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  . لساCرئBس  ،ا@كتور محمد الش<يخ بيد هللا املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساLة وثالثة ومخسون دقFقة، ابتداءا من الساLة احلادية عرش  :التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  .ثاين والعرش�ن صباRاوا@قFقة ال 
   ::::Xدول ا8ٔعاملXدول ا8ٔعاملXدول ا8ٔعاملXدول ا8ٔعامل

 جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهويةتقدمي تقر�ر  -
gلس<نة املالية  110.13دراسة مرشوع قانون املالية رمق حول 
 ؛2014

 110.13رشوع قانون املالية رمق مل الرشوع يف املناقشة العامة  -
  .Lات النيابيةمن @ن الفرق واCمو  g2014لس<نة املالية 

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

        ::::ا@كتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئBس اCلسا@كتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئBس اCلساملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .nسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس<يدة الوز�رة والسادة الوزراء،
  الس<يدتني املس�شارتني احملرتمuني،

  السادة املس�شارون،
vg لس<نا،  س<تورتطبيقاC يلxلنظام ا@اgلاملية وg لقانون التنظمييgو

خيصص اCلس اليوم هذه اجللسة لالس<|ع ملقرر جلنة املالية والتجهزيات 
والتخطيط والتمنية اجلهوية لتقدمي تقر�ر اgلجنة حول مرشوع قانون املالية 

ت ، ولتدxالت العامة gلفرق واCموLاg2014لس<نة املالية  110.13رمق 
الربملانية، ورد الس<يد وز�ر �قuصاد واملالية Lىل تدxالت الس<يدات 

  . والسادة املس�شار�ن
وس�uوقف Lىل الساLة الواRدة بعد الزوال لتحر�ر إالرسال لبث ٔ�خ�ار 
الظهرية، مث �س<ت�ٔنف م�ارشة بعد نصف ساLة معلنا ٕاىل ٔ�ن ن�هت�ي ٕان شاء 

  . هللا Lىل الساLة السابعة تقريبا مساء
  .ا، اللكمة gلس<يد املقرر العامشكر 

املس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات املس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات املس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات املس�شار الس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات 
    ::::والتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهوية

  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئBس احملرتم،

  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  حملرتمون،الس<يدات والسادة املس�شارون ا
(رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Lىل ٔ�نظار جملس<نا املوقر نص التقر�ر ا�ي L�ٔدته 
جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، بعد ا هتاهئا من دراسة 

، واملوافقة Lليه g2014لس<نة املالية  110.13مرشوع قانون املالية رمق 
 5و 4و 3و 2نونرب و 26معدال، وذ¥ xالل ¤سع اج|Lات مطو¡ بتارخي 

 .ساLة معل 64، اس<تغرقت ما يناهز 2013دج¨رب 17و 16و 11و 6و
ؤ�ود، يف البداية، ٔ�ن ٔ�توXه »لشكر gلس<يد محمد بوسعيد وز�ر 
�قuصاد واملالية والس<يد ٕادر(س ا8ٔزيم الوز�ر املنتدب @ى وز�ر 
�قuصاد واملالية امللكف »ملزيانية، ؤ�طر الوزارة Lىل املعطيات 

معلية قراءة  -ال حما¡- وإاليضاRات والتقار�ر املقدمة gلجنة، واليت سهلت 
  .      املعطيات واملضامني الواردة يف مرشوع القانون املايل

وال تفوتين الفرصة دون تقدمي xالص الشكر والتقد�ر gلس<يد محمد ´رمين 
وع رئBس اgلجنة وgلسادة املس�شار�ن ا��ن ٔ�سهموا يف م¨اقشة هذا املرش 

�لك Xدية ومسؤولية رمغ الضغط الزمين وإال´راهات الناجتة عن غزارة 
الوÀئق ذات الص¾ »ملوضوع، واليت يتعني �طالع Lلهيا يف ظرف وXزي، 
وٕاىل Xا هبم ٔ�شكر كذ¥ الطامق إالداري gلجنة Lىل اCهودات اليت يبذلوهنا 

  .ل�سهيل معل السادة املس�شار�ن يف ٔ�حسن الظروف
ى Lليمك ٔ�ن م¨اقشة مرشوع قانون املالية ٔ�مام جملس<نا املوقر، وال خيف

ب́رتيuÇه اليت تضم ممثلني عن امجلاLات احمللية، وم¨تخبني عن الغرف املهنية، 
اقuصادية، ت�سم بطابع  -وممثيل امل�ٔجور�ن، هلم دراية »Cاالت السوس<يو

  . ممتزي
فضل الس<يد محمد ، ت2013نونرب  26يف �ج|ع املنعقد يوم الثالÀء 

بوسعيد وز�ر �قuصاد واملالية مبعية الس<يد ٕادر(س ا8ٔزيم الوز�ر املنتدب 
@ى وز�ر �قuصاد واملالية امللكف »ملزيانية بتقدمي عرض ٔ�مام ٔ�نظار 

، بني فFه خمتلف القضاË 2014اgلجنة حول مرشوع قانون املالية لس<نة 
�¨ادا ٕاىل التوجهيات امللكFة واملعطيات اليت يتضمهنا مرشوع القانون، اس 

السامFة الواردة يف خطايب صاحب اجلال¡ مبناس<بة عيد العرش اCيد 
وذ´رى ثورة املÒ والشعب، فضال عن خطاب Xاللته يف افuتاح دورة 

  .2013ٔ�كتو�ر 
وهكذا، فٕان الس<ياق ا@ويل ٕالLداد هذا املرشوع قانون �متزي »س<مترار 

8ٔزمة العاملية وLدم اس<تقرار ٔ�سعار املواد اÓاطر املرتبطة بتداعيات ا
ا8ٔساس<ية يف ارتباط بتفامق اÓاطر اجليوس<ياس<ية و�نتعاش الطفFف 
لالقuصاد العاملي، وظهور بوادر تعايف م¨طقة ا8ٔورو من ال́رود �قuصادي، 
الرشيك التÛاري واملايل ا8ٔسايس لبالدÙ، مما اكن × وقع Lىل حتسن اÕمنو 

الدx Ùالل النصف الثاين من هذه الس<نة، يف العديد من �قuصادي لب
القطاLات، مع ¤سجيل مسامهة ٕاجيابية gلمبادالت اخلارجFة وLائدات 
الس<ياRة ومداخFل مغاربة العامل، وذ¥ ارتباطا »ملردود �س<تá¨ايئ gلقطاع 

  .الفالã هذه الس<نة
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  :، جيعل من ٔ�ولوËته2014ٕان مرشوع قانون املالية لس<نة 
  ال، مواص¾ البناء املؤسسايت و¤رسيع إالصالRات الهيلكية؛ٔ�و

