الرضورية لسري املرافق العمومJة، وربط ت
املالية بتحقJق النتاجئ وفق اEٔهداف ومؤرشات إالجناز، فضال عن مراجعة 

  . س:ياسة الرشاء العمويم بتقليص اللكفة وخفض النفقات

يف تطور املوارد العمومJة، ٕاذا  -ال حماÆ- هذه إالجراءات س�سامه 
 صاحهبا بطبيعة احلال ٕاصالح _ذري cلنظام الرضييب، والرفع من مردودية

مبزيد من الكفاءات، وتعز
ز  التحصيل، من qالل دمع ٕادارة الرضائب
املراق¼ة وحماربة الغش وا»متلص الرضيبFني، والتقليص التدرجيي لالس:ت"�اءات 
الرضي¡Jة، اEٔمر اÎي من شxٔنه تدارك النقص الهام املس¿ل يف املزيانية 

عاكس املايل العامة c#وÆ، ٕاىل �د يوازي النفقات العمومJة من حJث gن
  . Oلهيا

وهنا نؤكد يف الفريق احلريك Oىل رضورة القJام Ùٕصالح رضييب معيق 
وشامل، عوض إالتيان بتعديالت مMناêرة ومMفرقة مبناس:بة تقدمي قوانني 

وهذا ما جيعلنا ندعو احلكومة ٕاىل املبادرة بفMح ورش هذا إالصالح، . املالية
و�مثن املبادرة  ،مرن وOادلبغية اخلروج بنظام رضييب وج¼ايئ عرصي، 

  .احلكومJة املعلنة لعقد م�اظرة وطنية يف هذا gجتاه
كام نعترب يف فريق�ا بxٔن تعز
ز إالماكنيات ا»متويلية جيد مدqال � يف 
gلزتام ÙلشفافJة وجتفJف م�ابع الفساد Ùٕصال�ات _ذرية وهادفة، 

وية ٔ�Áزة املراق¼ة ومراجعة إالطار القانوين والتنظميي cلصفقات، وكذا تق
  .وم¼ارشة التقJمي املس:متر cلس:ياسات العمومJة

  الس:يد الرئFس احملرتم،
حنن مع وضع مجيع القطاOات يف نفس رشوط التعامل اجلبايئ، رشيطة 
تxٔهيلها بطبيعة احلال، ومع gجهتاد يف ٕادqال القطاع ¹ري املهيلك يف داúرة 

ذا التدبري، كام ٔ�ننا ال نعارض ٔ�ي التنظمي، مع مراع&اة البعد gجÅعي يف ه
ٕاجراء � بعد تضامين وطين، ٕاذا تطلبت املصلÝة الوطنية ذó، لكن 

  . رشيطة ٔ�ن 
كون مشوليا وال )س:هتدف فëات دون ٔ�خرى
وال yس�¼عد يف الس:ياق ذاته ٔ�ي تدبري 
ريم ٕاىل ٕارساء توازن املزيانية 

لوقت بxٔن القدرة العامة cلبالد Oىل ٔ�سس قوية، ولك�نا نؤكد يف ذات ا
الرشائية cلمواطنني يه ٔ�ولوية اEٔولوñت ÙلNس:بة لنا، الس:) وقد تقلصت 
هذه القدرة مبا 
كفي، ؤ�صبحت ال حتمتل املزيد من الضغط يف ظل ٔ�وضاع 
. اجÅعية عصيبة، ي��ازعها الفقر والبطاÆ وخمتلف مظاهر العجز gجÅعي

  .ناOة البدائلٕاهنا معادÆ صعبة فعال، لكن العربة بص 
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس:يدات والسادة املس�شار
ن،

ٕان هذه املعطيات åس:توقف�ا �لك تxٔ§يد، وتطرح Oلينا ٔ�كرث من Oالمة 
اس:تفهام حول tر§يبة املزيانية، اليت ٔ�حضت ت�سم Ùحملدودية Oىل مس:توى 

داخJل gس:ت"�ائية، واحنباس املداخJل واملوارد، وqاصة بعد tراجع امل
�نبوب اخلوصصة، وضعف مردودية التدبري املفوض، وكذó التدهور ٔ
املتواصل لعائدات حقوق امجلرك، اÎي يعترب ٔ�مرا طبيعيا وحمتيا، pس¡ب 
gنفMاح والتطبيق الشمويل التفاقJات الرشاكة اليت ٔ��رمهتا بالدW، واخMالل 

  . مزيان الواردات والصادرات
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ايل، فٕان البحث عن مداخJل _ديدة لضخها يف املزيانية، يعترب وÙلت
óوحمتيا كذ ñمرا رضور�ويف هذا الس:ياق، نؤكد من _ديد Oىل مزيد . ٔ

من احلرص احلكويم يف تدبري ملف املديونية اخلارجJة، من qالل التوجJه 
اEٔم�ل cلقروض املعلنة وتوظيفها يف جماالت م�ت¿ة، وذó حىت حنافظ Oىل 

د الثقة القامئة بني بالدW واملؤسسات املاحنة، Oلام ٔ�ن بالدW تقف، رصي
جراء اEٔزمة، ٔ�مام ٔ�بواب خطوطها االئÅنية، مكؤرش ٕاجيايب فعال، ولكن 

 ؤ�زمة التدبري سوء عن تنجم قد اليت ،حمفوفا ٔ�يضا �Ùاطر واملزنلقات

  .ختطيط
Oىل  وهنا yس¿ل Ùٕجياب ٕاقدام احلكومة، رمغ الظرف العصFب،

مليار درمه لالس�ýر العمويم، ٕاذا ما ٔ�qذW بعني  180,3ختصيص م¼لغ 
  . gعتبار املبلغ اللكي لواردات املزيانية العامة

Oىل مس:توى �ٓخر، فٕان الضغط Oىل املزيان الت¿اري مرحش لالزدñد 
كام توحض التوقعات املرتبطة بقراءة  ،حبمك ارتفاع واردات الطاقة واحلبوب

عاملية املتواص« ٔ�ن حتويالت مغاربة العامل اليت عرفت اخنفاضا س:نة اEٔزمة ال
مرحشة كذó لالخنفاض qالل الس:نة املوالية، وبنفس التوقع  2012

وهو  ،التنازيل ملداخJل الس:يا�ة، اEٔمر اÎي قد يفامق جعز احلساب اجلاري
ما يفرتض اس:ت0الص ٔ�ن العجز ٔ�حضى بJNوñ، بفعل tراجع معدل تغطية 

وOىل هذا اEٔساس، فٕاننا يف الفريق احلريك yس¿ل  ،ادرات cلوارداتالص
 :املالحظات التالية مقرونة ببعض gقرتا�ات

�مام ارتفاع ٔ�سعار احملروقات، اليت ا»هتمت لو�دها م¼الغ §برية من ::::ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�والٔ 
اعÅدات صندوق املقاصة qالل الس:نة املاضية، وال يظهر ٔ�هنا س:تعرف 

ظور حسب خمتلف املؤرشات وحتاليل الظرفJة اخنفاضا يف اEٔفق املن
gقMصادية واملالية، واعتبارا لàٓ1ر السلبية لتحميل املس:هت� هذه الزñدة 
يف ظل اخنفاض مؤرش املعFشة، وتوايل س:نوات اجلفاف، فٕاننا نؤكد Oىل 
 Wة اليت اخنرطت فهيا بالدJمكن يف إالسرتاتيجية الطاق
�ن جزءا من احلل ٔ

Áة Oىل الطاقات املت¿ددة وحمطاهتا، qاصة املرشوع الك¼ري  ÙالعÅد من
هذه احملطات اليت ٔ�صبحت لها ماكنة رñدية دوليا وÁوñ . بورززات

وٕاقلمييا، والعمل من Áة ٔ�خرى Oىل دمع gس�ýر يف جمال الطاقات 
اEٔحفورية الاكم�ة واس:تغالل الصخور النفطية، وبذل مزيد من gجهتاد 

جراءات والتدابري القانونية وإالدارية الكفÙ »Jس:تقطاب رشاكت لتطو
ر االٕ 
دولية كربى قادرة Oىل التنقJب عن البرتول والغاز ببالدW، دون yس:يان 
حسم التفكري يف خJار اcلجوء cلطاقة النووية ذات gس:تعامالت السلمية، 

  .qاصة يف جمال إالنتاج الطايق
داءات، يتطلب من احلكومة اختاذ ٕان العجز البJNوي ملزيان اà::::  ٔEنياàنياàنياàنيا

ٕاجراءات فعاÆ وWجعة من ٔ�_ل احلد ٔ�و التقليص م�ه، وهنا تربز رضورة 
åشجيع الصناOة الوطنية، واحلد من اس:ترياد املنتو_ات اليت حنن يف غىن 
عهنا، Ùٕالضافة ٕاىل åشجيع الصادرات، وتفعيل إالجراءات امحلائية املنصوص 

  .)O)GATT1لهيا يف اتفاقJة الاكت 
اس�ýر اEٔزمة gقMصادية، لFس مكدOاة لال�كامش، ولكن كفرصة  ::::àلثاàلثاàلثاàلثا

لالجهتاد يف تقوية التنافس:ية، وتنويع الصادرات وgهÅم ÙلقطاOات 
الواOدة، وتقوية احلاكمة، ومصاح¼ة القطاOات املترضرة من qالل ٕاحJاء 

تو_ه ٕاىل ٔ�سواق كام ٔ�ن ال . جلنة اليقظة إالسرتاتيجية اليت يN¼غي مxٔسس:هتا
_ديدة يعترب خJارا ال حميد عنه، يف ظل اEٔزمة املتفامقة يف اEٔسواق 

  . التقليدية cلمغرب، وذÙ óلتو_ه ٕاىل ٔ�سواق اخلليج وٕافريقJا و¹ريهام
  الس:يد الرئFس احملرتم،

لقد بNت احلكومة، كام هو معلوم، مرشوع قانون املالية احلايل Oىل 
ويه تظل بطبيعة احلال جمرد فرضية،  %4,5فرضية معدل منو يف �دود 

وهذا املوضوع يثري . تعرب عن سقف الطموح احلكويم املعلن اكلزتام
Ùلرضورة _دال واسعا حول مدى قدرة احلكومة Oىل الوفاء هبذا السقف، 

�فرزت تضارÙ بني yس:بة التوقع وإالجناز اÎي مل  q2012اصة ؤ�ن مزيانية ٔ
املتفائ«، كام يعيد هذا اجلدل النقاش  يف حساب التقJ)ت 3,2%يتعد 

 .حول التفاوت بني تقد
رات احلكومة وبنك املغرب وم�دوبية التخطيط
وOىل لك �ال، فاحلكومة س:تكون مطوقة ÙملساءÆ يف هذا إالطار، 
وÙلتايل س:تكون ملزمة مبضاعفة اجلهود وgجهتاد وgبتاكر جلعل هذا 

كد يف دفوOاهتا Oىل ٔ�هنا مل تنطلق من املعدل واقعا، Oلام ٔ�ن احلكومة تؤ
فراغ، بل ٔ�qذت بعني gعتبار إالماكنيات املتا�ة خللق املوارد، واس��دت 

  .Oىل مرجعية البنك العاملي لبناء هذه الفرضيات
وٕاسهاما م�ا يف رفع هذه التÝدñت، نؤكد اخنراطنا يف الرؤية 

  :gقMصادية إالرادية القامئة Oىل هذه اEٔسس
دمع احلاكمة gقMصادية اجليدة، ومواص« س:ياسة gسرتاتيجيات  ::::ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

واEٔوراش الكربى، وحتقJق اندماÁا والتNس:يق بFهنا، وكذا ضامن رشوط 
املنافسة السلمية واس�ëصال بذور اقMصاد الريع والفساد وgمMيازات ¹ري 

  .املرشوOة
اOات احمللية مراOاة البعد الرتايب واجلهوي بتxٔهيل اجلهات وامجل ::::àنياàنياàنياàنيا

واعÅد . والغرف املهنية مادñ وقانونيا وتنظمييا لتكون قاطرة لتحريك ا»منو
س:ياسة tمنوية تقوم Oىل متيزي ٕاجيايب cلمناطق القروية واجلبلية وضوا: 

  .املدن وهوامشها، يف سعي ح�يث حنو بناء توازن Áوي جمايل واجÅعي
ة cلمنو، من qالل gهÅم tمنية وåشجيع الطلب ا[اqيل §رافع ::::àلثاàلثاàلثاàلثا

Ùلطبقات الوسطى واحملدودة ومعدومة ا[qل، gرتقاء مبس:تواها 
والعمل . gجÅعي، وذÙ óٕالضافة ٕاىل åشجيع gس�ýر اخلاص والعمويم

Oىل تعز
ز القدرة الرشائية cلمواطنني، والس:) الفëات احملتا_ة وذó من 
ل الفëات املهمشة، وgهÅم qالل سن ثقافة تضام�ية حقJقJة لتxٔهي

Ùلوسط القروي بغية ٕادما_ه يف ا[ورة gقMصادية والتمنوية مبفهوم مشويل 

                                                 
1 General Agreement on Tariffs and Trade ( ������ ا������ وا���رة ا������� ����ا ) 
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وم�دمج، وسن س:ياسة فالحJة هتمت Ùلفالح وÙملنتوج الفال: وåسهر Oىل 
ضامن gكتفاء اÎايت يف اEٔمن الغذايئ، مMطلعني ٕاىل ٔ�ن نلمس النتاجئ 

Oىل ٔ�رض الواقع، qاصة يف ظل مؤرش ٔ�مطار إالجيابية وا�طط اEٔخرض 
  .اخلري اليت دشNت املومس الفال: احلايل

الرفع من إالنتاجJة ÙعÅد التق�يات احلديثة، وتطو
ر ٕاسرتاتيجية  ::::رابعارابعارابعارابعا
_ديدة [مع وتطو
ر البحث العلمي والتكو
ن املهين، وٕاصالح _ذري 

درسة العمومJة، ومساندة ملنظومة الرتبية والتعلمي Oرب ضامن اجلودة، ودمع امل
التعلمي اخلاص، ونبذ القرارات الف¿ائية و¹ري املدروسة يف الس:ياسة 

  . القطاعية املنهت¿ة، اليت تعمق الرشخ وال تقلصه
 Wيضا ٕاىل رؤية _ديدة لتعلمينا، تنطلق يف اعتقاد�نتطلع يف هذا الصدد ٔ

س:نة من  12من مراجعة جوهرية cلميثاق الوطين cلرتبية والتكو
ن بعد 
وجوده، واÎي ٔ�ثب�ت املامرسة ٔ�ن الفلسفة اليت بين Oلهيا مل تعد قادرة Oىل 

Oلينا ٔ�يضا ٔ�ن ن�سلح مجيعا مبزيد من . اس�Jعاب املر�« بتÝدñهتا ورهاWهتا
اجلرٔ�ة ونطوي صفÝة الربWمج gس:تع¿ايل خبساúره الرتبوية واملالية، واÎي 

 ٔEىل صيا¹ة مل تعد احلكومة نفسها ختفي فش� اO يد، وهو ما يتطلب العمل§
بديل ينطلق من تعديل امليثاق الوطين بتعاقدات _ديدة، tكون ٔ�ساسا 

ن يتحججون بعامل الوقت ومدى _دوى احلوار >cمج معيل _ديد، وWلرب
الوطين حول مس:تق¼ل التعلمي، نقول ٔ�ننا نفضل تxٔجJل رحب مر�« بدل ٔ�ن 

¼ل، م�ترص
ن لنظرية gس�ýر يف تضيع ٔ�جJاال ٔ�خرى بل وخنرس املس:تق 
  .اEٔدمغة þخيار ال بديل عنه يف مسار التمنية الناجعة واملس:تدامة

تنويع اEٔسواق اخلارجJة وتطو
ر العرض القابل cلتصد
ر، من : qامساqامساqامساqامسا
qالل س:ياسة صناعية م�دجمة، وtمثني م�توج الصناOة التقليدية Oرب حتسني 

Ùلعاملني فJه، وتنظمي حممك cلحرف،  ٔ�وضاع هذا القطاع احليوي والعناية 
  .وحتصني اجلودة، وتقوية التنافس:ية، والرفع من _دوى التكو
ن

اس�ýر الفرص املتا�ة ٕاقلمييا ودوليا ٔ�مام بالدW، بفضل ما تنعم  ::::سادساسادساسادساسادسا
به من اس:تقرار س:يايس واجÅعي جللب gس�ýر والرفع من مردودية 

  . القطاع الس:يا:
دينامJة القطاع اخلاص، اÎي tراجع دوره pشلك  الرفع من ::::سابعاسابعاسابعاسابعا

ملفت cلنظر، و�gك¼اب Oىل إالشاكالت اليت تعاين مهنا املقاوالت 
الصغرى واملتوسطة، Oرب ٕاجراءات وحتفزيات ٔ�خرى، من بFهنا الرفع من 
الNس:بة ا�صصة لهذه املقاوالت يف الصفقات العمومJة، واحملددة يف اقرتاح 

ام ٔ�ن الواكÆ الوطنية ٕالنعاش املقاوÆ مطالبة بلعب ك. 20%احلكومة يف 
يل العراقJل وحتسني م�اخ ذل ٔ�دوار طالئعية يف مواÁة حتدñت gنفMاح، وت

  .العمل
التعجيل بفMح _دي ومشويل مللف التقاOد، بغية م�ح صناديقه : àم�اàم�اàم�اàم�ا

املتنوOة ٔ�مدا ٔ�وسع cلحياة، ويه املهددة Ùٕالفالس، وٕافالس مس:تق¼ل 
  .بxٔمكلها ٔ�جJال

  الس:يد الرئFس احملرتم،

ٕاننا ٕاذ �مثن إالجراءات إالجيابية اليت تضمهنا مرشوع املزيانية لصاحل 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، qاصة يف جمال تقليص العبء الرضييب 
عهنا، فٕاننا yشدد Oىل مزيد من العناية هبا، وÙملقاوالت معوما، Oىل اعتبار 

_دواها gجÅعية ٕاكطار لتوس:يع قاOدة ال�شغيل دورها الرائد اقMصادñ، و 
  . املنتج

وهنا yس¿ل ٔ�سف�ا عن غياب ٕاجراءات وقائية واس�¼اقJة، ٔ�ن تصل 
بعض هذه املقاوالت ٕاىل الطريق املسدود، وتعجز عن سداد ديوهنا، لتصل 
يف هناية املطاف ٕاىل مر�« إالفالس، الس:) ٔ�ن هذه املقاوالت سوف 

الت صغرية ٔ�خرى، يف ٕاطار åشجيع صيغ ال�شغيل تتعزز �Ùٕداث مقاو
اÎايت، ووضع �ٓليات املوا§بة الرضورية Oىل مس:توى اجلهات ملساOدة 

  .املقاوالت احلالية واحملدثة
ويف ذات الس:ياق، فٕان جلوء احلكومة لتxٔمني موارد صندوق الÅسك 
gجÅعي Oرب ترضيب ٕاضايف Oىل بعض املقاوالت واEٔش0اص اÎاتيني 

اء Oىل سقوف معنية c#خول واEٔرÙح، ورمغ بعده gجÅعي، فٕانه يظل بن
يف نظرW حمدودا حبمك طبيعته الفëوية، و§ونه م¼نيا Oىل موارد مMحوÆ و¹ري 
دامئة، مما يفرض Oىل احلكومة البحث عن س:بل لضامن Oائدات قارة لهذا 

قد يفقد نب� ٕاذا  الصندوق اÎي �مثنه و�زيك ٔ�هدافه الن¡O ،»Jلام ٔ�ن التضامن
اكن مفروضا، بÙ AFٕالماكن وضع م¼ادرات نوعية م¼نية Oىل ثقافة تضام�ية 

ولنا يف جتربة مؤسسة محمد اخلامس cلتضامن . ٔ�صي« يف الشخصية املغربية
�سوة حس:نةٔ.  

ال يفوتنا، واملناس:بة هاته، ٕاàرة ان�¼اه احلكومة ٕاىل رضورة تطو
ر 
السكن gجÅعي وåشجيعه، من qالل س:ياس:هتا السك�ية بغية تقوية 

ٕادماج السكن القروي يف رؤ
هتا و�راجمها املسطرة، والتفكري يف ختصيص بقع 
�رضية cلفëات املس:هتدفة بدل gكتفاء خبلق جتمعات سك�ية م¼نية Oىل ٔ

  .م�طق العامرات يف غياب املرافق العمومJة املوازية
Oىل الرفع من gعÅدات  ٔ�ما من زاوية ٔ�خرى، وٕاذ �مثن ٕاقدام احلكومة

ا�صصة لصندوق التمنية القروية Ùٕضافة نصف مليار درمه، فٕاننا نؤكد Oىل 
رضورة وضع س:ياسة قروية م�دجمة ومMنامغة، بدل tرك مصريها مش�Mا بني 
�زيد من س:تة قطاOات، وهذا يتطلب، يف اعتقادq ،Wلق �ٓلية مؤسساتية ٔ

القروي، وب�شارك مع امجلاOات الرتابية  تو_ه الربامج التمنوية املوÁة cلوسط
املعنية، �ٓلية تو�د اGهود القطاعي املتفرق، pس:ياسة قروية وج¼لية جتمع 

صندوق مقرون حبساب خصويص، موزOة Oىل Oدد من  16حوايل 
من gعÅدات  43%مليار درمه، مبا يعادل  25الوزارات، تد�ر حوايل 

من النفقات العامة  7%ة، وحوايل إالجاملية ا�صصة cلحساÙت اخلصوصي
Æو#c،  ن�مع اس:تحضار ٔ�ن التمنية القروية ٔ�مشل من التمنية الفالحJة، ؤ

§ون البوادي ٔ�Eات cلمدن، يقMيض مصاحلة tمنوية مع هذا املغرب العميق، 
تدمج املناطق النائية واجلبلية يف حساÙت التمنية ويف ٔ�ج�دة مغرب 

  .ا[س:تور اجلديد



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

6 

 )2012د)سمرب  24( 1434صفر  9

لسفة احلكومة الهادفة ٕاىل ٕاصالح صندوق املقاصة، فٕاننا وارتباطا بف 
نتطلع ٕاىل عرض خطة مشولية لهذا إالصالح، بدل تقس:يط إالجراءات 
واليت ال تتعدى ٕاىل �د اEٓن بعض التدابري الرامJة ٕاىل ا[مع املبارش 
ملس:هتديف الصندوق الفعليني، مع اس:تحضار ما قد ختلفه هذه إالجراءات 

  . ة Oىل املس:توى gجÅعي وOىل منط FOش اEٔرسمن تداعيات سلبي
فهل yس:تحرض، Oىل س¡Jل اÎ§ر، ٕاشاكلية التعممي ولكفMه يف �رWمج 

، وا[مع املادي املبارش املوعود، وهل "املساOدة الطبية"، و"تFسري"
  åسعف اEٔرقام نبل الهدف؟ 

ويف نفس الس:ياق نطرح ٔ�يضا ٕاشاكلية تعممي التعويضات cلعاملني يف 
املناطق املصنفة يف qانة الصعبة، قطاعيا واجÅعيا، رمغ ٔ�ن ق�اعتنا تقوم 
Oىل ٔ�ن احلل اجلذري هو tمنية جمالية، خترج هذه املناطق من صفة الصعبة 

  .لتصبح _ذابة cلموارد ال¡رشية الكفxٔة واملؤه«
ومسك خMام مقارب��ا هاته، هو دعوة احلكومة ٕاىل التعجيل Ùٕخراج 

التنظميي ٕالضفاء الطابع الرمسي Oىل اEٔمازيغية، واملرشوع مرشوع القانون 
املتعلق GÙلس الوطين cلغات والثقافة املغربية، �ٓملني ٔ�ن يمت بلورة هذا 
املرشوع Oرب ذات املس� اÎي مرت م�ه مدونة اEٔرسة، وملف إالنصاف 
واملصاحلة و¹ريها من إالصال�ات الكربى، Oىل اعتبار ٔ�ن ٕانصاف 

ة هو عنوان �ٓخر ملصاحلة مجيع املغاربة مع هو
هتم اEٔصي« وIرخيهم اEٔمازيغي
العريق واملعFش، وهو مسار يقMيض من احلكومة عرض س:ياسة ثقافJة 
_ديدة، åس:تلهم روح ا[س:تور املفعمة مببدٔ� الو�دة يف التنوع والغىن يف 

  .التعدد املو�د
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  اين املس�شار
ن،ٕاخو 

كثرية يه اyشغاالتنا القطاعية اليت يثريها مرشوع املزيانية، ولكن 
س:نكMفي هبذا القدر، لنعد ٕاىل مقاربة تفصيلية ٔ�ثناء م�اقشة املزيانيات 

        .القطاعية
و0þالصة، نود ٔ�ن نؤكد ٔ�ن اEٔمل الك¼ري املوضوع Oىل هذه التجربة 

دهشة البداñت، واملرور ٕاىل  احلكومJة املمتزية، يفرض Oلهيا اخلروج من
رسOة _ديدة يف إالجناز واس�ýر ٔ�م�ل لٕالماكWت املزيانياتية اليت تبقى 

�رقاEا حمدودة Ùلرضورة ٔ�مام جحم اخلصاص gقMصادي وgجÅعي الك¼رئ.  
مؤكد
ن كفريق حريك tمثي�Nا وتصوي��ا Ùٕالجياب جلل املضامني ملرشوع 

من مضامني اجÅعية وٕاصالحJة اليت يؤسس لها قانون املالية، ملا يتضمنه 
هذا املرشوع اÎي ننخرط يف حتقJق ٔ�هدافه ودمعه Ùالقرتاح واملبادرة، 
وهذا لFس بغريب Oىل حزب من طينة احلركة الشعبية اليت سامهت يف 
بناء املغرب املس:تقل، وبصمت لك املرا�ل اليت قطعهتا بالدW يف بناء 

 tزال وس:تظل، ٔ�ن إالصالح الفعال والتغيري مغرب املؤسسات، ؤ�م�ت وال
  .اEٔجنع مير حO Åىل طريق املؤسسات وال يشء ¹ري املؤسسات

  .شكرا Oىل ٕاصغاúمك
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة اEٓن لفريق التجمع الوطين . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .ملس�شارل1ٔحرار، تفضل الس:يد ا

        ::::املس�شار الس:يد توفJق املس�شار الس:يد توفJق املس�شار الس:يد توفJق املس�شار الس:يد توفJق مكمكمكمكيليليليل
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني،

�تدqل Ùمس فريق التجمع الوطين ل1ٔحرار يف هذه املناس:بة الس:نوية ٔ
اليت tكون فرصة cلنقاش الهادئ واملسؤول حول خمتلف القضاñ وامللفات 

ايل cلمرفق العمويم لبالدW من qالل تقJمي موضوعي اليت هتم التدبري امل
  .ملدى جناع خمتلف الس:ياسات العمومJة املطبقة بعد س:نة من معل احلكومة

  الس:يد الرئFس،
نناقشمك يف هذه املناس:بة ومن موقع مؤسسة دس:تورية تعرف اليوم 
وضعية اس:ت"�ائية، كرث pشxٔهنا القJل والقال، مل ينصفها واضعو دس:تور فاحت 

رضÙت موجعة من ق¼ل امجليع،  - مع اEٔسف- ، حJث تلقت 2011يوليوز 
ومت تبF0س معلها املؤسسايت وا[س:توري pشلك ¹ري مفهوم، Oلام ٔ�ن اكفة 
مكوWته وهيئاته الناخ¼ة ما فMئت تقوم بعمل ج¼ار يف ٕاغناء العمل 
ال�رشيعي واملؤسسايت وا[بلومايس، لكن ول1ٔسف ورمغ لك ذó فٕان هذه 

سة اكنت ت� الشامOة اليت Oلق Oلهيا امجليع فشل العملية الس:ياس:ية املؤس 
Wيف بالد.  
هذه الوضعية gس:ت"�ائية اليت تعFشها هذه املؤسسة ا[س:تورية،     ٔ�مام

جعلت رئFس جملس املس�شار
ن ومكMبه املسري ميدد لهيالك اGلس يف 
لك اجهتاد qاص، حJث تناسلت gجهتادات حىت وصل احلد Ùلبعض و�

وقا�ة ٕاىل اعتبار ٔ�ن م�اقشة هذا القانون املايل يف هذه املؤسسة احملرتمة 
¹ري دس:توري، محملني املسؤولية الاكم« لهذه الوضعية cلحكومة اليت مل 
åس:تطع وٕاىل اليوم وضع إالطار القانوين واملؤسسايت لبناء هذه املؤسسة من 

ملكونة لهذا اGلس املوقر، _ديد، مطالبني اكفة الفرق الربملانية واGموOات ا
واليت ٔ�Ùنت qالل مسار هذه املؤسسة الطويل عن جتربة رائدة يف العمل 
ال�رشيعي واملؤسسايت، وسامهت يف ٕاغناء ال�رشيعات الوطنية مبا خيدم 
املصلÝة العامة، إالرساع يف ٕاOداد مقرتح تعديل ا[س:تور من ٔ�_ل رفع 

الحJاهتا Eٔنه ال )سوغ c#وÆ احليف اÎي طال هذه املؤسسة، وتوس:يع ص
�ن تضع بيضها لكه يف س« وا�دةٔ. 

  الس:يد الرئFس،
نناقشمك من موقع معارضة بناءة مزتنة، tرفض املزايدات الس:ياسوية 
الرخJصة اليت ال ختدم الوطن واملواطنني يف يشء، نناقشمك ومهنا 
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ما  gنتظارات الكربى cلمواطنني واملواطنات، ونناقشمك ٔ�يضا من موقع
رامكناه من جتربة طوي« يف جمال ال�س:يري والتدبري بن¿ا�اهتا وٕاخفاقاهتا، 
ونناقشمك ٔ�qريا من موقع حتقJق إالضافة املطلوبة واملمك�ة لتدعمي مسار بناء 
رصح ا[وÆ املغربية احلديثة املبJNة Oىل عبقرية gعتدال وحامية مك�س:بات 

 .املغاربة قاطبة احلفاظ Oىل التنوع واملشرتك اÎي يتقامسه
  الس:يد الرئFس،

�ثناء م�اقش��ا cلربWمج احلكويم مبناس:بة تنصFب احلكومة من طرف ٔ
الربملان، وÁنا سؤg م¼ارشا ٕاىل الس:يد رئFس احلكومة، عن مدى قدرته 
cلحفاظ Oىل االئتالف احلكويم، حJث كنا yشك يف مصود هذه ا¹Eٔلبية 

Jاهتا، و�هبنا الس:يد رئFس احلكومة يف Ùلنظر ٕاىل تبا
ن مرجعياهتا وٕايديولوج 
وقهتا، و�لك موضوعية ٕاىل صعوبة gس:مترارية، وها حنن نقف اليوم مجيعا 
Oىل حقJقة هذا الوضع عندما جند ٔ�ن امجليع انتقد مرشوع قانون املالية 
احلايل مبا فJه ا¹Eٔلبية احلكومJة، اليشء اÎي ٔ�دى ٕاىل اس:تصدار بيان 

مرة يف Iرخي العمل الس:يايس ببالدW ضد نواب  اس��اكري cلحكومة Eٔول
حزب يف ا¹Eٔلبية، رمغ وجود مJثاق ا¹Eٔلبية اÎي تفاخر به ٔ�قطاهبا يف 
�مني Oام حزب ٔ óشاء كام رصح بذyصبح اليوم جمرد ٕا�وقMه، حJث ٔ
س:يايس مكون لهذه ا¹Eٔلبية، واÎي ذهب بعيدا يف معارضته cلحكومة، 

ار الس:يايس يف هذه احلكومة اÎي وفر لها حJث اOرتف رصا�ة بغياب القر 
ا[س:تور اجلديد صالحJات واسعة، مل تتxٔت لسابقاهتا من احلكومات 

Wٔن العام يف بالدxىل تدبري الشO املتعاق¼ة.  
  الس:يد الرئFس،

بعد س:نة من تزنيل ا[س:تور، ويف اس:تقراء موضوعي لعمل احلكومة 
ب معها حتقJق جنده و�لك رصا�ة )سري بوترية بطيئة _دا، يصع

gنتظارات الكربى cلمواطنني واملواطنات، فٕاخراج قانون تنظميي وا�د 
يعين لنا ٔ�ن هناك صعوÙت §برية تتخبط فهيا احلكومة وحتاول ترصيفها 
ÙعÅد خطاب تضلييل، حياول åسفJه معل اكفة مكوWت املشهد الس:يايس، 

ل التغيFب املمهنج مبا فJه معل املعارضة اÎي يصعب اليوم ممارس:ته يف ظ
اÎي متارسه احلكومة Oلهيا، حJث تفMقد هذه اqEٔرية يف معلها cلمقاربة 

  .ال�شار§ية اليت نص Oلهيا ا[س:تور
لقد اكن من اEٔ_در Oىل احلكومة ٔ�ن åشارك املعارضة يف ٕاOداد ا�طط 
ال�رشيعي اÎي وOدت به واÎي مل تعرف عنه املعارضة ٔ�ي يشء ٕاىل �د 

والوطن يف هاته املر�« احلساسة حيتاج ٕاىل اكفة ٔ�بنائه،  اEٓن، خصوصا
ر_ا� وyسائه، ٔ�¹لبية ومعارضة، Oلام ٔ�ننا yش:تغل مجيعا Oىل تزنيل مضامني 
ا[س:تور من qالل القوانني التنظميية املؤطرة لعمل املؤسسات ا[س:تورية 

  .قانون تنظميي 16، واليت تصل ٕاىل 2011اليت نص Oلهيا دس:تور 
  رئFس،الس:يد ال

ق¼ل البدء يف م�اقشة هذا املرشوع، البد ٔ�ن نثري و�لك ٔ�سف شديد 
gرتباك اÎي وقعت فJه احلكومة عند ٕا�ا»هتا cلمرشوع Oىل جملس:نا كام 

�نفس:نا ٔ�مام اس:تدراكني، اس:تدراك ٔ Wث و_دJليه جملس النواب، حO وافق
 مكررة 18اOرتفت به احلكومة واس:تدراك �ٓخر تربٔ�ت م�ه هيم املادة 

بصيغتني خمتلفMني، مما جعلنا نطرح åساؤالت §برية وعريضة، ذهبت ٕاىل 
�د اعتبار ٔ�ن هذا املرشوع تعرض cلتحريف، اليشء اÎي اس��كرته 
خمتلف مكوWت املعارضة بلجنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 

 ٔ�ن اجلهوية، وطالبت بفMح حتقJق يف املوضوع الزلنا نMNظر نتاجئه، مؤكد
ن 
هذا gرتباك واÎي حصل Eٔول مرة يف Iرخي العمل احلكويم يمن عن 