Àنيا، حتفزي اÕمنو ودمع �س�çر واملقاو¡ وتطو�ر �ٓليات ٕانعاش 
  ال�شغيل؛

  Àلثا، تعز�ز �ٓليات التضامن وال|سك �ج|عي واCايل؛
  .ٕاLادة التوازن gلاملية العمومFة رابعا،

Lىل ٔ�ساس  2014لية لس<نة هذا، وقد مت صياéة مرشوع قانون املا
، �س<بة جعز املزيانية 2%، معدل التضخم يف 4,2%فرضية معدل اÕمنو يف 

دوالر  105من الناجت ا@اxيل اخلام، مuوسط سعر البرتول يف 4,9% يف 
        .درمه vgوالر الواRد g8,5لربمFل، وسعر رصف ا@والر »@رمه يف 

س<ئ¾ الك�رية اليت À�ٔرها والبد ٔ�ن �شري يف هذا التقر�ر ٕاىل النقاش وا8ٔ 
رؤساء فرق املعارضة ق�ل بداية املناقشة، واملتعلقة مبجموع �لزتامات اليت 

، حFث 2013تعهدت هبا احلكومة مبناس<بة دراسة مرشوع قانون املالية 
  .طالبوا ٕ»حلاح شديد تقدمي احلكومة 8ٔجوبة توضيحية خبصوصها

ر، اعترب السادة رؤساء وبعد ا8ٔجوبة املقدمة من طرف الس<يد الوز�
فرق املعارضة ب�ٔهنا ال تفي »لغرض املطلوب 8ٔهنا مل تقدم ٔ�جوبة واحضة 
ودقFقة حول العديد من �لزتامات، وهو ما يثري @ى فرق املعارضة ٔ�س<ئ¾ 

  .ٔ�خرى مuعلقة مبفهوم املسؤولية و�لزتام @ى احلكومة
gلس<نة  110.13¤شلك م¨اقشة مضامني مرشوع القانون املايل رمق 

»عتباره ي�ٔيت يف ظل حتوالت س<ياس<ية، øمتثل يف ¤شكFل  2014املالية 
é�ٔلبية حكومFة Xديدة، فرصة gلسادة املس�شار�ن لتقدمي مجموLة من 
املالحظات و�نتقادات و�قرتاRات و�س<تفسارات حول املقuضيات 
اليت Xاء هبا مرشوع القانون املايل، وتداعياهتا كذ¥ الس<ياس<ية 

�قuصادية و�ج|عية واملالية، ومدى تنفFذ احلكومة لاللزتامات اليت و
ٔ�مام اgلجنة،  2013قطعهتا Lىل نفسها xالل دراسة مرشوع القانون املايل 

  .وقد وردت مفص¾ يف إالطار املتعلق »ملناقشة العامة وم¨اقشة املواد
اقات لقد اس<تحرض السادة املس�شارون إالطار املرجعي وخمتلف الس<ي

اليت مت من xاللها ٕاLداد مرشوع القانون املايل، وا�ي مت ٕاLداده دون 
ٕارشاك ق�يل gلربملان، حFث اعتادت وزارة املالية Lىل ٕاطالع جلنة املالية 
»Cلس xالل شهر يوليوز من لك س<نة Lىل تنفFذ قانون املالية xالل 

  . املايل املق�لس<تة ٔ�شهر، وحماور اخلطوط العريضة ٕالLداد مرشوع القانون 
ويف هذا الس<ياق، مت ال�ساؤل عن ´يفFة مسامهة الربملان يف حتقFق 

من ا@س<تور دون ٕارشاكه يف ٕاLداد  77التوازن املايل طبقا ملقuضيات املادة 
  .مرشوع القانون املايل

وقد عكست خمتلف التدxالت وýة نظرها من الوضع الس<يايس 
ول قضية الوRدة الرتابية لبالدÙ »ملغرب ا�ي ي�سم »ٕالجامع الوطين ح

بقFادة صاحب اجلال¡، ا�ي يقود م�ادرات دبلوماس<ية مكþفة، مك¨ت 
بالدÙ من تعز�ز مواقفها يف كثري من احملافل ا@ولية، وهو ما يؤكد رغبة 

من  ،بالدÙ يف ٕاجياد Rلول موضوعية gلخروج من هذه ا8ٔزمة املفuع¾
يايس واقعي وذي مصداقFة، ويفرض ٔ��رزها مقرتح احلمك ا�ايت ��ل س< 

Lلهيا ت�ٔهيل وتطو�ر ٔ�داهئا ا@بلومايس يف شقFه الرمسي واملوازي، واع|د 
مقاربة ¤شا́رية، øروم إالرشاك احلقFقي والفعال Óتلف الفاLلني يف ا@فاع 

  .عن وRدتنا الرتابية
د كام طرح مجموLة من املتدxلني ٕاشاكلية التنصBب الربملاين gلحكومة، بع

تعيBهنا يف �سخهتا الثانية من طرف Xال¡ املÒ، والرتاجع الس<يايس لفائدة 
التك¨وقراط، ورضورة عرض �رÙجمها احلكويم Lىل الربملان بعد ا�س�اب 
R�ٔد مكوÙت اé8ٔلبية، وهو ا8ٔمر ا�ي ميكن احلكومة يف ٕاطار ٕاLداد هذا 

ني املرشوع من النقاش وال�شاور مع خمتلف الفرقاء �ج|عي
و�قuصاديني، حبيث مت ٕاLداده بطريقة ٕادارية جعلته ٔ�قرب ٕاىل وثيقة 

  .حماسFÇة م¨ه ٕاىل وثيقة رمقية لترصيف الس<ياسات العمومFة
ويف س<ياق �ٓخر، مت ال�ساؤل عن السÇب يف ت�xٔري تزنيل 
�س<تحقاقات �نت�ابية من X�ٔل اس<تكامل ٔ�شواط التحول ا@س<توري، 

  .ين واملؤسسايت لتزنيل اجلهوية املتقدمةفضال عن وضع إالطار القانو
كام جسل مجموLة من املتدxلني غياب اسرتاتيجية حممكة ؤ�ج¨دة مدققة 
ٕالصالح م¨ظومة العدا¡ nسÇب الت�ٔخر احلاصل يف مالءمuه مع املعطيات 
ا@س<تورية اجلديدة، يف ظل الغموض ا�ي �كuنف التزنيل الفعيل 

ح الشامل لهذه املنظومة، مما يعوق لتوصيات احلوار الوطين حول إالصال
انتقال ýاز العدا¡ ٕاىل سلطة قضائية مس<تق¾، تضطلع بدورها �ضامنة 

  .ٔ�ساس<ية الRرتام حقوق إال�سان وٕاقرار العدل واملساواة وس<يادة القانون
وقد ٔ�مجع اكفة املتدxلني Lىل رضورة مراجعة القانون التنظميي لقانون 

uاوزا بعد التعديل ا@س<توري لفاحت يوليوز املالية احلايل ا�ي ٔ�صبح مÛ
، مطالبني برضورة ٕاخراج املرشوع  اجلديد ٕاىل Rزي الوجود لتعز�ز 2011