  .ضعف جتربة احلكومة وافMقارها cلمهنية يف ٕاOداد قوانني املالية
  الس:يد الرئFس،

ٕان القانون املايل لFس فقط جتميع لالعÅدات املالية وٕاOالن cلتدابري 
منوذج  ،ة ل1ٔهدافاملالية، بل جيب ٔ�ن 
كون �ٓلية ترتمج اخليارات الواحض

  .التمنية وفق رؤية ٕاسرتاتيجية
ٕان مرشوع قانون املالية املعروض ٔ�مام�ا cلنقاش ¹ري م¼ين Oىل منوذج 
tمنوي _ديد واحلال ٔ�ن بJNة املزيانية وهيلكهتا وتوÁاهتا املعروضة Oلينا مل 

ه ختتلف عن سابقاهتا، ومل متت� ٔ�بدا منوذ_ا tمنوñ واحضا، اcلهم اعÅد التو_
اcليربايل اÎي اعمتدته احلكومات السابقة املتعاق¼ة، واÎي كنا يف التجمع 
الوطين ل1ٔحرار ٔ��د بناته اEٔساس:يني، وهو نفسه اÎي اعمتد كذó يف 
عهد حكومة التناوب التوافقي، حJث عرف هذا التو_ه gقMصادي Oدة 

ينا ٔ�ي منوذج ٕاصال�ات يف اجتاه ت¡ين ليربالية اجÅعية، وÙلتايل مل 
كن [
  . اقMصادي tمنوي واحض وحقJقي

واليوم بعد اخلطاب املليك السايم مبناس:بة ذ§رى عيد املسرية اخلرضاء 
املظفرة اqEٔري، Oلينا مجيعا ٔ�ن yش:تغل Oىل ورش ٕاOداد منوذج tمنوي واحض 
لب#W، يعمتد Oىل اجلهوية، يqٔxذ بعني gعتبار خصوصية وطبيعة لك Áة 

يف اعتقادW هو ا»منوذج اEٔم�ل اÎي من شxٔنه حتر
ر Oىل �دة، Eٔنه 
الطاقات اجلهوية مبختلف خصوصياهتا يعمل Oىل qلق التوازن املNشود بني 

  .خمتلف اجلهات
  الس:يد الرئFس،

لقد اعمتد املرشوع Oىل gس:مترارية كام تدعي احلكومة، لك�ه يف الواقع 
مترارية ال وجود لها، وبعد قراءة اEٔرقام واملعطيات، يبدو ٔ�ن هذه gس: 

فاحلكومة ما فMئت تMNقد لك ما _اءت به احلكومات السابقة وبعد س:نة من 
اش:تغالها مل تxٔت بعد حبلول cلمعضالت gجÅعية وgقMصادية اليت اكنت 
والزالت مس:تعصية، وتفMقد ٕاىل ygس¿ام ولFست [هيا ٔ�ولوñت، ومل 

، فإالقرار بوجود اEٔزمة هو åس:تطع بعد ٔ�ن جتيب عن إالشاكالت املطرو�ة
خطاب ترب
ري لعدم اس:تطاعهتا الوفاء Ùلزتاماهتا واÎهاب يف اجتاه الرتوجي 
خلطاب التضامن من ٔ�_ل توس:يع الوOاء الرضييب بفرض رضائب ورسوم 
_ديدة، حJث تبني cلجميع ٔ�ن هذه املزيانية مرهقة ومMعبة ومل تنب Oىل ٔ�ي 

حJث مت تزنيل إالجراءات الرضي¡Jة  �رWمج واحض، تفMقر ٕاىل التخطيط،
اليت _اءت هبا املزيانية pشلك فوضوي، يرضب يف العمق املقاوالت 
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املغربية، وهنا نطالب Ùسرت_اع gس:تقاللية ٕاىل القرارات املصريية cلبالد 
اليت ٔ�صبحت ¹ائبة ومصادرة بفعل غياب روح إالبداع وgبتاكر [ى 

لرضورية اليت متكهنا من ٕاجياد احللول احلكومة وافMقادها ٕاىل التجربة ا
  . الرضورية cلمشالك العالقة اليوم

ٕاذن ف¼ناء Oىل هاته اخليارات gرجتالية، فٕان احلكومة وقعت يف خف 
  . جتميد احلركة gقMصادية اليت بدٔ� حيس هبا امجليع

  الس:يد الرئFس،
تبNت احلكومة مع اEٔسف خJارات وٕاجراءات صدامJة، جعلت     لقد
gجÅعي Oىل فوهة �راكن يف غياب حوار هادئ ومسؤول، حJث  السمل

ففي الوقت اÎي اكن Oىل . ارتفعت yس:بة gحM¿ا_ات يف الشارع العمويم
احلكومة ويه احلكومة اليت تدعي ٔ�هنا شعبية اليت _اءت من صناديق 
gقرتاع ٔ�ن تعمل Oىل تطو
ر �ٓليات السمل gجÅعي، ها يه تعمتد Oىل 

اÎي ال خيدم مصلÝة الوطن يف يشء بدل احلوار، حJث ٔ�صبح الصدام  
من مسؤولية الفاOلني الس:ياس:يني والنقابيني، اكنوا يف املعارضة ٔ�و ا¹Eٔلبية، 
�ن جيلسوا ٕاىل طاوÆ احلوار الهادئ وتفعيل �ٓلياته داqل املؤسسات ٔ

ويف هذا إالطار، نطالب اكفة مكوWت الربملان بغرفMيه . ا[س:تورية
مة إالرساع يف ٕاخراج مدونة اqEٔالقJات ٕاىل �زي الوجود، ليك �رىق واحلكو 

 .بعملنا ال�رشيعي، و�كون يف مس:توى تطلعات شعبنا
  الس:يد الرئFس،

  :لقد بين مرشوع القانون املايل Oىل الفرضيات التالية
 ؛y%4,5س:بة ا»منو  -
 دوالر cلربمJل الوا�د؛ 105سعر البرتول  -
 درمه؛ 8,5 سعر رصف ا[والر  -
 .ومس فال: جJدم -

حنن يف فريق التجمع الوطين ل1ٔحرار نعترب ٔ�ن هذه الفرضيات ¹اية يف 
التفاؤل، ف¼الرجوع ٕاىل yس:بة ا»منو جندها سا
رت الNس:بة اليت رصح هبا بنك 

، حJث تفادت احلكومة gصطدام مع مؤرشات ؤ�رقام هذه مؤخرا املغرب
ربامج gنت0ابية املؤسسة، كام ٔ�نه بعيد عن املعدل اÎي تضمنته ال

ل1ٔحزاب املكونة cلتÝالف احلكويم، Oلام ٔ�ن تقد
رات الواقع gقMصادي 
�ن احلكومة  ،%3وgجÅعي احلايل تذهب يف اجتاه ال يفوق yس:بة ٔ óذ

مل تضع مضن ٔ�ولوñهتا ٕاجياد احللول الناجعة cل�شغيل وحماربة الفقر 
، مبوازاة ذó مت الرفع والهشاشة، قاطعة اEٔمل ٔ�مام لك زñدة يف اEٔجور

من ٔ�سعار احملروقات اليت اكن لها اêEٔر السليب Oىل جJوب املواطنني 
واملواطنات، حJث تعرف اEٔسواق هاته اñEٔم ارتفاOا صاروخJا يف ٔ�مثنة 
اخلرض والفواكه وكذا املواد الغذائية اEٔساس:ية، اليشء اÎي يؤدي ٕاىل 

  . اخنفاض ا»منو
دوالر cلربمJل الوا�د، وٕان اكن  105مفعدل ÙلNس:بة لسعر البرتول، 

رمقا دوليا، ٕاال ٔ�نه مشكوك يف مصوده العتبارات جJوس:ياس:ية مرتبطة 

Ùلوضع الس:يايس امللهتب اÎي تعرفه م�طقة الرشق اEٔوسط واخلليج 
وÙلتايل، نعتربه رمق مشكوك يف مصوده يف غياب ٔ�ي ٕاسرتاتيجية . العريب

 بالدW رمغ اخلطاÙت الس:ياسوية cلحكومة واحضة ٕالصالح نظام املقاصة يف
  .¹ري احملسوبة العواقب

�ما ÙلNس:بة لسعر ا[والر، فٕان هذا السعر عرف انتعاشا بدوره يف ٔ
السوق املايل ا[ويل ٔ�مام اس:مترار ٔ�زمة م�طقة اEٔورو، لك�ه يف املقابل يبقى 
بدوره سعرا مرحشا لالخنفاض ٔ�و gرتفاع يف ٔ�ي وقت و�ني، خصوصا 

�مام جو الالاس:تقرار املايل اÎي يعرفه السوق املايل ا[ويل ٔ.  
  الس:يد الرئFس،

ÙلNس:بة ملومس فال: جJد، فٕاننا ال نعمل الغيب، ويه م�اس:بة ليك 
 Wىل بالدO مطار اخلري والربكة اليت هطلت�yشكر هللا س:بÝانه وتعاىل Oىل ٔ

فعها، مؤكدا Oىل مؤخرا، را_ني من العيل القد
ر ٔ�ن يعطهيا لنا Oىل قدر ن 
�ن القطاع الفال: اكن دامئا ٕا�دى املعادالت اEٔساس:ية لتÝديد yس:بة ٔ
ا»منو، ويه م�اس:بة ليك هن\ ٔ�نفس:نا Oىل خمطط املغرب اEٔخرض اÎي يبقى 
�ول ٕاسرتاتيجية قطاعية يف Iرخي املغرب احلديث، حJث مت وضع تصور ٔ

غرب ٕان شاء بxٔهداف واحضة ووفق ٕاماكنيات مضبوطة، حJث س:يصبح امل
م�توج فال:، مما س:يؤدي ٕاىل  15هللا مبقMىض هذا ا�طط مصدرا لـــ 

انعاكسات ٕاجيابية Oىل املزيان الت¿اري، كام ٔ�نه س:يعمل Oىل حتقJق gكتفاء 
W#مه لبEٔة، وهذا هو اJايت يف العديد من املنتو_ات الفالحÎا.  

ق التجمع الوطين ولتدعمي جنا�ات خمطط املغرب اEٔخرض، فٕاننا يف فري
ل1ٔحرار، و�لك تواضع، نطالب احلكومة املن¡�قة من صناديق gقرتاع اعÅد 

  : ما ييل
ت¡ين قرار س:يايس جريء لتحقJق gكتفاء اÎايت وفق ٕاسرتاتيجية  -

مضبوطة، Oرب ٕا�داث مؤسسة توا§ب مع� وتNسق مع خمتلف القطاOات 
  احلكومJة املتدq« يف هذا التÝدي؛

ث العلمي الزراعي، حJث جند ٔ�ن املعهد الوطين cلبحث åشجيع البح -
الزراعي اس:تقال من ٔ�داء هذه الوظيفة ؤ�صبح يعFش وضعية اكرثية يف 

 غياب gعÅدات املالية الرضورية؛
ضبط معلية اس:تعامل اكفة مداqالت إالنتاج الفال: من qالل  -

 حماربة املضاربني والسامرسة؛
مليون هكMار ٔ�صبحت اليوم  12 حوايل. �ل معض« ٔ�رايض امجلوع -

عبئا Oىل ٔ�حصاهبا، فه_ي _امدة بفعل tرامك املشالك اليت تتخبط فهيا، Oلام ٔ�ن 
خمطط املغرب اEٔخرض حيتاج اليوم ٕاىل وOاء عقاري §بري ل�شجيع إالنتاج 

 الفال:؛
رد gعتبار ملؤسسة القرض الفال: وجعلها ٔ��د املمولني الرئFس:يني  -

gس:تفادة من الت¿ارب اليت رامكها؛لقطاع الفال�ة و 
ٕاOادة النظر يف مثن احملروقات املوÁة ٕاىل القطاع الفال: Ùعتباره  -

��د العوامل اEٔساس:ية اليوم اليت تفامق ٔ�زمة الفالح وتعرقل معلية إالنتاج ٔ
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 عنده؛ 
 2020متديد العمل Ùٕالعفاء الرضييب cلقطاع الفال: ٕاىل �دود  -

 .  ملتوqاة من خمطط املغرب اEٔخرضارتباطا بتحقJق النتاجئ ا
  الس:يد الرئFس،

Oىل مس:توى موا§بة املقاوالت العام« يف جمال التصد
ر، ٔ�عتقد ٔ�ن 
احلكومة الزال ٔ�ماEا اليشء الك�ري ٔ�مام التدهور اخلطري cلمزيان الت¿اري، 

مل تؤت ٔ�لكها، ومع اEٔسف فٕان املزيانية  "مغرب تصد
ر"فٕاسرتاتيجية 
مليار درمه، تذهب ٕاىل  45هتمها هذه املؤسسة، حوايل الضخمة اليت تل 

تنظمي املعارض يف الب#ان اليت مل جنن مهنا حلد اEٓن ٔ�ي يشء يذ§ر، 
وÙلتايل جيب ٕاOادة النظر يف طريقة تدبري هذه املزيانية، ما دامت مل tكن 
لها ٔ�ي ٕاضافة [مع املصدر املغريب اÎي يبحث اليوم عن ٔ�سواق _ديدة 

  . دراتهلرتوجي صا
وبعد معلية تقJمي موضوعية Gمل اتفاقJات التبادل احلر اليت وقعهتا 
بالدW، فٕان احلكومة ٔ�صبحت مطالبة مبراجعهتا ملا خيدم مصلÝة املصدر 
املغريب، كام ٔ�هنا مطالبة ٔ�يضا �هتييء ٕاسرتاتيجية _ديدة [مع املنتوج 

هتم Oرب لك الوسائل الوطين، وåشجيع املواطنني املغاربة Oىل اس:هتالك م�ت¿ا
املتا�ة لتخفJف العجز الت¿اري، Eٔنه وبدون هذه الوس:ي«، فٕان العجز 
مرحش لالنف¿ار يف ٔ�ي وقت و�ني، وهو ما )شلك خطرا Oىل gقMصاد 

 .الوطين
  الس:يد الرئFس،

تعرف اليوم الس:يا�ة الوطنية ر§ودا §بريا وهو القطاع اÎي راهنت 
طرة لٕالقالع gقMصادي ولرفع yس:بة ا»منو، Oليه بالدW يف السابق ليكون قا

فxٔمام الرتاجع املهول لهذا القطاع اÎي Ùتت انعاكساته واحضة، يف ظل 
مجود gس�ýرات اليت �رجمهتا ا[وÆ وOدم موا§بة الربامج اEٔخرى اك�طط 
اEٔزرق، حJث ٔ�صبحت åش:تغل حمطة السعيدية مدة ال تفوق الشهر
ن يف 

طة اجلديدة فٕاهنا مل tكن يف مس:توى تطلعاتنا، الس:نة، وÙلNس:بة حمل
ٕانه الفشل اÎي اOرتف . م�سائلني يف نفس الوقت عن مxٓل حمطة تغازوت

  . به م�ذ يومني وز
ر الس:يا�ة
درOة اليت اكنت قاطرة إالقالع الس:يا:، -ماسة-وخبصوص Áة سوس

�حضت تعFش مشالك كثرية، ٔ�دت ٕاىل tراجع القطاع يف اجلهة، فxٔصبحت ٔ
�لف رس
ر فار¹ة 14ليوم مدينة ٔ�اكد
ر تعرف نقصا §بريا يف Oدد املبMFات، أ .  

�ما ÙلNس:بة ملغاربة العامل، فٕان ظروف اEٔزمة العاملية اليت تعرفها اليوم ٔ
هذا، وقد اقرتح�ا . م�طقة اEٔورو اكنت الس¡ب املبارش يف ضعف Oائداهتا

cلعودة ٕاىل  تعديالت Oىل هذا املرشوع من ٔ�_ل åشجيع هذه الرشحية
ب#ها اEٔصيل، ٕاال ٔ�ن احلكومة مع اEٔسف رفضت تعديالتنا، مطالبFهنا 
Ùملناس:بة pسن س:ياسة واحضة جتاه مغاربة العامل من qالل ٕارشاþهم يف 
املؤسسات ا[س:تورية املنتخبة دميقراطيا، Ùعتباره حق دس:توري ٔ�صبح 

يه ا[س:تور يف اليوم مطلبا ملÝا لهاته الرشحية، وهو املبدٔ� اÎي نص Oل 

  .18و 17، 16فصو� 
  الس:يد الرئFس،

ٕان إالجراءات الرضي¡Jة اليت _اءت هبا احلكومة يف هذا املرشوع، 
ٕاجراءات ارجتالية، اكن من املفروض ق¼ل تزنيلها القJام بدراسة مJدانية 
معمقة، اليشء اÎي يعطينا gنطباع بxٔن احلكومة اس:تعملت هذه 

بية السابقة Eٔواهنا، وتمن عن Áل Ùلواقع إالجراءات O#cاية gنت0ا
gقMصادي وgجÅعي الوطين، وهنا yس¿ل و�لك اف0Mار املرونة اليت 
تعاملت هبا خمتلف مكوWت املعارضة مع هذا املرشوع ٔ�ثناء م�اقشة 
التعديالت، طالبني احلكومة الوفاء Ùلزتاماهتا اليت قطعهتا ٔ�ثناء دراسة 

اقرتح�اها مكعارضة لتجويد املرشوع وجعل املواطن خمتلف التعديالت اليت 
)س:تفJد من التحفزيات اليت تضمهنا، وتxٔجJل تطبيقها ٕاىل �ني تنظمي 

  : املناظرة الوطنية حول اجلباñت، وOىل س¡Jل املثال
املواطنون يMNظرون بفارغ الصرب هذا، وخنىش ٔ�ن  :السكن املتوسط

Eٔن هذا العرض مع اEٔسف يفقد املواطن مرة ٔ�خرى الثقة يف احلكومة 
)س:تحيل Oلهيا ٔ�ن جتد � الوOاء العقاري ليك )س:تفJد م�ه املواطن qاصة يف 

 10.000املدن الكربى اليت تتوا_د هبا الطبقة املتوسطة واليت دqلها ما بني 
درمه، اليشء اÎي جيعلنا ¹ري مMفائلني لت�ـزيل هذا العرض،  20.000و

Oادة النظر يف رشوط هذا العرض، مل تق¼� مع لهذا اقرتح فريق�ا تعديالت ٕال
اEٔسف احلكومة، اليشء اÎي جيعلنا مرة ٔ�خرى نؤكد Oىل ٔ�ن هاته 
إالجراءات املس:تحي« التطبيق Oىل ٔ�رض الواقع، واليت تضمهنا مرشوع هذا 
القانون، تذهب يف جتاه الرتوجي خلطاب شعبوي، هدفه §سب شعبية زائ« 

س:تحقاقات gنت0ابية املق¼«، مؤكد
ن ٔ�ن هذا وحنن Oىل ٔ�بواب ا»هتييء لال
هل احلكومة ت¡Jع الومه : إالجراء مxٓ� الفشل، م�سائلني و�لك موضوعية

  cلمغاربة؟ 
  الس:يد الرئFس،

ٕان التحفزيات املالية املمنو�ة يف هذا املرشوع pشلك Oام مش�Mة و¹ري 
 حتولت مقاوÆ فقط يه اليت 11.480اكفJة، فعىل س¡Jل املثال ٕاذا اكنت 

ٕاىل رشكة، فهذا الرمق ضعيف، والس¡ب بطبيعة احلال راجع ٕاىل انعدام الثقة 
بني املواطن وإالدارة الرضي¡Jة، فالتحفزيات ليك تعطي ٔ�لكها حتتاج اليوم ٕاىل 
س:ياسة تواصلية مضبوطة وواحضة، وهنا �هبنا احلكومة ٕاىل رضورة البحث 

 إالجراءات الرضي¡Jة عن الس:بل الكفJ« جلعل املواطن يق¼ل Oىل ت¡ين
وpشلك عشوايئ، Eٔن  2016عوض اÎهاب يف جتاه ا»متديد ٕاىل �دود 

املشلك احلقJقي لFس يف ا»متديد بقدر ما هو ٕارادة مواطنة تنخرط يف 
  .املنظومة الرضي¡Jة �لك ٔ�رحيية

        ، ، ، ، الس:يد الرئFس
ٕاننا حنذر احلكومة و�لك موضوعية اcلجوء ٕاىل الرفع من الضغط 

س:يع الوOاء، فعوض ٔ�ن تل¿xٔ احلكومة ٕاىل اعÅد ٕاجراءات الرضييب لتو 
 - مع اEٔسف- ج¼ائية åشجع Oىل gبتاكر وإالبداع وqلق الرثوات، جلxٔت 
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ٕاىل اعÅد احللول السه« من qالل gس:مترار يف ترضيب الطبقة الوسطى، 
وجلxٔت ٔ�يضا ٕاىل ترضيب إالرث، اليشء اÎي سزييد يف تxٔزمي وضعية 

ي اÎي يعرف اليوم ر§ودا §بريا، وحيتاج ٕاىل ٕاقالع حقJقي، القطاع العقار 
  . خصوصا ؤ�ننا مل yس:تفد بعد من  هوامش التحصيل املتوفرة

�ما ÙلNس:بة cلرضيبة Oىل القمية املضافة، ف¼تصفحنا cلبند اخلاص من ٔ
مليار درمه تضيع Oىل اخلزينة العامة من  14إالعفاءات، جند ٔ�ن حوايل 

فقد ٔ�صبح اليوم من الرضوري إالرساع يف ٕاصالح  لهذا،. gس:تريادات
  .املنظومة الرضي¡Jة لتحقJق العداÆ الرضي¡Jة والتوازن املNشود يف هذا الباب

  الس:يد الرئFس،
ال ٔ��د ميكن ٔ�ن ينكر اليوم ٔ�ن اخلدمة العمومJة tراجعت وpشلك 
خطري ويف قطاOات حJوية وٕاسرتاتيجية تلهتم ٔ�موال طائ« من مزيانية 

  : Æا[و
 مليار درمه؛  52,03: قطاع التعلمي pشقJه -
 مليار درمه؛ 12,37:  قطاع الصÝة -
 . مليار درمه 4: قطاع السكن -

فاملواطنات واملواطنني ساخطني Oىل ٔ�وضاع إالدارة املغربية pشلك 
Oام، وOىل وضعية قطاع التعلمي pشقJه املدريس والعايل، وOىل وضعية 

ت امجلاOات احمللية وقطاع العدل، قطاع الصÝة وقطاع السكن، وقطاOا
فxٔمام هذا الرتاجع اخلطري cل0دمة العمومJة بفعل gحMقان gجÅعي 
السائد، ال )سعنا ٕاال ٔ�ن نطالب احلكومة Ùٕجياد احللول الفورية cلمشالك 
اليت تعا�هيا هاته القطاOات، وفMح حوار _اد ومسؤول مع هذه الفëات 

تنظميي لٕالرضاب حىت tكون اخلدمة العمومJة وإالرساع يف ٕاخراج القانون ال 

  .يف املس:توى املطلوب
  الس:يد الرئFس،

من الصفقات العمومJة لفائدة املقاوالت  %20ٕاننا ننوه مببادرة ختصيص 
جند ٔ�ن هذا إالجراء مطوق  - مع اEٔسف–لكن و الصغرى واملتوسطة، 

عمومJة من املرسوم التطبيقي املنظم لقانون الصفقات ال p23رشوط الفصل 
اÎي ينص Oىل رضورة توفري  2007فربا
ر  5الصادر يف  02.06.388رمق  

بعض الوàئق þشواهد اخلربة وشهادة التxٔهيل املسلمة من طرف وزارة 
التجهزي والنقل، Oلام ٔ�ن هذه املقاوالت الصغرى واملتوسطة ال تتوفر يف 

جراءات اليت ¹الب اEٔحJان Oىل هاته الرشوط، مفا الفائدة ٕاذا من هذه االٕ 
  .س�¼قى يف نظرW �ربا Oىل ورق

ٕان وترية ٕاجناز gس�ýرات العمومJة ضعيفة، تفMقد ٕاىل اجلودة املطلوبة 
�ثناء تنفJذها، وهنا يطرح مشلك احلاكمة اÎي يبقى يف نظرW جمرد شعار ٔ
لالس:هتالك ا[اqيل فقط، وهو راجع EٔÙساس ٕاىل ضعف تنفJذ املزيانيات 

 ٔ��دثت من ٔ�_لها، يف غياب هيلكة ٕادارية ومالية عرصية cلربامج اليت 
  .توا§ب معل هذه احلساÙت اخلصوصية

السادة الوزراء، هل اس�سلممت لوضعية هذه الصناديق ولطريقة 

  åس:يريها؟ 
�ما ف) خيص Oائدات املؤسسات إالسرتاتيجية، مل yس:تطع فهم اس:تقرار ٔ

  .صناديق gقرتاع Oائداهتا يف عهد احلكومة الس:ياس:ية املن¡�قة من
 .مليار درمه O :1018ائدات  بنك املغرب -
 .مليار درمه 2,5: اتصاالت املغرب -
 .مليار درمه  5: املكMب الرشيف cلفوسفاط -

ٕاذن يت¡ني لنا من qالل اEٔرقام املقدمة، ٕاما ٔ�ن هذه املؤسسات 
إالسرتاتيجية تعFش مشالك تدبري ٔ�و حاكمة ٔ�و ٔ�هنا تعFش مشالك مالية 

ٕاىل �ٓليات _ديدة لتطو
ر ٔ�داهئا مراOاة حلجم gمMيازات اليت م�حهتا وتفMقر 
  .ا[وÆ لها، ٔ�و لها �ٓفاق ٔ�خرى ال يعرفها سوى العارفون خبباñ املال واEٔعامل

  الس:يد الرئFس،
 Æلحوار الوطين ٕالصالح م�ظومة العداc ب الهيئة العلياFٕاننا �مثن تنص

، ٕاال 2012ماي  8هللا بتارخي من طرف _الÆ امل� محمد السادس نرصه 
�ننا �رفض داqل التجمع الوطين ل1ٔحرار ٔ�ن 
كون ورش ٕاصالح م�ظومة ٔ
العداÆ حمطة cلمزايدات الس:ياسوية الرخJصة، Ùعتباره ورشا وطنيا Oىل 
املغاربة مجيعهم �لك رشاحئهم وتصنيفاهتم ومن ٔ�ي موقع اكنوا، ٔ�ن )سامهوا يف 

ة Ùعتباره العمود الفقري ٕالقرار دوÆ احلق ٕاجنا�ه يف ٕاطار مقاربة åشار§ي
والقانون، مؤكد
ن ٔ�ن جناح ورش إالصالح هو جناح cلمغرب Eٔن هدفه 
تعز
ز الثقة واملصداقJة يف الوصول ٕاىل قضاء فعال، Oادل وم�صف، حيقق 

  . اEٔمن القضايئ واحلاكمة اجليدة اليت يMNظرهام املغاربة
  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني، الس: 
�لك موضوعية، فالقانون املايل املعروض Oلينا يفMقد ٕاىل هوية واحضة، 
يxٔيت يف ٕاطار gس:مترارية الساذ_ة cلس:ياسات القطاعية يف غياب ٔ�ي تقJمي 
حقJقي، يفيض ٕاىل ٕاجياد البديل لهاته الس:ياسات القطاعية، وحJث ٔ�نه 

وارد املالية، دون مراOاة ٔ�ي م�طق اقMصادي اعمتد Oىل هاجس توفري امل
ومايل، وحJث ٔ�ن إالصال�ات الهيلكية الزالت معط«، ٕاكصالح نظام 
املقاصة، اÎي ال يو_د ٕاال يف وسائل إالOالم، ومل يمت ت�ـزي� بعد، وحJث 

مليار درمه س:نة  188ٔ�ن جحم gس�ýرات تقلص يف هذا القانون املايل من 
ر درمه يف هذا املرشوع، اليشء اÎي 
كرس ٔ�زمة مليا 180ٕاىل  2012

  . احلاكمة اليت تعFشها احلكومة
�مام لك هاته احلي"Jات، فٕاننا س:نكون مكرهني cلتصويت ضد هذا ٔ
القانون املايل، مطالبني احلكومة برضورة اعÅد جJل _ديد من إالصال�ات 

ن ٔ�زمهتا، الرضورية واملس:تع¿«، وٕاخراج املزيانيات القطاعية املفلسة م
وهتييء منوذج tمنوي Áوي حيرتم اخلصوصية املغربية تطبيقا ملا تضمنه 
خطاب املسرية اخلرضاء اqEٔري، واÎي دOا فJه _الÆ امل� حفظه هللا 
احلكومة ٕاىل اعÅد هذه املقاربة اجلديدة خللق التوازن gقMصادي 
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 . وgجÅعي والتضامن احلقJقي بني اكفة رشاحئ اGمتع
  .والس&الم عgليمك ورمحfة هللا   

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة cلفريق gشرتايك، تفضلٔ�عطي . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس:يد محمد Oلمياملس�شار الس:يد محمد Oلمياملس�شار الس:يد محمد Oلمياملس�شار الس:يد محمد Oلمي
  .pسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئFس،
  الس:يدان الوز
ران، 

  الس:يدة والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
نونرب اليت اعتربWها  25اكم« Oىل انت0اÙت  لقد مرت اليوم س:نة

Iرخيية Ùلنظر cلظروف الس:ياس:ية وgجÅعية اليت جرت يف ظلها، 
وÙلنظر ٔ�يضا لٕالطار ا[س:توري اجلديد واملتقدم اÎي ٔ�طرها، وÙلنظر 
cلتعبئة الس:ياس:ية اليت مزيت املر�« سواء ف) يتعلق pسلوك الناخ¼ني ٔ�و 

  .اءالسلطات Oىل �د سو 
وOىل الرمغ من النتاجئ اليت مل tكن يف صاحل حزبنا، فقد نوهنا يف حJنه 
 ،Wن ببالدà ل املمكن لتناوبqشلك املدå هاWت واعتربÙنت0اg هبذه
وهو التÝليل اÎي جعلنا خنتار املعارضة ا�رتاما لٕالرادة الشعبية وٕا�Iة م�ا 

غيري وحماربة الفساد الفرصة لفاOلني _دد، يدعون قدرهتم Oىل حتقJق الت 
  .وgس�¼داد

ولقد ٔ�رشW يف حJنه Oىل هتافت خطاب احلزب املدعي، و�هبناه ٕاىل ٔ�ن 
اEٔطرو�ة ا[Oائية اليت بىن Oلهيا محالته gنت0ابية ¹ري واقعية وال حتمل يف 

  . طياهتا �رWجما قابال cلتفعيل
طفة كام �ذرW من ٔ�ن خطابه الشعبوي Iرة وامليال الس:تغالل العا

�خرى حيمل يف طياته خماطر Oديدة، من مضهنا حشن الفëات ٔ WاJح�ا[يJNة ٔ
بعناد الواقع وتؤدي ال قدر  -ال حماÆ- الشعبية بxٔوهام وشعارات س:تصطدم 

  .هللا ٕاىل §وارث Wجتة عن اليxٔس وإالح¼اط
اليوم، ها حنن نودع الس:نة اEٔوىل بعد هذه gنت0اÙت، فJحق لنا 

وضوعي لهذا gس:تحقاق الوطين بعد هذه املسافة الرشوع يف تقJمي م
الزم�ية املوضوعية، وحيق لنا ٔ�يضا مساءÆ احلزب اÎي تبؤ� الصدارة وحتمل 

  .مسؤولية تدبري الشxٔن العام
الشعار املركزي اÎي ٔ�طر امحل« gنت0ابية cلحزب ا¹Eٔليب اكن هو 

من ال�س:يري من ، فٕاىل ٔ�ي �د متكن بعد س:نة "حماربة الفساد وgس�¼داد"
  الرشوع يف حتقJق هذا الشعار Oىل ٔ�رض الواقع؟ 

وٕاذا اكن من Ùب املوضوعية ٔ�ال نطالب هذا احلزب حبصي« qارقة Oىل 
هذا املس:توى، فٕاننا Oىل ٔ�قل تقد
ر نطالب Ùخلطة اليت ٔ�Oدها 
وإالسرتاتيجية اليت هيxٔها واملهنجية اليت )سلكها حملاربة الفساد، وهذا ما 

لFس مطلبا تع¿زيñ، وٕاال فٕان الشعار الك¼ري اÎي رفع يف امحل«  نظن ٔ�نه

gنت0ابية مل 
كن ٕاال سلواك س:ياسوñ وشعبوñ لالس:هتالك واcلعب Oىل 
  .عواطف الطبقات الشعبية احملرومة

ومع اكمل اEٔسف، فٕاننا مل نلمس طي« الس:نة املاضية ٔ�ية ٕاسرتاتيجية 
ولك ما Iبعناه  ،قوÆ حملاربة الفسادمعلنة وال خطة واحضة وال مهنجية مع

هو yرش الحئة بxٔسامء املس:تفJد
ن من مxٔذونيات النقل، ومت yرشها دون 
مرافقهتا بتدابري وٕاجراءات معلية cلقطع مع هذا النوع من gمMيازات اÎي 
شلك مهن¿ا يف احلمك لعقود واكن gجتاه العام )سري pشلك تدرجيي حنو 

  .لتناوبالقطع معه م�ذ حكومة ا
وOىل الرمغ من تن¡هينا cلحكومة من ٔ�ن ال _دوى يف م�ل هذه 
اخلر_ات إالOالنية املس:هتلكة واليت ٔ�àرت حفJظة حىت بعض مكوWت 
ا¹Eٔلبية، فٕان احلكومة مل جتد بديال عن هذا احلل السهل واس:مترت فJه Oرب 
yرش الحئة املس:تفJد
ن من املقالع، بل pشلك ٔ�كرث اكر
اكتورية، حJث 
�خرت الNرش لشهور وخرجت الالحئة ¹امضة حتمل يف ¹ا»هبا ٔ�سامء ٔ

  .رشاكت
ٕاننا نطالب احلكومة ÙخMصار ٔ�ن توحض لنا مهنجيهتا يف حماربة الفساد، 
اÎي نظن ٔ�ن القضاء Oليه يتطلب ٕاسرتاتيجية حممكة وشام«، متتد Oىل 
مرا�ل زم�ية وفق خطة و�رWمج معل جشاع، ميزج بني التصور الواحض 

  .والتحرك امليداين pرشاكة مع الفاOلني املؤسساتيني والNس:يج املدين
ولقد الحظنا ٔ�ن الس:يد رئFس احلكومة ٔ�درك مxMٔخرا هذه احلقJقة، 
فxٔصبح هيرب ٕاىل خطاب ترب
ري، )س:تعمل فJه لغة العفاريت والÅس:يح 

  .بدل تصحيح مسار حكومMه وعقلنة �رWجمها ق¼ل فوات اEٔوان
  الس:يد الرئFس،

  س:يدان الوز
ران،ال 
  الس:يدة والسادة املس�شار
ن،

ٕان ما حيز يف نفوس:نا، كفريق اشرتايك، ٔ�ن ما نقف Oليه يف تقJمينا اليوم 
من tردد حكويم، ومن مغوض يف التدبري، ومن ارجتالية يف التعامل مع 

و¹ريها من مظاهر الهشاشة يف التÝالف احلكويم، ... امللفات اEٔساس:ية
القطاOات ٕاىل در_ة ٔ�ن بعض الوزراء هيددون Ùس:تقا»هتم والهواية يف تدبري 

لكام واÁوا مشالك ٔ�و صعوÙت وiٔننا ٔ�مام ٔ�طفال ضيقي النفس ولFس ٔ�مام 
  . س:ياس:يني ووزراء مسؤولني

ٕان ما حيز يف النفس، ٔ�ن لك ذó يمت يف ظل دس:تور _ديد ومMقدم، 

ن Wضلوا وحضوا لÎٓماال كربى، ومه ا�عقود طوي« من بىن Oليه املغاربة 

�_ل ٕاقرار مقMضيات دس:تورية، تعيد tرتFب السلطات وحتقق توازهنا ٔ
وتقوي املؤسسات، ومن مضهنا الربملان واحلكومة ورئاس:هتا اليت Wضلنا يف 
gحتاد gشرتايك �لك جترد وموضوعية من ٔ�_ل تقو
هتا وٕاعطاهئا 

  .الصالحJات الالزمة cلقJام بxٔدوارها وحتمل مسؤولياهتا
�نا نالحظ اليوم ٔ�ن الس:يد رئFس احلكومة ال 
لكف نفسه عناء لك 

تفعيل اخMصاصاته وصالحJاته ا[س:تورية واملؤسساتية، بل لك ما نالحظ 
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�نه يت¿ه حنو الرتاجع عن املسار ا[س:توري اÎي يقوي املؤسسات وحييل ٔ
  .Oىل القوانني التنظميية الكفJ« بصيانة هذا التو_ه وtرس:ي0ه

�ول امÝMان ٔ�مام الس:يد رئFس احلكومة، اكن هو و�لك ٔ�سف فٕان ٔ
القانون التنظميي اÎي ختىل مبوج¼ه عن التعيني يف Oدد من املؤسسات، مما 
يعد خطوة åسري يف اجتاه خيالف رصا�ة مسار ا[س:تور اجلديد، وهو ما 
نعتربه مؤرشا سلبيا يف هذه املر�« gنتقالية اليت نؤسس فهيا لنق« 

Oرب Oدة قوانني تنظميية وم�ظومة åرشيعية من املفروض  دس:تورية مMاكم«
�ن يؤطرها التxٔويل ا[ميقراطي c#س:تورٔ.  