الشفافFة واملصداقFة وإالرشاك الفعيل gلربملان يف املناقشة، وحتديد ٔ�فق 
  .لربجمة مuعددة الس<نوات متاش<يا مع املبادئ ا@ولية يف هذا إالطار

دى الزتام احلكومة بربÙجمها احلكويم، ومبا وLدت كام مت ال�ساؤل عن م
  .2013والزتمت به ٔ�مام اgلجنة عند دراسة مرشوع قانون املالية لس<نة 

وف� يتعلق »لفرضيات اليت انÇىن Lلهيا مرشوع قانون املالية لس<نة 
، جسل مuدxلون ب�ٔن احلكومة اعمتدت م�دٔ� الشفافFة واملصداقFة يف 2014

، ف� اعترب مuدxلون 4,2%ا فهيا معدل اÕمنو املقدر بــ ٕاعطاء ا8ٔرقام مب
�ٓخرون ب�ٔن هذه ال�س<بة (شوهبا ٕافراط يف التفاؤل يف ظل التبا�ن احلاصل 
مع توقعات مجموLة من املؤسسات الوطنية وا@ولية، وذ¥ اعتبارا CموLة 
من املؤرشات ٔ�مهها ت�ٔخر ا8ٔمطار وتوزيعها اجلغرايف و�Àٓره Lىل املومس 

لفالã املق�ل، واع|د نظام املقا(سة من ýة، وارتفاع ا8ٔسعار من ýة ا
ٔ�خرى ن�ÛFة الزËدة يف ٔ�مثنة احملروقات واملواد ا8ٔساس<ية مما �زيد من لكفة 
ٕانتاج السلع »ل�س<بة gلمقاوالت ويقلص »لتايل القدرة الرشائية gلمواطنني، 

  .دل ا@اxيل لالدxارفضال عن تفامق جعز مزيان ا8ٔداءات واخنفاض املع



 2013دورة ٔ�كتو�ر  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2013 د(سمرب 18( 1435 صفر 14

ويف هذا الس<ياق، متت ا@عوة ٕاىل xلق واك¡ مس<تق¾ من اخuصاصها 
اس�رشاف معدل اÕمنو nشلك Lلمي وحFادي، نظرا 8ٔمهية هذا املؤرش يف 

  . قرارات الفاLلني �قuصاديني
�عجز  4,9%كام مت الت�ٔ´يد Lىل ٔ�ن الزتام احلكومة بعدم جتاوز �س<بة 

ربها Lىل الزËدة يف ٔ�سعار املواد املدمعة من طرف جي g2014لمزيانية س<نة 
صندوق املقاصة، وهو ما قد يرض »لقدرة التنافس<ية gلمقاوالت Lىل 

  .املس<توى اخلار�
كام اس<ت�ٔ�ر موضوع نظام املقا(سة اجلزيئ املعمتد من طرف احلكومة 

�ٔت »ه|م ´بري يف املناقشة، حFث مت الت�ٔ´يد Lىل ٔ�ن نظام الت�ٔمني ا�ي جل
� يتعدى سعر الربمFل Fٕاليه احلكومة ضد خماطر ارتفاع ٔ�سعار احملروقات ح

دوالرا، اكن مطلبا مل�ا gلسادة املس�شار�ن عند  120من النفط سقف 
كام مت كذ¥ . 2011م¨اقشة مرشوع قانون املالية بلجنة املالية م¨ذ س<نة 

ها لو تب�ت هذا ال�ساؤل عن املبالغ املالية اليت اكن ٕ»ماكن احلكومة توفري 
  .اخليار �ٓنذاك

وخبصوص احملور �قuصادي، متت إالشارة ٔ�ن الوضعية الصعبة اليت 
 ،Ùمنوذج التمنوي املعمتد ببالدÕصاد الوطين تؤكد حمدودية اuجيتازها �ق
وا�ي يقوم Lىل دمع الطلب ا@اxيل ٔ�مام التنايم املضطرد gلواردات، حFث 

طابع هيلكي، يؤدي ٕاىل اس<تزناف ٔ�صبح جعز املزيان التÛاري ذا 
  . �حuياطي الوطين من العم¾ الصعبة

ويف هذا إالطار، متت املطالبة برضورة ت�ٔهيل ال�س<يج �قuصادي 
املغريب هبدف الرفع من �س<بة الصادرات واحلد من التنايم املضطرد 
gلواردات، وغزو ا8ٔسواق إالفريقFة Lرب ٕا�رام اتفاقFات gلتبادل احلر مع 

  .ول إالفريقFة الصديقةا@
كام اعتربوا ٔ�ن ٕاصالح صندوق املقاصة جيب ٔ�ن يمت دون ٕاRداث xلل 
Lىل مس<توى القدرة الرشائية gلمواطنني، ودون ٕاRداث ت�ٔثري سليب Lىل 
مس<توى القطاLات املنتÛة، مما (س<توجب ٕاLداد خطة حممكة م�نية Lىل 

  .التدرج واع|د تدابري مصاح�ة
والت الصغرية واملتوسطة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية وطالبوا بت�ٔهيل املقا

مuاكم¾ وم¨دجمة، و¤رسيع تزنيل ٕاجراءات ماكحفة الفساد واقuصاد الريع، 
  .وتنظمي �قuصاد املهيلك، وحتسني م¨اخ ا8ٔعامل واملنافسة

وف� يتعلق »حملور املايل، متت إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانون املالية 
مدى ��سÛام بني الس<ياسة املالية والس<ياسة يفuقد ٕاىل تصور واحض حول 

النقدية، وهو ما يفرس ٔ�حFاÙ التبا�ن بني املقرتب احلكويم ومقرتب بنك 
Ùلش�ٔن املايل ببالدg املغرب يف تناوهلام.  

كام تطرق Lدد من املتدxلني ٕاىل ٔ�نه من ا8ٔس<باب املؤدية لضعف 
Àٓ� ل ٕاىل اخلارج، وما �¥ منFار هروب الرسامxىل �دL ر سلبية

�قuصاد الوطين، وب�Fة املنظومة املرصفFة »ملغرب وا@ور الباهت لبورصة 
  . القمي يف سد اخلصاص Lىل مس<توى متويل �قuصاد

و»ٕالضافة ٕاىل ذ¥، اعترب ٔ�ن سÇب تفامق املديونية �مكن يف اخللل 
احلاصل يف هيلكة املزيانية وøراجع مداخFلها، حFث ٔ�ن بالدÙ ٔ�صبحت 

رتض Õمتويل جزء من �س<هتالك العمويم ولBس فقط gلتجهزي تق
و�س�çر، كام مت ٕاÀرة مجموLة من املالحظات الشلكية واجلوهرية حول 

  . تقر�ر ا@�ن العمويم ا�ي L�ٔدته مد�رية اخلزينة العامة
وقد ٔ�مجع السادة املس�شارون مبختلف مشارهبم الس<ياس<ية Lىل ٔ�مهية 

gلنظام الرضييب ببالدÙ، »عتباره R�ٔد ٔ�مه الت�دËت القFام ٕ»صالح مشويل 
املطروRة Lىل احلكومة، خصوصا بعد انعقاد املناظرة الوطنية حول 
اجلباËت، هذه املناظرة اليت وٕان ٔ�فضت ٕاىل بلورة تصور مشويل لٕالصالح 
يف ٕاطار ¤شاريك وتوافقي بني خمتلف الفعاليات، فٕان احلكومة مل تطبق م¨ه 

ئيات، مهنا الترضيب احمل�شم والعشوايئ gلقطاع الفالã، سوى بعض اجلز 
والزËدة يف الرضيبة Lىل القمية املضافة مبعزل عن إالصالح الشمويل gلنظام 

  .اجلبايئ وحتقFق م�دٔ� العدا¡ الرضيFÇة
كام øركزت املناقشات حول الس<ياسة �ج|عية gلحكومة، حFث متت 

السكن، : اليت تعBشها قطاLات، مهنااملطالبة برضورة معاجلة �خuالالت 
الص�ة، التعلمي، ال�شغيل والتضامن وامحلاية �ج|عية، العامل القروي، 

  .وéريها من القطاLات اليت لها ارتباط »لوضعية املعBش<ية gلف*ات �ج|عية
وف� خيص حمور �س�çر، متت ا@عوة  ٕاىل دمع �س�çر العمويم 

اس<ية لالقuصاد الوطين، مع إالشارة ٕاىل ٔ�ن اCهود ٔ+Rد احملراكت ا8ٔس
�س�çري vgو¡ »ل�س<بة gلمؤسسات وامل�ش�ٓت العامة، Lىل الرمغ من 
. ٔ�مهيته فٕانه ال ينعكس Lىل �س<بة اÕمنو وم¨اصب الشغل واملقاوالت الوطنية

ولوحظ Lدم انتظام �سرتاتيجيات القطاعية، رمغ ٔ�مهيهتا، مضن تصور 
uاكمل ومشويل لالقuصاد الوطين؛ وضعف إالنتاجFة العامة اسرتاتيجي م 

  . لعوامل إالنتاج nسÇب إال´راهات املرتبطة مبناخ ا8ٔعامل
مليار درمه من  15وقد اعتربت العديد من التدxالت ٔ�ن تقليص 

وتوقFف معليات �لزتام اجلارية يف  2013اع|دات �س�çر �رمس س<نة 
العقم يف ابتاكر احللول البدي¾ يف ٕاطار ٔ�واخر شهر ٔ�كتو�ر، يعرب عن 

البحث عن الس<يو¡ وختفFض مس<توى العجز، مطالبني برضورة تق¨ني 
معلية Rذف ٔ�و جتميد �ع|دات nشلك دميقراطي وقانوين، والس<� من 
xالل إالصالح املرتقب gلقانون التنظميي لقانون املالية، مطالبني مبوافاة 

ل�س<بة املئوية Àٓ8ر �س�çر العمويم Lىل اgلجنة بدراسة Lلمية حول ا
            .�قuصاد معوما وLىل اÕمنو بصفة xاصة وسÇب تدين مس<توى إالجناز

وف� هيم حمور احلوار �ج|عي، لوحظ ب�ٔن مرشوع قانون املالية 
يثري ٕاشاكلية الزتايد املس<متر لكu¾ ا8ٔجور »ل�س<بة ملزيانية ال�س<يري  2014

ويف هذا الس<ياق، مت ال�ساؤل عن مصري ا@راسة . ة vgو¡من املزيانية العام
  .اليت مت ٕاLدادها nش�ٔن ٕاصالح ا8ٔجور

وقد اس<تحسن املتدxلون ٕاخراج احلكومة لنظام التعويض عن فقدان 
الشغل يف القطاع اخلاص، ٕاال ٔ�هنم مع ذ¥ اقرتحوا ربط هذه املبادرة خبطة 
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صاح�ة ا8ٔجراء فاقدي الشغل معل يمت م¨اقش<هتا مع الفرقاء �ج|عيني مل
وٕاLادة øكو�هنم من X�ٔل ¤سهيل ٕادماýم يف سوق الشغل حىت ال يصبح 

  .هذا النظام جمرد ريع
كام طرح السادة املس�شارون مجموLة من امللفات والقضاË املرتبطة 

  :»لشغل والسمل �ج|عي، مهنا ٔ�ساسا
  ٕاحFاء احلوار �ج|عي مع احلكومة؛-
ملنظمة العمل ا@ولية املتعلقة  87ادقة Lىل االتفاقFة رضورة املص -

  »حلقوق واحلرËت النقابية؛
  من القانون اجلنايئ؛ 280رضورة Rذف الفصل   -
الكف عن اع|د املقاربة ا8ٔم¨ية العنيفة ملواýة احÛuاXات العامل  -

  واملعطلني؛
ب Rزي رضورة ٕاخراج قانون النقا»ت والقانون التنظميي حلق إالرضا -

  .الوجود
 الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،

  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
        الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يف ٕاطار جوابه Lىل املداxالت، نوه الس<يد محمد بوسعيد، وز�ر 
�قuصاد واملالية، جبدية املناقشة اليت عكس<هتا غىن التدxالت وما تضمنته 

تقادات واقرتاRات وجهية، وكذا الغرية Lىل املصاحل العليا من مالحظات وان 
gلبالد، يف مقدمهتا الزناع املفuعل حول وRدتنا الرتابية، يف ظل املؤامرات 
البا5سة املعا´سة لبالدÙ، وٕارصار اخلصوم Lىل عرق¾ مساعي ٕاهناء امللف 

حلمك Lىل ٔ�رضية املقرتح اجلدي الوحFد املوضوع Lىل الطاو¡، ٔ�ي مقرتح ا
  . ا�ايت 8ٔقاÕمينا اجلنوبية

وبعد اس<تحضاره Óتلف الس<ياقات املؤطرة ٕالLداد مرشوع القانون 
، ذ´ر »الخuيارات اليت ا هتجهتا بالدg Ùلتصدي النعاكسات 2014املايل 

ا8ٔزمة واس��اق ت�ٔثرياهتا السلبية، واليت متحورت حول تقوية الطلب 
Lرب مضاعفة �س�çر العمويم  ا@اxيل لتعويض تقلص الطلب اخلار�،

و¤شجيع �س<هتالك من xالل دمع القدرة الرشائية gلمواطنني واحلفاظ Lىل 
  . فرص الشغل

وقد ٔ�ثب�ت هذه �خuيارات فعاليهتا يف مواýة �Àٓر ا8ٔزمة من xالل 
حفاظ �قuصاد الوطين Lىل سالمة ب�Fاته ا8ٔساس<ية وتوطيد التوازÙت 