ومن املفارقات اليت جسلناها يف هذا إالطار، ٔ�ننا كنا يف هذه احملطة 
�يضا من ٔ�شد املدافعني Oىل اخMصاصات الس:يد رئFس احلكومة Oرب اقرتاح ٔ

من املؤسسات اليت ٔ�OدW تعديالت متنÝه صالحJات التعيني يف Oدد 
تصنيفها pشلك موضوعي، لكن الغريب ٔ�ن تعديالتنا رفضت من طرف 
احلكومة اليت فضلت gس:مترار يف gنتاكسة حنو التxٔويل ¹ري ا[ميقراطي 

  .c#س:تور
، ويه àين مزيانية 2013واليوم، ها حنن نناقش مرشوع مزيانية 

س:تور اجلديد، فٕاننا نقوم نتدارسها يف ظل احلكومة اجلديدة ويف ظل ا[
هبذه املهمة الربملانية الرئFس:ية يف غياب ٔ�مه قانون تنظميي يؤطر ٕاOداد 

  .املزيانية وتقدمي دراس:هتا ٔ�مام الربملان وحتديد رشوط و�ٓ_ال دراس:هتا
فعىل الرمغ من وعود احلكومة بxٔن )شلك ٕاصالح القانون التنظميي 

كتارخي لهذا إالصالح، فقد  c2012لاملية ٔ�ولوية [هيا، بل ٕاهنا �ددت س:نة 
�ك�ت الوOد ؤ�qلفت املوOد، وها حنن نناقش وندرس مرشوع القانون 

، Eٔن 2011املايل وفق الرشوط ا[س:تورية والتنظميية ملا ق¼ل دس:تور 
مرشوع القانون املايل اليوم حتت ق¼ة الربملان يف ظل القانون التنظميي cلاملية 

  . 1998الصادر س:نة 
قت اÎي اكن فJه هذا املرشوع اEٔسايس _اهزا ومعدا من هذا يف الو 

طرف احلكومة السابقة، لكن حكومMمك ٔ�خرته الس:نة املاضية بدعوى حتي�Fه 
ومالءمMه مع ا[س:تور، وها يه تؤخره هذه الس:نة من _ديد بدعوى 
ال�شاور وإالرشاك واحلال ٔ�ن معلية ال�شاور اكنت قامئة ومل تعمل احلكومة 

  .ا Ùلشلك الناجع م�ذ Oدة شهورOىل اس�ýره
  الس:يدان الوز
ران، 

ٕاذا اكنت هذه يه الوترية اليت س�سريون هبا من ٔ�_ل ٕاقرار ٔ�زيد من 
عرش
ن قانون تنظميي نص Oلهيا ا[س:تور، مفا نظن ٔ��مك س�متك�ون من 

  .ٕاجنازها يف الوقت احملدد لها وهو هناية واليتمك احلالية
الوالية ومل åس:تطيعوا ٕاخراج ٕاال قانون فها قد مرت س:نة اكم« من هذه 

تنظميي وا�د يتعلق Ùلتعيني يف املناصب، وقد ٔ�خرجمتوه يف �« حمافظة، 

  .تتعارض مع املنطق ا[س:توري اجلديد
ٕاننا نطالبمك بتفعيل املقاربة ال�شار§ية اليت _اء هبا ا[س:تور، واليت 

التعامل مع ادعيمت  من qالل ترصحيمك احلكويم ٔ��مك س:تعمتدوهنا يف 

مكوWت الربملان، qاصة املعارضة اليت بؤ�ها ا[س:تور ماك�هتا الالئقة يف 
  .املؤسسة الربملانية

ٕاننا كفريق �رملاين ٔ�سايس مضن مكوWت املعارضة، مل �ر م�مك طي« 
الس:نة املاضية ٔ�ية م¼ادرة åرشكنا كقوة اقرتاحJة، بل ومل نلمس م�مك حىت 

هنا يف خطاtÙمك وتصارحيمك ؤ�نمت اليوم ملزمون ٕارادة إالرشاك اليت Oربمت ع
  .طبقا ملنطوق ا[س:تور هبا

حفىت ا�طط ال�رشيعي اÎي تتÝدثون عنه احلكومة م�ذ شهور مكنجز 
لها، مل yرشك ال يف ٕاOداده وال يف هتيëFه، وال يف احلوار الوطين املفروض 

�ولوñته، حو� يف هذه املر�« gنتقالية، وال حىت اس�رشW يف åسطرئ 
وها حنن نMNظر ٕا�الته Oلينا م�ذ Oدة ٔ�شهر، ومل نطلع Oىل بعض خطوطه 
العريضة ٕاال Oرب الصÝافة الوطنية كام وقع Ùلضبط ÙلNس:بة لترصحيمك 

  .احلكويم اÎي ادعيمت ٔ�نه وقع åرسيبه
ٕاننا نظن ٔ�ن م�طق ا[Oاية إالOالمJة وال�رسيبات، سواء ÙلNس:بة 

�و حىت yرش اcلواحئ اليت åسموهنا حماربة cلفساد، قد لتصارحيمك ٔ�و خمططاtمكٔ 
�صبح مهن¿ا حكومJا ال yشجعمك Oىل gس:مترار فJه Eٔنه لن يعود Ùلنفع Oىل ٔ
بالدW ولن يفJدمك طويال يف الهروب من مواÁة الواقع وحتمل مسؤولياtمك 

  .�لك جشاOة
  الس:يدان الوز
ران،

 å صبحت�س:تفÝل وتطغى Oىل ال�س:يري ٕان الزنOة إالقصائية والهمينية ٔ
احلكويم والعمل الربملاين، وال ٔ�دل Oىل ذó من مسارعتمك ٕاOداد مقرت�ات 
قوانني تنظميية وال�رسع بوضعها Ùمس فريقمك يف جملس النواب، ويه 
النصوص التنظميية اليت تعد امMداد c#س:تور وممك« �، والالزم فهيا اعÅد 

حلكومة وحىت اEٔحزاب ¹ري املمث« Ùلربملان مقاربة åشار§ية بني الربملان وا
فهل املشلك يتعلق بتحر
ر مقرت�ات . وكذا النقاÙت وتنظ)ت اGمتع املدين

وإالرساع ٕاليداعها مبكMب جملس النواب حىت حنقق بذó الس:بق وyس:تغ� 
  pشلك س:ياسوي؟

  الس:يد الرئFس،
  الس:يدان الوز
ران،

Wننا لس:نا و�د� من )شكو ٕاقصاء حكومMمك وتغيFهبا ٕان املفارقة الك¼رية ٔ
تنعتمك بذó وåشكومك من  ة¹لبياc ٔEلمقاربة ال�شار§ية، حفىت ٔ�طراف من 

ذp óشلك Oلين، Wهيمك عن مكوWت اGمتع املدين اليت يؤكد ا[س:تور 
Oىل م¼دٔ� ؤ�سلوب ٕارشاþها، و¹ريها من ٔ�حزاب ونقاÙت تنصلمت حىت من 

عها، بل ٕان إالقصاء وغياب ثقافة إالرشاك gلزتامات والوعود املقطوOة م 
طال حىت بعض مؤسسات احلاكمة واليت تعد الرشيك املؤسسايت اÎي ال 

  .غىن عنه
اليوم، ها حنن yسمع ٔ��د مسؤويل فريق حز�مك مب¿لس النواب يطعن 
يف رشعية جملس املس�شار
ن و)شكك يف دس:تورية دراس:ته ملرشوع 

عدل اس:تغل _لسة اEٔس:ئ« الشفوية املزيانية، بل حىت الس:يد وز
ر ال
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مؤخرا ليطعن يف دس:تورية جملس املس�شار
ن، ٔ�فال يعرب هذا عن 
اس�رشاء ظاهرة إالقصاء pشلك مريض مضن ٔ�طراف ومفاصل ومكوWت 
احلزب ا¹Eٔليب؟ حفىت املؤسسة الربملانية tريدون ٕاقصاء نصفها وحرمانه من 

نون املايل اÎي يؤطر املالية حقه ا[س:توري يف دراسة مزيانية ا[وÆ والقا
  .العمومJة طي« الس:نة

ٕاننا yس:تغرب لهذا ا»هتجم السافر Oىل املؤسسات، وٕاننا س:نوا_ه م�ل 
هذه ا[عوات التحريضية وهذا التو_ه إالقصايئ املمهنج �لك ما ٔ�وت�Fا من 
قوة، سواء مكعارضة من داqل الربملان ٔ�و þحزب اشرتايك يؤمن Ùحلوار 

Wٕالرشاك وÙل ا[ميقراطية واملؤسسات وحضى مبناضليه وقادته و_�ضل من ٔ
Wسان يف بالدyل س:يادة ا[ميقراطية وحقوق إال_�  . من ٔ

وبفضل هذه النضاالت متك�مت اليوم من tرؤس هذه احلكومة اليت لن 
 Wي رامكته بالدÎلرتاجع عن هذا التو_ه ا[ميقراطي احلدايث اÙ سمح لهاy

  .طي« عقود من التضحيات
ٕان اكنت بعض املالحظات ختص جملس املس�شار
ن، فٕاننا و وحىت 

حنملمك املسؤولية يف تxٔخرمك يف ٕاجراء ما يلزم من اس:تحقاقات انت0ابية حملية 
وEنية و¹ريها من ٔ�_ل متكني الربملان املغريب من جتاوز املر�« gنتقالية 

حلكويم اÎي مل اليت ينص Oلهيا ا[س:تور واليت ٔ�طلمت ٔ�مدها pس¡ب تدبريمك ا
  .2011يوليوز  30
ركز Oىل اEٔولوñت رمغ وضوح اخلطاب السايم ليوم 

  الس:يدان الوز
ران،
ٕا�مك السلطة التنفJذية املو§ول لها السهر Oىل توفري الرشوط الرضورية 

و�متىن رمغ Oرثاtمك املتكررة ٔ�ن . لقJام املؤسسات بxٔدوارها وEاEا ا[س:تورية
وط الرضورية واملوضوعية لقJام�ا مبهام�ا مكؤسسة åسهروا Oىل توفري الرش 

�رملانية، لها ٔ�دوارها ا[س:تورية الرقابية وال�رشيعية وا[بلوماس:ية مبا ميكن 
مؤسسة الربملان من اس:تكامل ٔ�شواط التحول ا[س:توري واملؤسسايت اÎي 

  .ٕاال انطالقة � 2011لFس تغيري دس:تور 
اقشة العامة ملرشوع القانون املايل ويف هذا إالطار، فٕاننا مبناس:بة املن

، نثري ان�¼اهمك ٕاىل ٔ�ننا yسائلمك حول س:ياس:تمك العامة وحول 2013لس:نة 
إالصال�ات الكربى اليت دشNهتا بالدW م�ذ س:نوات واليت ٔ�نمت اليوم 
مؤمتنون Oىل اس:تكاملها �لك حاكمة، وحول املؤرشات العامة اليت حققت 

نا يف طريق ٕاجنازها لتكون بالدW يف ماكهنا فهيا بالدW تقدما وت� اليت ك 
  .ا[ويل املرموق

�ما املزيانيات القطاعية والربامج الفرعية والس:ياسات احلكومJة التدبريية ٔ
فس:نرتþها qالل ا[راسة التفصيلية لبايق اcل¿ان القطاعية qالل دراس:هتا 

  .cلمزيانيات الوزارية
  الس:يدان الوز
ران،

خبطاب يؤ_ل لك إالصال�ات الكربى، وهو  لقد جëمت اليوم من _ديد
نفس اخلطاب اÎي جëمت به الس:نة املاضية، رمغ وعودمك بxٔن tكون هذه 

  .الس:نة املنطلق احلقJقي لٕالصالح

فعىل مس:توى صندوق املقاصة اÎي ٔ�صبح معض« وطنية tك¼ح تقدم 
ار gقMصاد الوطين وتعيق ٕاقالOه، فٕا�مك مل تتÝلوا Ùلش¿اOة الالزمة الخMي

س�Fاريو ٕاصال: مMاكمل من مضن الس�Fاريوهات املعدة واملوجودة م�ذ 
  .عهد احلكومات السابقة

اqرتمت احلل السهل cلتنفFس من اEٔزمة اليت وضعمك ٔ�ماEا  ،Ùملقابل
التضخم، فل¿xٔمت ٕاىل الزñدة املبارشة يف ٔ�سعار احملروقات مما زاد من تxٔزمي 

  .ن املواطننيالطبقات الهشة والفëات احملرومة م
فعوض ٔ�ن 
كون ٕاصالح صندوق املقاصة بxٔسلوب يقطع مع اس:تزنافه 
من طرف الفëات املFسورة والرشاكت الكربى وميكن الفëات الصغرية 
والفقرية من احلصول Oىل ا[مع الالزم، وقع العكس متاما، حJث 
كMوي 

tداñٓالف من املوظفني واملس:ت0دمني واملياومني من زEات اëمك اليوم م
النارية يف ٔ�سعار احملروقات اليت مل تؤêر Oىل وسائل النقل حفسب، بل 
�لهبت ٔ�سعار اخلرض واcلحوم ولك املواد الغذائية اEٔساس:ية يف حJاة ٔ

  .املواطنني
�نمت اليوم تتلكمون عن ٕاصالح تدرجيي لهذا الصندوق، وعن اس:هتداف ٔ


ن جتربة Oاملية cلفëات املقصودة Ù[مع، وعن اس:تفادtمك م�ذ ٔ�زيد من عرش 
وهو ما نظن ٔ�نه �لقة ٔ�خرى من �لقات دOايتمك إالOالمJة ... يف هذا اGال

  .gس:هتال§ية اليت ٔ�رشW ٕا»هيا سابقا
�ما ف) خيص صناديق التقاOد، فقد ادعيمت قدرtمك Oىل الرشوع يف ٔ

، اليت س:نودعها ٕان شاء هللا بعد ٔ�ñم قلي«، 2012ٕاصالlا qالل س:نة 
س�Fاريوهات إالصالح _اهزة من qالل اcلجنة اليت ٔ�طلقت وقد و_دمت 

حوارا وطنيا حول هذا امللف الوطين م�ذ س:نوات، لك�نا ننصت مضطر
ن 
  .ٕاليمك من _ديد هذه الس:نة ؤ�نمت تعدوننا بقرب الرشوع يف تفعيل إالصالح

ٕاننا _د قلقني من تن¡هيات املسؤولني Oىل الصناديق ا�تلفة cلتقاOد 
اليت بعد ٔ�ن دقت Wقوس اخلطر م�ذ س:نوات حول وضعية ببالدW، و 

در_ة إالOالن عن ٔ�ن بعضها  ٕاىلاليوم وصلت توازWهتا املالية، فٕاهنا 
  .س:يدqل مر�« العجز ابتداء من هذه الس:نة

وٕاننا جلد مس:تغربني من ٔ�ن احلكومة ال åشاطرW نفس القلق من املسار 
بدٔ� يتحول ٕاىل معض« مالية  اÎي يqٔxذه هذا امللف الوطين املصريي اÎي

ذات �àٓر اجÅعية وخمية مبثابة ق�ب« موقوتة هتدد gس:تقرار gجÅعي 
  . وtرهن مس:تق¼ل اEٔجJال املق¼«

ونذ§ر احلكومة يف هذا الصدد ٕاىل ٔ�ن حكومة التناوب ٔ�عطت اEٔولوية 
لهذه املعض« م�ذ ٔ�زيد من عرش س:نوات، واس:تطاعت ٔ�ن تنعش هذه 

مليار درمه، مما مكهنا من اس:تعادة توازWهتا  11ضخ ٔ�زيد من الصناديق ب
اليت اكنت Eددة، لكن هذا التو_ه مل )س:متر Ùٕصال�ات تضمن اس:تدامة 
التوازWت Oىل املدى البعيد ويه التوصيات اليت كنا حريصني Oىل 

  .åسطريها
ٕان تغافل بؤر اEٔزمة هاته الاكم�ة يف معق الكJان الوطين والهروب ٕاىل 
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Eٔمام ÙدOاء ٕا�داث القطيعة مع هنج إالصال�ات السابقة، )شلك خطرا ا
 Wزيد من عقد ٕالخراج بالد�ينذر بNسف اGهود الوطين اÎي بذلناه م�ذ ٔ

  .من السكMة القلبية
ٕاىل خماطر  2012ولقد �هبنامك qالل م�اقشة مزيانية الس:نة احلالية 

�ٓنذا Wٔج¼متوxو�ة، فMٔن مزيانية جتاهل مسار إالصال�ات املفxيه  2012ك ب
س�شلك نق« نوعية  2013 س:نة يف ٕاطار gس:مترارية، يف �ني ٔ�ن مزيانية

تعرب عن بصمتمك اجلديدة يف التدبري، لكن ما نلمسه اليوم هو ٔ��مك tراجعمت 
حىت Oىل gس:مترار يف إالصال�ات الهيلكية وإالنقاذية الالزمة cلخروج من 

ط هبا هتديدات اEٔزمات املالية اخلطر، qاصة يف ظرفJة حتيداúرة 
  . وgقMصادية وgضطراÙت الس:ياس:ية وgجÅعية

  الس:يدان الوز
ران، 
ٕاىل العناية إاللهية ل�شملنا �رمحهتا وtمكل رٔ�فة السامء بنا اليوم ٕاننا نتو_ه 

ٕاىل ¹اية ربيع الس:نة املق¼« يك tكون الس:نة الفالحJة جJدة وختفف عن 
يعانونه من ٔ�زمات و�ك¼ات  قساوة مامن الضعفاء الفال�ني واملواطنني 

  . واyسداد ل1ٔفق
حنسد Oليه، ولاكن توقعمك cلمنو فوق فلوال ٔ�مطار اخلري لك�ا يف وضع ال 

رضب من اخليال م�لام ٔ�درك املواطنون اليوم ٔ�ن وعودمك qالل هو  4,5%
بل ٕامنا هو ٔ�ضغاث ٔ��الم،  %7ٕاىل  معدل ا»منو يصل امحل« gنت0ابية بxٔن

اÎي �اول الترصحي احلكويم ٔ�ن خيفف هبا من املبالغة  5,5ٕان yس:بة 
�صبحت اليوم من مصمي املبالغة مرة àنيةٔ .  

 س:نة ٕان ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نصف به توقعاtمك ومؤرشاtمك مضن مزيانية
يه ٔ�هنا تعاين من شدة الهشاشة Ùلنظر cلواقع املايل وgقMصادي  2013

حونه من مهنجية يف التدبري وÙلنظر لتداعيات الوطين، وÙلنظر ملا تقرت 
  .اEٔزمة املالية وgقMصادية العاملية

لقد كنا نMNظر من احلكومة مرشوع مزيانية ٔ�كرث ٕابداOا، qاصة ؤ�هنا 
طي« س:نوات املعارضة اكنت تMNقد هذه البJNة وتدعي امMالþها لبدائل 

دبري املوازWيت ٔ�خرى ٔ�كرث جناOة، لكن ما نالحظه هو اس:مترار نفس الت
ٕاننا اليوم نلمس �لك . ونفس التجميع القطاOايت اÎي مت انتقاده م�ذ س:نوات

  :رصا�ة جعز احلكومة التام Oىل Oدة مس:توñت
جعزها يف ٕاقرار ٕاصالح ج¼ايئ Oىل ٔ�ساس العداÆ الرضي¡Jة، ومل تفلح  -

احلكومة ولو pشلك جزيئ يف ٕاقرار الرضيبة Oىل الرثوة، وال حىت pسن 
  جراءات ٔ�كرث فاOلية يف حماربة ا»متلص الرضييب؛إ 

جعزها Oىل مس:توى ٕاصالح م�ظومة اEٔجور Oىل ٔ�سس موضوعية  -
  وواقعية واحلد من املفارقات وgخMالالت ¹ري املنصفة يف هذا اGال؛

جعزها عن حماربة اقMصاد الريع اÎي اك�شفت احلكومة ٔ�نه ٔ�كرث تغلغال  -
Ùرش وجتذرا مما اكنت تتوقع ٕاy لتايل فٕانÙن رفعها لشعار حماربة الفساد، و

  بعض اcلواحئ لن 
كون اكفJا cلقطع مع اقMصاد الريع؛
جعز احلكومة عن ٕاصالح نظام املقاصة ا�تل اÎي ميتص ماليري  -

ا[رامه من املزيانية دون ٔ�ن تؤدي ٕاىل الهدف املNشود وهو دمع الفëات 
واحلكومة مس:مترة اليوم يف نفس التو_ه الفقرية، بل )س:تفJد م�ه املضاربون، 

  مع رتوشات جزئية لن تؤêر Oىل بJNة هذا النظام؛
جعز احلكومة يف مواÁة gخMالل املتنايم cلمزيان الت¿اري والتÝدي  -

  .اÎي ٔ�حضى )شلكه ÙلNس:بة لالقMصاد الوطين ومس:تق¼ل توازنه
إالفالس  جعز احلكومة يف ٕاصالح ٔ�نظمة التقاOد اليت يه Oىل �افة -

بعدما اخMلت توازWهتا وهتدد مس:تق¼ل ماليني املتقاOد
ن املغاربة واEٔجJال 
  الالحقة؛

جعزها ٔ�يضا يف احلد من الزنيف اÎي يعاين م�ه gقMصاد الوطين  -
جراء هتريب ماليري ا[رامه حنو اخلارج دون اختاذ تدابري صارمة محلاية 

  gقMصاد الوطين؛
هذا احلزي الزمين الضيق جرد لك م�ا: ٕاننا لن yس:تطيع يف ظل 

العجز احلكويم، لكن بصفة Oامة ميك�نا القول Ùٕن مرشوع هذه املزيانية 
يؤرش Oىل جعز احلكومة يف مت� س:ياسة اجÅعية واقMصادية واحضة تؤهلها 
لفرض إالصال�ات اجلوهرية اليت حيتاÁا gقMصاد الوطين ومواÁة 

  .ملس:تفJد
ن مهنا �لك جشاOة ومسؤوليةخملفات الس:ياسات ا�ت« وا
لك�نا مع اكمل اEٔسف نالحظ ٔ�ن احلكومة اخMارت الهروب ٕاىل اEٔمام 
والرتاجع عن طمو�اهتا إالصالحJة املبالغ فهيا Oرب ترب
رات تدعي فهيا ٔ�ن 

وحنن هنا نؤكد ٔ�ن ما . التوازWت ٔ�_ربهتا Oىل مراجعة مقار�هتا يف إالصالح
  .صالح ولFس مراجعة ملقاربة إالصالح�راه هو tراجع عن االٕ 

وٕاننا يف الفريق gشرتايك لنؤكد cلحكومة ٔ�ال م�اص لها من الرجوع ٕاىل 
اس:ت�oاف إالصال�ات اليت اكنت مفMو�ة من ٔ�_ل مصلÝة الوطن 

  .ومس:تق¼� وحتقJق رهان التمنية املNشود
ن كام ٔ�ننا نN¼ه احلكومة ٕاىل هذه املqٓxذ والثغرات �لك ¹رية وطنية وحن

واعون ÙلتÝدñت اليت توا_ه بالدO Wىل املس:توñت gقMصادية 
ولكن ٔ�يضا Oىل مس:توى قضية و�دتنا الرتابية ... وgجÅعية والس:ياس:ية

اليت رمغ التقدم الك¼ري اÎي ٔ�حرزWه دوليا Oرب جشاOة مقرتح�ا ملبادرة احلمك 
ويتحينون  اÎايت، مفع ذó مازال خصوم و�دتنا الرتابية يرتبصون بنا

  .الفرص cلنيل من و�دتنا الرتابية
وٕاىل ذلمك، الس:يدان الوز
ران، فٕان إالصال�ات املهمة اليت قامت هبا 
بالدW يف العرشية اqEٔرية واليت اكنت لها �àٓرها gقMصادية والتمنوية، يN¼غي 
تعز
زها Ùٕالصال�ات الهيلكية واملؤسساتية ومن مضهنا ٕاقرار اجلهوية املتقدمة 

ليت ٔ�عطاها اخلطاب املليك اqEٔري ٔ�ولوية يف �رWمج تفعيل مقMضيات ا
  .ا[س:تور اجلديد

وOليه، فٕان احلكومة مطالبة Ùٕالضافة ٕاىل العمل Oىل التفعيل القانوين 
واملؤسسايت لنظام اجلهوية املتقدمة، Ùالجهتاد يف ٕابداع املزيانيات اجلهوية 

ا الطبيعية وال¡رشية، مع اqEٔذ مبا يتوافق مع خصوصية لك Áة وٕاماكنياهت
بعني gعتبار ٕاماكنيات التاكمل الوطين مبا حيقق املزيد من ا»منو والرثوة ومبا 
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زيد من تعز
ز الو�دة الوطنية.  
لكن مرشوع هذه املزيانية مل يتضمن ٕاجراءات، تqٔxذ بعني gعتبار 

�رفض احلكومة اEٔبعاد الرتابية cلتمنية gقMصادية وgجÅعية، ونذ§ر هنا 
لتعديالت فريق�ا Ùلزñدة يف موارد اجلهات، وهو ما ي��اقض واحلد اEٔدىن 
املعلن عنه يف الربWمج احلكويم pشxٔن التضامن اGايل واس:تدراك العجز 

  . gجÅعي يف اجلهات
  الس:يد الرئFس،

  الس:يدان الوز
ران،
  الس:يدة والسادة املس�شار
ن،

مليار  85قد خصص  -قانون املاليةٔ�ي مرشوع –ٕاذا اكن املرشوع 
درمه cلقطاOات gجÅعية، وهو نصف م¼لغ gس�ýر العمويم، فٕان ٔ�êره 
حمدود Oىل حJاة املواطنني بدليل tراجع tرتFب املغرب يف التصنيف ا[ويل 

، وٕاال §يف yس:تطيع ٔ�ن نق�ع 130ٕاىل الرتبة   c124لتمنية ال¡رشية من الرتبة
حيقق وا�د التقدم، هذا الرتاجع اÎي نلمسه جبالء يف املغاربة بxٔن املغرب 

لFست خبري، م�ظومة الصÝة  Wببالدقطاع الرتبية، املنظومة التعلميية 
العمومJة، وال يف القطاع اخلاص، حJث åسود gخMالالت وسوء اخلدمة 

  .العمومJة Oىل الرمغ من املوارد ا�صصة لهاذ
ن القطاOني
Åجg مه املؤرشات�عية يه توفري الشغل وحتسني ٔ�وضاع ومن ٔ

ومع لك اEٔسف، فٕان احلكومة تفMقر ٕاىل رؤية ٕاسرتاتيجية  ،املxٔجور
ن
Wجعة يف هذا الشxٔن، حJث نعFش تعرثا Oىل مس:توى احلوار gجÅعي 
ؤ�ن إالجراءات احلكومJة املقرت�ة [مع ال�شغيل ¹ري Wجعة ولن حتدث 

  .ا[ينامJة املطلوبة يف سوق الشغل
ام ٔ�ن إالجراءات املقرت�ة Oىل مس:توى بعض املبادرات gجÅعية، ك
تظل م¼ادرات جزئية وٕاسعافJة، حJث  "صندوق الÅسك gجÅعي"م�ل 

ٕاهنا ال تندرج يف رؤية مشولية، تطبعها gس:مترارية من Áة، ومن Áة àنية 
¿اOة تفMقر ٕاىل املوارد اليت تضمن لها ا[ميومة، مما جيعلها ضعيفة الن

  .ية وجيعل �àٓرها حمدودة النتاجئواملردود
  الس:يد الرئFس،

  الس:يدان الوز
ران،
لقد حققت بالدW الك�ري من التقدم Oىل مس:توى القطع مع مايض 
�gهتااكت والظمل اÎي اكنت � فاتورته gقMصادية وgجÅعية واÎي 

دW اليوم وبفضل هذه التضحيات، حتظى بال. ٔ�دى املواطنون مثنه ¹اليا
gحتاد  اليوم ف¼الدW ترتٔ�س. �Ùرتام املنتدى اEٔممي ومباك�هتا ا[ولية املرموقة

الربملاين ا[ويل، وحتظى Ùلعضوية املؤقMة Gلس اEٔمن، بل ٕاننا نرتٔ�سه qالل 
  .زيمتامل هذا الشهر، مما يعطي لبالدW ماكهنا العاملي 

åس:تفJد به بالدW لكن هل نعترب بxٔن دبلوماس:ي��ا Ùلشلك اÎي 
Ùلشلك الاكيف من هذا املوقع ا[ويل املمتزي؟ وهل نقوم بدورW اكمال لنرصة 

  قضاWñ العربية وإالفريقJة اليت حنن جزء ال يتجزٔ� مهنا؟

لقد ٔ�عطى املغرب الك�ري لنرصة القضية الفلسطيJNة العادO Æىل مر 
ونية Oىل شعب عقود من الرصاع العريب إالرسائييل ومن الغطرسة الصهي

وتعترب جلنة القدس، اليت يرتٔ�سها _الÆ امل�، منوذ_ا لهذا . مقهور ؤ�عزل
التضامن، ٕاضافة ٕاىل املس�شفى امليداين اÎي ٔ�قمي يف غزة تضام�ا معهم يف 
حمنة gعتداء الصهيوين، لك�نا الحظنا تقاعسا حكومJا §بريا [ر_ة ٔ�نه مل 

  .ائنا Oىل غرار وزراء عرب �ٓخر
نتمت ٔ�ية زñرة لقطاع غزة من طرف وزر 
  الس:يد الرئFس،

  الس:يدان الوز
ران،
  الس:يدة والسادة املس�شار
ن،

هاته اEٔس:باب جممتعة، قررW يف الفريق gشرتايك ٔ�ن نصوت ضد للك 
  .قانون املالية ٕان شاء هللا مرشوع

  .وشكرا Oىل ان�¼اهمك

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
يق ا[س:توري، تفضل اليس اللكمة cلفر . شكرا الس:يد املس�شار

  .الرايض

  :املس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايضاملس�شار الس:يد ٕادر)س الرايض
  .pسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس:يدات والسادة املس�شارون،
   الس:يد الرئFس،

ٕان عرض مرشوع قانون املالية Oىل ٔ�نظار الربملان، )شلك فرصة ساحنة 
ا، ويمت ذó من qالل احملددات cلوقوف Oىل توÁات احلكومة يف مشوليهت

  :التالية
اكÅل س:نة Oىل تنظمي ٔ�ول انت0اÙت åرشيعية يف ظل دس:تور  ::::ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

اململكة اجلديد، وOلينا ٔ�ن yس:تحرض مجيعا، حكومة، ٔ�¹لبية ومعارضة، لك 
اEٓمال اليت عقدها الشعب املغريب Oىل هذا ا[س:تور، ولك الطمو�ات 

وهذا ما نلخصه يف .  مس:تق¼ل ٔ�فضلاليت متثل ٔ�مل اEٔمة املغربية يف
  :ال�ساؤالت العريضة التالية

هل ميكن لوثيقة دس:تورية مصبو¹ة Ùلطابع ا[ميقراطي ٔ�ن تMNج لنا واقعا 
  س:ياس:يا دميقراطيا و�رWجما اقMصادt ñمنوñ؟

هل اخنرطت املكوWت اEٔساس:ية cلمشهد الس:يايس املغريب يف مر�« 
  ؟2011ما بعد دس:تور فاحت يوليوز 

ا حكومة و�رملاW، معارضة ؤ�¹لبية، من تغيري خطابنا داqل نهل متك� 
  املؤسسات مالءمة مع روح ا[س:تور؟

  هل متك�نا Ùلفعل من gنتقال من خشصنة الس:ياسة ٕاىل مxٔسس:هتا؟
من مضن حمددات نقاش:نا ملرشوع قانون املالية، ما رمسته احلكومة  ::::àنياàنياàنياàنيا
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ها اÎي Wلت Oىل ٔ�ساسه ثقة السلطة لنفسها من ٔ�هداف، من qالل �رWجم 
ال�رشيعية، فاحلكومة تxٔيت م¼دئيا بxٔول مرشوع قانون مايل حرض Ùلاكمل 
حتت ٕارشافها، وهو ٕاذن اcلبنة اEٔوىل يف رشوعها لتنفJذ �رWجمها، اÎي هو 