 :يضع احلكومة ٔ�مام حتديني مuالزمني�ج|عية، وهو ما 
الت�دي ا8ٔول �رتبط برضورة حتقFق ظروف ٕاقالع اقuصادي يف  -

  ٕاطار منوذج مÛuدد gلمنو؛
  .ويتعلق الت�دي الثاين ٕ»Lادة التوازن gلاملية العمومFة وٕايقاف الزنيف -

يندرج يف ٕاطار تصور  2014مرشوع قانون املالية لس<نة مضيفا ٔ�ن 
حضة املعامل، س<تؤطر الس<ياسات العمومFة gلثالث س<نوات واسرتاتيجية وا

كام ٔ�ن Lالقة بالدÙ املق�¾، وهتدف ٕاىل إالXابة Lىل الت�دËت املطروRة، 

»ملؤسسات ا@ولية م�نية Lىل اRرتام القرارات الس<يادية لبالدÙ من xالل 
 احلفاظ Lىل ٔ�هلية املغرب gلخط االئ|ين الوقايئ لصندوق النقد ا@ويل،
    .واحملافظة Lىل التصنيف االئ|ين gلمغرب من طرف واكالت التنقFط العاملية

حماور ٔ�خرى س<تÛدوهنا مضن جواب الس<يد الوز�ر، مهنا اÕمنوذج 
، املديونية، 2014التمنوي املعمتد، الفرضيات املؤطرة ملرشوع قانون املالية 

لية اÕمتويل، �س�çر العام واخلاص، املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٕاشاك
  . ٕاشاكلية ال�شغيل، املغادرة الطوعية وإالصالRات الهيلكية

ٕان القضاË الكربى املرتبطة »جلوانب �قuصادية واملالية و�ج|عية 
اليت مت التداول nش�ٔهنا يف ٕاطار م¨اقشة مواد مرشوع قانون املالية لس<نة 

ة من طرف ، مت اس�çرها من xالل مقرتRات التعديالت املقدم2014
 138احلكومة وخمتلف الفرق واCموLات الربملانية، واليت بلغ Lددها 

  :تعديال، اكلتايل

  تعديالت؛ 8: احلكومة -

  تعديال؛ 25: فرق اé8ٔلبية -

  تعديال؛ 86: فرق املعارضة -

  .تعديل 16:  مجموLة �حتاد الوطين gلشغل -
ت ر ــوقد انصÇت هذه التعديالت حول مجموLة من املواضيع، اس<ت�ٔث

املتعلقة »ملدونة العامة gلرضائب »حلزي الوافر مهنا، ومن مج¾ ما  4املادة 
  :øريم ٕاليه التعديالت املذ´ورة

متديد مدة �س<تفادة من السعر اÓفض املطبق �رمس الرضيبة Lىل  -
 10س<نوات ٕاىل  L5ىل املس<تغالت الزراعية من   17,5%الرشاكت وقدره

  س<نوات؛
  غالت الفالحFة بدل املس<تغالت الزراعية؛اقرتاح عبارة املس<ت -
اعتبار ا8ٔر»ح الناش<ئة عن تفويت ٔ�سهم يف الرشاكت املسعرة يف  -

بورصة القمي مبثابة ٔ�ر»ح Ùجتة عن رؤوس ٔ�موال م¨قو¡ عوض ترض�هبا مضن 
  صنف ا8ٔر»ح العقارية؛

xلق رضيبة Lىل الرثوة هبدف ٕارشاك امجليع يف حتمل نفقات بناء  -
  واCمتع ا@ميقراطي �ج|عي؛ا@و¡ 
رفع ا8ٔساس املفروض Lليه الرضيبة Lىل ا@xل من X�ٔل تقوية القدرة  -

  .الرشائية �وي ا@xل احملدود من امل�ٔجور�ن
  ...الس<يد الوز�ر

  :الس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلس
  . من فضلمك، 9بع، 9بع، 9بع، 9بع

  . الس<يد الوز�ر، من فضلمك
  .املقرر يتابع
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لس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات لس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات لس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات لس<يد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات املس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
        ::::والتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهويةوالتخطيط والتمنية اجلهوية

حرص تطبيق الواج�ات ال�سFÇة gل�سجيل Lىل معليات تفويت  -
ا8ٔسهم يف الرشاكت اليت يغلب Lلهيا الطابع العقاري، واليت مل تدرج ٔ�سهمها 

  يف بورصة القمي؛
gلمس<تغالت الزراعية اليت ت�ٔجFل تطبيق ٕاجراء الترضيب »ل�س<بة  -

مليون درمه ملدة س<نة وفق رشوط  35(ساوي ٔ�و يفوق رمق ٔ�عاملها 
  وٕاجراءات مصاح�ة؛

øلكيف املكuب الوطين gلمطارات بتحصيل موارد الرمس اجلوي  -
  gلتضامن وٕانعاش الس<ياRة؛

Rذف م¨�ة التكسري وجعلها مرهونة بتÛديد امل́ربات اÓصصة  -
  امجلاعي gلمسافر�ن Lرب الطرق؛ خلدمات النقل العمويم

ٕالغاء م¨�ة التنازل عن م�ٔذونيات xدمات النقل العمويم امجلاعي  -
  gلمسافر�ن Lرب الطرق واليت س�سامه يف اقuصاد الريع بدال من حماربته؛

ٕالزام احلكومة بتقدمي تقر�ر تليه م¨اقشة حول اس<تعامالت إالذن لك  -
  .من ا@س<تور 77ات الفصل ثالثة ٔ�شهر من الس<نة متاش<يا مع مقuضي

وقد الزتمت احلكومة عند دراسة التعديالت مبجموLة من �لزتامات 
  .يف بعض التعديالت املقدمة ٔ�و بعد حسهبا من طرف مقدمهيا

دج¨رب  17والثالÀء  16وخصص �ج|Lان املنعقدان يويم االثنني 
 gلبت يف التعديالت والتصويت Lىل اجلزء ا8ٔول من مرشوع 2013

 39وبلغ Lدد التعديالت املق�و¡ واملوافق Lلهيا . 2014القانون املايل لس<نة 
مرة  35تعديال، ٕاما بصيغة اgلجنة ٔ�و بصيغة مقدمهيا، ف� دفعت احلكومة 

  .من ا@س<تور 77»لفصل 
ومن Xانب �ٓخر، Lرب السادة رؤساء فرق املعارضة عن اس�Fاهئم gلجوء 

ع الس<يد وز�ر �قuصاد واملالية هبذا ، حFث دف77املفرط gلحكومة gلفصل 
مرة، ويه سابقة خطرية يف حFاة اCلس وقراءة تعسفFة ملضمونه  35الفصل 

وم¨طوقه ا�ي يتو> احلفاظ Lىل توازنه املايل ولBس مصادرة حلق الربملان 
  .يف م¨اقشة القانون املايل

ملايل وهكذا، صوتت اgلجنة Lىل مواد اجلزء ا8ٔول من مرشوع القانون ا
ؤ�بوابه ؤ�جزائه، كام صوتت Lىل اجلزء ا8ٔول من مرشوع قانون املالية رمق 

  :، »لن�ÛFة التالية2014الية gلس<نة امل 110.13
  ؛6= املوافقون

 ؛15= املعارضون
  .ال R�ٔد:  املمتنعون

 .وشكرا

        ::::الس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلس
  . شكرا

رئBس  نبدٔ� ا8ٓن املناقشة، واللكمة gلس<يد املس�شار حكمي ب�شامش
دقFقة، وس�uوقف طبعا ق�ل الواRدة،  40فريق ا8ٔصا¡ واملعارصة يف Rدود 

  . 8ٔن البث س<ي�هت�ي يف الواRدة
  .ا8ٔس<تاذ ب�شامش

  :املس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد عبد احلكمي ب�شامش
  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئBس احملرتم،

  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،
  مون،الس<يدات والسادة الوزراء احملرت 

  الس<يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
(رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك اليوم لتقدمي مسامهة فريق ا8ٔصا¡ واملعارصة 

، ويه مداx¾ �ٓمل 2014يف م¨اقشة مرشوع القانون املايل �رمس س<نة 
صادقا ٔ�ن ¤سامه، ولو »لقليل، يف ٕا�راء النقاش ما بني احلكومة وما بني 

xجوهرية هتم الربملان، ويه مدا Ëٓمل ٔ�ن ٔ�ثري فهيا ما نعتربه قضا� ¾
املواطنني والوطن ولBس ٔ�ش<باه قضاË ال يدوم ٔ��رها ٕاال مبقدار ما تدوم 

  . Xلس�¨ا هذه
وق�ل ذ¥، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س<ت�ٔذ مك 8ٔس<هتل هذه املداx¾ 8ٔذ´رمك يف بداية 
هذه املداx¾ لعل ا�´رى تنفع املؤم¨ني، ٔ�نه يف حFاة الشعوب حلظات 

رخيية Ùدرا ما تتاح، حلظات تتكþف فهيا لك معامل التحول النوعي عندما 9
جتسد ٕارادة  ،فكرة واRدة بوتقةتتضافر ٕارادة الفعل مع وضوح الوعي يف 

ٔ�مة حنو البناء وجتمع خمتلف مكوÙهتا حتت ٔ�ج¨�ة Rمل واRد هو التقدم 
  . و�زدهار

» هيفو لها وXدان نعم، مثة حلظات 9رخيية يندرج فهيا ٔ�مل ينري درو
الشعب، وتلهب حامسهم ل�س�ري قواه يف انطالقة xالقة تuÇدع قدرا 

ٕاهنا حلظات Ùدرة يف التارخي، يوRد فهيا Rمل واRد لك ٔ�فراد  Xديدا،
الوطن، وتوايت فهيا الظروف الفعل يك يتطابق مع الوعي، و�́رب فهيا ا8ٔمل 

  . ٕارادة ا8ٔمة حنو مس<تق�ل ٔ�فضل
ارخيية Lاشها الشعب املغريب عندما انþÇق وعيه يف هذه اgلحظات الت

فكرة إالصالح، ووRده Rمل ا@ميقراطية، ؤ�رشق ا8ٔمل Lىل لك مكوÙته 
  . ليصقل ٕارادة موRدة حنو éد gلتقدم والبناء

هكذا اس<تحرض الشعب املغريب مقوماته وهو يتفاLل مع Lامل صعب 
ادته ا@امئة يف مضطرب يتطلع gلحرية، وخرج يف هنضة Xديدة جتسد ٕار 

إالصالح وا@ميقراطية، ويؤكد فهيا وفاءه gلتارخي عندما (س�هنض قواه لبناء 
املس<تق�ل، و»لفعل اكن ذ¥ واكنت لك مكوÙت هذا الشعب Lىل موLد 
مع التارخي، ٕاذ بنفس حامسة وصدق املطالب ورشعيهتا Xاءت املبادرات 

Fاته، ودxل امجليع يف وتوالت القرارات، وتالحقت ٔ�وراش إالصالح ودينام 
ح́رية ٔ�مل مبغرب ٔ�فضل، يعيد gلس<ياسة نبلها وgلمؤسسات هيÇهتا، ويعطي 
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للك مواطن الثقة يف مؤسساته والقدرة Lىل جعل ان|ئه gلوطن حمفزا 
  . لتحقFق طموRاته وضام¨ا gل�د املعقول من ´رامuه

نفوان لقد Lاش الشعب املغريب حلظة تالمح احلمل »ٕالرادة، جتسد فهيا ع 
Xدلية التقاء ٕارادتني صلبتني، ٕارادة شعب صبور ماكحف وٕارادة مÒ جشاع 
مقدام، ينصت ويتفاLل مع نبض وتطلعات شعبه، Lاشها عندما خرج ٔ�بناؤه 

لتÛديد املطالبة »ٕالصالح، وLاشها عندما  2011ذات يوم من Ë�ٔم فربا�ر 
دشني مارس من نفس الس<نة، معلنا ت 9اس<تÛاب مÒ البالد يف يوم 

م¨عطف 9رخيي نوعي Xديد، Rامل ٕالماكÙت التقدم، م¨عطف طاملا Ùضل 
وحضى املغاربة جFال بعد جFل يف سFÇل حتقFقه، ومه يواصلون ا8ٓن النضال 
والكفاح يف سFÇل ٕاعطائه معنا ومضموX Ùد�را »الن|ء gلوطن، و»لطبع 

رخيية Xديدة ´بوابة معبدة »8ٓمال والتطلعات ملرX2011 9 ¾Rاء دس<تور 
يف حFاة الشعب املغريب، ميتÒ فهيا زمام املبادرة البتاكر Rلول Xديدة 
 Ëقدم يف تدبري قضاuديد مX ه، وٕالرساء مقومات منوذجËملشالكه وقضا

  . املواطنني والوطن
و»لرمغ من دقة اgلحظة التارخيية وما طرحuه من �ٓفاق éري مس<بوقة، 

ؤ�حFاn ÙسذاXة Lىل الوعود والتعهدات  فٕان املغاربة راهنوا بصدق و�راءة
اليت قدDا احلزب القائد gلتجربة احلكومFة، وتومسوا فFه ٔ�ن ينري هلم 
املنعرXات الصعبة يف مسريهتم إالصالحFة، ؤ�ن هيE هلم رشوط حتقFق ولو 
Rد معقول من طموRاهتم يف احلياة الكرمية، هكذا Xاءت ٔ�ول حكومة يف 