  .وثيقة تعاقدها مع الشعب املغريب
ا ، ومن qالل ممارس:هتهذا املرشوعفهل رشعت احلكومة من qالل 

لصالحJاهتا ا[س:تورية، يف التزنيل السلمي والصحيح c#س:تور، و�ربط 
املسؤولية Ùحملاس:بة، اEٔولويتان الالزمMان لترصحي الس:يد رئFس احلكومة 

�مام الربملان؟ٔ  
  الس:يد الرئFس،

ٕاننا لن حنمل احلكومة املسؤولية يف النتاجئ السلبية لربامج وس:ياسات 
جنا�ات ت� الس:ياسات العمومJة  معومJة سابقة، كام لن yس¿ل لها
  .والربامج اليت اس:مترت Oلهيا واس�مثرهتا

نؤكد ٔ�يضا وعينا املسؤول بxٔن س:نة يف زمن التدبري العمويم ¹ري اكفJة، 
لكن هذا ال مينعنا من التxٔ§يد Oىل ٔ�ن الروح إالرادية ومؤرشات املبادرات 

قMصادي _ديد، الش¿اOة والتعاطي مع امللفات الكربى والتxٔسFس »منوذج ا
ال tزال حىت اEٓن ¹ري �ارضة Ùلقوة اليت من املفرتض ٔ�ن تعكس موقع 
وماكنة سلطة تنفJذية Wبعة من صناديق gقرتاع، ومل يؤرش Oلهيا مرشوع 
قانون املالية، اÎي _اء جمرد ٕاجراءات مMناêرة، يطغى Oلهيا الطابع الس:يايس 

املق¼«، وهذا راه  و)س:تحرض gنت0اÙت وال يشء سوى gنت0اÙت
  .مشلك

�هيا الس:يدات والسادة،ٔ  
اqرتW هذ
ن احملدد
ن لنقاش:نا يف فريق gحتاد ا[س:توري، Eٔننا نتزنه 
 Wن يتزنه رشاكؤ�بxٔنفس:نا من ممارسة املعارضة Eٔ_ل املعارضة، ونطمح ٕاىل ٔ
الس:ياس:يون عن خشصنة النقاش الس:يايس ؤ�يضا تبادل النعوت واالهتامات 

 ٔ�ٕاىل نقاش ) هذا راه مشلك(سامه البعض Ùلفر_ة الس:ياس:ية وqلق ما 
  ).هاذ اليش ما اكيNش(_دي وحوار س:يايس راق وهادف ومؤسسايت 

حنن ال �ريد ٔ�ن نصنع Eٔنفس:نا جسنا ٔ�و خفا )سقط فJه لك من )يسء 
تقدمي معىن ا»متوقع ٔ�و التوا_د يف احلكومة، فا»متوقع يف ا¹Eٔلبية ٔ�و املعارضة 

كومة، ال يعين اEٔحاكم اجلاهزة، املوقع لFس موقفا بدون وحىت داqل احل
م�طق وال ٔ�ساس املوقع ش:يك Oىل بياض وال اهتام ل1ٔش0اص ميينا 
وشامال، ولFس سلطة åس:تغل يف نصب املاكئد واملصائد وåسويق اEٔوهام، 
واEٔاكذيب، والشائعات، وتغليط الرٔ�ي العام، Oىل حساب احلقJقة وس:يادة 

  .القانون
حنن يف . ع لFس هو التعصب c<ات وcلمصاحل gنت0ابوية الضيقةا»متوق

gحتاد ا[س:توري نؤمن بxٔن ا»متوقع هو الش¿اOة واجلرٔ�ة يف gقرتاح والنقد 
وٕاàرة gن�¼اه، Eٔن ما هيمنا هو الوطن وال يشء �ٓخر حيرك مواقف�ا ٕاال 

  .املصلÝة العليا cلوطن
Wن �رىق اليوم، حكومة و�رملا�ؤ�حزاÙ وخنبا وشعبا، بنقاش:نا ؤ�ن  فعلينا ٔ

جنعل ¹اي��ا املثىل ٔ�داء اEٔمانة اليت Oىل ٔ�عناق�ا اجتاه الوطن واملواطن، ؤ�ن 
، حJث )ما اح�اش يف _امع الف�ا(نقطع مع لك ٔ�شاكل الفر_ة الس:ياس:ية 

  .ختتلط اEٔمور Oىل الشعب اÎي يMNظر �لوال واقعية وملموسة Eٔزماته
  ة،حرضات الس:يدات والساد

كنا نMNظر من احلكومة املس:نودة بدمع شعيب وpسلطات واخMصاصات 
دس:تورية _ديدة ٔ�ن تقدم لنا منوذ_ا اقMصادñ وس:ياس:يا مMاكمال لتدبري 

  . الشxٔن العام
نMNظر من احلكومة ٔ�ن تxٔت�Fا مبشاريع كربى تعود Oىل املواطن ٔ�يضا كنا 

  .الش:باب العاطل Ùلنفع Oىل املدى املتوسط والبعيد وحتدث فرصا ل�شغيل
لكن لك ما شاهدWه هو الك�ري من الsم والك�ري من اخلطاÙت 
ا[مياغوجJة وإالجراءات ¹ري املتناسقة اليت åس:ت¿دي اEٔصوات ٔ�كرث مما 

  .جتلب وتMNج الرثوة، حتل مشالك ظرفJة لرتهن البالد يف مشالك هيلكية
  الس:يد الرئFس،

والزتامات، ودOامة رئFس:ية  ٕان الس:ياسة يف تدبري الشxٔن العام ٔ�qالق
خللق واسرت_اع الثقة بني املواطن ومؤسساته، لكن احلكومة åسري عكس 
هذا gجتاه، خفالل ٔ�قل من س:نة وOد الس:يد رئFس احلكومة داqل هذه 
املؤسسة بxٔن الزñدة يف ٔ�سعار احملروقات لن tكون لها انعاكسات Oىل 

g لمواطن، ومل يتحقق هذاc وي . لزتامالقدرة الرشائيةMك
املواطن اليوم 
Ùرتفاع اEٔسعار ويعاين tراجعا مقلقا يف قدرته الرشائية، وس:يعاين يف 

  .املس:تق¼ل
والزتم ٔ�يضا الس:يد رئFس احلكومة بضامن اس:تقاللية القرار gقMصادي 

Eٔ_ل لك ذó حتمل  ،الوطين وتفادي ويالت اcلجوء ٕاىل ا[يون اخلارجJة
احملروقات، اليوم هناك زñدة يف املديونية اخلارجJة  املغاربة الزñدة يف سعر

هل هبذه الس:ياسة املضطربة وامل�سمة ÙلوOد وOدم : ال�ساؤل. وا[اqلية
الوفاء س:ند�ر الشxٔن العام وس:نÝافظ لهذه احلكومة Oىل مصداقJهتا؟ راه ما 

  .ميكNش
ى الزتمت ٔ�يضا احلكومة ÙعÅد مقاربة åشار§ية يف تدبري امللفات الكرب 

وإالصال�ات اEٔساس:ية، ٕاال ٔ�ن احلكومة تتعامل ÙزدواجJة، فلام يتعلق 
�ش كتقولنا Oىل هاذ اEٔمر Ùالقرتا�ات اليت يتقدم هبا الربملان، ٔ

وtرفضها بدعوى ٔ�هنا ¹ادي تد
ر احلوار الوطين ٔ�و gقرتا�ات؟ كتxٔ_لها 
، واEٓن لخلري دلي تنظمي م�اظرة وطنية وهناك ٔ�م�«، مهنا النظام اجلبايئ

_اءت يف مرشوع قانون املالية Ùٕجراءات ج¼ائية ورضي¡Jة ¹ري مدروسة 
  .ومل ت�شاور pشxٔهنا

فقد كنا نMNظر من احلكومة ٔ�ن تتعامل مع مشالك املغرب بصفهتا 
مؤسسة دس:تورية åسهر Oىل تدبري الشxٔن العام لتحقJق طمو�ات لك 

اخلاضعة لقواOد حسابية  املغاربة، لكهنا تفضل التعامل مبنطق احلزبية الضيقة
  .هتمين Oلهيا قواOد الرحب ٔ�و اخلسارة الس:ياس:ية وgنت0ابية

كنا كذó نMNظر من احلكومة حتقJق القطيعة مع س:ياسة التحمك 
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وا»هتديد والرتهيب، فٕاذا هبا tكرسه يف Áات وقطاOات مMعددة حتت 
Áاهتا ذريعة حماربة الفساد، شاهرة هذا الشعار يف و_ه لك من انتقد تو 

  ).هاذ اليش راه خطر(وس:ياساهتا ونبه ٕاىل خماطر ا�زالقاهتا 
لقد اس:تعملت Áات موالية cلحكومة هذه الورقة يف اEٔقالمي واجلهات، 
ويف و_ه لك املسؤولني واملؤسسات إالدارية واملنتخبة والقضائية، 

، هذا هو واحلصي« يه خماطر تعطيل وتوقف مصلÝة املواطنني واملس�مثر
ن
حىت يش مسؤول ما رايض Oىل الوضع، لكيش qايف، اكع . (شلكامل 

املسؤولني يقولون لهال يقلب، ٔ�W مايل، ٕاذن هاذ الاكرثة العظمى فني ¹ادي 
  ).تدينا؟

ٕان حماربة الفساد لFست شعارا انت0ابيا ولFست خطاÙ دمياغوجJا يفسد 
�كرث مما يصلح، ٕاهنا مسÆٔx مقاربة مشولية مMاكم«، مMناسقة، مٔ tقاربة تتو

الت0ليق وحامية الرثوات، العامة مهنا واخلاصة، وال�شجيع Oىل ٕانتاÁا 
وتوزيعها توزيعا Oادال، مث وضع ضوابط  قانونية، تنظميية واحضة و¹ري قاب« 

وهاذ (لتعدد التxٔويالت حىت يعرف لك مسؤول ولك مواطن ما� وما Oليه 
  ).اليش اcيل كنا ¹Ùني

ؤيد عزميهتا حملاربة الفساد �لك ٔ�شاك�، لك�نا ٕاننا yشارك احلكومة ون
خنىش ٔ�ن يتحول هذا الشعار ٕاىل Oائق حيد من حرية التنافس:ية الس:ياس:ية 

وهروب فظيع  ،س:يايس §بريوالتنافس:ية gس�ýرية، يؤدي ٕاىل عزوف 
  .cلمس�مثر
ن ولرؤوس اEٔموال

تايل وٕان ما خنشاه هو توجس وختوف املس�مثر وفقدانه لالطمئنان وÙل 
يد
رها يف ويدqلها يف  حسب ٔ�موا� ٕان مل 
كن ٕاىل qارج املغرب، ميكن �

�طلب من رئFس احلكومة ٔ�ن يبحث يف ٔ�رقام gرتفاع (البFت دñلو ٔ
ال تباعو يف السوق Ýمش) Les coffres forts(الصاروw لعدد م¼يعات 

ات لتتxٔكدوا بxٔنفسمك، حJث Oىل ما ٔ�ظن املبيع ؟qالل هذه الس:نةالوطين 
  ).مرات ذاك اليش اcيل اكن يباع س:نوñ، ٕاذن فني ¹اد
ن؟ 6جتاوزت 

وqري دليل Oىل فشل مقاربة احلكومة يف احلد من الفساد هو tراجع 
املغرب يف عهد هذه احلكومة يف سمل الرتتFب العاملي حملاربة الفساد من 

 تنقولو ¹ادي حناربو، واش ¹ادي( ، فني ¹اد
ن؟88الرتبة ٕاىل  80الرتبة 
، وهذا الرتاجع يدل Oىل ٔ�ن املؤسسات ا[ولية مل تلمس )حناربو Ùلهرضة؟

ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل حملاربة الفساد، ٕاذن احملاربة ¹ادي تبقى �م يف 
¹ادي نبقاو هنرضو حىت الصباح Oىل احملاربة ويش حماربة ما ٕاذن �م و 

  .¹ادي tكون
  الس:يد الرئFس،

كامل، والكامل �، فٕانه لFس ¹اية يف �د ٕان ٔ�ي دس:تور Eام بلغ من ال
ذاته، وٕامنا هو وس:ي« لقJام مؤسسات دميقراطية، تتطلب ٕاصال�ات 
وتxٔهيال س:ياس:يني، 
هنض هبام لك الفاOلني لتحقJق طموح جامعي، ٔ�ال وهو 
ا»هنوض Ùلتمنية وتوفري ٔ�س:باب العFش الكرمي cلمواطن، هذا يعين ٔ�ن 

 يبقى ٔ�ساس:يا ورضورñ، فالبد من حتقJق التوافق بني الفاOلني الس:ياس:يني

ٕاجامع وطين حول القضاñ الكربى والتوÁات إالسرتاتيجية وgخMيارات 
اEٔساس:ية، اليت تلزم امجليع وال تتعرض cلتغريات gنت0ابية ٔ�و الس:ياس:ية 

اليوم اك
ن اليس ا�ن كريان ٔ�و البار�ة كنا مع اليس عباس  ،وا[ميقراطية
عباس كنا مع gحتاد gشرتايك و¹دا غنكونو مع اليس  منالفايس ٔ�و ق¼ل 
 ٕاذن ال بد من حوار وطين حول اخليارات gسرتاتيجية. فالن ٔ�و فرتالن

   .الكربى
  الس:يد الرئFس،

لقد اخMارت احلكومة عنواÙ Wرزا ملرشوع القانون املايل هو ا»منو 
ملفهوم بعد ٔ�ن التضامين، وٕان ما خنشاه هو ٔ�ن احلكومة قد جلxٔت ٕاىل هذا ا

ضاقت هبا املنافذ ٕاىل qلق الرثوة وÙلتايل صعوبة حتقJق yسب منو تدمع 
دينامJة إالصال�ات وما 
رتبط هبا من إال§راهات املالية، فاخMارت الطريق 

الكع لهذا واعطي و (اEٔسهل هو تدبري ما هو موجود من qالل س:ياسة 
يطة ٔ�ن tكون حممكة ، ف�حن مع مقاربة توزيع Oادل cلرثوة، لكن رش )لهذا

موضوعية وOادÆ وم�صفة، ٕاسرتاتيجية واحضة املعامل، مقاربة حمكومة 
  .ÙملصلÝة العامة وال åشم فهيا راحئة املصاحل الس:ياس:ية واحلزبية الضيقة

ٕاال ٔ�ننا Oىل يقني ٔ�ن اÎي يطلع من qالل املرشوع  Oىل اEٓليات اليت 
درك ٔ�ن احلكومة سلكت طريقا اqرتمتوها لتفعيل ا»منو التضامين املعلن، ي

ضاال ل1ٔسف، وال ندري هل اEٔمر يتعلق ÙخMيار متوهي_ي qلفJته ذر الرماد 
فا»منو التضامين يف  .يف العيون ٕاللباس gس:هتداف الطبقي ثوÙ ¹ري ثوبه

وÁة نظرW املتواضعة يت¿ىل يف طريقة توزيع مثار ا»منو، حبيث åس:تفJد 
: رتابية املقصية من الهيلكة مبعناها الواسعالفëات احملرومة واGاالت ال

العمراين، وgقMصادي وgجÅعي، حJث åس:تفJد هذه الفëات واGاالت 
من دفعة ٔ�قوى، tريم ٕاىل تقليص الفوارق وفك العزÆ وضامن tاكفؤ الفرص 

Æوالعدا .  
ٕاال ٔ�ن مقاربة احلكومة ضلت الطريق، حJث تنظر ٕاىل ا»منو التضامين 

qEٔذ من فëة دون رضاها [مع ٔ�خرى من qالل دورة مغلقة ال Ùعتباره ا
تMNج منوا ٔ�صال، بل قد åش:يع ثقافة tgاكلية Oىل ا[وÆ وتغيب ثقافة 

�ي ثقافة tgاكلية Oىل -التنافس وgبتاكرية خللق الرثوة، وهذه الثقافة ٔ
Æلنار، �ذاري مث �ذاري من  -ا[وÙ ىل مس:تق¼لها، ٕاننا نلعبO خطر

tgلتقدمc دوOلمنو وc دوO اكليةtg اكلية، ٕان.  
ٕان مفهوم ا»منو التضامين وخمتلف إالصال�ات الكربى املرتبطة به، من 
مقاصة وٕاصال�ات رضي¡Jة واجÅعية، جيب ٔ�ن tكون حمور توافقات 

  .وطنية، متك�نا من رمس qارطة طريق
ون وهذه التوافقات من ٔ�_ل مصلÝة الب#، فعىل رئFس احلكومة ٔ�ن tك

� الش¿اOة cلمبادرة ٕاىل حوار وطين حول املقاصة وإالصالح الرضييب 
  . لتحقJق التوافق كام حصل التوافق حول ا[س:تور

لقد كنا نMNظر من احلكومة مقاربة جشاOة ٕالجياد احللول و§سب نقط منو 
ٕاضافJة مبواÁة الفساد وبتوقJف املظاهر املعلنة القMصاد الريع وgمMيازات 
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اكÆ وطنية لتدبري املقدرات الوطنية والرثوات اليت يه م� للك �Ùٕداث و 
املغاربة بطريقة شفافة دون قJل ٔ�و قال ٔ�و اس:تغالل مغلوط وشعارات 

وكام تيقول اليس ا�ن كريان نبقاو دامئا نعاودو هاذ الهرضة، حىت ٔ�W (جوفاء 
Wيل فهيا لك هاذ مسائل الريع وهنيوcا Æروا واك
  ).نعاودها، د

  س:يد الرئFس،ال 
دامئا رئFس احلكومة يف مجيع ٔ�جوبته ويف مجيع املناس:بات يتعمد tكرار 
عباراته ولكامته، ٔ�W اليوم ٔ�§رر ؤ�قول � Ùرااك مث Ùرااك من املزايدات 

وذó راه قلت لمك Ùش حناربوه،  قلنا وس:ياسة شد احلبل، الريع راه ساهل
Æكون واكt نه��هنرضو .. ¹انبقو ٕاىل ما ال هنايةوٕاىل بقJنا هكذا ..Oىل ٔ�ساس ٔٔ

   ..القوانني تتÝد من هاذ املسائل. Oىل الريع واcيل بغى هيرض ساهل ما يقول
كنا نMNظر ٔ�يضا تقليص النفقات اجلبائية وختفJف الضغط الرضييب Oىل 

كنا نMNظر توس:يع احلكومة بعقالنية جمال . املقاوÆ املغربية وتعز
ز تنافسFهتا
قطاOات ¹ري املهيلكة، وكنا نMNظر من احلكومة ٔ�يضا الترضيب لFشمل ال

مصاح¼ة املقاوÆ وتxٔهيلها عوض خ�قها واجMفاف س:يو»هتا Ùٕجراءات تعسفJة 
  .cلحجز عن حساÙهتا البنكJة دون حق ويف غياب الشفافJة

  الس:يد الرئFس،
Ùلرجوع ٕاىل نص القانون املايل، وف) يتعلق مبضامJنه، فٕاننا نذ§ر و�ركز 

خMيار احلكومة ٕاىل متويل gقMصاد Ùلعجز، ؤ�نمت تعرفون خماطر Oىل ا
تصاOد جحم ا[ينني ا[اqيل واخلار�، ووقع لكفMهيام ولو يف ٕاطار تدبري 

  .حJوي، فاملوارد اÎاتية Ùلاكد tكفي لتغطية نفقات ال�س:يري ونفقات املقاصة
، ٕاال ٕان اEٔسايس من gس�ýر العمويم مضنيا ميول عن طريق ا[
ن

ال  ٕاىل–ليفيض ٔ�ننا نN¼ه احلكومة ٔ�ن هذه املقاربة س:تعزز مس:توى العجز 
ولعل صندوق النقد ا[ويل قد �ذر احلكومة . ٕاىل �اÆ اليوWن -قدر هللا

ٕاىل ٔ�ن اخلطوط االئÅنية ال ميكن اس:تعاملها ٕاال يف احلاالت القصوى، ؤ�نه 
توى بJNة املزيانية، جيب القJام Ùٕصال�ات مالية ٔ�ساس:ية، خصوصا Oىل مس: 

  . واملوظفني واملقاصةاليت الزالت تعFش حتت ضغط ال�س:يري 
�قول دامئا  وهذا ما )س:تدعي ٕاصال�ات اس:تع¿الية وبتوافق وطين،ٔ

 Eٔ177ن املداخJل اÎاتية املتوقعة يف املرشوع ال تت¿اوز  "وبتوافق وطين"
رمه مليار د 88)س:تزنف  مليار درمه، يف �ني مجموع كت« اEٔجور

 193مليار درمه ٔ�ي ما يقارب  50مليار درمه مث املقاصة  36والتجهزيات 
مليار درمه،  16مليار درمه مبعىن ٔ�ن ال�س:يري مبفرده )شلك جعزا يصل ٕاىل 

مليار درمه فٕان العجز الس:نوي  38وٕاذا ما ٔ�ضفىن � نفقات gس�ýر 
  .من الناجت ا[اqيل اخلام %6مليار درمه ٔ�ي yس:بة  55يفوق 

  الس:يد الرئFس،
حنن ال نوزع االهتامات اGانية cلحكومة، بل نقدم واقعا مؤملا، 
ٕاجراءاtمك يف جزء مهنا åس:هتدف ٕاثقال اكهل املواطنني العاديني ودعوين 
�قول لمك Oىل س¡Jل gس:تدالل Oىل ذó، اخMيار مس:توى العجز املتوقع ٔ

من شxٔنه زñدة خطر  ولو ٔ�نه يف حتسن مقارنة مع الس:ن�ني السابقMني ٕاال ٔ�ن

تفامق مس:توى التضخم و¹دا الفلوس ما غتبقى عندها قمية ٕاذا امش�Fا هكذا، 
مع ما óÎ من انعاكس Oىل اEٔسعار، ومن سêٔxMFر من ارتفاع اEٔسعار، 

ن صنفوا من املغاربة يف سمل الرثاء العاملي ٔ�م ٔ�بناء الشعب Îولئك ا�هل مه ٔ

  املغريب؟
ومة åÙساع صدرها النتقاداتنا وتن¡هياتنا ؤ�ن وق¼ل اخلتام، نطالب احلك

  . تتق¼ل اقرتا�اتنا Ùجلدية الالزمة وبدون مزايدات
هذه القاOة  داqل احلكومة الزتم رئFسملاذا هذه احلكومة tرفض بعدما 

Ùٕجناح خمطط املغرب اEٔخرض وبدمع الفالح ودراسة ٕاماكنية ٕانصافه وٕاعفائه 
ادي يدرسوا، وقال ó هو ¹ادي يد
ر من ديون القرض الفال:، قالوا ¹

وا�د اGموOة دñل التحفزيات cلفال�ة، ٕاخواين اEٔعزاء اكنت صدمMنا §برية 
  : عندما رفضت احلكومة تعديلني لفائدة الفالح املغريب

اEٔول يقيض �متديد ٕاعفاء القطاع الفال: من الرضائب، Eٔن اكن 
، اOالش؟ qاص tكون 2015، اح�ا تنقولوهلم ٕاىل 2013املرتقب 
كون 

ولكيش )شارك، ..  اكملنيcلمغاربة اس�شارة شعبية يف املوضوع، ونقولو 
  . وqWذو قرار

àنيا، ا»متس:نا من احلكومة ٕاجراءا جزئيا ٕالعفاء الفالح املغريب من 
ا[يون املرتتبة عن مJاه السقي، وهذا ٕاجراء لن 
لكف احلكومة حتمالت 

وٕان . Ùٕلغاء فوائد التqٔxري عن الرضائبٕاضافJة Oىل غرار إالجراء اخلاص 
الس:يد اكن هاذ إالجراء §ون تدار ما اكن ¹ادي يد
ر والو، اOالش؟ Eٔن 

رئFس احلكومة بعد ما _اء قال ó راين ٔ�عطيت cلفال�ة اcيل ترضروا من 
ñك كنت مو_د »هيم القد  اجلرحية وqاطب الس:يد وز
ر الفال�ة وقال �

كنت مو_د ذوك الفلوس وما اعطي�هياش هلم  والقد من مليار، وداÙ ٕاىل
JسقFيل حترق هلم القصب راه اكنوا تcالقصب ووطاحت الش:تا، وهاذوك ا ،

ازدواجJة، اOالش ما تعفJومهش  هذه اء، هذا راه ٕاشاكل،ٔ�عفJومه من امل
  خيدموا وينفعوا البالد؟ وOاود Ùش يعاودوا ي��فسوا 

وهاذ .. ة، Eٔن هذا إالعفاءٕان احلكومة تغيب [هيا احلاكمة القانوني
مت بxٔوار رئFس احلكومة ومل خيضع  واcيل درتو إالعفاء اcيل داÙ تدار،

Eٔنه ٔ�W  ؟cلمقMضيات القانونية، هذاك اcيل قلتو دñل الرضائب، اOالش
�ودي بعض إالخوان �ٓش قالوا يلٔ ó روا ؟ قال
احشال هذا ابداو تيد

ؤ�W عندي �االت ٔ�نه لك  الصلح الرضييب، هاذ املسائل اكنت هكذا،
الصلح الرضييب، حJدوا هلم اكملني ق¼ل ما qWذو هاذ  إالخوان اcيل داروا

  . إالجراء هنا يف الربملان
واملثال الثاين يتعلق ÙالقMطاع من املنبع اÎي §رس:ته املدونة العامة 

شفMو ذيك ٔ�ي رئFس احلكومة، ٔ�نc .. Åلرضائب ويف _لسة داq« الربملان
املرة ميل اكنت الهرضة Oىل هاذ اليش دñل املنبع وميل امىش cلتلفزيون، 

�ٓ س:يدي ما ÙقFش  ٔ�ش:نو قال؟ قال cلوز
ر، وqاطب اليس اEٔزيم وقال �
تقطعوا من املنبع، ٕاذن هاذ الس:يد هذا ختىل Oىل مسطرة احلجز، راه اك
ن 

 هاذ اليشل)ت، يعطي التعهنرضو Oىل التعل)ت وىل كنا ٕاذن . مسطرة
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Oىل البالد، ود
روا لنا ذاك املسطرة ميكن لنا منش:يو فهيا، من بعد خطر 
هاذوك اEٔولني ¹ري حJث امشاو، يش �ا_ة  Oاود àين سولوه، قال �

متيش ما ¹اد)ش تعاود متيش، وما غيبقاوش يقطعوا من املنبع، مزñن تقولوا 
  .  هاذ اليش، ولكن د
روا القوانني

  Fس،الس:يد الرئ 
قراءتنا ملرشوع قانون املالية اÎي جيسد التكر)س العميل والرمقي 
لتوÁات حكومMمك ونواñها املعلنة و¹ري املعلنة لنابع من هاجس ٔ�سايس 

نا وفريق�ا مب¿ليس الربملان، ٔ�ال دñل  زباحلمواقف ووحJد حيمك ويؤطر لك 
اس:تقراره وحامية  وهو الغرية الصادقة Oىل الوطن وqدمة مصاحله العليا

ومقوماته واحلرص Oىل الت¿اوب مع تطلعات وانتظارات لك مكوWته 
  .اGمتعية بعيدا عن gعتبارات الس:ياس:ية واحلزبية والرتابية

  الس:يد الرئFس،
دليلنا Oىل ذó، فٕان م�طق ا¹Eٔلبية العددية، و¹ادي نعاود نقولها، اليت 

النواب، ال  )س:تعملها رئFس احلكومة د
كMاتورية ٔ�¹لبية يف جملس
yس:تحرضه حنن مكس�شار
ن داqل هذه الغرفة ونغلب م�طق الوطنية Oىل 

وOلهيا ما صوتناش (ما ميليه ا»متوقع وyس:تعمل معمك م¼دٔ� دOه يفعل دOه مير 
  ).ضد املزيانية وما طا��ش

  الس:يد الرئFس،
ٕاننا س:نواصل مع Ùيق مكوWت املعارضة، اليت ندعوها Ùملناس:بة ٕاىل 

. ف والريق ٕاىل العمل مكؤسسة ولFس كفرق ؤ�حزاب معارضةتوحJد الصفو 
س:نواصل القJام بدورW ا[س:توري وبواج¼نا الوطين يف ت�¼ع تعاطي 
حكومMمك مع الشxٔن العام، س:نMNقد بقوة، وننصح ونقرتح البدائل مبوضوعية، 
ونبارك ونؤيد pش¿اOة وجرٔ�ة، ولك ذó يف ا�رتام Iم cلمؤسسات وcلقواOد 

  .لس:ياس:ية الن¡J«واqEٔالق ا
ٕان حكومMمك تتحمل مسؤولية Iرخيية من ٔ�_ل ٕاجناح التجربة املغربية 

س:نؤدي مثنه مجيعا،  -ال قدر هللا-اجلديدة ولك تعرث ٔ�و احنراف ٔ�و فشل 
مثنه املغرب وtاكليفه س:تكون _د مرتفعة و¹ري مقدور Oلهيا س:يؤدي 

  .احلالية واملس:تق¼لية ة ل1ٔجJالبس: Ù Nل 
. لق، ال ميكن ٔ�ن �متىن لهذه احلكومة ٕاال الن¿اح والتوفJقومن هذا املنط

  ).ونصفق معمك(

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .اللكمة اEٓن لفريق التÝالف gشرتايك. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس:يد عبد اcلطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد اcلطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد اcلطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد اcلطيف ٔ�معو
  .pسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئFس،
  السادة الوزراء،


  ن،السادة املس�شار

رٔ�ي فريق التÝالف gشرتايك ٔ�ماممك ٕاطار رؤية و ٔ�ن ٔ�بدي يل امسحوا 
، cلتعبري عن موقف�ا 2013املناقشة العامة ملرشوع القانون املايل لس:نة 

      .ورٔ�ينا وحتليلنا لهذا املرشوع
�ن نذ§ر مبنطلقاتنا والزتاماتنا كتيار س:يايس وكفريق �رملاينٔ�ريد بداية ٔ .