اgلحظة التارخيية مبا محلته من �ٓمال وتطلعات،  ، مدفوLة بقوة2011دس<تور 
وRدت املغاربة وLربت عن نضج قل نظريه يف م¨اطق Lديدة من العامل 
العريب وإالساليم، نضج يعكس حمكهتم ب�ٔن »ب إالصالح ي�سع gلجميع، 
وب�ٔن �ن|ء gلوطن هو التذ´رة الوحFدة ل́روب قطار التقدم، وب�ٔن بناء 

لك املغاربة واRدا واRدا، ٕاال ٔ�نه ومع ¤شلك احلكومة ا@ميقراطية حيتاج ل
واش<تغال احلكومة وختطيط احلكومة وخرXات رئBس احلكومة وتعديالت 
احلكومة، اس<تفاق املغاربة شB*ا فشB*ا Lىل ٔ�ن ٔ�ملهم ا�ي xاب ٔ�و بدٔ� 
خييب، ؤ�ن تطلعاهتم انتكست ٔ�و بدٔ�ت يف �نتاكس، ؤ�ن Rلمهم حتول 

يتحول ٕاىل اكبوس مزجع لكام اجتهوا ب�ٔنظارمه ٕاىل ٔ�و يف طريقه ٕاىل ٔ�ن 
  .احلكومة

ف�دال من ٔ�ن جتسد هذه احلكومة قوة اgلحظة التارخيية وعنفواهنا اليت 
الرXل  - و�ٓسف Lىل هذا التعبري-Lاشها املغاربة ٔ�مام مس<تق�لهم، مþلت هلم 

اخلاHر ا�ي ٔ�رادوا �س<يانه يف الس<ياسة، بدل ٔ�ن حتول طموRاهتم ٕاىل فعل 
رخيي ووعهيم ٕاىل مؤسسات عرصية ومس<تق�لهم امل�شود ٕاىل قوانني 9

وتنظ�ت، معلت احلكومة ٕاىل حتويل لك مقومات املبادرة ٕاىل ٔ�دوات 
 Ëعال ٔ�ش<باه القضاuة، وافLاÛباء من اختاذ القرارات الشuلهترب و�خg

´يف ٔ�ن الس<يد رئBس احلكومة احملرتم  -لIٔسف- ؤ�ش<باه احللول، بل رٔ�ينا 
ٕاىل Rد اس<تعامل القوة الس<ياس<ية اليت فوضها × الشعب املغريب  ذهب

لغرض ابزتاز ا@و¡ والشعب ضدا Lىل انتظاراته املرشوLة، ولغرض اختاذ 

  .قرارات ضد مصاحله وماكس<به
فعندما يتعلق ا8ٔمر بقرارات مطلوبة ختص الفساد املايل وإالداري، 

رسيع ٕ»عامل مقuضيات وختص العدا¡ �ج|عية واجلبائية، وختص ال� 
ا@س<تور وøرمجهتا ٕاىل واقع دميقراطي، فٕان الس<يد رئBس احلكومة يت�ىل عن 
رشعيته اÕمتثيلية وي�¨اساها حبÛة ٔ�نه جمرد رئBس حكومة، ٔ�ما عندما يتعلق 
ا8ٔمر بقطاLات حFوية يف حFاة الشعب املغريب، كقدرته الرشائية فٕانه (شهر 

لضعفاء، لك هذا يف ´ومFدË خطابية ال س<يف الرشعية اÕمتثيلية يف وXه ا
تليق، جعلت لك مواطن مغريب اس<متع ٕاÕهيا ٕاال و�ردد مع الشاعر ٔ�بو 

  :الطيب املت�يب Rني قال ق�ل حوايل ٔ�لف Lام

  مــــــــتقوده ٔ�مة لBست لها رح  ال يشء ٔ�ق�ح من حفل × ذ´ر
  وسادة املسلمني ا8ٔعبد القزم  سادات لك Ù�ٔس من نفوسهم

  Ë ٔ�مة حضكت من ýلها ا8ٔمم  �ن ٔ�ن حتفوا شوار�مكة ا@é�ٔاي
  وال يصدق قوما يف ا�ي زمعوا  ما ٔ�قدر هللا ٔ�ن خيزي xليقuه

ودون العودة ٕاىل ما Lايناه وشاهدÙه طي¾ الس<ن�ني املنرصمuني من 
هدر gلوقت ومن ٕاضاLة gلفرص، وزمن افuعال ٔ�ش<باه قضاË، ومن قرارات 

ا�ي بني ٔ�يدينا مþال واحض  2014ملايل لس<نة مرجت¾، فٕان مرشوع القانون ا
Lىل xذالن احلكومة لٕالرادة الشعبية اليت بؤ�هتا سدة القرار العمويم، وهو 
xذالن ي�xٔذ × وجوها Lدة ومuعددة، فاحلكومة xذلت الشعب ا�ي 
فوضها متثيليته ٔ�وال عندما ختلت عن اجلوهري يف �رÙجمها �نت�ايب ا�ي 

»ٕالصالح وحماربة الفساد وحتقFق العدا¡ �ج|عية،  مبوج�ه قدمت وعودا
ومبوج�ه م¨ح لها جزء Dم من الناخ�ني ثقهتم، ٕاال ٔ�هنا Xاءت بربÙمج 
حكويم عند ٔ�ول تنصBب لها ٔ�مام الربملان، يه اليوم بعد ميض س<ن�ني 
ؤ�كرث من حتمل املسؤولية، تuÇعد وت�¨كر × تدرجييا، وت�¨كر ملا ورد فFه 

  .ت والزتاماتمن تعهدا
كام ٔ�ن احلكومة xذلت الشعب املغريب، Àنيا، عندما ختلت 8ٔس<باب 
éري مفهومة عن تطبيق مقuضيات ا@س<تور املغريب gلهترب من مسؤوليهتا 
الس<ياس<ية حتت ادLاء ٔ�هنا ال øريد م¨ازLة املÒ، مuناس<ية ٔ�ن املÒ هو ٔ�ول 

  .@ميقراطيةمن ينادي »Rرتام ا@س<تور و�لزتام الصارم �روRه ا
واحلكومة xذلت الشعب املغريب، Àلثا، ٕ»دxال العمل احلكويم يف 
مuاهات ورصاLات ٔ�ساءت gلجهاز التنفFذي ٔ�مام L�ٔني املواطنات 
واملواطنني، بل ؤ�مام اخلارج ٔ�يضا، وا�شغلت بتضييع الوقت يف  زاع 

بة، بذل يف Rد ذاهتا وجزءا من املشالك اليت يعا هيا املغار الزLامات، لتصبح 
  . ٔ�ن øكون ٔ�داة gل�لول

ومك اكنت ا8ٔرضار اليت حلقت ومسعة ومصداقFة املؤسسات الوطنية 
´برية وفادRة جراء ختبط ال�س�ة ا8ٔوىل gلحكومة يف قضاË حزبوية ضيقة، 