جزء من ا¹Eٔلبية اليت تتحمل ٔ�عباء السلطة  املنطلق اEٔول هو §وننا
يف وضعية _د صعبة، وهو م�طلق يلزم�ا، س:ياس:يا ؤ�qالقJا،  التنفJذية

بدمع مرشوع احلكومة اÎي سامهنا يف بلورته عن طريق ممثيل حزبنا Oىل 
املس:توى احلكويم، و سامهنا يف تعدي� وٕاغنائه وتطو
ره Oىل املس:توى 

  .الربملاين
ين §وننا جزء من جملس املس�شار
ن وÙلتايل ممثلني ل1ٔمة، املنطلق الثا

وطبيعة هذه ا»متثيلية مرتبطة Ùملسامهة يف tرس:يخ وتعز
ز ٔ�فاكر وم¼ادئ 
Eنية، مما -الفëات السوسوا[ميقراطية ال�شار§ية، ومتثيل امجلاOات الرتابية و 

مطلوب من  جيعل من رٔ�ي جملس املس�شار
ن، þلك و�لك مكوWته
  . ومة اعتباره احلك

�رWمج احلكومة ومJثاق  املنطلق الثالث من §وننا سامهنا يف ٕاOداد
ا¹Eٔلبية، وال�ساؤل حول مدى ارتباط املرشوع اÎي حنن بصدد م�اقش:ته 

  . هبذا الربWمج، ومدى جتاوبه مع مJثاق ا¹Eٔلبية
املنطلق الرابع من §ون قانون املالية ٔ�داة س:ياس:ية لتنفJذ الس:ياسات 

ومJة و�رWمج احلكومة، لك�ه لFس الوحJد بل يتاكمل مع م¼ادرات العم
وتدابري ٔ�خرى ذات طبيعة س:ياس:ية واقMصادية واجÅعية، Ùدرت احلكومة 

  .ٕاىل معاجلهتا وممارس:هتا دون ٔ�ن 
كون لها ذ§ر يف هذا املرشوع
وق¼ل ٔ�ن ٔ�عرض Oليمك الس:ياق وإال§راهات، ؤ�ملنا من هذا املرشوع، 

ضمري احلي cلمغاربة وٕاىل ا»متسك Ùلقمي املثىل و�زاهة الضمري، ٔ�تو_ه ٕاىل ال
�لFس فعال من Ùب التغليط القول ٔ�ن هذه احلكومة مل تقم بxٔي يشء؟ٔ  

هذه احلكومة اليت _اءت بعد عقود من الرتاكامت وفشل س:ياسات 
Oديدة cلحكومات السابقة، 
كفي ٔ�ن تتصدى ٕاىل مقالع الفساد لتقف يف 

  . وÁها
قوة عنيفة الصادة، وال بد لهذه القوة صدي ال بد ٔ�ن 
كون � هذا الت

جرٔ�ة §برية من  طلباEٔمر يت. العنيفة ٔ�ن tزيد يف الفساد يف مر�« حماربته
  .طرف امجليع، Eٔنه ورش صعب

 ٔ�لFس من حق�ا ٔ�ن ن�ساءل هذه احلكومة اليت واÁت هذه الرتاكامت 
ٕاجيايب وما هو سليب،  ل ٕا�راز ما هو، وقامت بتفكJكها من ٔ�_هتربدون 

  ؟cلعمل Ùٕالجيايب دون س� مسطرة مطاردة الساحرات
�لFس من اجلدارة ومن �زاهة الضمري ٔ�ن نقر cلحكومة بxٔهنا فعلت ٔ

عربيا و ووسعت ماكنة املغرب ومصداقJته Oىل املس:توى ا[ويل، ٕافريقJا 
  ودوليا، و�افظت Oىل الزتامات املغرب، وطمxٔنت رشاكء املغرب؟

الغرابة ٔ�ن 
كون املغرب اليوم يرتٔ�س جملس اEٔمن، وخيلق لFس من ف 
دينامJكJة مل )س:بق لها م�يل يف هذا اGال من موقع ا[فاع عن مصاحل 
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Wبالد.  
من السهل ٔ�ن نقول ٔ�ن احلكومة مل متارس ٔ�ي يشء، ولكن نظن ٔ�ن 

  .الشعب املغريب يت�¼ع خطوات هذه احلكومة
�و شديدا هو معل احلكومة  لFس اخلطاب الس:يايس §يفام اكن عنيفأ

.. ما يفعلونه من qاللٕاىل و�ده، جيب اÎهاب ٕاىل ما يفع� الوزراء يومJا، 
هناك تqٔxري Ùلفعل يف املشاريع Eٔن هذه مسÆٔx صعبة ولFست pسه«، 

قمل ٔ�ن نقول Oام لكه ذهب هبتاW وظلام  جبرة ٔ�ن الصعبولكن س:يكون من 
  .ومل تقم فJه احلكومة شëFا

  ساديت،س:يدايت، 
لس:نا حبا_ة ٕاىل التذكري Ùلتحوالت العميقة اليت عرفها املغرب، بتفاOل 
قوي ورز
ن مع ما عرفMه املنطقة العربية من انتفاضات وثورات pس¡ب تفامق 

" حبكرة"gجÅعية وgقMصادية لشعوب املنطقة، وشعورها اEٔوضاع 
د والتحمك، واحMاكر قوية ملا Wلها من ظمل حاكEا، وس:ياسة gس�¼دا§برية، 

احلياة الس:ياس:ية وgقMصادية، وإالقصاء، وفرض ٔ�ساليب دميقراطية 
  .مش:بوهة ومشوهة

لقد تعاملت بالدW مع هذه التحوالت �رزانة وتعقل، ٔ�دى ٕاىل وضع 
س الالمركزية واجلهوية املوسعة، ادس:تور توافقي ٔ�Oاد هيلكة ا[وO Æىل ٔ�س
وقع السلطة ال�رشيعية، كام ٔ�سس فوسع من اخMصاصات احلكومة، وعزز م

لسلطة قضائية مس:تق«، ووضع ٔ�صول احلمك ا[ميقراطي اÎي )سمح 
، بناء Oىل قاOدة احلقJقJة Ùلتطور يف ظل امللكJة، حنو امللكJة الربملانية

  .املسؤولية واحملاس:بة
ويف هذا الس:ياق املتطور، وا�رتاما ٕالرادة الشعب، قررþ Wحزب، 

كة يف احلكومة احلالية c#فاع عن �رWجمه بتوافق مع بدون tردد، املشار 
املكوWت اEٔخرى لتÝالف ا¹Eٔلبية، ومن ٔ�_ل ٕاجناح مر�« إالصال�ات 
وتطو
رها وتقدEا، يف اجتاه عقلنة التدبري احلكويم، وٕارساء قواOد احلوار 

  . والنقد اخلالق
اEٔولوية، وEٔوضاع  لك ذó من ٔ�_ل ٕاعطاء الوضعية gجÅعية

الطبقات الشعبية الاكد�ة واحملرومني اEٔس:بقJة، لضامن qلق اyس¿ام 
اجÅعي واسع، وا[فع حنو حتقJق ٔ�كرب قدر ممكن من العداg ÆجÅعية 
واحلد من الفوارق اGالية والرتابية، مقMنعني بxٔن الس¡Jل الوحJد هو حماربة 

جر والوصاية الفساد واقMصاد الريع وهدم قالOه وتفMيت مراكزه، ورفع احل
Oىل اGمتع، من ٔ�_ل qلق جو من التاكفل وا�رتام املواطن وحرñته، 

  .وtرس:يخ املساواة بني الر_ال والNساء يف ٔ�فق املناصفة
هذه الوثيقة اليت هيoت يف ظروف اقMصادية واجÅعية _د صعبة 
ومؤêرة، Ùرتباط مع الظرفJة gقMصادية العاملية وهشاشة بJNة gقMصاد 

  .طينالو 
لقد Wدينا، يف حزب التقدم وgشرتا§ية، ق¼ل هذه اcلحظة املفصلية يف 
Iرخي بالدW الس:يايس ٕاىل رضورة ٕارساء حJاة س:ياس:ية سلمية، وحتكمي 

إالرادة الشعبية، وقواOد ا[ميقراطية يف العمل الس:يايس، بعيدا عن التحمك، 
وعي الس:يايس وعن املناورات الس:ياس:ية اليت مل تعد جمدية مع تطور ال

لشعبنا، وعن صناOة خرائطه، ودعينا ٕاىل ا�رتام ٕارادة الشعب وٕاىل ا�رتام 
املفروض ٔ�ننا . طمو�اته، والكف عن صناOة ٔ�حزاب وزOامات ومهية

جتاوزW هذه املر�«، مر�« الغموض و ا»متييع، ؤ�ننا نMNقل ٕاىل تنافس �رامج 
يف ٔ�جواء سلمية ومشاريع س:ياس:ية واحضة ومعلن عهنا، مشاريع تنفذ 

وحسب ما حيدده ا[س:تور اجلديد، ٕان اكنت مشاريع ا¹Eٔلبية ٔ�و مشاريع 
حتمل بدائل و�رامج مضادة، åسوغها املعارضة، وحتمك ٕا»هيا من ٔ�_ل الس:بق 

  .يف حتصني قواOد تداول
ٕاننا مع اEٔسف نالحظ tزايد مظاهر نوع من الشعبوية، واملزايدات، 

ية، وهو ما قد يعرقل جناOة احلاكمة وgرجتال يف العملية الس:ياس: 
  .الس:ياس:ية، سواء [ى ا¹Eٔلبية ٔ�و املعارضة

يف ظل هذه اEٔجواء، هيxٔت احلكومة القانون املايل، اÎي نناقشه 
اليوم، كتعاقد بني احلكومة واGمتع، وتعاقد cلتعاون مع السلطة ال�رشيعية 

  .حلية يف البالدوالربملانيني ولك الفاOلني داqل اGمتع ولك القوى ا

هتا الس:يدات والسادة،�ٔ  

�ن yس¿ل قدرةٔ óوحنن نناقش مرشوع القانون املايل، البد كذ 
احلكومة Oىل تNش:يط احلوار الس:يايس داqل ق¼ة الربملان اÎي ٔ�عطته قمية 
ؤ�مهية، حوار حقJقي Oرب عنه جتاوب احلكومة مع مقرت�ات التعديالت اليت 

�¹لبية و معارضة، وتبNهيا لعدد هام من هذه  تقدمت هبا الفرق الربملانية،ٔ
  .التعديالت، يف ٕاطار مقاربة åشار§ية ٕالقرار قانون املالية

ٕاهنا مقاربة �ريدها ٔ�ن تتعمق Oرب قانون تنظميي _ديد cلاملية، جيعل 
. الربملاين ٔ�كرث فائدة و قدرة Oىل ٕاغناء مشاريع قوانني املالية/ احلوار احلكويم

 y ،ىل مس:توى ويف هذا إالطارO ي بذلته احلكومةÎهود الك¼ري اGس¿ل ا
ٕامداد الربملان بوàئق وتقار
ر مصاح¼ة، وٕان اكن الزمن املتاح cلمناقشة ال 
)سمح بدراسة معيقة للك هذه الوàئق، وهو ما �متىن ٔ�ن يت¿اوزه القانون 

  .التنظميي اجلديد cلاملية
�هيا الس:يدات والسادة،ٔ  

ة وتفاؤلية، ٕانه مرشوع يعرب عن اخMيار س:يايس ٕاننا ٔ�مام مزيانية ٕارادي
فه_ي لFست مزيانية تقشفJة، . مر�يل، Oربت عنه احلكومة ÙالخMيار الثالث

كام ٔ�هنا لFست . رمغ صعوبة الوضعية gقMصادية واملالية، دوليا ووطنيا
مزيانية ٕانفاقJة قد ختلف ٔ�àرا وخمية Oىل مس:تق¼ل gقMصاد الوطين، وال 

، حJث مترنت فهيا 2012انتقالية Eٔنه س:بقهتا س:نة اكم« لــ يه مزيانية 
احلكومة من ٕاOداد املزيانية اEٔوىل، بدون شك س:تو»هيا مزيانيات ٔ�قوى 

 ٔxي هييÎهت_ي مرشوع إالصالح الك¼ري اNوحيرض فهيا الهاجس .. عندما ي
gجÅعي بوضوح، qاصة من qالل صناديق التضامن والÅسك 

ه ندمعه بقوة، Eٔننا جند ٔ�ن ygشغال Ùلفëات gجÅعية ٕانه تو_. gجÅعي
الفقرية والسري يف اجتاه ٕاOادة توزيع الرثوات الوطنية لضامن �د ٔ�دىن من 
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وEام tكن . العداg ÆجÅعية، هو من مصمي هوي��ا الفكرية والس:ياس:ية
در_ة تxٔثري هذه الصناديق و�رامج ٔ�خرى مشاهبة، فٕان احلكومة تعرب عن 

وÁها gجÅعي، ونxٔمل ٔ�ن åس:متر يف هذا اEٔفق من qالل ٕاصالح معيق ت
  .لصندوق املقاصة، وهو ما وOدت به، ليقوم بدوره التضامين بن¿اOة

وyس¿ل مضن هذا ygشغال، ما مت رصده cلعامل القروي، وما تقوم به 
احلكومة من ٕاصالح لقطاع الصÝة لتوفري اخلدمات الصحية ذات جودة 

، وٕارادة ٕاصالح قطاع التعلمي كام ونوOا، وحضور هاجس للك الشعب
  . اجلودة ورد gعتبار cلمدرسة العمومJة

كام ٔ�ن املرشوع يتضمن تدابري ذات طبيعة اجÅعية يف قطاع السكن، 
سواء من qالل دمع الربامج القامئة املتعلقة مبدن الصفJح والسكن gجÅعي 

Ùلفëات الوسطى، وgهÅم بوضعية ٔ�و من qالل املنتوج اجلديد املتعلق 
  .املدن العتيقة

وحىت tمتكن احلكومة من السري قدما يف هذا التو_ه gجÅعي، فٕاهنا 
حبا_ة ٕاىل موارد مالية، وهو ما يقMيض مراجعة شام« cلس:ياسة اجلبائية 

ونذ§ر Ùخلصوص رضورة . حىت åسامه الفëات الغنية يف اGهود الوطين
لت¿ارية، ومواد الرتف، وختفJف العبء الرضييب Oىل ترضيب الفال�ة ا

  .الفëات الضعيفة، فJنبغي ٔ�qذ املوارد حJث تو_د، وبوفرة
اليت " هداñ ج¼ائية" وهبذا اخلصوص، فٕاننا ندعو ٕاىل وقف ما نعتربه 

اس:تفادت مهنا فëة م�ذ زمن قدمي، ووصل الوقت ملراجعة هذا الوضع ¹ري 
�و ٕاعفاءات ٔ�و åسهيالت، دون ربطها اليت تمت Oىل شلك دمع.. السلمئ 

، وما فائدهتا لالقMصاد "الهداñ"البد من وقفة لتقJمي نتاجئ هذه . Ùملردودية
واGمتع، ليمت gحMفاظ Ùٕالعفاءات ذات املردودية gقMصادية وgجÅعية، 
 Æوٕالغاء ا[مع وال�سهيالت ذات الطابع الريعي وامللكفة، معليا، خلزينة ا[و

  .ون _دوى د
ونلمس يف املرشوع مقاربة _ديدة لالس�ýر من qالل مفهوم _ديد 
لالس�ýرات العمومJة، وربطها Ùملردودية من Áة، وåشجيع الرشاكة بني 

ورمغ صعوبة الوضعية gقMصادية . القطاOني العام واخلاص من Áة ٔ�خرى
 هذا فٕان جمهود gس�ýر العمويم مس:متر، رمغ اخنفاضه الNس:يب يف

املرشوع مقارنة مع مزيانية الس:نة اجلارية، فاEٔوراش الكربى املهيلكة 
  .مس:مترة، بل ويمت دمعها بxٔوراش _ديدة

  الس:يد الرئFس،
  السادة املس�شار
ن،

ٕان دمعنا cلمرشوع ال يعين ٔ�نه حيقق طمو�اتنا، بل وحىت طمو�ات 
دارة Ùلثقة وحرصا Oىل تطو
ر ٔ�داء احلكومة لتكون ٔ�كرث _. احلكومة نفسها

واملساندة الشعبية، فٕان [ينا بعض املقرت�ات اليت نxٔمل ٔ�ن تqٔxذ احلكومة 
بعني gعتبار عند ٕاOدادها ملرشوع املزيانية املق¼ل، ويه مزيانية �ريدها ٔ�ن 

ونعترب ٔ�ن املرشوع احلايل يتضمن م¼ادرات هت� tكون مزيانية إالقالع، 
óÎ.  

س:نة املق¼« بوثيقة تقJمي لٕالعفاءات و�ريد ٔ�ن تxٔت�Fا احلكومة يف ال  
الرضي¡Jة، والنتاجئ املرتتبة عهنا ماليا واقMصادñ واجÅعيا، وكذó ٕاىل تقدمي 
تقار
ر حول ظروف ٕاجناز وتنفJذ مجيع معليات اخلوصصة اليت عرفها املغرب 

، وتقJمي مدى مسامههتا يف هيلكة وتقوية 2011ٕاىل س:نة  1999م�ذ س:نة 
  .و_دواها ومردود
هتا، وٕاجيابياهتا وٕاخفاقاهتا ،gقMصاد الوطين

كام نؤكد Oىل رضورة ٔ�qذ ورش اجلهوية بعني gعتبار يف التوزيع 
اجلهوي لالس�ýر، حJث ال �رى يف املرشوع احلايل مؤرشات Oىل هذا 

�ن Áات حمدودة åس:تحوذ Oىل النصFب بقدر اكف املس:توىٔ Wبل و_د ،
، وÁات توقف فهيا gس�ýر العمويم عÅدات gس�ýرااEٔكرب من 
  .pشلك اكمل

كام ندعو احلكومة ٕاىل اختاذ م¼ادرات ومساطر _ديدة خبصوص تنفJذ 
املشاريع gس�ýرية لت¿اوز التxٔخر وضعف yس:بة إالجناز، والعمل Oىل رفع 

  .Oىل اEٔقل %80 ما ال يقل عن هذه الNس:بة ٕاىل
ؤ�هداف خمطط املغرب  ندعو احلكومة، كذó، ٕاىل مراجعة توÁات

اEٔخرض، وربطه EٔÙمن الغذايئ Ù[ر_ة اEٔوىل، Ùلنظر ٕاىل الصعوÙت اليت 
  .ميكن ٔ�ن نواÁها مس:تق¼ال خبصوص توفري املواد الغذائية اEٔساس:ية

�ولوية حماربة الفساد واقMصاد الريع البد ٔ�ن نؤكد Oىل ،ويف اqEٔري ٔ .
هبذا اخلصوص، qاصة ما يتعلق  وحنن yس¿ل املبادرات والتدابري احلكومJة

ÙعÅد دفاtر التحمالت، وٕارادة مراجعة مساطر الصفقات العمومJة، 
البد من دمع هذا التو_ه Ùملرور ٕاىل الفعل، فالفساد . وtرش:يد النفقات

والريع ينخر جسم ا[وO Æىل لك املس:توñت، و¹ري حمصور يف الرخص 
�ن åشملها س:ياسة حماربة  �لك ٔ�شاكلها، بل )شمل جماالت مMعددة البدٔ

، Eٔن الفساد وليد العالقة بني السلطة الفساد والريع وختليق احلياة العامة
واملال، ما دامت ا[ميقراطية مل åس:تطع ٔ�ن تفصل يف هذه العالقة، فسF¼قى 

  .الفساد م��رشا
�ن تت¿اوز الرتددات ٔ ، óىل احلكومة، كذOنتظاراتوgىل  وO

صال�ات الكربى، م�ل ٕاصالح صندوق مس:توى الرشوع يف بعض االٕ 
  ...املقاصة، وصناديق التقاOد، والقضاء وإالدارة والنظام اجلبايئ

Wٔخرxلقد ت g س¡بp وان، مع  اتنتظار كثرياEٔٓن ا�والرتدد، وقد 
، قوي حكومة س:ياس:ية بصالحJات دس:تورية واحضة وس:ند شعيب

�ن يبدٔ� جJل  و�كفاءات وطنية خملصة لقضاñ الوطن والشعب، �ٓن اEٔوانٔ
، وانتظرها شعبنا م�ذ زمان _ديد من إالصال�ات الكربى اليت انتظرWها

  .عقودا من الزمان
ٕان الرهن هذه املرة يف ٕاجناح مسلسل gنتقال ا[ميقراطي احلقJقي، 

  .وقطع الطريق ٔ�مام لك من سامه يف ٕافشال املسلسل ا[ميقراطي اEٔول
  الس:يد الرئFس،

  السادة املس�شار
ن،
 ٕالغناءبعض املواقف واEٓراء و املقرت�ات اليت ارتxٔينا املسامهة هبا  مكتل
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، مؤكد
ن، مرة 2013هذا النقاش حول مرشوع قانون املالية لس:نة 
�خرى، Oىل دمعنا لهذا املرشوع املعرب عن اخMيارات وتوÁاتّ ٕاصالحJة ٔ

ح ٕانه تو_ه )س:تجيب ملطام .دافعنا عهنا م�ذ س:نني، داqل الربملان وqار_ه
  .الشعب املغريب، وÙخلصوص الطبقات احملرومة

  .وشكرا لمك

  :الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة cلفريق الفJدرايل cلو�دة . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .وا[ميقراطية
  :املس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOة

  .شكرا الس:يد الرئFس
  الس:يد الوز
ر،

  الس:يدة والسادة املس�شار
ن،
�مهية qاصة، Ùعتباره ٔ�ول  2013الية لس:نة 
ك�يس مرشوع قانون املٔ

، Ùلرمغ مما يطبع معل %100مرشوع قانون مايل من ٕانتاج احلكومة احلالية 
احلكومة من اس:مترارية يف مهنج ٕاOداد مرشوع القانون املايل، وgس��اد 
Oىل نفس الفرضيات واملرجعيات وgخMيارات gقMصادية واEٔهداف 

به ويصاح¼ه من اس:مترار cلعديد من gخMالالت gجÅعية، وما يوا§ 
  :الهيلكية، واليت ميكن ٕاجاملها يف

  ٕاصالح م�ظومة العداÆ واس:تقاللية القضاء؛ -

  حتديث وعقلنة تدبري إالدارة؛ -

  ٕاصالح املالية العمومJة والقانون التنظميي cلاملية؛ -

ضعف اس:مترار الفساد إالداري واملايل واåساع رقعة gرåشاء والرشوة، و  -
  حاكمة املNشxٓت واملؤسسات العمومJة؛

البطء يف التزنيل ا[ميقراطي ال�شاريك cلعديد من القوانني التنظميية  -
  ؛75املرتبطة بعمل احلكومة ومبشاريع قوانني املالية، طبقا ملقMضيات الفصل 

ٕارساء هيئات احلاكمة واملناصفة واملساواة، وٕارشاك اGمتع املدين يف  -
لس:ياسات العمومJة وفق ما ينص Oليه ا[س:تور يف فصو� تفعيل ومراق¼ة ا

 . 136و 15، 14
ٕاىل ¹ري ذó من إالجراءات العملية واملؤسساتية cلمسامهة يف التغيري 

  .اÎي يطمح ٕاليه الشعب املغريب، ٕالرساء ٔ�سس gنتقال ا[ميقراطي
ٕان مرشوع قانون املالية لFس فقط ٔ�رقاما ومزيانيات قطاعية ومداخJل 

ائية ورضي¡Jة، بل هو ٔ�داة ٔ�ساس:ية لرتمجة التوÁات الس:ياس:ية ج¼
وgخMيارات gقMصادية وgجÅعية وا»منوذج التمنوي cلحكومة احلالية، 

  . ومدى gلزتام الفعيل ÙلتوÁات الكربى cلربWمج احلكويم
وOىل هذا اEٔساس، س�Nاقش وyسائل الس:ياسة احلكومJة من qالل 

وما تضمنه من ٕاجراءات وتدابري وخمصصات  2013ية قانون مرشوع املال 

مالية cلقطاOات gجÅعية وإالنتاجJة وإالدارية، ومدى جناOة gس�ýرات 
العمومJة والتوزيع اGايل واجلهوي cلمنو gقMصادي وqلق فرص الشغل، 

  :وذó من qالل احملاور الكربى التالية
  يط ا[ويل والوطين واجلهوي؛مرشوع قانون املالية واحمل : احملور اEٔول
وتوÁات الربWمج  2013مرشوع قانون املالية لس:نة : احملور الثاين

  احلكويم؛
  مرشوع قانون املالية ومتويل gقMصاد الوطين؛: احملور الثالث
مرشوع قانون املالية وgس�ýرات العمومJة Oىل املس:توى : احملور الرابع
  اGايل واجلهوي؛

  .مرشوع قانون املالية ونتاجئ احلوار gجÅعي: مساحملور اخلا

�وال، مرشوع قانون املالية واحمليط ا[ويل واجلهوي والوطينٔ�وال، مرشوع قانون املالية واحمليط ا[ويل واجلهوي والوطينٔ�وال، مرشوع قانون املالية واحمليط ا[ويل واجلهوي والوطينٔ�وال، مرشوع قانون املالية واحمليط ا[ويل واجلهوي والوطينٔ:  
يف ظل اس:مترار اEٔزمة  2013يندرج مرشوع قانون املالية لس:نة 

العاملية البJNوية، وارتفاع ٔ�سعار الطاقة واحنصار املبادالت، مما يؤêر Oىل 
q صاد الوطين منMقg ت، سواءWىل التوازO نعاكس السليبg الل

من الناجت  %22,8اخلارجJة حJث تدهور العجز الت¿اري واÎي بلغ 
ا[اqيل اخلام، ٔ�و ا[اqلية ن�J¿ة تفامق جعز املزيانية من جراء نفقات املقاصة 

مليار درمه يف هناية س:نة  58واليت وصلت ٔ�و س:تصل ٕاىل ما يفوق 
2012.  

هوي، وqاصة بعد gنتفاضات الشعبية والش:بابية ٔ�ما Oىل املس:توى اجل 
واليت ٔ�طاحت Ùلعديد من اEٔنظمة ا[
كMاتورية، حJث �رزت من qالل 
املطالب اليت طرحت ضد gس�¼داد والفساد Ùلعديد من ا[ول العربية، 
¹ري ٔ�ن هذا الوضع يثري [ينا Oدة خماوف وقلق من جراء tرجJح التو_ه 

ٕادارة السلطة واÎي يغذي الثقافة واملامرسة �gهتازية احملافظ واملاضوي يف 
  .Oىل حساب التو_ه ا[ميقراطي احلدايث

�ما Oىل املس:توى الوطين، وÙلرمغ من اجMياز بالدW لهذه املر�« ٔ
العصيبة بxٔقل اخلساúر وgس:ت¿ابة ملطالب الش:باب املغريب وقواه الوطنية 

فصل وتوازن السلط ويؤسس  وا[ميقراطية Ùٕقرار دس:تور _ديد، 
راعي
لثقافة املساءÆ وا[ميقراطية ال�شار§ية وٕارساء مؤسسات احلاكمة اجليدة 
وٕاقرار املساواة وا�رتام احلقوق gجÅعية وgقMصادية والس:ياس:ية وختليق 
احلياة العامة وOدم إالفالت من العقاب واحملاس:بة، ٕاال ٔ�ن حركة التغيري 

  .ت تعرف بطئا شديداوإالصال�ات الهيلكية الزال
ويف ظل هذا الس:ياق املعقد والعديد من إال§راهات، يمت اليوم تدبري 
الشxٔن العام من طرف ائتالف حكويم ¹ري قادر Oىل مواÁة التÝدñت 

Wىل بالدO عية املطرو�ةÅجgصادية والس:ياس:ية وMقg.  
م�ذ ٕاننا اليوم ٔ�مام وضع س:يايس يرضب املك�س:بات اليت حققها املغرب 

حكومة التناوب، فاحلكومة ¹ري قادرة س:ياس:يا Oىل ٕاخراج مضامني 
إالصال�ات ا[س:تورية ٕاىل �زي الوجود، يف �ني ٔ�ن هذه إالصال�ات 
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تعد مكس:با هاما وتقدم ٔ�جوبة Oىل املطالب العادÆ واملرشوOة cلحراك 
الشعيب والش:بايب Ùملغرب، يف ٔ�فق تطو
ر املامرسة واملنظومة الس:ياس:ية 

دW وٕا�داث القطيعة مع س:ياسة التحمك والسلطوية وٕاطالق دينامJة ببال
  .gنتقال ا[ميقراطي حنو امللكJة الربملانية

ٕان ما yس�شعره اليوم هو الرتاجع Oىل املنجزات واملك�س:بات 
gقMصادية، واليت هتم الرفع من معدل ا»منو وحماربة البطاÆ وجعز مزيانية 

يونية اخلارجJة وا[اqلية واليت تقارب اليوم ا[وÆ واحلد من مس:توى املد
من الناجت ا[اqيل اخلام، وهذه  %57,3مليار درمه، ٔ�ي ما يفوق  569

الNس:بة مرحجة لالرتفاع يف ظل التوÁات gقMصادية cلحكومة احلالية، 
Ùٕالضافة ٕاىل ذó جعز احلساÙت اخلارجJة ووضعية املNشxٓت واملؤسسات 

مبعدل س:نوي  2005مديونFهتا يف gرتفاع م�ذ س:نة العمومJة اليت اس:مترت 
  .%10بلغ 

ؤ�مام تلكؤ وتباطؤ احلكومة خبصوص العديد من إالصال�ات 
gقMصادية وgجÅعية، كام هو الشxٔن ÙلNس:بة لصندوق املقاصة وصناديق 

ز يف التوزيع Åد وم¼ارشة إالجراءات العملية حملاربة الفقر والOالتقا

g صاد ومس:تلزماتMقg سس متنيع�س:ت¿ابة cلمطالب gجÅعية ووضع ٔ
الوطين، وتنويع الNس:يج إالنتا� وqلق فرص الشغل والسهر Oىل التوزيع 
العادل لýر ا»منو، ٕان Oىل املس:توى اGايل ٔ�و الفëوي، وتعميق وتطو
ر 
املسار ا[ميقراطي وtرمجته ٕاىل ٕاجراءات ختدم العداg ÆجÅعية واGالية 

  .احلقوق gقMصادية cلطبقة العام« ومعوم فëات الشعب املغريبو 
ٕاننا نعFش اليوم ٕاOادة ٕانتاج السلطوية �لك ما حتم� من ظواهر فرعية، 
ت¡Mدئ من qالل مسلسل توس:يع الهوة بني النصوص واملامرسات، بني 
البJNات والوظائف، بني ال�رشيعات والترصفات، بني اللكامت واEٔش:ياء، 

 ٔEا[س:تور بني ا ñادة ٕانتاج السلطوية من ثناOدوار، ومظاهر ٕاEٔش0اص وا
  .اجلديد Oديدة ومMعددة ال )سمح اGال لرسدها

  .مرشوع قانون املالية والربWمج احلكويممرشوع قانون املالية والربWمج احلكويممرشوع قانون املالية والربWمج احلكويممرشوع قانون املالية والربWمج احلكويم: : : : احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين
يعترب قانون املالية ٔ�داة ٕاجرائية لتنفJذ الس:ياسة العمومJة يف خمتلف 

اليت سطرهتا احلكومة يف الربWمج  اGاالت، وذó هبدف بلوغ اEٔهداف
Æمتع وا[وGالتعاقدي مع لك من الربملان وا.  

)س:تجيب  2013فٕاىل ٔ�ي �د ميكن اعتبار مرشوع قانون املالية لس:نة 
ٕاىل بناء جممتع مMوازن ومÅسك، مس:تقر ومMضامن، مزدهر، يضمن العFش 

اربة املقميني الكرمي cلمواطنات واملواطنني، وحيقق الرOاية اخلاصة cلمغ
Ùخلارج وٕاOادة التوزيع العادل بني اجلهات Oىل خمتلف املس:توñت، واليت 

  : ميكن ٕاجاملها يف
�وال، معدل ا»منو gقMصادي ومعض« ال�شغيلٔ :  

�دد الربWمج احلكويم، واÎي Wلت احلكومة Oىل ٔ�ساسه Oىل ثقة 
، 2016ٕاىل  q2012الل الفرتة املمتدة من  %5,5الربملان، yس:بة منو يف 

، والرفع 2016يف ٔ�فق  8وختفJض البطاÆ ٕاىل  %2وضبط جعز املزيانية يف 
من معدالت gدqار وgس�ýر مع ضبط جعز احلساب اجلاري ملزيان 

  . اEٔداءات
وٕاذا اكنت هذه بعض gلزتامات املعلنة من طرف احلكومة ٔ�ثناء 

حيدد  2013لس:نة  تنصيهبا من طرف الربملان، فٕان مرشوع قانون املالية
، هذا مع العمل ٔ�ن yس:بة ا»منو qالل هذه %4,5لنفسه yس:بة منو ال تت¿اوز 

  . %2,6مل تت¿اوز  2012الس:نة 
�ما خبصوص yس:بة العجز اÎي �ددها الربWمج احلكويم يف ٔ2% ،

واليت  %4,8ي¡رشW بNس:بة جعز يف  2013فٕان مرشوع قانون املالية لس:نة 
 .حسب املعلومات املتوفرة %6,8ٕاىل  2012وصلت qالل 

 ،Æة معض« البطاÁمنو م�تج لفرص الشغل وموا Æما ف) خيص مقو�ٔ
qاصة يف صفوف الش:باب احلاملني c#بلومات العليا، فٕان لك ا[راسات 
ا[اqلية ٔ�و املنجزة من طرف املؤسسات ا[ولية تؤكد ٔ�ن åشغيل العاطلني 

Jىل سوق الشغل يتطلب حتقO ن اجلدد
ق معدل منو الناجت ا[اqيل والوافد
 Ù4,5لNس:بة لصندوق النقد ا[ويل بدل  %7,5اخلام احلقJقي بNس:بة 

  . مكتوسط منو مس¿ل qالل العرش الس:نوات اqEٔرية
كام ٔ�ن ا[راسة املنجزة من طرف مد
رية ا[راسات والتوقعات املالية 

ل بوزارة gقMصاد واملالية، åشري ٕاىل ٔ�ن معدل الساكن يف سن العم
يف املتوسط qالل العرش س:نوات املق¼«،  %1,8س:يعرف ارتفاOا بNس:بة 

�لف خشص لسوق الشغل، وÙعتبار العدد  260وهو ما يعين ولوج حوايل ٔ
 300احلايل cلعاطلني عن العمل، يN¼غي لالقMصاد الوطين qلق ما معد� 
�لف فرصة معل يف الس:نة، وهو معدل يفوق ما يمت qلقه �اليا ٔ�ي ٔ153 

�لفٔ ñم�صب شغل س:نو .  
ومن املؤكد ٔ�ن يو[ هذا التطور اجلديد cلتكو
ن ا[ميغرايف ضغطا 

س:نوñ  %6مزتايدا Oىل سوق العمل، مما يتطلب حتقJق معدل منو يفوق 
من ٔ�_ل توفري فرص معل _ديدة واس�Jعاب خمزون العاطلني Oىل العمل 

منو املعلن عهنا وا[اqلني اجلدد ٕاىل سوق الشغل، وهو ما ال توفره yس:بة ا» 
  . 2013من طرف احلكومة يف مرشوع قانون املالية لس:نة 

وبذó، فاخلطاب عن منو م�تج لفرص الشغل فJه الك�ري من 
 Wببالد Æة معض« البطاÁكرث من الواقعية الس:ياس:ية ملوا�ا[مياغوجJة، ٔ
Ùٕجراءات ملموسة، ٔ�ولها ٕاصالح م�ظومة التعلمي والتكو
ن املهين ووضع 

Wة �رJلزتامات ا[ولية والشفافg ل العمل املالمئ وا�رتام_�مج من ٔ
�فق ٕاقرار مJثاق اجÅعي _ديد بني خمتلف ومقMضيات مدونة الشغل يف ٔ

مكوWت إالنتاج وåشجيع gس�ýر املنتج لفرص الشغل، qاصة يف اGال 
  .الصناعي وتطو
ر البحث العلمي

- g ىل مس:توى الس:ياسة إالرادية [معO ر العمويم والتوزيعýس�
  : اجلهوي لالس�ýرات العمومJة
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مليار  188هو tراجع جحم gس�ýرات العمومJة من : املالحظة اEٔوىل
�ي بNس:بة الرتاجع 2013مليار درمه س:نة  180ٕاىل  2012درمه س:نة ٔ ،

  .%4,26تعادل 
مومJة التوزيع ¹ري العادل والالمMاك� لالس�ýرات الع: املالحظة الثانية

Oىل املس:توى اجلهوي واGايل، فٕاذا اكنت Áة الرÙط زمور زOري وÁة 
من مجموع gس�ýرات  %32,89ا[ار البيضاء åس:تحوذان هام االثنني Oىل 

، فٕان جحم gس�ýرات العمومJة 2010- 2008العمومJة qالل س:نوات 
حىت  2008من  %3,27خبصوص Áة Iزة احلس:مية IوWت مل تت¿اوز 

، وÁة العيون بو_دور الساقJة %3,03، وÁة مك�اس IفJاللت 2010
، وÁة IدÆ %2,07، وÁة الغرب رشاردة بين حسن %2,79امحلراء 
  . %0,52، وÁة واد اÎهب الكو
رة %1,57ٔ�زيالل 

يتضح من qالل هذه املعطيات مدى التفاوت بني اجلهات والتوزيع 
  . ¹ري العادل لالس�ýرات العمومJة

ولقد þشفت دراسة ا[ينامJة gجÅعية وgقMصادية اجلهوية عن 
اåساع gخMالالت بني اجلهات، وهو ما ينعكس Oىل قدرهتا التنافس:ية، 
óÎ فاحلكومة مطالبة بتطبيق س:ياسة Áوية مMاكم«، قادرة Oىل احلد من 
هذه gخMالالت ووضع ٔ�سس حتقJق tمنية مس:تدامة مرtكزة Oىل م�طق 

�قطاب مMخصصة من qالل ٕا�راز فعالية النظم إالنتاجJة يف لك  ٕاyشاءٔ
  . فضاء

لقد فMح املغرب qالل الس:نوات اqEٔرية ورشا §بريا لٕالصال�ات، 
هيدف ٕاىل حتسني م�اqه gقMصادي وgجÅعية، ٕاال ٔ�ن مرافقة هذه 
إالصال�ات تفرض Oىل بالدW اعÅد ٔ�شاكل _ديدة من احلاكمة، تتالءم 

املفMو�ة املرtكزة Oىل تدبري القرب، واليت تعترب ٔ�ن فعالية احلاكمة  واEٔوراش
tرتبط ٕاجامال بqٔxذ احلاجJات احلقJقJة cلساكن بعني gعتبار، فاعÅد 
الطابع اGايل والرتايب يف ٕاقرار الس:ياسات العمومJة )شلك جحر الزاوية 

غرب واملبين وحتديث وعقلنة العمل العمويم، فا»منوذج املعمتد من طرف امل
Oىل ازدواجJة الالمركزية والالtركزي، ال ميكن ٔ�ن يعطي نتاجئ ٕاجيابية ٕاال 
ÙعÅد املقاربة التعاقدية واليت دون شك åشلك حتوال حقJقJا لٕالدارات 
هبدف gنتقال من Oالقات مؤسساتية هرمJة ٕاىل Oالقات تفاوضية 

#c س:بةNلÙ ر ٕاجيايبê�  . وÆ س:ياس:يا ومالياوتعاقدية، ويعترب التعاقد ذا ٔ
ال يندرج ل1ٔسف يف هذا الس:ياق،  2013مفرشوع قانون املالية لس:نة 

كام نالحظ ٔ�يضا ضعف ٕاجنازات gس�ýرات العمومJة، فاملعطيات املتوفرة 
، تبني ٔ�ن معدل ٕاجنازات gس�ýرات العمومJة 2011واملتعلقة �هناية س:نة 

لهذه gس�ýرات Oىل اGاالت  ، و
رtكز التوزيع القطاعي%60مل تت¿اوز 
  ): yس:بة إالجناز/اGال(التالية 

 ؛y36,3%س:بة إالجناز : مJدان البJNات التحتية -

yس:بة إالجناز : القطاOات gجÅعية اكلسكن والتعمري والتمنية الرتابية -

 ؛24%

 ؛y21,6%س:بة إالجناز : قطاOات الطاقة واملعادن -

 ؛%4,2از yس:بة إالجن: الفال�ة والصيد البحري -

 ؛y7,7%س:بة إالجناز : قطاع النقل -

 ؛y3,6%س:بة إالجناز : القطاع املايل -

 ؛y0,9%س:بة إالجناز : القطاع الس:يا: -

  .%1,5: القطاOات اEٔخرى -
هاذ يف التقر
ر دñلمك نتاع املؤسسات العمومJة، ما ج¼ناش يش �ا_ة 

ما يفرس  وهذا. من عندW، هاذ اليش انÅ اcيل Oاطينو لنا، وزارة املالية
  . ضعف جناOة وحمدودية ومردودية gس�ýرات العمومJة

  : 2013201320132013البعد gجÅعي ملرشوع قانون املالية البعد gجÅعي ملرشوع قانون املالية البعد gجÅعي ملرشوع قانون املالية البعد gجÅعي ملرشوع قانون املالية 
ميثل حتقJق الÅسك gجÅعي والتمنية ال¡رشية وتقليص الفوارق ٔ�ولوية 
كربى يف الربWمج gجÅعي cلحكومة، من qالل تقوية وتعز
ز 

ية وتطو
ر gس:تفادة وتFسري الولوج ٕا»هيا، الس:ياس:يات واخلدمات gجÅع 
واس:هتداف خمتلف الفëات gجÅعية pس:ياسات هتدف ٕاىل ٕادماج اEٔفراد 
والفëات واجلهات يف ا[ورة التمنوية الوطنية، فهل )س:تجيب مرشوع قانون 

 لهذه القضاñ؟  2013املالية لس:نة 
  : Oىل مس:توى التعلميOىل مس:توى التعلميOىل مس:توى التعلميOىل مس:توى التعلمي  - 1

خبصوص املسÆٔx التعلميية، نذ§ر  �دد الربWمج احلكويم Oدة ٔ�هداف
  : مهنا

 ٕاOادة الثقة يف املدرسة العمومJة؛ -

تفعيل اGلس اOEٔىل cلرتبية والبحث العلمي يف ٔ�قرب اEٓ_ال  -
 املمك�ة؛ 

 . تعبئة الطاقات ال¡رشية والوسائل املادية واس:تعاملها pشلك ٔ�م�ل -
طنني ٕاال ¹ري ٔ�نه املالحظ م�ذ جميء احلكومة احلالية، ال 
زداد املوا

فقداc Wلثقة يف املدرسة العمومJة، ووصلت التوtرات داqل خمتلف 
احM¿اج املدراء والطامق (الفضاءات الرتبوية مس:توñت مل )س:بق لها م�يل 

  ). إالداري Eٔول مرة يف Iرخي املدرسة العمومJة
اGلس اOEٔىل cلرتبية والبحث العلمي ال �ديث عنه، فرمبا يف ٔ�قرب 

ك�ة يف فهم الزمن احلكويم ٕالرساء اGلس اOEٔىل والتكو
ن اEٓ_ال املم 
  . والبحث العلمي هو هناية والية هذه احلكومة

تعبئة الوسائل املادية pشلك واحض، tمتثل يف ختفJض مزيانية وزارة 
، وgس:تعامل اEٔم�ل يت¿ىل يف 2013س:نة  %0,13الرتبية الوطنية بــ 

g مجWلربc اص مايل وٕاداريÝMدم افO كرث�س:تع¿ايل cلتعلمي واÎي بدد ٔ
مليار درمه دون نتاجئ تذ§ر Oىل مس:توى جودة التعلمي والبJNات  34من 

  . التحتية وحتقJق خمتلف اEٔهداف اليت مت إالOالن عهنا
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، مل يعط العديد 2013كذó نالحظ ٔ�ن مرشوع قانون املالية لس:نة 
ة قصوى يف جمال من القطاOات gجÅعية ما åس:تحقه، واليت لها ٔ�مهي

التNش:ئة والتثقJف وإالنتاجJة، حJث مت ختفJض لك من مزيانية وزارة 
، مزيانية وزارة ال�شغيل والتكو
ن %21,21الش:باب والرñضة بNس:بة 

  . %0,15، مزيانية وزارة الثقافة بNس:بة %15,22املهين بNس:بة 
  . 2013وهكذا يتضح البعد gجÅعي ملرشوع قانون املالية لس:نة 

  : Oىل مس:توى البJNات التحتيةOىل مس:توى البJNات التحتيةOىل مس:توى البJNات التحتيةOىل مس:توى البJNات التحتية  - 2
  . %0,23تقليص مزيانية وزارة التجهزي والنقل بNس:بة 

  : Oىل مس:توى القطاOات إالداريةOىل مس:توى القطاOات إالداريةOىل مس:توى القطاOات إالداريةOىل مس:توى القطاOات إالدارية  - 3
تقليص مزيانية الوزارة امللكفة Ùجلالية املغربية Ùخلارج بNس:بة 

  . ، وهو مقJاس gهÅم اÎي توليه احلكومة ملغاربة العامل10,69%
 : Oىل مس:توى الصÝةOىل مس:توى الصÝةOىل مس:توى الصÝةOىل مس:توى الصÝة  - 4

مغ من الرفع الطفJف من ا�صصات املالية لقطاع الصÝة بNس:بة Ùلر
مليار درمه  12,37ٕاىل  2012مليار درمه س:نة  11,88ٔ�ي من  4,14%
، فٕان قطاع الصÝة ال )شكو فقط من ق« إالماكنيات املالية، 2013س:نة 

بل من سوء توزيع البJNات الصحية واملوارد ال¡رشية وgخMالالت الكربى 
كز احلرضية والقروية واملناطق النائية، مما حيول شعار الولوج العادل بني املرا

  . cل0دمات الصحية ٕاىل جمرد �م
yسمة وممرض للك  1630فNس:بة التxٔطري الطيب ال تت¿اوز طبFب للك 

yسمة، ويبلغ العجز ف) خيص املوارد ال¡رشية بقطاع الصÝة العمومJة  1109
  . ممرض 9000طبFب و 6000

ب#ا يف العامل اليت  57ت املنظمة العاملية cلصÝة املغرب مضن ولقد صنف
تعFش خصاصا �ادا ملقديم العال_ات، حJث يو_د املغرب حتت العتبة 

  . سا§ن 1000من املهنيني للك  2,3احلر_ة احملددة يف 
كام ٔ�ن هناك غياI Ùم cلبJNات الصحية اخلصوصية GÙال القروي، ٕاذ 

من عيادات  96من الصيدليات ؤ�زيد من  t87%متركز GÙال احلرضي 
  . الفحص الطيب املوجودة Oىل الصعيد الوطين

كام ٔ�ن ٔ�كرث من نصف املؤسسات gس�شفائية ومؤسسات åشخيص 
من  %44اEٔمراض يه جبهيت ا[ار البيضاء والرÙط سال زمور زOري، 

من عيادات الفحص EٔÙشعة  %56الطاقة إاليوائية cلمصÝات اخلاصة و
من عيادات طب اEٔس:نان،  %53من خمتربات التÝاليل الطبية و %57و

، åسامه اEٔداءات %17وÙلنظر ٕاىل تدين yس:بة التغطية الصحية cلساكنة 
املبارشة ل1ٔرس pشلك §بري يف متويل الصÝة، وتصل هذه املسامهة يف 

حسب احلساÙت الوطنية cلصÝة س:نة  %64,3النفقات الصحية ٕاىل 
2006 .  

ولوج Oادل بني اEٔفراد واجلهات تتÝدثون ٔ�مام هذه اEٔرقام فعن ٔ�ي 
  واملعطيات الرمسية؟ 

واÎي مل يت¿اوز ٕاىل ¹اية ) رامJد(كام ٔ�ن حمدودية نظام املساOدة الطبية 

مليون مس:تفJد من  1,5من الفëة املس:هتدفة، ٔ�ي  %17,6: 2012غشت 
  .مليون مس:هتدف 8,5ٔ�صل 

  : صندوق الÅسك gجÅعي -
�ساس:ية ورضورية، بل يه جزء من ٕاذا اكٔ Æٔxالتضامن مس �ن م¼دٔ

ثقافة اGمتع املغريب وتقاليده، فٕان �ٓليات متويل هذا الصندوق تطرح لنا 
  :العديد من املالحظات

�ولها، ٔ�ن املواطنني اEٔقل هشاشة يتضامون مع اEٔرس اEٔكرث فقرا، ٔ
 الرثوة ٔ�و Oىل وبدل ٔ�ن تل¿xٔ احلكومة ٕاىل �لول _ذرية Ùٕقرار الرضيبة Oىل

، تل¿xٔ (les produits de luxe)اEٔقل فرض الرضيبة Oىل الكامليات 

ن Îاتيني اÎل الصايف ل1ٔش0اص اq]ىل اO لول السه« وٕاقرار رضيبةÝلc

�لف درمه، يف الوقت اÎي åس:متر فJه  300)ساوي ٔ�و  يفوق دqلهم ٔ

ن احلكومة يف ٕاعفاء الفال�ني الك¼ار وåشجيع املنعشني العقÎاريني ا

cلقطاع  2012من النفقات اجلبائية �رمس س:نة  %17,4اس:تفادوا من 
مليار درمه، Ùٕالضافة ٕاىل النفقات اجلبائية املرتبطة Ùٕالعفاء  6,31العقاري 

من مجيع الرضائب والرسوم لفائدة �رامج السكن gجÅعي اجلاري تنفJذها 
ذا القطاع اس:تفاد من ما مليار درمه، وهو ما يعين ٔ�ن ه 2,55واليت بلغت 

  .فقط 2012مليار درمه س:نة  8,86مجموOه 
فاحلكومة اليت åسعى ٕاىل دمع الطبقة الوسطى من qالل بعض 
إالجراءات اليت تضمهنا مرشوع قانون املالية، �رى ٔ�هنا تثقل اكهل هذه 

س:نوات،  3الطبقة من جراء فرض رضيبة ٕاضافJة من ٔ�_ل التضامن ملدة 
حلكومة تد�ر فقط زمهنا الس:يايس وال مت� رؤية وهو ما يعين ٔ�ن ا
 .ٕاسرتاتيجية cلتضامن

�لف درمه س:يعرف ارتفاOا  140كام ٔ�ن السكن gجÅعي واحملدد يف ٔ
يف مثن اللكفة، من جراء الرسوم الرضي¡Jة اجلديدة اليت ٔ�ىت هبا مرشوع 

   .خبصوص الرمس املفروض Oىل الرمال واحلديد 2013القانون املالية لس:نة 
كام yس:تغرب §يف ميكن اعتبار بعض إالجراءات دعام cلطبقة الوسطى، 
اكالس:تفادة م�ال من التخفJض اخلاص EٔÙدوية ٔ�و الولوج ٕاىل ا»متويل 
خبصوص مشاريع cلسكن، مما يفJد ٔ�ن خطا�مك خبصوص دمع الطبقة 

  .الوسطى فJه كثري من ا[مياغوجJة

        ....gقMصاد الوطينgقMصاد الوطينgقMصاد الوطينgقMصاد الوطين    مرشوع قانون املالية ومتويلمرشوع قانون املالية ومتويلمرشوع قانون املالية ومتويلمرشوع قانون املالية ومتويل: : : : احملور الثالاحملور الثالاحملور الثالاحملور الثالثثثث
املالحظة اEٔساس:ية، يف هذا إالطار يه §ون مزيانية ا[وÆ متولها 
الرضائب وا[يون، حJث تبلغ املوارد إالجاملية ملزيانية ا[وÆ �رمس مرشوع 

مليار درمه موزOة Oىل الشلك  345,91ما قدره  2013قانون املالية لس:نة 
  :التايل

من املوارد،  %82رمه، ٔ�ي ما )شلك مليار د 283,50املزيانية العامة 
ٕاذ åشلك الرضائب املصدر اEٔول ملوارد ا[وÆ �رمس مرشوع قانون املالية 

، ومتثل مهنا الرضائب املبارشة و¹ري املبارشة 63,45بNس:بة  2013لس:نة 
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، ف) تبقى حصة الرسوم امجلر§ية ٔ�ي الرضائب Oىل الت¿ارة y95%س:بة 
ا متيل ٕاىل gخنفاض من س:نة ٕاىل ٔ�خرى، اخلارجJة ضعيفة، Oالوة Oىل ٔ�هن

وذó من جراء تدابري التفكJك امجلريك املرتبط ٔ�ساسا ÙتفاقJة التبادل احلر 
وبتوصية املؤسسات املالية ا[ولية لتحر
ر الت¿ارة اخلارجJة، كام حتتل موارد 

من مجموع موارد  %30,29مليار ٔ�ي بNس:بة  85,89القروض والهبات 
  .ةاملزيانية العام

يتحملها  2013وهكذا �رى ٔ�ن ٔ�عباء الثقل الرضييب ومتويل مزيانية 
املس:هتلكون واEٔجراء، حJث متثل الرضائب املرتبطة Ùالس:هتالك الشعيب 
الواسع، الرضائب ¹ري املبارشة ورسوم ال�سجيل والتنرب، ٔ�كرث من نصف 

ث مليار درمه، ويه ما فMئت tرتفع، حJ 92,77العائدات الرضي¡Jة مببلغ 
  .2012مقارنة مع س:نة  %27,69زادت بNس:بة  

مليار درمه، ف�Mشلك ٔ�وال  77,54ٔ�ما موارد الرضيبة املبارشة اليت تبلغ 
، وتتحمل املؤسسات العمومJة %54,84من الرضيبة Oىل الرشاكت بNس:بة 

الكربى قسطها اEٔكرب، يف �ني تبقى حصة املقاوالت اخلاصة ضعيفة yس¡Jا، 
... الزراOة، الNس:يج(ية ا[وO Æرب إالOاWت وإالعفاءات Oلام ٔ�هنا حتظى �رOا

مليار درمه �رمس التقJ)ت اجلبائية  22، اليت اس:تفادت من حوايل )ٕاخل
من gس:ت"�اءات الرضي¡Jة اليت بلغ مجموعها  60,5%، ٔ�ي 2012لس:نة 

مليار درمه، وهذا الرمق ال يعكس حقJقة ا»متلص الرضييب اÎي  36ٔ�كرث من 
اك سائدا [ى §بار ٔ�êرñء املغرب، يف ظل اس�رشاء الفساد وهنب يعد سلو
  .املال العام

 3، اليت ت�شلك à42,48%نيا، من الرضيبة Oىل ا[qل بNس:بة 
فاملس:هتلكون . ٔ�رÙعها من الرواتب واEٔجور واليت تقMطع م¼ارشة من املنبع

الفقر  واEٔجراء ٕاذن مه من يتحملون ٔ�عباء الثقل الرضييب ويعانون ويالت
والهشاشة الناجتة عن ٕاجراءات التقشف، اليت تفرضها رضورة اسرتداد 

  .ا[يون
ويف هذا إالطار، نالحظ اس:مترار تضخم املديونية العمومJة، حJث 
 Æو#c ن املزيانية العامة
حتتل موارد gقرتاض والهبات املرتبة الثانية يف متو

، %26,21هنا yس:بة ، ومتثل م�2013رمس مرشوع قانون املالية لس:نة 
مليار درمه، وتxٔيت pشلك رئFيس من gقرتاض ا[اqيل بNس:بة  74,6

، بــ %35,65مليار درمه، وgقرتاض اخلار� بNس:بة  48، 64,34%
  . مليار درمه 26,6

ٕاال ٔ�ن املديونية العمومJة cلمغرب ا[اqلية واخلارجJة تضخمت pشلك 
ع اEٔزمة العاملية يف س:نة خطري يف الس:نوات اqEٔرية، خصوصا م�ذ اندال

 %7,5، مث بــ 2007مقارنة مع س:نة  %1، حJث ارتفعت بNس:بة 2008
، ومن 2011س:نة  %12، مث 2010يف س:نة  %11,4، و2009س:نة 

حسب  2012مليار درمه مع هناية  564املتوقع ٔ�ن تت¿اوز املديونية سقف 
يعين ٔ�ن  من الناجت ا[اqيل اخلام، وهذا ما %57التوقعات، ؤ�ن تقارب 

ثالثة ٔ�رÙع الرثوة املنت¿ة Ùملغرب مرهونة لصاحل املؤسسات املالية ا[ولية 

  .من ا[يون العمومJة اخلارجJة %52اليت متثل 
يعود هذا التضخم الك¼ري حلجم املديونية pشلك ٔ�سايس ٕاىل تقلص 
إال
رادات املالية Ùلعم« الصعبة، pس¡ب اEٔزمة الرٔ�ساملية العاملية، حJث 

لص الطلب Oىل واردات املغرب الرئFس:ية وtراجع ٔ�سعارها، وزادت قمية تق
، مث ارتفاع yس:بة )ٕاخل... مواد الطاقة، املواد الغذائية(صادراته اEٔساس:ية 

الفوائد يف اEٔسواق املالية العاملية، Oالوة Oىل هتريب الرسامJل وهنب املال 
  . العام

مة الرضيبة Oىل الرثوة وملا طرح الفريق الفJدرايل يف الس:نة املنرص 
وترضيب الفال�ة التصد
رية والعرصية واحلد من إالعفاءات اجلبائية واليت 
لFس لها طابع اجÅعي، اكن رد احلكومة هو ٔ�ن هذه الرضائب س:يكون من 
شxٔهنا هتريب رؤوس اEٔموال، ¹ري ٔ�ن tرحJل الرثوات يمت Oرب Oدة ٔ�شاكل، 

  :نذ§ر مهنا
قد ارtكزت مجيع س:ياسات البنك العاملي Oرب التبادل الالمMاك�، ل

وصندوق النقد ا[ويل اليت طبقهتا ا[وÆ املغربية م�ذ بداية �رامج التقومي 
الهيلكي يف ٔ�وائل الýن�Fات Oىل التصد
ر وٕالغاء احلواجز ٔ�مام دخول السلع 
والرسامJل اEٔج�بية، لتحفزي الNشاط gقMصادي وtمنية مصادر العم« 

  . الصعبة
احلصي« العملية ٔ�ثب�ت الفشل اÎريع لهذه الس:ياسات، ومعقت لكن 

اEٔزمة الرٔ�ساملية العاملية جبالء مxٔزقها، وهذا ما 
كشف عنه تطور املزيان 
، حJث جند ٔ�ن 2007الت¿اري اÎي بدٔ� يتدهور pشلك §بري م�ذ س:نة 

س:نة  10%ٔ�مثان صادرات املغرب الرئFس:ية تنخفض يف اEٔسواق العاملية، 
ÙلNس:بة  Ù8%لNس:بة cلطامطم واخلرضوات،  2010قارنة مع س:نة م 2011

ٕاخل، يف �ني tرتفع ٔ�سعار وارداته pشلك §بري من مواد الطاقة، ... cلحوامض
، ٕاىل ٔ�خره، ومل تعد الصادرات تغطي حىت %27، القمح 32%ٔ�كرث من 

  . نصف واردات البالد
القمي ٕاىل  ٕان الرصيد الت¿اري السليب يعكس pشلك واسع �ٓليات tرحJل

اخلارج من qالل التبادل ¹ري املتاك�، حJث يصدر املغرب م�ت¿ات ٔ�ولية 
وبعض املنتو_ات ش:به الصناعية والفالحJة الثانوية، تتضمن ساOات معل 
تفوق �ك�ري ت� اليت )س:توردها من الب#ان املصنعة ذات املردودية 

  . العالية، Oالوة Oىل §وهنا مدمعة pشلك §بري
qدمة ا[
ن، حJث متتص نفقات ا[
ن اخلار� العمويم ٔ�كرث àنيا Oرب 

مليار درمه مكعدل qالل الس:نوات الست اqEٔرية، ٕاهنا ٔ�داة  17من 
لرتحJل الرثوات ٕاىل الرٔ�س املال يف الب#ان gمربñلية، خصوصا ٕاذا Oلمنا 

ٕاىل اخلارج ما  2011و 1983ٔ�ن املغرب سدد يف الفرتة الفاص« ما بني 
مرات ا[
ن اEٔصيل، ومازالت  8مليار دوالر، وهو ما يعادل  115يفوق 

  . مليار درمه 192مليار دوالر ٔ�ي  22بذمMه �اليا ٔ�كرث من 
تنفJذا ٕالمالءات البنك العاملي : Oرب حتويل اEٔرÙح ٕاىل اخلارج

وصندوق النقد ا[ويل ٔ�زال املغرب احلواجز ٔ�مام دخول الرسامJل والسلع 
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 ٔEج�بية وخروج اEٔح، وم�ذ اÙ2008ر  Æح احملوÙرEٔنالحظ ارتفاع م¼الغ ا
حسب ما يب�Fه  2011مليار درمه س:نة  9ٕاىل اخلارج، حJث بلغت 

  : اجلدول التايل

 مليار درمه؛ 4.6: حتويالت ٔ�رÙح اEٔسهم املالية 2006س:نة  -

  .مليار درمه 4,4حتويالت اEٔسهم املالية  2007  -

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .، ا�هت_ى الوقتالس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOةاملس�شار الس:يد محمد دعيدOة
مشلكة دامئا عندW مع الوقت، Oىل ٔ�ي، الس:يد الرئFس، سNسلممك 

  . هذه مكMوبة
ل1ٔسف، احلكومة عقدت . يف اqEٔري، ف) خيص نتاجئ احلوار gجÅعي

_لس:تني ي�ميتني، ومل tكن هناك ٔ�ي نتاجئ تذ§ر خبصوص احلوار gجÅعي، 
نتاع احلوار gجÅعي واليت واÁهتا احلكومة بقمع لك  هذه النتاجئ

التظاهرات السلمية، واÁهتا ÙالقMطاع من إالرضاب، óÎ لFس هناك ما 
  .2013يدعوc Wلتعاطي ٕاجيابيا مع مرشوع قانون املالية لس:نة 

  . شكرا الس:يد الرئFس

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة GموOة gحتاد . الس:يد املس�شار، ا�هت_ى الوقت.. ا�هت_ى الوقت

  .املغريب cلشغل، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلÝةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلÝةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلÝةاملس�شار الس:يد ٔ�محد بنطلÝة
  .شكرا الس:يد الرئFس

  السادة الوزراء،
�خيت املس�شارة،ٔ  

  ٕاخواين املس�شار
ن،
، ويف تقدرينا ٔ�نه 2013لقد ت�¼عنا عرض مرشوع القانون املايل لس:نة 

ملغريب بفعل ٔ�زمة نظرا cلعديد من التداعيات اليت مير مهنا gقMصاد ا
وتبقى السمة الغالبة لهذا املرشوع القانون املايل ٔ�نه . gقMصادñت اEٔوربية

لن )س:تطيع gس:ت¿ابة cلمطالب gجÅعية cلطبقة العام« واملxٔجور
ن، 
وÙلتايل لن يفي Ùلزتامات احلكومة مع الفرقاء gجÅعيني، Eٔنه 
ربط تنفJذ 

وق البنك ا[ويل ورشوطه اGحفة يف التعامل الربWمج Ùلزتامات مع صند
مع البعد gجÅعي cلملفات الشاúكة واملطرو�ة، وخصوصا gلزتامات 

، هذا االتفاق اÎي الزتمت فJه احلكومة 2011ٔ��ريل  26احلكومJة التفاق 
بتحسني الوضعية gجÅعية وgقMصادية وكذا ا�رتام احلرñت النقابية 

ز
ز احلاكمة وامحلاية gجÅعية و�ل الزناOات وقانون الشغل وتع
  . gجÅعية، واÎي نطالب بتفعي�

كام ٔ�ن غياب OداÆ ج¼ائية جيعل دامئا العامل واملxٔجور
ن مه الفëة 

املس:هتدفة، يف �ني ٔ�ن Oددا §بريا من امللزمني )س:تفJدون من ريع رضييب 
مليار  36وصلت ٕاىل يف قطاOات محمية ٕاما قانونيا بفعل إالعفاءات اليت 

  .درمه ٔ�و بفعل الNشاط ¹ري املهيلك اÎي متارسه
ٕاذ يف الوقت اÎي اكن املxٔجورون يMNظرون حتسني الوضعية 
gجÅعية وgقMصادية، تمت الزñدة يف yسب gقMطاOات ÙلNس:بة لفëة 
من املxٔجور
ن املفروض فهيا ٔ�ن åشلك صامم ٔ�مان اجÅعي وقاطرة cلهنوض 

  . اد الوطين وgس:هتالكÙالقMص
كام ٔ�ن املتقاOد
ن الزالوا يMNظرون �لوال _ذرية ٕالشاكليات صناديق 
التقاOد اليت هتدد مس:تق¼لهم gجÅعي Ùلسقوط يف �راêن الفقر، وÙلتايل 

  . فرض الرضيبة Oىل معاشاهتم
كام ٔ�ن ٔ�¹لب املxٔجور
ن يMNظرون الزñدة يف ٔ�جورمه ملواÁة gرتفاع 

wش الصاروFلعc س:هتال§ية الرضوريةg مثان املواد�  .يف ٔ
Ùٕالضافة ٕاىل هذا، مفناصب الشغل اليت ٔ�ىت هبا القانون املايل لن 
åس:تطيع �ل معض« ال�شغيل، ولن جتيب عن تطلعات مح« الشهادات 

  . العاطلني
ويبدو ٔ�ن احلكومة ت¡ين تصوراهتا املالية بناء Oىل معطيات ¹ري واقعية، 

،  فMخفJض مزيانية %4,5ا س:تحقق yس:بة منو تصل ٕاىل عندما تؤكد ٔ�هن
�ن g4,5%س�ýر ال ميكن ٔ�ن )ساOد Oىل منو يصل ٕاىل ٔ óضف ٕاىل ذ�ٔ ،

العديد من القطاOات gجÅعية املرتبطة Ùلتمنية ال¡رشية مت حرماهنا من 
  .qالل مرشوع القانون املايل وذó بتقليص مزيانياهتا

ت بعض سلبياته مMواص«، بفعل تدهور ٕان الوضع gجÅعي الزال
القدرة الرشائية cلطبقة العام« وامجلاهري الشعبية وgرتفاع املزتايد ل1ٔسعار 
و¹الء املعFشة بفعل املضارÙت وgحMاكر اÎي تعرفه ٔ�¹لب املواد 
gس:هتال§ية، وتقلص جحم ال�شغيل سواء املتعلق Ùلقطاع العمويم ٔ�و 

  .القطاع اخلاص
ف اخلدمات gجÅعية Oدة اضطراÙت، وtراجع الصÝة بفعل كام تعر 

Oدم موا§بهتا cلÝاجJات الرضورية، وتفيش ظاهرة الرشوة واحملسوبية 
لترضب م¼دٔ� املساواة يف احلظوظ والفرص واخلدمات، وtزداد ٔ�زمة التعلمي 
العمويم Ùنغالق اEٓفاق ٔ�مام املتعلمني، وتدهور اجلودة وتفرخي العاطلني 

  .تفامق يف التخطيط الرابط بني ال�شغيل والتعلمي والتكو
نٔ�مام 
، واÎي الزتمت 2012يف ٔ�فق س:نة  %7ٕان ختفJض معدل البطاÆ ٕاىل 

به احلكومة بعد تعيFهنا يصطدم بتصاOد مؤرشات البطاÆ اليت حسب 
، وtزايد Oدد املعطلني %10جتاوزت  معطيات املندوبية السامJة cلتخطيط

  . %4,5بNس:بة 
رب الوضع gجÅعي هنا وهناك يف القطاOات واملدن من جراء ويضط

ا»هتمFش وإالح¼اط وtزايد �دة الفقر و�دة التفاوIت الطبقJة اليت ال 
  .تتالءم ووضع املغرب، واليت جتلب معها ان�شار ال�سول وال�رشد

  الس:يد الرئFس،
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. س:تكون من الس:نوات الع¿اف، مايش دñل الش:تا 2013ٕان س:نة 
مل يتضمن ٕاجراءات لتحسني دqل الطبقة  2013املالية لس:نة  ٕان قانون

العام«، سواء Oىل مس:توى الزñدة يف اEٔجور يف القطاOني العام واخلاص، 
�ن yس:بة ٔ óجور، ذEٔىل اO ض الضغط الرضييبJىل مس:توى ختفOو
الرضيبة Oىل اEٔجر تبقى اOEٔىل مقارنة مع مجموOة من ا[ول، كام ٔ�ن احلكومة 

  .يبة _ديدة Oىل ا[qلٔ�ضافت رض 
ٕان gحتاد املغريب cلشغل لFس ضد التضامن gجÅعي ولك�ه 
رفض 
رضب الطبقة الوسطى برضيبة _ديدة مغلفة مببدٔ� الÅسك gجÅعي، يك 
åس:متر احلكومة يف gقMطاع الرضييب من معاشات التقاOد الهزي« ٔ�صال 

  . لتعمل بذó يف ٕافقار رشحية املتقاOد
ن
درمه مازالت تفرض Oلهيا الرضيبة  Eٔ2500جور ا[نيا احملددة يف ٕان ا

Oىل ا[qل، يف الوقت اÎي يطالب فJه إالحتاد الوطين cلشغل �رفع 
  .درمه 5000السقف اEٔدىن ٕاىل

  الس:يد الرئFس،
ٕان مرشوع القانون املايل يعكس ٔ�يضا الس:ياسة gجÅعية اEٓنية 

ٕان ". ٕافقار الفقري وٕاغناء اEٔغنياء"م¼دٔ�  واملس:تق¼لية لهذه احلكومة اليت tهنج
  .هذا ا»هنج اكن هو الغالب من [ن خمتلف احلكومات املتعاق¼ة

ٕاننا، يف إالحتاد املغريب cلشغل، ال نMNظر ٔ�ي هبة ٔ�و صدقة وٕامنا 
ٕان حق إالرضاب . gس:ت¿ابة cلمطالب العادÆ واملرشوOة cلطبقة العام«

بطريقة ملتوية، Oلام ٔ�ن هذا احليف  حق دس:توري، ال ميكن م�ع ممارس:ته
اÎي تضمنته لك دساتري اململكة مل 
كن هبة من ٔ�ي ٔ��د، وٕامنا انزتعته 
الطبقة العام« ٕاÙن gس:تعامر بتضحياهتا ونضاالهتا، واكن الشع« الرئFس:ية 
لتحر
ر البالد من gس:تعامر، يبقى الوس:ي« اEٔساس:ية بيد الطبقة العام« 

Jلتعبري عن اس�c ي اعتادتÎش اFلظمل وإالقصاء وا»هتمc اهئا ورفضها
احلكومات املتعاق¼ة ممارس:ته Oىل العامل لس¡ب وحJد هو ٔ�ن الطبقة العام« 

  . يه القوة القادرة Oىل التغيري
وسMNصدى للك احملاوالت الرامJة ٕاىل إالÁاز Oىل هذا احلق 

كومة ا[س:توري، ٕاذ �رفض اEٔسلوب امللت¡س اÎي الت¿xٔت ٕاليه احل
لالقMطاع من ٔ�جور املرضبني يف قطاOات الوظيفة العمومJة واليت tريد من 

  .qال� احلكومة رضب ممارسة حق إالرضاب
  الس:يد الرئFس،

للك هذا، فٕان مجموOة إالحتاد املغريب cلشغل س:تصوت ÙالمMناع عن 
  . 2013مرشوع القانون املايل لس:نة 

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالس:يد رئFس االس:يد رئFس االس:يد رئFس االس:يد رئFس ا
اEٓن اللكمة GموOة الحئة gحتاد . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

  .الوطين cلشغل، تفضل الس:يد املس�شار

  :املس�شار الس:يد عبد هللا عطااملس�شار الس:يد عبد هللا عطااملس�شار الس:يد عبد هللا عطااملس�شار الس:يد عبد هللا عطاشششش
 �ٓ�pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل موالW رسول هللا و

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

  دة املس�شارون احملرتمون،الس:يدات والسا
)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة Ùمس مجموOة إالحتاد الوطين cلشغل Ùملغرب 

  .2013يف املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية لس:نة 
  الس:يد الرئFس، 

ٕان مجموعتنا، ومن qالل مMابعهتا ملناقشة مرشوع قانون املالية من 
 ٔ�عضاهئا، فٕاهنا ابتداء tمثن املبادرات qالل اcل¿ان ا�تلفة رمغ حمدودية Oدد 

gقMصادية وgجÅعية اجلريئة اليت _اءت يف ثناñ القانون رمغ إال§راهات 
  .ا[ولية والتÝدñت احمللية

ٕان مهنج التÝليل يفرض Oلهيا tمثني املبادرات إالجيابية cلوقوف عند 
قاش:نا gخMالالت املرصودة مما يفرض نقاشا موضوعيا يفJد حوارW ون

  .الس:يايس وgجÅعي
  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

ٕان اخلطاب التFëFيس من طرف البعض وال�شكJك من طرف البعض 
اEٓخر دون ٕاعطاء بدائل حقJقJة وواقعية، åس:تحرض التÝدñت وتبحث 

ن يoسوا من الس:ياسات Îمل يف املواطنني اEٔعن احللول املمك�ة لزرع ا

ٕان هذا لن . مJة اليت تتغيا Eامجة ٔ�ي ٕاصالح مرتقبالبائدة واخلطاÙت العد
يxٔيت بن�J¿ة Eٔن وعي املغاربة ارتفع بNس:بة §برية، qاصة بعد الربيع العريب، 
هذا الوعي جع� يف م�xٔى عن اخلضوع Eٔي مزايدات، ولعل النتاجئ اqEٔرية 
 لعدد من املدن يف gنت0اÙت تؤكد الثقة اليت الزال املواطنون يضعوهنا يف

  .حكومMمك
  الس:يد الرئFس،

ال )سعنا يف البداية ٕاال ٔ�ن نؤكد Oىل الس:ياق الس:يايس اÎي تعرفه 
بالدW، وهو س:ياق بقدر قوة النقاش املصاحب ملرشوع قانون املالية من 
�و_ه خمتلفة، فٕانه 
رخس تقاليد _ديدة من املفروض ٔ�ن تعمق املسار ٔ

 تقMل الفعل الس:يايس وال ا[ميقراطي وحترتم نتاجئه دون املزايدات اليت
  .tمنيه

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  الس:يد الوز
ر احملرتم،

م�اس:بة ساحنة لرتمجة  2013)شلك مرشوع قانون املالية لس:نة 
التوÁات الكربى cلربWمج احلكويم، ويف هذا الصدد ومن qالل ٔ�وىل 

�ولوñته الثالث، فٕانه يؤكد Oىل ما ييلٔ:  
الوطين ودمع gس�ýر املنتج وتطو
ر حتسني تنافس:ية gقMصاد   - 1
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�ٓليات ال�شغيل؛  
 تقليص الفوارق gجÅعية واGالية؛  - 2
 .ٕاجناز إالصال�ات الهيلكية الرضورية وحتسني احلاكمة اجليدة  - 3

 24340وOىل مس:توى ال�شغيل يف القطاع العمويم، مت ٕا�داث 
املتوسطة م�صب مايل ودمع كذó القطاOات gجÅعية وåشجيع املقاوالت 

والصغرية، وكذó القطاع ¹ري املهيلك ل�سهيل ولو_ه ٕاىل الNس:يج 
gقMصادي وذó ب��فJذ التدابري التحفزيية لفائدة اخلاضعني cلرضيبة من 

�_ل حتفزيمه Oىل إالدماج يف الNس:يج gقMصادي الوطينٔ. 
  الس:يد الرئFس،

ومن qالل وبناء Oليه، فٕان مجموOة gحتاد الوطين cلشغل يف املغرب 
، yس¿ل Oدة مالحظات 2013مMابعة مضامني مرشوع قانون املالية لس:نة 

�و yس¿ل ما ييلٔ:  
حJث _اء القانون املايل ليؤكد Oىل ٕا�داث توازن اجÅعي ودمع 
الÅسك gجÅعي، مفهنجية احلكومة املبJNة Oىل التضامن مفهوما وممارسة 

�مهية هذا املنحى اÎي داqل yس:يجنا gقMصادي وgجÅعي ليؤكد Oىلٔ 
هو من مصمي تقاليدW ودي�Nا احلنيف، ومن هنا _اء صندوق دمع الÅسك 
gجÅعي مكبادرة جريئة، tروم دمع �االت الطالق وما يMNج عنه من 

  . åرشد، واÎي ال ينكر دوره ٕاال _ا�د ٔ�و ماك�ر
، Oلام ٔ�ن هذه املبادرة )رامJد(وكذó �رWمج املساOدة الطبية 

إالسرتاتيجية gجÅعية يه tمتة ملسلسل بدٔ� م�ذ مدة، لكن هاته احلكومة 
و�لك مسؤولية نفخت فJه رو�ا _ديدة من إالرادة الس:ياس:ية واحلاكمة 
التدبريية، مما س:تكون � انعاكسات اجÅعية ٕاجيابية Oىل املدى املتوسط 

تعاجل  والبعيد، مع ٕابداء مالحظات هتم ٕاشاكالت Ùرزة من املفرتض ٔ�ن
  .Oا_ال حىت ال تؤêر Oىل مضمون املرشوع gجÅعي

  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر، 

كام ٔ�ن �رWمج تFسري cلمساOدات املالية املرشوطة Ù»متدرس يذهب يف 
�لف Oائ«  66مت زñدة  2013-2012نفس املنحى، خفالل الس:نة ا[راس:ية ٔ

�لف تلميذ ٕاضايف 113ٕاضافJة لFشمل ٔ .  
Wمج مليون حمفظة اÎي انطلق تنفJذا لتعل)ت ملكJة سامJة كام ٔ�ن �ر

واÎي هيدف ٕاىل توزيع احملافظ  q2008 -2009الل الس:نة ا[راس:ية 
�لف  40واEٔدوات والكMب املدرس:ية، حJث عرف زñدة مشلت ٔ�كرث من ٔ

  . تلميذ ٕاضايف
 ويف نفس الس:ياق، فٕان املبادرة الوطنية cلتمنية ال¡رشية واليت åس:هتدفها

 17من qالل ¹الف مايل ٕاجاميل قدره  2015-2011املر�« الثانية ما بني 
مليار درمه، هذه املبادرة يه ٕا�دى احللقات اليت توا§ب مشاريع احلكومة 

  . احلالية gجÅعية
والس:تحضار ماكحفة الفقر Ùلوسط القروي، فٕاننا yس¿ل Ùرتياح عزم 

امOة قروية وحماربة إالقصاء ج 700احلكومة Oىل تعممي gس:تفادة حلوايل 
  . حJا حرضg530 ñجÅعي Ùلوسط احلضاري )س:تفJد م�ه 

�ما العامل القروي واملناطق اجلبلية وكذا [مع البJNات التحتية اEٔساس:ية ٔ
وتعممي الزتويد ÙلكهرÙء واملاء الصاحل cلرشب، يقرتح املرشوع لهذه الس:نة 

واملناطق اجلبلية ÙعÅد مقاربة تن¡ين مليار درمه لصندوق التمنية القروية  2
Oىل gلتقاء وgندماج الرتايب cلمشاريع والربامج، يف الوقت اÎي مل 

  .مليون درمه يف املوازWت السابقة 200يت¿اوز هذا الصندوق 
  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

وحنو ٕا�داث مقاربة اقMصادية واجÅعية، ملا يعرف بصندوق املقاصة 
qلق نقاشا واسعا داqل الهيئات الس:ياس:ية وgقMصادية  واÎي

وgجÅعية، فٕاننا كنقابة متثل املxٔجور
ن Ùلغرفة الثانية، �مثن تصور احلكومة 
  :ٕالصالح نظام املقاصة، القامئ Oىل

  م¼ادئ التحمك يف اللكفة؛ -

 gس:هتداف اEٔم�ل cلفقراء؛ -

 .وضع �ٓليات السرت_اع ا[مع من الطبقات املFسورة -
 Æىل تنافس:ية املقاوO ىل رضورة احملافظةO ويف هذا الس:ياق، نؤكد
الوطنية واحلرص Oىل التوازWت، كام ندمع التدرج يف التزنيل لهذا إالصالح 

 .وما ينطوي ذO óليه من بعد نظر وواقعية
ٕان حمافظة احلكومة Oىل ختصيص م¼الغ مالية هامة يف املرشوع احلايل 

يعكس احلرص Oىل ٕاصالح هذا النظام وفق  مليار درمه، 40يقدر بــ 
مقاربة اجÅعية، توفر احلد اEٔدىن من العFش الكرمي، Ùٕالضافة ٕاىل مراOاة 
م¼دٔ� التدرج يف ٕاصالح هذا النظام، حJث جيب ٔ�ن توا§به م¼ادرات ٔ�خرى 

  . مع Ùيق الفرقاء
 ومن هنا نؤكد Oىل ا[ور النقايب الهام يف هذه املعادÆ، كام نؤكد pشلك

م¼ديئ بxٔن هذا النظام ال جيب حبال من اEٔحوال ٔ�ن ميس الطبقة 
املتوسطة، فضال عن املس Ùلفëات اليت تعFش الهشاشة والفقر داqل 

  .yس:يجنا gجÅعي
ويف نطاق امحلاية gجÅعية حرصنا Oىل ا[فاع عهنا، ؤ�كدO Wىل 

واÎي  ٔ�مهيهتا، حJث اكنت gس:ت¿ابة لها من qالل ا[س:تور احلايل،
مxٔسس الك�ري من �ٓلياهتا، ويف هذا النطاق فاحلكومة خصصت يف مرشوع 

مليار درمه لتغطية التحمالت العادية وجعز التقاOد وجعز  12قانون املالية 
نظام املعاشات العسكرية وgنعاكسات املالية الناجتة عن الرفع من احلد 

قى مضن اEٔوراش اEٔدىن من املعاش، Oلام ٔ�ن ٕاصالح م�ظومة التقاOد يب
إالسرتاتيجية اليت جيب ٔ�ن تفMح ملواÁة الرتاكامت وgخMالالت السابقة، 

  .وذó بعقد اcلجنة الوطنية بعدما ٔ�Oدت اcلجنة التق�ية تقر
رها املفصل
ويف هذا إالطار، الس:يد الرئFس، الس:يد الوز
ر، �مثن الزñدة يف احلد 
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درمه،  1000لتقاOد واÎي بلغ اEٔدىن cلمعاش لنظام امجلاعي ملنح رواتب ا
  .درمه فقط 70مع العمل ٔ�ن بعضهم اكن يصل معاشه 

  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

ٕان مرشوع قانون املالية Oىل مس:توى القطاOات احلكومJة _اء 
مليار  42مببادرات Eمة، فقطاع التعلمي م�ال خصصت احلكومة � ما يناهز 

وس:يع العرض املدريس، ك�رسيع بناء درمه ملواص« اGهودات يف جمال ت
ويف هذا الصدد، فٕاننا نؤكد Oىل ٔ�مهية املبادرات اليت . مؤسسة 569

اختذت هذه الس:نة يف قطاع التعلمي ٕاكصدار مذ§رة تضع �دا فاصال بني 
التعلمي اخلاص والعام، مع تن¡هينا ٕاىل ٔ�نه اكن ميكن ٔ�ن 
كون بطريقة تدرجJة، 

الوظيفي، واEٔفق املنتظر لٕالOالن Oىل وٕاخراج الحئة مس:تغيل السكن 
الحئة اEٔش:باح وفق مقاربة tروم qلق حاكمة ٕادارية، åسامه يف tرش:يد 

  .النفقات وبناء مدرسة وطنية åس:تجيب لتطلعات وانتظارات اGمتع املغريب
وال يفوتنا هنا التذكري ٕاىل رضورة إالOالن Oىل لواحئ املس:تفJد
ن من 

إالشارة، وذó مزيدا من الشفافJة ودعام cلحاكمة التفرغ النقايب ووضع رهن 
املطلوبة cلموارد ال¡رشية، ونفرق هنا بني التفر¹ات النقابية cلمناضلني 
احلقJقJني يف السا�ة النضالية، والتفر¹ات الريعية اليت يعتربها البعض ٔ�و 

  .تعترب تقاOدا ق¼ل اEٔوان
، وهنا نؤكد Oىل كام نؤكد Oىل إالصالح اÎي بدٔ� طريقه يف _امعاتنا

  .القرارات اجلريئة املت0ذة يف حق بعض املسؤولني دعام حملاربة الفساد
مليار  9,66ٕان املزيانية املعمتدة يف قطاع التعلمي العايل واليت Wهزت 

درمه cلتصدي لالكتظاظ وٕاOادة تxٔهيل البJNة التحتية من qالل بناء 
واملطامع والرفع من  مؤسسات _ديدة ورفع القدرة gس�Jعابية ل1ٔحJاء

�لف طالب، لك ذó  800املنÝة، واليت وصلت هذه الس:نة Eٔزيد من ٔ
جيعل من _امعاتنا ذات بعد اسرتاتيجي يف مسامههتا يف gقMصاد الوطين 

  .ومعاجلة gخMالالت gجÅعية
هنا نؤكد Oىل املزيد من gهÅم EٔÙطر إالدارية العام« Ùملؤسسات 

ة ٕا�داث نظام ٔ�سايس )س:تجيب ملطا»هبم العادÆ اجلامعية ورضور
واملرشوOة، كام ٔ�ن املنÝة املعمتدة جيب ٕاOادة النظر يف املساطر املتبعة يف 

  .gس:تفادة مهنا
  الس:يد الوز
ر،

  السادة املس�شار
ن، 
ٕان ما مت احلديث عنه ٔ�Oاله، وقد قفزت Oىل مجموOة من القطاOات Eٔن 

�ٓلية احلوار gجÅعي، ال يفوتنا ٔ�ن ننوه الوقت ال )سعين، نعرج بقوة Oىل 
��ريل  26مبجهودات احلكومة يف تنفJذ اتفاق ٔ2011 .  

ٕان مجموOة gحتاد الوطين cلشغل Ùملغرب، ويه åس¿ل Ùٕجيابية تنفJذ 
��ريل، qاصة ما يتعلق Ùلزñدة  O26دد من gلزتامات الواردة يف اتفاق ٔ

ت gنتظار ÙلNس:بة cلمرحشني يف اEٔجور وتطبيق مقMىض åسقJف س:نوا

cلرتقJة واليت من اكنت من نتاجئها جتاوز معض« الرتامك يف معلية الرتقJة، 
من ٔ�ساتذة الرتبية  9التو_ه ٕاىل احلل ا»هنايئ ملشلك املرتبني يف السمل 

الوطنية وبعض فëات الوظيفة العمومJة اليت بقJت وضعيهتا إالدارية مجمدة 
ٕاىل �رجمة لك النقط املدر_ة يف هذا االتفاق، لس:نوات، يدعو احلكومة 

  :وqاصة ما يتعلق بـــ

عقد اcلجنة الوطنية لبحث الس:بل الكفJ« بت¿اوز ٔ�زمة صناديق  -
 التقاOد، حتدثنا عهنا سابقا؛ 

ٕا�داث در_ة _ديدة �تلف فëات املوظفني و�ل إالشاكالت  -
 املرتبطة EٔÙنظمة اEٔساس:ية؛ 

Ùلشؤون gجÅعية، ومهنا ٕا�داث قانون  تنفJذ gلزتامات املتعلقة -
 ؛ )قانون ٕاطار(ل1ٔعامل gجÅعية 

 ومراجعة م�ظومة احلوادث واEٔمراض املهنية؛  -

 مراجعة قانون التعاضد؛  -

فMح حوار pشxٔن السكن لفائدة طبقات املوظفني وqاصة حمدودي  -
 ا[qل؛ 

 من القانون 280اس:تكامل åرشيع الشغل من qالل مراجعة الفصل  -
 اجلنايئ؛ 

املتعلقة Ùحلقوق النقابية  87املصادقة Oىل االتفاقJة ا[ولية رمق  -
 واحلرñت النقابية؛ 

مراجعة م�ظومة اcل¿ان إالدارية يف شقها gنت0ايب، وحنن Oىل بعد  -
�مMار قلي« من gنت0اÙت؛ ٔ 

 التعجيل Ùٕصدار قانون النقاÙت؛  -

 مث ٕاصدار قانون ينظم ممارسة حق إالرضاب؛  -

ٕاقرار التعويض عن فقدان الشغل، وال�رسيع Ùٕرساء صندوق qاص  -
 وفق الزتامات الربWمج احلكويم ؛ 

تفعيل �ٓليات البحث واملصاحلة يف مس:توñهتا ا�تلفة، وتفعيل الزتام  -
óاحلكومة بذ.  

ٕان gحتاد الوطين cلشغل Ùملغرب، ٕاذ )س¿ل تنايم الشطط يف 
إالرضاب من ٔ�_ل حساÙت ممارسة حق إالرضاب، ومن اس:ت0دام 

س:ياسوية ال Oالقة لها مبطالب الشغي« يف قطاOات تقدمت فهيا gس:ت¿ابة 
cلملف املطليب pشلك ¹ري مس:بوق ٔ�و اس:ت0دامه pشلك ٔ�صبحت معه 
إالساءة واحضة لصورة العمل النقايب ورضرا ب�Fا Oىل املرتفقني وOامة 

Mقg لجوء ٕاىلcن ا�طاع لFس هو احلل اEٔم�ل املواطنني، يؤكد يف املقابل ٔ
ملعاجلة gخMالل ؤ�ن الطريق اEٔم�ل ملعاجلة gخMالل 
متثل يف إالرساع، 
كام قلنا سابقا، الس:تكامل åرشيع الشغل وفق املقMضيات وحسب الرتات¡Jة 
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املشار ٕا»هيا ٔ�Oاله، qاصة ٕاخراج قانوين النقاÙت والقانون التنظميي 
  . لٕالرضاب

ت القانون بدل gنتقائية اليت حتصل يف التطبيق الشامل ملقMضيا
تطبيق القانون يف اجتاه وا�د، مما يعنيه ذó من وقف gعتداء Oىل 
احلرñت النقابية واحلق يف gنÅء النقايب يف القطاOات اخلاصة والرصامة يف 
تطبيق القانون يف حق املقاوالت اليت تNهتك احلق يف gنÅء النقايب 

اء وتدوس ٔ�pسط احلقوق املنصوص Oلهيا يف مدونة والترصحي EٔÙجر 
الشغل، وqاصة ٔ�نه يف قوانني املالية،ال السابق ٔ�و احلايل، هناك امMيازات 
ٕاضافJة [ى املقاوالت، جيب ٔ�ن tكون هذه gمMيازات رشيطة gلزتام 
بقانون الشغل، وٕاال فلامذا هذه gمMيازات ملن يرضب حق الشغل وحق 

  .قايب واحلرية النقابيةممارسة احلق الن
  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

ٕاننا مكجموOة ممث« لالحتاد الوطين cلشغل Ùملغرب، ندعو احلكومة ٕاىل 
ٕاطالق مسلسل احلوار gجÅعي وفق اEٓليات اليت مت إالOالن عهنا يف 
 óاصة كذqس احلكومة، وFلس:يد الرئÙ ت النقابيةñي مجع املركزÎلقاء اcا

  .حلوار gجÅعي Oىل مس:توى القطاOات، وٕاننا ملنتظرونفMح ا
  .وفقمك هللا

" نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعصدق هللا " و
  .العظمي

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
اللكمة . لوقتالس:يد املس�شار، ا�هت_ى ا. شكرا الس:يد املس�شار

  . cلحركة ا[ميقراطية gجÅعية، تفضل اليس محمود

        ::::املس�شار الس:يد محمود عرشاناملس�شار الس:يد محمود عرشاناملس�شار الس:يد محمود عرشاناملس�شار الس:يد محمود عرشان
  .pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئFس،
  الس:يد الوز
ر،

  اEٔخت وٕاخواين املس�شار
ن،
�W جJت اهناñ ما عندي خطاب مكMوب، بعض اللكامت فقطٔ . ٔE ن

اح�ا هنا يف الغرفة الثانية، اGموOة الوحJدة اcيل ما عندها ال ماكتب، ال 
 WسميوFاكتبة، ال هاتف، ك)SDF ( ل الغرفة الثانية، كام يقولون يفñد

  . اcلفظ الغريب، ولكن هذا شxٔن �ٓخر
ابغيت فقط نديل ببعض املالحظات هبذه املناس:بة وyس¿ل Oىل ٔ�ن 

يل عرفهتا مصريية ÙلNس:بة cلمغرب، وعرفت اكنت �EٔÙداث اc 2011س:نة 
وgس:تفMاء Oىل  2011مارس  11حمطات Eمة _دا، مهنا اخلطاب دñل 

نونرب وtكو
ن احلكومة اليت åسري شؤون  25ا[س:تور وgنت0اÙت دñل 

  .البالد يف هذه الظروف الصعبة
والبد ٔ�ن yس¿ل Oىل ٔ�نه اك
ن هناك ٕاجيابيات ÙلNس:بة cلعمل اcيل 

وملا tكونت هاذ احلكومة كنا كنعرفو Oىل ٔ�هنا ما . ت به احلكومة املغربيةقام
¹ادي تقومش pيش �ا_ة _ديدة ÙلNس:بة cلحكومات اcيل اكنت من ق¼لها، 
حبيث ٔ�ن املغرب القدرات دñلو وإالماكنيات دñلو معروفة عند امجليع، 

 ٔxيل ميكن تقوم بcك�شف يش كزن _ديد اt ن هذه احلكومة مل�مور وOىل ٔ
  . tريض املتطلبات الك�رية دñل املواطنني واملواطنات املغاربة

واح�ا اعتربWها Oىل ٔ�هنا ميكن تليق يف جوج دñل احلواجي، هتدئة 
اEٔوضاع من بعد ما عرفهتا السا�ة العربية ٔ�وال، والتغيري يف ٔ�سلوب 

  . احلاكمة ÙلNس:بة cلتدبري دñل شؤون البالد
 ٔ�ن هاذ التغيري Eم ÙلNس:بة لنا وما كناش ٔ�ساسا كنا اعتربO Wىل 

امش�Fا معمك، Eٔن الربWمج دñلمك §يNسجم مع ما نطمح � cلمغرب، وال ٔ��مك 
¹ادي ختلقوا وا�د الثورة اجÅعية واقMصادية يف املس:توى الرفJع، ولكن 
قلنا Oىل ٔ�ن ٕاذا ¹ري اس:تقر الوضع دñل املغرب، واك
ن هناك Oدم زعزOة 

  . ¹ادي 
كون هاذ اليش يف �د ذاته ٕاجيايباEٔوضاع، راه 
وكنا كنعتربو ٔ�ن املسائل اجلوهرية خصها وا�د الوقت، واح�ا نMNظر 
اEٓن، ولكن اك
ن هناك بعض اEٔمور اcيل ميكن yرسعو فهيا، ومبا ٔ�ن الوقت 
ما عند)ش �زاف، ¹ادي نعطيمك جوج دñل الAذج اcيل ميكن qWذوها 

  . مومكعايري Ùش ميكن لنا نتقد
�تذ§ر Oىل ٔ�ن إالخوان دñلنا يف . qWذو م�ال اEٓفة دñل الرشوةٔ W�ٔ

حزب gس:تقالل، _او بوا�د الشعار م�د زمن طويل، ذاك الوقت قالوا 

ن ó هذا؟ قلنا هذا مسÆٔx اcيل ميكن نطرحوها، وyس:تعملوها iٔداة �من ٔ


ن ó هذا سا
رة، ٔ�ما حزب gس:تقالل اcيل �اكن cلعمل، ف¼قات هاذ ٔ
  . دامئا يف احلكومات املتعاق¼ة ما نفذش

انتظرW و_ات احلكومة دñل إالخوان دñلنا يف gحتاد gشرتايك، 
وقالوا لنا �ٓنذاك لقد _اءمك املطهر، ها ٔ�نمت ¹ادي åشوفوا �ٓش ¹ادي يطرا، 


ن ó هذا"وانتظرW كذó معهم، و�  . ابقات هكذاك معلقة" ٔ
احلكومات اEٔخرى، وقلنا اEٓن فاش  و_اء اليس عباس الفايس من بعد

_اء اليس عباس الفايس، فاش اكن يف احلكومات اEٔخرى ما اكyش 
 Ùول، ميكن اكن عندو ما )سمى دامئا جبيوب املقاومة، وقلنا دا�مسؤول ٔ

من "_اء الوقت، وشف�اه وقلنا لو داÙ خصك حتزم راسك، _ات وقMك، 

ن ó هذا�ٔ " ،Ùنت، خصك تنفذو دا��نت هو مول ج¼تيه ٔٔ Ùن داEٔ

  . احلكومة
واEٓن اح�ا . وانتظرW، فMفامقت الرتبة دñل املغرب ف) خيص الرشوة

ج¼تو لنا الالحئة دñل املقالع، وج¼تو . معمك وكNساندومك وكنبغيومك تنجحوا
الالحئة دñل املxٔذونيات، و§يطلبوا م�مك الالحئة دñل الصناديق السوداء 

 ٔ�خرى، ولكن وا�د الوقت قال لنا اليس بنكريان حىت و§يطلبوا م�مك لواحئ 
، ٕايوا فني اح�ا؟ "عفا هللا عام سلف"هو، احبال هاذو اcيل دازوا، قال لنا 
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ٕاذا اكنت املسÆٔx هباذ الكJفJة هاذي، هاذ املغرب ما ¹اد)ش يتقدم، نبقاو 

ن م�ال؟ �  ¹ري نMNظرو ٕاىل ٔ

بعيد، ما §هيمناش ٔ�ن اح�ا كنطلبو Oىل ٔ�ن هاذ اليش مييش ٕاىل اEٔمد ال 
منش:يو نقلبو، هاذو اEٔموال اcيل ادوى Oلهيم .. فالن وال فرتالن وال هذا

اEٔخ، وذاك اليش اcيل خرجوا �را، yشوفو اشكون اcيل س:يفطهم �را، هاذ 
املسائل اcيل اكنت راهنة يف ا[اqل يف املاكتب الوطنية، يف اEٔبناك، يف 

واجي، نطرحوها، وyشوفو ٔ�ش:نو اEٔرايض املسرتجعة، يف �زاف دñل احل
¹ادي ميكن هاذ املغرب يد
ر Ùش ميكن لو خيرج من هاذ الورطة هاذي 

  . بصفة هنائية
وا»منوذج اEٓخر، م�ال املسÆٔx دñل اEٔسعار، وهناñ فاش كندويو Oىل 
 Æٔxسعار مسEٔن ا�اEٔسعار، اك
ن بعض اEٔطراف اcيل كتحسب Oىل ٔ

 مسÆٔx اEٔسعار داÙ، والغليان اح�ا pس:يطة _دا، ٔ�مه ما اك
ن اEٓن يه
كنعرفوه داÙ يف الشارع املغريب هباذ القضية دñل اEٔسعار، ومايش اEٔسعار 
فقط يه اcيل ارتفعت، بل الغش دñل ذوك املواد اcيل كتباع بذاك اEٔمثنة 

  . املرتفعة هو �راسو
�طلب م�مك ،الس:يد الوز
ر، ٔ��مك qIذوا بوطا¹از، qذوها، ٔ�والٔ W�ٔ 

ا»مثن مايش هو هذاك، مث àنيا شوفوا احشال فهيا يف ا[اqل دñلها، 
�ñم  4ٔ�ñم ٔ�و  5يوم، داÙ كتدوز  12و 10البوطا¹از اcيل اكنت كتدوز ٔ

عند الناس ا[راوش، ٔ�W ميكن يل نق¼لها، تدوز عندي ¹ري يومني اكع، 
وا ٔ�هنم ولكن هاذوك اcيل يف ا[واو
ر ويف املدارش ويف البادية ¹ادي يق¼ل
  لك ثالث ٔ�ñم مييش )رشي البوطا¹از، وفني اخلزب؟ وفني اخلرضة؟ 

املشلك اEٔسايس ÙلNس:بة لنا وهو ا¹Eٔلبية الساحقة دñل املسؤولني 
دñلنا ما §ميش:يوش cلسوق هيزوا القفة و)شوفوا احشال Ùش كتباع اخلرضة 

املشلك  وpشÝال §ي�¼اع اخلزب واحشال كتباع املواد دñل اEٔلك، هذا هو
  .دñلنا

املصاحل دñل حماربة الغش، الس:يد الوز
ر، خصمك حتر§وها، خصها 
متيش åشوف، مايش ¹ري البوطا¹از، حىت الكFس دñل ا[قJق qاص فJه 

وóÎ اح�ا . جوج §يلو، ثالثة §يلو، وهذا مشلك ÙلNس:بة c#راوش دñلنا
العاملية كزتيد تعقد كنطلبوا Oىل ٔ�نه هاذ املسائل هذا يف الوقت اcيل اEٔزمة 

  ...اEٔمور دñل املغرب، اح�ا كنطلبو Oىل ٔ�نه هاذ الناس هاذو
امسعنا يف اخلطاب دñل س:يدW اcيل دار ٔ�مام الربملان، اك
ن فJه �زاف 
دñل احلواجي، ولكن اك
ن وا�د جوج لكامت قاهلم، §يقول خص إالyسان 

يف هاذ الوقت،  يتÝىل pيشء من الش¿اOة واحلزم، وهاذ اليش اcيل خصنا
  .خصنا اشوية نتحر§و، و�ٓنذاك اcيل مسؤول Oىل يش �ا_ة يؤدهيا

اح�ا ما كنهتربو من حىت يش �ا_ة، Eٔن ميل كNسمعو هاذ اليش دñل 
الرشوة وذاك اليش، لك وا�د §ينعت يف اEٓخر، وفاش كنجيو نقلبو، 
كنبقاو نقلبو وذاك اليش، كنقولو فني هو؟ ما كنعرفش ال الرايش وال 
املرåيش، اcيل Wض هنا §يقول هاذوك ٔ�حصاب الرشاوي ؤ�حصاب هذا، 

وفاش يزنل هو §يجي اEٓخر §يقول ٔ�حصاب الرشوة، وريوW الطريق، هللا 

كرث qريمك، الس:يد الوز
ر، يف احلكومة دñلمك، قولوا لنا اشكون هام.  

ما اكيNش املxٔذونيات واملقالع ٔ�و الالحئة ٔ�و يش �ا_ة، وريوW نFشان 
 ٔ�ش:نو، فضيو مع هاذ اليش، وريوW اشكون هو مول هاذي وشكون مول 

هاذي؟ وÙش داها؟ و§يفاش داها؟ و§يفاش اكنت املسطرة Ùش qñذ 
  .هاذ اليش؟ هذه يه املسÆٔx اEٔساس:ية ÙلNس:بة لنا

ف�شت "Eٔن تN¼قاو نقلبو كام قال الاكتب العريب .. Eٔن ٕاذا بقJنا هكذا
، هل نبقاو "نازل ويف لك ماكن ومل ٔ�_د لها ٔ�êرعن الفضي« يف ا[اككني وامل 

اح�ا دامئا كنقلبو Oىل الفضي« وال كندويو Oىل الفضي« وما �زيدوش نؤكدها 
  .يف امليدان

و§يبان يل Oىل ٔ�ن حىت املكوWت دñل ا¹Eٔلبية دñلمك خصهم اشوية 
 دñل ygس¿ام و
راجعوا اخلطاÙت دñهلم و�راجعو لكنا اخلطاب الس:يايس

دñلنا، راه ذاك اليش م�حط واحشومة Oلينا مكغاربة �كونو وصلنا لهاذ 
احلضيض، لهاذ املس:توى، Eٔن املغرب حبضارته وبتارخيه العريق ما ميكNش 


كون يف هاذ املس:توى.  
واملغرب يف حتدñت مس:مترة ÙلNس:بة cلو�دة الرتابية دñلو، ÙلNس:بة 

�كونو اح�اñ اجلهبة ا[اqلية  لبعض اOEٔداء اcيل كFس:هتدفوه يومJا، خصنا
دñلنا tكون قارة، واqا نت0امصو Oىل يش �ا_ة ولكن بي�Nا �كونو ¹اديني 
يف وا�د الصف Ùش �كونو يف املس:توى دñل الطريق اcيل qالو لنا 

Wدود_ .  
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
ٕاذا .. دñل احلكومة ٕاذن هناك الرد دñل الس:يد وز
ر gقMصاد،. شكرا

  .تفضل الس:يد الوز
ر. دقائق 5مسحمت �رفع اجللسة وا�د 

الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)يس، الوز
ر املنتدب [ى وز
ر gقMصاد الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)يس، الوز
ر املنتدب [ى وز
ر gقMصاد الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)يس، الوز
ر املنتدب [ى وز
ر gقMصاد الس:يد ٕادر)س اEٔزيم إالدر)يس، الوز
ر املنتدب [ى وز
ر gقMصاد 
        ::::واملالية، امللكف Ùملزيانيةواملالية، امللكف Ùملزيانيةواملالية، امللكف Ùملزيانيةواملالية، امللكف Ùملزيانية

  . شكرا الس:يد الرئFس احملرتم
ٕاذا مسحمت، ٔ�عطوW ساOة، مع الساOة الثام�ة 
كون الرد _اهز، Ùش 

  . و بعني gعتبار املالحظات دñل الس:يدات والسادة املس�شار
نqWذ
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسةالس:يد رئFس اجللسة
  .رفعت اجللسة. ٕاذا مسحمت �رفع اجللسة ربع ساOة، شكرا

        ::::))))اس:تاس:تاس:تاس:ت�ooooاف اجللسة�اف اجللسة�اف اجللسة�اف اجللسة((((    الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةالس:يد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .pسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

yس:تxٔنف هذه اجللسة، ونعطي اللكمة cلس:يد وز
ر gقMصاد واملالية، 
  .تفضلوا الس:يد الوز
ر
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    ::::الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد ����زار �ركة، وز
ر gقMصاد واملاليةزار �ركة، وز
ر gقMصاد واملاليةزار �ركة، وز
ر gقMصاد واملاليةزار �ركة، وز
ر gقMصاد واملالية
  .pسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
لس:يدات )رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر cلجواب Oىل تدqالت ا

والسادة رؤساء الفرق واGموOات الربملانية يف ٕاطار املناقشة العامة cلجزء 
  .كام وافق Oليه جملس النواب 2013اEٔول من مرشوع قانون املالية لس:نة 

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�غتمن هذه الفرصة من ٔ�_ل ٔ�ن نعرب لمك Ùمس احلكومة عن 
عهنا الفرق اOزتازW الصادق �روح املسؤولية والتعاون اليت ٔ�Ùنت 

واGموOات الربملانية، من ا¹Eٔلبية واملعارضة، qالل م�اقشة ودراسة مواد 
مرشوع القانون املايل، وOىل gهÅم الك¼ري اÎي ٔ�واله الس:يدات والسادة 
املس�شارون لهذا املرشوع، سواء يف ٕاطار ٔ�شغال جلنة املالية ٔ�و Ùيق 

يت اس:متعنا ٕا»هيا اليوم qالل اcل¿ان القطاعية، وكذا ٔ�ثناء املداqالت ال
 óاملناقشة العامة، مبا ورد فهيا من مالحظات وانتقادات، ولكن كذ
اقرتا�ات وهواجس تعكس فعال ٔ�ننا مجيعا yسعى وراء هدف ٔ�مسى وا�د، 
وٕان اخMلفت م�ظوراتنا ومقارÙتنا ٕاىل حتقJقه، ٔ�ال وهو رفع حتدñت التمنية 

بالدW يف ظل انعاكسات اEٔزمة العاملية  gقMصادية وgجÅعية اليت توا_ه
وتداعيات اجلوارات إالقلميية ومواص« تث¡Jت مرشوعنا اGمتعي املتضامن 

  .واملÅسك بقJادة _الÆ امل� محمد السادس ٔ�يده هللا ونرصه
ولعل هذا يرتمج اقMناOا جامعيا، يN¼غي ٔ�ن �رOاه ؤ�ن نطوره يف هذه 

مة الصاحل العام وحتقJق ما يتطلع ٕاليه الظرفJة ا[قJقة، مفاده ٔ�ن qد
املواطنات واملواطنون من �ٓمال مرشوOة وممك�ة، مرشوط ٔ�ساسا Ùلتعاون 
والتفاOل إالجيايب والتاكمل يف التدqالت بني املؤسسات، qاصة بني 

  .احلكومة والربملان مب¿لس:يه
�ن جملسمك املوقر، جملس املس�شار
ن، ببعده الرتايب وامMداده يف ٔ óذ
الNس:يج gقMصادي وgجÅعي، )شلك فضاء ساحنا ملامرسة ا[ميقراطية 
ال�شار§ية اليت يقرها دس:تور فاحت يوليوز، þحاكمة لبناء ا[وÆ واGمتع 

  .ومهنجية لتزنيل إالصال�ات ا[ميقراطية والتمنوية
واس:تحضارا لهذا اEٔفق، فقد مقنا يف هذا إالطار بق¼ول العديد من 

 اقرتحهتا فرق ا¹Eٔلبية واملعرضة، بصدد ٕاغناء تدابري التعديالت اليت
  .2013مرشوع قانون املالية لس:نة 

فٕان احلكومة كذó يف ٕاطار العمل املشرتك داqل ٔ�شغال جلنة املالية 
والتجهزيات والتمنية، مل تتوان يف ت¡ين خمتلف التعديالت اليت من شxٔهنا ٔ�ن 

طنات واملواطنني و_دوى 
كون لها وقع ٕاجيايب Oىل مس:توى FOش املوا
 óلمنو وفرص الشغل، وذc س:يج إالنتا� واخلدمايت املدرNىل الO ملموسة

  .مع مراOاة طبعا التوازWت املالية اليت ين¡ين Oلهيا مرشوع القانون املايل
  الس:يد الرئFس،

  الس:يدة والسادة املس�شارون،

ملوقر، وكذا من Wف« القول التذكري هنا مبا ٔ�كدO Wليه ٔ�مام جملسمك ا
جملس النواب يف م�اس:بات سابقة، وما وقفمت Oليه بدون شك عند تعميق 

، ٕان هذا املرشوع يرتمج يف 2013النقاش حول مضامني مرشوع مزيانية 
الك�ري من توÁاته وتدابريه الزتامات الربWمج احلكويم مبا هو امMداد cلربامج 

ن انتظارات املواطنات gنت0ابية Eٔحزاب ا¹Eٔلبية املن¡�قة بدورها م
واملواطنني لٕالنصاف وtاكفؤ الفرص وحماربة الفساد وتوفري رشوط احلياة 

  .الكرمية ؤ�س:باب gرتقاء gجÅعي ٔ�مام امجليع
يندرج هذا املرشوع كذó يف مسار حتصني املك�س:بات املس:تحقة 

ة اليت رامكهتا بالدW م�ذ هناية ال�سعينات، ومواÁة تداعيات gقMصادي
 WصادMس:تقرار ويعزز الثقة يف اقg سس�وgجÅعية ل1ٔزمة مبا يقوي ٔ
و_اذبية بالدW رمغ التقلبات الظرفJة املتxٔزمة Oىل الصعيد
ن ا[ويل 

  .وإالقلميي
احلكومة من م�طلق مسؤوليهتا يف تدبري الشxٔن العام ومصاحل 

، اÎي املواطنات واملواطنني واعية بxٔن السري Oىل هذا الطريق الصعب
يوازن بني الوفاء Ùاللزتامات جتاه املواطن وحتصني املك�س:بات ومعاجلة 
إال§راهات املوازWتية واخلارجJة � لكفMه الس:ياس:ية املبارشة واEٓنية، وحيتاج 
ٕاىل طول النفس والتدرج يف إالصالح، فضال عن التعبئة وال�شارك 

  .والتضامن بني خمتلف ٔ�فراد وفëات ومكوWت اGمتع
  الس:يد الرئFس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تعقJبا Oىل ما ورد يف تدqالت الس:يدات والسادة رؤساء الفرق 
واGموOات الربملانية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم بعض املالحظات والتدقJقات واملعطيات 
إالضافJة خبصوص بعض القضاñ وال�ساؤالت اليت اس:تêٔxرت ÙالهÅم، 

  :qالل ما ييلوذó من 
ف) خيص املقاربة ال�شار§ية اليت اعمتدهتا احلكومة Oىل مس:توى مرشوع 

، جيدر التxٔ§يد، كام _اء يف تدqالت السادة 2013قانون املالية لس:نة 
املس�شار
ن، ٔ�ن احلكومة اليت ان¡�قت عن صناديق gقرتاع وåشلكت 

جلديد، ال ميكهنا ٕاال ٔ�ن انطالقا من املهنجية ا[ميقراطية اليت §رسها ا[س:تور ا
تلزتم بxٔحاكم هذا ا[س:تور ف) يتعلق بتزنيل ا[ميقراطية ال�شار§ية، وا�رتام 

ال  2013ومرشوع قانون املالية لس:نة . حقوق املعارضة يف هذا الصدد
  .ميك�ه ٔ�ن 
كون اس:ت"�اء عن هذه القاOدة الراخسة اليت ال رجعة فهيا

بري وإالجراءات اليت يتضمهنا هذا وجتدر إالشارة ٔ�ن مجموOة من التدا
املرشوع، Wبعة من مقرت�ات التعديالت اليت ٔ�دلت هبا الفرق النيابية 
والربملانية مب¿ليس الربملان، يف ا¹Eٔلبية واملعارضة، qالل م�اقشة مزيانية 

2012.  
كام åس:تجيب كذó ملطالب ومقرت�ات Oرب عهنا الفاOلون 

يف لقاءاهتم املبارشة مع احلكومة ٔ�و Oرب gقMصاديون وgجÅعيون، سواء 
  .مسامههتم يف النقاش العمويم
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ويف نفس الس:ياق، اكن gجÅع مع النقاÙت اEٔكرث متثيلية لعرض 
اخلطوط العريضة ملرشوع قانون املالية، هو اEٔول من نوOه ق¼ل بدء 
 م�اقشة هذا املرشوع Ùلربملان، وال شك ٔ��مك ملس:مت هذا التو_ه إالرادي

cلتعاون مع جملسمك املوقر من qالل التعاطي اجلاد مع التعديالت اليت 
اقرتحمتوها، معارضة ؤ�¹لبية، حبيث Wهزت التعديالت املق¼وÆ من ق¼ل 

تعديل،  30ٔ�كرث من  2013احلكومة ٕالغناء مرشوع قانون املالية لس:نة 
  .مهنا مت اقرتاlا من ق¼ل فرق املعارضة 45%

ا[ميقراطية ال�شار§ية اليت نص Oلهيا  وٕان سعينا لتدعمي ٔ�سس
ا[س:تور، يعكس كذó عزم�ا Oىل العمل معمك يف ٕاطار جلنة تق�ية 
مشرتكة، Oىل غرار ما مقنا به مع جملس النواب Oىل ٕاغناء مرشوع ٕاصالح 
القانون التنظميي لقانون املالية، واÎي توصلمت مبسودته اEٔولية والوàئق 

ال�شاريك )شمل كذó مشاريع ؤ�وراش ٕاصالحJة هذا التو_ه . املصاح¼ة �
�خرى، من ق¼يل احلوار الوطين حول إالصالح العميق والشامل ملنظومة ٔ
العداÆ، تنظمي املناظرة الوطنية حول إالصالح الرضييب يف بداية س:نة 

، واÎي كذó نطمح Oىل مشاركتمك لنا يف هذا إالصالح اEٔسايس 2013
إالصال�ات الهيلكية اEٔخرى، ٕاكصالح  ÙلNس:بة لبالدW، زñدة عن

  .ٕاخل... املقاصة
ف) يتعلق Ùلتصور ٔ�و ا»منوذج التمنوي املعمتد يف مرشوع قانون املالية 

، يN¼غي التذكري هنا بxٔن موقف احلكومة وا�د، وهو ٔ�ن 2013لس:نة 
ÙلNس:بة cلمنوذج التمنوي يN¼غي القول بxٔن الصحيح ٔ�ن الطلب ا[اqيل يلعب 

 مكحرك cلمنو، �ني نتÝدث عن الطلب ا[اqيل نتÝدث عن دور ٔ�سايس
gس:هتالك ونتÝدث كذó عن gس�ýر، وgس�ýر اخلاص ٔ�ساسا 
وgس�ýر العمويم، وÙلتايل ف¼الطبع يN¼غي ٔ�ن نعمل Oىل مواص« دمع هذا 
الطلب ا[اqيل، خصوصا بxٔن مع اEٔزمة ا[ولية هناt óراجع cلطلب 

  .لبالدWاخلار� املو_ه 
ولكن متاش:يا مع ما قلناه، ف�عمل كذO óىل العمل Oىل تطو
ر منوذج 

مغريب ي��اسب مع وضعنا gقMصادي وخصوصي��ا -_ديد مغريب
وóÎ، قلنا . gجÅعية والثقافJة، وكذó التÝدñت اليت يN¼غي مواÁهتا

Wاكيل وال لٕالنفاق ¹ري الهادف، وبلور
�ن ال cلتقشف الرادٔ Wكد�كذó  ؤ
يف هذا إالطار رؤية مشولية هتدف ٕاىل حتقJق منو تضامين يف ظل 
gس:تقرار والتحمك يف التوازWت املا§رو اقMصادية، وركزO Wىل åشجيع 
وتقوية مواص« gس�ýر العام واخلاص، حتسني تنافس:ية gقMصاد الوطين 

óايل كذGعي واÅجg ٓلية التضامن�  .وتقوية 
ديد Ùخلصوص Oىل حمور التصنيع، و_اء ذó يف وهكذا مت ال�ش

  :الربWمج احلكويم، وتعز
ز التنافس:ية ودمع القطاOات التصد
رية من qالل
�وال، ٕاعطاء اEٔولوية [مع gس�ýر الصناعي، بناء Oىل تقJمي موضوعي ٔ

مليون درمه ملواص«  600لٕالسرتاجتية املعمتدة، وذó من qالل ختصيص 
املية cلمغرب، قطاع الس:يارات، قطاع الطريان، اخلدمات تطو
ر املهن الع

عن بعد وإاللكرتونيك، تطو
ر قطاOات صناعية _ديدة ذات قمية مضافة 
Oالية اكلصناOة الكمييائية وش:به الك)ئية، والصناOات ا[وائية، املياكنيك 

óكذ.  
åشجيع gندماج الصناعي وتعمميه Oىل القطاOات اEٔخرى، اكلسكك 

ية، الطاقات املت¿ددة، ونعمل Oىل ما )سمى Ùملقاصة الصناعية احلديد
�و املوازنة الصناعيةٔ óكذ.  

هناك كذó العمل Oىل وضع س:ياسة _ديدة [مع قطاع الNس:يج 
  . واEٔل¡سة ليك يصبح ٔ�كرث تنافس:ية مع إالشاكلية املطرو�ة يف هذا اGال
يف yش:تغل كذO óىل حتسني التنافس:ية من qالل تقليص tاكل 

ويف هذا إالطار، من بني التدابري اÎي _اء هبا مرشوع قانون . إالنتاج
املالية، وهو التخفJض من الرسوم امجلر§ية املطبقة Oىل املواد اEٔولية، 
خصوصا ÙلNس:بة cلمواد الفالحJة اليت تدqل يف الصناOات الغذائية ٔ�و يف 

  . صناOة اEٔدوية
cلمناطق اcلوجس�JكJة هناó كذó تطو
ر ش:باكت وطنية م�دجمة 

�ن تقلص من tاكليف إالنتاج، ٕاىل ٔ�خره من التدابري ٔ óٔهنا كذxاليت من ش
  .اليت مت اختاذها يف هاذ اGال

كام تعمل احلكومة Ùملوازاة مع ذO óىل åسهيل ولوج املنتوج الوطين 
ٕاىل اEٔسواق ا[ولية من qالل دمع املقاوالت املصدرة حنو الب#ان 

هناó العمل Oىل تقوية البعد إالفريقي يف جمال التصد
ر، إالفريقJة، و 
وكذÙ óلNس:بة c#ول العربية، خصوصا دول اخلليج، خصوصا بعد الزñرة 
 óٔن هناxامل� ٕاىل هذه ا[ول، واليت تبني ب Æاملميونة اليت قام هبا _ال

  .ٕاماكنيات وطاقات §برية ميكن اس:تغاللها من ٔ�_ل التصد
ر لت� الب#ان
هناó كذó ٕاماكنيات cلرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، مع و 

كذó صناديق س:يادية لهذه الب#ان لٕالنتاج يف بالدW وåسويق ت� 
املنتو_ات يف الب#ان اخلليجية، وهذا كذó س:ميكن من حتسني ٕاماكنية 
الولوج ٕاىل هذه اEٔسواق، زñدة عن ما نعمل يف هذا gجتاه من ٔ�_ل 

غالل اEٔم�ل التفاقJة التبادل احلر مع gحتاد اEٔورويب والوالñت gس:ت
  .املتÝدة اEٔمر
كJة

بعقود tمنية "ويف هذا إالطار، جëنا بنظام _ديد ويه ما مسيناه 
مليون درمه، هتدف ٔ�ساسا ٕاىل دمع  200، ٔ�ي ٔ�ننا وفرW "الصادرات

وا[ول  الرشاكت اليت تلج ٔ�سواق _ديدة، خصوصا يف ا[ول إالفريقJة
  .العربية، خصوصا دول اخلليج

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ف) يتعلق EٔÙولوية القصوى اليت تو»هيا احلكومة ٕالنعاش ال�شغيل 
وٕادماج الش:باب، qاصة �اميل الشهادات العليا، يN¼غي التذكري هنا بxٔن 

�لف م�صب  50ما يفوق  2013و 2012احلكومة ٔ��دثت ما بني سNيت ٔ
شغل، وهذا رمق قJايس، وهو ما يفوق Oدد املناصب احملدثة qالل الفرتة ما 
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  .ٕاذن يف س:ن�ني حقق�ا ٔ�كرث ما حتقق يف ٔ�ربع س:نوات 2008ٕاىل  2004بني 
 325كام Ùدرت احلكومة ٕاىل �دود شهر نومفرب ٕاىل تنظمي ٔ�كرث من 

، شاب _ديد وشابة، موظف _ديد 18628م¼اراة، مت بفضلها توظيف 
خمصصة حلاميل الشهادات، وهذا فضال عن اجلهود  %65مهنا ٔ�كرث من 

املبذوO Æىل مس:توى املؤسسات العمومJة Eٔن يف املؤسسات العمومJة يف 
كذó موظفة ؤ�_ري يف املؤسسات  8000هاذ الس:ن�ني سFمت توظيف 

�د اGهود ٔ�لف اcيل tلكمنا Oليه، ٕاذن تدار وا 50العمومJة، زñدة Oىل 
qاص من طرف القطاع العمويم من ٔ�_ل توظيف الش:باب من qالل 
املبارñت اليت نقوم هبا، زñدة عن gس�ýرات العمومJة اليت كذó بفضل 
. اEٔشغال العمومJة وبفضل بناء فه_ي كذó ختلق العديد من فرص الشغل

الت ونعمل كذó من qالل ختفJض من الرضيبة Oىل الرشاكت Oىل املقاو
  .الصغرية، Oىل احلث Oىل ٕا�داث فرص شغل _ديدة

ومقنا كذó ب�رسيع وترية gس�ýرات العمومJة، Eٔن حصيح ٔ�ن قانون 
، ولكن 2012املالية مت املصادقة Oليه يف ٔ�واخر شهر ماي املايض لس:نة 

رمغ ذó ميكن يل نقول بxٔن يف هاذ اEٔشهر من ماي ٕاىل شهر دج�رب اEٓن 
 5ام دñل �ٓخر نومفرب، ٔ�ن yس:بة إالجناز اÎي حقق�ا يف ٔ�و نعطيمك اEٔرق

�شهر يه Ùلضبط yس:بة إالجناز اليت حتققت يف الس:نة املالية اكم« س:نة ٔ
2011.  

ٕاذن مت åرسيع وترية إالجناز وس:نعمل _اهد
ن ÙلNس:بة cلس:نة املق¼« ٕان 
شاء هللا حبمك ٔ�ن س:تكون لنا س:نة اكم« Oىل åرسيع وترية ٕاجناز 

ýس�g ىلO رات لها انعاكسات ٕاجيابيةýس�g ن هاذ�رات العمومJة حبمك ٔ
Wرسيع وترية ا»منو يف بالدå.  

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

خبصوص التدابري اليت اختذهتا احلكومة cلتحمك يف جعز املزيانية، هنا 
من الناجت ا[اqيل اخلام،  %1,6ابغيت نذ§ر بxٔن مت تقليص النفقات بـ 

 13وذó رمغ الوفاء Ùاللزتامات املادية cلحوار gجÅعي، واليت لكفت 
مليار دñل ا[رمه، وÙلNس:بة فقط cلرتقJة هاذ الس:نة، فاللكفة فه_ي س�¼لغ 

  .مليار دñل ا[رمه 3ما يقارب 
Oىل مس:توى املوارد كذó، مقنا وهذا يشء _ديد، ٔ�وال اس:تطعنا ٔ�ن 

من الناجت ا[اqيل اخلام، ولكن اcيل  %1ن املداخJل اجلبائية بــ حنس
�سايس وهو ٔ�ن املوارد اجلديدة الناجتة عن اجلباñت فه_ي ٔ�كرب من النفقات ٔ
اجلبائية إالضافJة، وهذا يشء _ديد، هاذي قطيعة مع املايض، Eٔن يف 

اجلبائية املايض اكنت النفقات اجلبائية tكون مرتفعة يف الوقت ٔ�ن املداخJل 
إالضافJة الناجتة عن الزñدة يف الرضائب ٔ�و بعض التدابري اجلبائية اEٔخرى 

  .اكنت tكون ٔ�قل
ٕاذن هنا �اولنا �لك ما ٔ�مكن ٔ�ن نعمل Oىل ٔ�ن 
كون هناó يف هاذ 
إالطار موارد ٕاضافJة _ديدة ٔ�كرب من جحم النفقات اجلبائية إالضافJة ن�J¿ة 

تدابري _د Eمة، مكثال التدبري اÎي ٔ�qذWه التدابري اÎي نت0ذها ومن بFهنا 
مجيعا املتعلق �رفع سقف اخلصم ÙلNس:بة cلمتقاOد
ن اcيل وصلناه ٕاىل 

، هذا ¹ادي 
كون عنده وقع ٕاجيايب Eٔن عرشات اEٓالف من 55%
  .املتقاOد
ن س:يعفون من ٔ�داء الرضيبة Oىل ا[qل

الت السادة يN¼غي كذó التذكري هنا يف هذا إالطار ÙلNس:بة ل�ساؤ
املس�شار
ن حول اcلجوء ٕاىل السوق املايل اخلار� ÙلNس:بة »متويل اخلزينة، 
هنا فقط ابغيت نذ§ر بxٔن yس:بة الفائدة ٔ�و yس:بة املديونية ٔ�و ا[
ن العمويم 
فه_ي مرتبطة بNس:بة العجز، فوق ما tزاد العجز تزيداد يف املديونية، وÙلتايل 

وهذا هو الهدف دñلنا يف  %3ىل �ني نعمل Oىل تقليص yس:بة العجز إ 
، فهدف�ا هو التحمك يف yس:بة املديونية حىت نصل ٕاىل مس:توñت 2016ٔ�فق 

  .قJاس:ية اÎي مت التÝدث عهنا اليوم
وÙلتايل، حفني نقوم بذó، ال نقوم فقط pس:ياسة مزيانياتية ٔ�و موازWتية 

بالدW، بل الهدف اEٔسايس وهو ضامن س:يادة القرار gقMصادي ÙلNس:بة ل 
  . هذا هو الهدف

وكام _اء كذó يف تدqل السادة املس�شار
ن ٔ�ن اcلجوء لالدqار 
 ،Æىل متويل املقاوO ن نقلص من الضغط�اخلار� الهدف اEٔسايس وهو ٔ
Eٔن ٕاذا اخلزينة متولت فقط من ا[
ن ا[اqيل، فذó س:يكون � انعاكس 

ع يف yس:بة الفائدة سليب Oىل gس�ýر، حبمك ٔ�ن ذó س:يؤدي ٕاىل ارتفا
وÙلتايل ٕاىل tراجع yس:بة gس�ýرات اخلاصة، وÙلتايل اcلجوء ٕاىل 
 Æىل الس:يوO ساسا وهو تقليص الضغط�gقرتاض اخلار� فالهدف م�و ٔ
الوطنية، وÙلتايل ٕاعطاء ٕاماكنيات وموارد ٕاضافJة ÙلNس:بة cلمقاوÆ، وهذا 

  .هو الطرح
 هاذ إالطار ٔ�ن الNس:بة كذó دñل وÙلتايل اليوم كذó ابغيت نقول يف

من  %12املديونية اخلارجJة يف املغرب ÙلNس:بة cلخزينة فال متثل سوى 
وفاتت  %60الناجت ا[اqيل، يف الوقت ٔ�ن ÙلNس:بة cلبنان وصلت ٕاىل 

اكنت  2002والعديد من ا[ول تفوت �ك�ري، بغيت نذ§ر بxٔن س:نة  60%
من الناجت ا[اqيل إالجاميل،  %30الNس:بة دñل ا[
ن اخلار� تفوق 

وÙلتايل اك
ن هناك وا�د الهامش، هذا Oالش توÁنا ٕاىل gقرتاض 
  .اخلار�

ويف هاذ إالطار، ابغيت نذ§ر بxٔن اس:تطعنا ٔ�ن نع� مليار ونصف 
 óلخروج ل1ٔسواق ا[ولية يف سوق ا[والر، وذc س:بةNلÙ مليار دوالر

تتغري حسب تطور اEٔسواق  بxٔسعار فائدة àبتة، ٔ�ي ٔ�ن اEٔسعار ال
ا[ولية، وكذó بدون رشوط تقJيدية، ٔ�ي ٔ�ن السوق دار الثقة يف املغرب 
 ،Wس:تقرار يف بالدg وال�واعترب بxٔن القدرة دñل إالماكنيات، دñل ٔ
وكذó الس:ياسة املالية والس:ياسة gقMصادية اليت كتقوم هبا بالدW جتعل 

�نه ميكن هلم يعطيوW هذا القرض،ٔ  óلتايل بفضل ذÙساس، وEٔهذا هو ا
Wصادي يف بالدMقg س:يادة القرارp ي مس�ٔ óس هناFل.  

مليار دñل  10واcيل ٔ�سايس كذó وهو ٔ�ننا يف هذا إالطار مقنا بتعبئة 
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س:نوات، يف �ني �ددت الفائدة Oىل  O10ىل  %4,25ا[والر بNس:بة 
  .س:نة 30ل اÎي سFمت åسديده qال %5,5مليون دوالر يف  500قرض 

هنا كذó بغيت نعطي وا�د التوضيح Eٔن اك
ن العديد من ا[ول مل 
س:نوات اكن طلب Oىل  å10س:تطع من تعبئة هذه اEٔموال، م�ال يف 

مرات، ٔ�ي اكن Ùٕماكننا ÙلNس:بة ملليار دوالر اكن Ùٕماكننا نوصلو  6املغرب 
  .بالدW مليار دñل ا[والر، وهذا يبني بxٔن اك
ن ثقة §برية يف 6ٕاىل 

مرات دñل الق¼ول، §ميكن لنا نوصلو ٕاىل  4س:نة، اكن  30وÙلNس:بة لــ 
مليار دñل ا[والر،  8مليار دñل ا[رامه، ٕاذن عندW ٕاماكنية ٔ�ن نع�  2

يف �ني ٔ�ن العديد من ا[ول امشات ل1ٔسواق ا[ولية اكن عندها الهدف 
ع�ش توصل لها، وال مليار دñل ا[والر وما اس:تاط  700ٔ�هنا توصل ل 

  .وهذا كذó تي¡ني ٔ�ن اك
ن ٕاق¼ال Oىل بالدW وهذا يشء ٕاجيايب
س:نة، هذا تي¡ني  30ؤ�qريا ميل تNس:تطعو ٔ�ننا نقرتضو Oىل مدى دñل 

 Wىل بالدO ن يف القدرة
بxٔن اك
ن الثقة دñل اEٔسواق ا[ولية وثقة املس�مثر
ء ٕاجيايب Oىل gس:تقرار وذO óىل املدى الطويل، وهذا كذó يش

ÙلNس:بة لبالدW، وهذا بxٔسعار فائدة اcيل يه م�خفضة، Eٔن ملا تنقولو 
س:نة بNس:بة الفائدة يه  30نعطيمك وا�د املثال tر§يا خرجت بـــ  ،5,5%

، Eٔن هذا تيربهن كذO óىل القدرة والثقة امحلد � اcيل اكينة %6دñل 
  .يف بالدW من طرف اEٔسواق ا[ولية

óيل، ويف هذا ومبوازاة مع ذqار ا[اqدg ىل تعبئةO óنعمل كذ ،
إالطار هناó �رامج gدqار اcيل مت التÝدث عهنا ال ÙلNس:بة cلسكن وال 
ÙلNس:بة cلتعلمي وال ÙلNس:بة ل1ٔسهم اcيل مك�تنا الدqار وا�د مليار ونصف 

  .دñل ا[رمه

ر كذq óلق�ا وا�د gدqار qاص ÙملقاوÆ وyش:تغل كذO óىل تطو 

البورصة، وهنا بغيت yشكر السادة املس�شار
ن cلتفاOل إالجيايب مع 
مرشوع القانون املتعلق Ùلسلفات الصغرية، مرشوع القانون املرتبط Ù[عوة 
لالكتتاب وÙملعلومات املطلوبة ٕاىل اEٔش0اص املعنوية والهيئات اليت تدعو 

اض س:ندات، ولنا ٕاىل gكتتاب يف ٔ�سهمها، ومرشوع القانون املتعلق Ùقرت 
 óرسيع وحتسني ا»متويل من  5كذå من óخرى اليت س:متكن كذ�مشاريع ٔ

  .qالل البورصة
هناó كذó مرشوع قانون _ديد، مقنا به يف هذا إالطار ويتعلق 
كذÙٕ óعطاء إالماكنية ٕال�داث بنوك åشار§ية، وهذا س:ميكن كذó من 

  .تعبئة gدqار يف بالدW مس:تق¼ال
Fس احملرتم،الس:يد الرئ  

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ÙلNس:بة حملاربة اقMصاد الريع، ٔ�W ابغيت فقط نذ§ر بxٔن ÙلNس:بة ملرشوع 
قانون املالية فهناó بعض التدابري اليت اختذت ٕاك�داث رسوم Oىل بيع 
الرمال، هناó كذó رفع yس:بة الرضيبة Oىل ا[qل املطبقة Oىل اEٔرÙح 

الناجتة عن التفويت اEٔويل cلعقارات اليت مت ٕادراÁا Eٔول مرة يف  العقارية

، وكذó رفع �كJفJة تصاOدية %30ٕاىل  %20املدار احلرضي، من 
حسب الزمن املدة الزم�ية دñل اEٔرايض اcيل كتبقى يف العامل احلرضي 

  .حملاربة املضاربة
ع وgمMيازات وهناó كذó تدابري ٔ�خرى تقوم هبا احلكومة حملاربة الري

ويف هذا إالطار، هناó املنظومة اجلديدة cلصفقات . وماكحفة الفساد
العمومJة اcيل تت¡ين Oىل م¼ادئ احلرية والولوج ٕاىل الطلبية العمومJة 
واملساواة يف التعامل مع املتنافسني وضامن حقوقهم، هناó كذó تقوية 

التنافس:ية، هناó صالحJات جملس املنافسة ودوره يف تعز
ز الشفافJة و 
ٕاصالح م�ظومة النقل ÙعÅد نظام طلب العروض ودفرت حتمالت _ديد، 
وحتويل tراخJص اس:تغالل مقالع الرمال ٕاىل دفاtر التحمالت cلÝد من 
gس:ت"�اءات، وهذه قوانني فه_ي تناقش يف اEٔمانة العامة cلحكومة من 

cلم¿لس احلكويم  ٔ�_ل تقدميها عن قريب ٕان شاء هللا يف اEٔسابيع املق¼«
  .قصد بعهثا ٕاىل جملسمك املوقر، وهنا cلمصادقة Oليه

وهناó كذó تفعيل توصيات هيئات الرقابة وحتسني حاكمة 
اليت مل " وصودñ" "صوجJطا"املؤسسات واسرت_اع بعض ٔ�رايض رشكيت 

هكMار اcيل  700وصلنا ٕاىل وا�د . يلزتم مس:تغلوها pرشوط gس�ýر فهيا
  .Eٔن اكن املفروض ٔ�ن يمت gس�ýر فهيا، ولكن مل يمت ذó مت اسرت_اعها

  الس:يد الرئFس احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هيدف كذó مرشوع قانون املالية ٕاىل تعز
ز �ٓليات التضامن، ويف هذا 
إالطار فكام ت�¼عمت مت ٕا�داث مسامهة تضام�ية مطبقة Oىل الرشاكت اليت 

�لف درمه يف  360يون درمه وOىل ا[خول الصافJة اليت تفوق مل  15تفوق ٔ
  .الس:نة

وÙلNس:بة  ،ٔ�لف ملزم Ù25لNس:بة c#خول، مفن سFسامه يف ذó؟ هو 
رشكة يه اليت س�سامه يف ٕاطار املسامهة التضام�ية اليت  c720لرشاكت 

وضعناها، وذó س:ميكن مليون تلميذ وتلميذة من مواص« اÎهاب ٕاىل 
مليون دñل التالمJذ بتوفري  4، وحوايل "تFسري" ٕاطار �رWمج املدرسة يف

لوازم ا[خول املدريس ومليون ونصف من الفقراء سFمتك�ون بفضل هذا 
ا[مع gجÅعي gس:تفادة من العالج جماW يف ٕاطار املساOدة الطبية اليت 

�عطى انطالقهتا _الÆ امل� يف مارس املايضٔ.  
، نعمل Oىل تقليص الفوارق اGالية، ٔ�وال من ويف جمال كذó التضامن

qالل ٕا�داث ٔ�قطاب Áوية cلتمنية وcلتنافس:ية، هناó كذó تxٔهيل العامل 
القروي واملناطق اجلبلية، ويف هذا إالطار مت رفع من مليار درمه ٕاىل مليار 

مليون درمه لصندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية، مع ختصيص  500و
درمه لتفعيل إالسرتاتيجية اجلديدة لتمنية املناطق اجلبلية،  مليون 500

الهدف اEٔسايس وهو ٔ�ن 
كون هناt óمنية م�دجمة يف هذا اGال، ونعمل 
 .كذO óىل وضع �رامج تعاقدية مع اجلهات من ٔ�_ل تطو
ر التمنية اجلهوية

  الس:يد الرئFس احملرتم،
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  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Ùعتباره  2013ٔ�ننا مجيعا ندرك ٔ�ن مرشوع قانون املالية لس:نة الشك 

�ٓلية لتنفJذ الس:ياسات العمومJة، وOىل ٔ�مهية التدابري وإالجراءات اليت 
يتضمهنا، واليت سامهمت يف ٕاغناهئا لن 
كون اكفJا مبفرده ملواÁة حتدñت 

g لنيOزمة والت¿اوب مع انتظارات املواطنات واملواطنني والفاEٔصاديني اMق
وgجÅعيني، وذó ما مل نقم بتوجJه اهÅم�ا EٔÙساس حنو إالرساع بتزنيل 
رزWمة لٕالصال�ات إالسرتاتيجية اليت تMNظرÙٕ Wحلاح م�ذ �ني، واليت ال 
ميكن لبالدW بدوهنا ٔ�ن جتتاز تداعيات اEٔزمة بxٔقل اEٔرضار، ؤ�ن حتافظ 

اGموOة ا[ولية ؤ�ن åس�مثر  Oىل رٔ�سامل الثقة اليت حتظى هبا Oىل صعيد
Oامل gس:تقرار §رصيد حJوي، ال حميد عنه ملبارشة وجناح لك ٕاصالح، 
ومعاجلة إالشاكليات احلقJقJة يف احلاكمة والتمنية والتنافس:ية وال�شغيل 

  .واخلدمات اEٔساس:ية و¹ريها من اEٔولوñت
Eن جتدد الزتا�ا Ùملقاربة واحلكومة ال )سعها يف هذا املقام املوقر ٕاال ٔ

ال�شار§ية وفضي« احلوار مع املؤسسة ال�رشيعية، بغرفMهيا، والفاOلني 
gقMصاديني وgجÅعيني وÙيق فعاليات القوى احلية يف اGمتع، من ٔ�_ل 
تضافر ÁودW، لك من Áته، واyس¿اما مع موقع النضال يف ا¹Eٔلبية ٔ�و 

�و يف اGمتع املديناملعارضة، من هيئات س:ياس:ية ونقاÙت يف املقأ Æو.  

ومن ٔ�_ل åشكJل جهبة وطنية وا�دة مرتاصة الصفوف لتحسني 
املك�س:بات ا»مثينة اليت حتققت يف العرشية اqEٔرية والتصدي لتداعيات 
الظرفJة ا[ولية وتقلباهتا املزتايدة واس:تحضار قمي التضامن والÅسك يف 

سادة املس�شار
ن Oدم qدمة الصاحل العام، وكام _اء يف بعض تدqالت ال 
ٕاهدار واس:تزناف Áود بعضنا يف مسا_الت Oدمية اجلدوى وقضاñ زائفة ال 

  .نفع 
ر� مهنا يف حتسني معFشة املواطنات واملواطنني
ف�حن لكنا نعترب Oىل ٔ�ننا يN¼غي ٔ�ن �كون Oىل موOد يف اEٔفق املنظور 

 ي ٔ�نـــــ يN¼غاÎي قد 
كون ¹دا ٔ�و بعد ¹د مع مر�« ما بعد اEٔزمة، اليت
yس:تعد لها م�ذ اEٓن بتفعيل اEٔج�دة إالصالحJة بدون tردد وال تqٔxري، 
وذó حىت �كون يف مصاف ا[ول اليت åس:تفJد مما س:تحم� احلاكمة 
 Wٔن تعطي لبالدxالعاملية اجلديدة من ٕاماكنيات ا»منو وفرص التطور والقمينة ب

 Gة دفعة قوية يف اجتاه اس:تكامل ٕارساء مرشوعنا اJمتعي خبصوصيته الثقاف
املتفردة، ومنوذ_ه التمنوي التضامين وامMداداته املؤêرة يف حميطه إالقلميي 

  .وا[ويل
        .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