  .ٔ�ضفت Lىل العمل احلكويم ما نفر الرٔ�ي العام الوطين
ها يف �س�ة واحلكومة xذلت الشعب املغريب، رابعا، عندما Lدلت نفس 
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Xديدة مل تعرف فهيا ٔ�دىن اRرتام ٕالرادة هذا الشعب ا�ي Lرب عن 
اخuيارات س<ياس<ية وفرز ¤شكF¾ انت�ابية، تعطي لéIٔلبية حق القرار 
الس<يايس، ٕاهنا xذلت الشعب املغريب جبعل العملية �نت�ابية دون 

ق Xدوى، مفا الفائدة ٕاذا مل ترتمج يف مؤسسات س<ياس<ية قادرة Lىل تطبي
  �رامج ؤ�فاكر اقuصادية واج|عية تعكس متثيلية معينة؟

  ٔ�هيا السادة،
ٕانين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قف عند هذا احلد 8ٔننا ال  ريد يف فريق ا8ٔصا¡ 
واملعارصة ٔ�ن نصدر حكام مس<بقا Xاهزا عن ال�س�ة الثانية من احلكومة، 
لك¨ين ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�وXه خطا» ورسا¡ م�ارشة ٕاىل الس<يد وز�ر �قuصاد 

املالية احملرتم 8ٔقول × خبصوص هذه ال�س�ة الثانية من احلكومة اليت و 
تعززت nشخصيات حنرتDا، ونثق فهيا مþل ما نثق يف »يق الوزراء، رساليت 
ٕاننا  راهن Lليمك ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه، مالية البv يف وضعية صعبة، ولك 

هذا املوضوع  مؤرشات �قuصاد الوطين يف وضعية صعبة، وا8ٔخطر ما يف
ٔ�ن ا8ٔمل، تÒ املوXة العارمة من ا8ٔمل اليت س<بقت ورافقت وتلت ٕاقرار 
ا@س<تور اجلديد وانت�اب ٔ�ول حكومة Xديدة، هذه اجلذوة من ا8ٔمل يه 

  .ا8ٓن يف اخلفوت، ويه ا8ٓن تعرف نوLا من �حندار
فال يعقل، ال يعقل، Ë س<يدي Ë رئBس احلكومة، ٔ�ن تفuحوا لك هذه 

ة الواسعة من اخلصومات، ٔ�نمت تت�امصون مع النقا»ت، وتت�امصون مع اجلهب
املعارضة، وتت�امصون مع جزء Dم من فريقمك احلكويم، وتت�امصون مع 
الباطروÙ، ومع الص�افة، ال يعقل ٔ�ن �كون لك هؤالء الÇرش Lىل خط�ٔ 

  .ؤ�نمت Lىل صواب، ال يعقل
كومة ٔ�ن يترصفوا و�¥، فٕاننا  راهن عن الوافد اجلديد Lىل احل

´رXاالت دو¡ حقFقFون، ونعلق Lلهيم ا8ٔمل ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه، متهيدا 
الس<تعادة ولو جزء قليل من تÒ الثقة اليت راهن Lلهيا املغاربة، éري ٔ�ننا، 
وامسحوا يل، وحنن نناقش قانون املالية،  ريد ٔ�ن نعرب لمك عن بعض 

ذا القانون املايل بصمة Xديدة، ¤شاؤم¨ا، 8ٔننا كنا ن�uظر ٔ�ن جند يف ه
مقار»ت Xديدة، روح ٕابداعية Xديدة، ٕاجراءات جشاLة Xديدة، éري ٔ�ننا 
ت�ٔسف¨ا 8ٔننا مل نعرث »س<تá¨اء التعديل ا�ي قدممتوه ق�ل ساLات، التعديل 
املتعلق »8ٔموال املهربة، وس<نعود ٕاىل هذا املوضوع ف� بعد، »س<تá¨اء هذا 

رشوع القانون املايل Lىل يشء هام (س<تحق ٔ�ن نقول املوضوع مل نعرث يف م 
عنه هذه يه بصمة الوافد اجلديد Lىل احلكومة وال�س�ة الثانية من 

  .احلكومة
ٕاننا ٕازاء ٕاLادة ٕانتاج نفس قوانني املالية، نفس املقار»ت، نفس اÕمنط 
من التدبري، ٕاننا ٔ�مام مرشوع ´سابقFه جمرد وثيقة حماس<باتية، ال تنطوي Lىل 

خFارات øمنوية حقFقFة من ش�ٔهنا الريق »القuصاد الوطين وا8ٔوضاع  ٔ�ي
�ج|عية gلمغاربة، بل ٕان من ٔ�مه سامته ٔ�نه جيسد مبا ال يدعو جماال gلشك 
متلص وختلف احلكومة حىت عن الوفاء »اللزتامات اليت قطعهتا Lىل نفسها 

  .يف ٕاطار الربÙمج احلكويم

ية السابقة، ويف ٕاطار اجللسات اليت ويف ٕاطار م¨اقشة قوانني املال 
ساءلنا فهيا الس<يد رئBس احلكومة وجتليات هذا إالxالل »اللزتامات كثرية، 

وقفمت »@ليل امللموس Lىل ٔ�ي ٕاxالل بتÒ �لزتامات كثرية Xدا، وقد 
  .القانون املايل الس<نة املنرصمة اليت قطعت ٔ�مام¨ا يف ٕاطار م¨اقشة

ٔ�توقف عند م¨اقشة جزئيات ما �رتبط  طبعا يف هذه املداx¾ لن
»ٕالجراءات وما �رتبط »8ٔرقام وما �رتبط »لفرضيات، ولك ذ¥ الTم 
اgيل Ùقش<ناه طوال وعرضا يف اgلجنة، ولكن ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�س<ت�ٔذ مك 8ٔتوقف عند 
ما يعترب قضاË جوهرية، ولكن ق�ل ذ¥ البد من ٔ�ن نالحظ ب�ٔن مرشوع 

لي¾ بعد صدور التقر�ر اx8ٔري لـــ القانون املايل Xاء Ë�ٔم ق 
)Transparency international ( ا�ي يصنف املغرب مرتاجعا ٕاىل

Lىل مس<توى الرشوة، وهذا يشء خمز، وبعد ٔ�سابيع قلي¾ عن  91املرتبة 
وا�ي يفFد برتاجع  ،)Davos(صدور تصنيف امللتقى �قuصادي العاملي 

دو¡، ليت�ٔكد  148من ٔ�صل  77بة املغرب Lىل مس<توى التنافس<ية ٕاىل املرت 
»مللموس ب�ٔن مالحظاتنا وانتقاداتنا، وxا كنا ك�س<تعملو فهيا لغة قاس<ية، 
8ٔن اgلغة جيب ٔ�ن تقال كام يه بدون øزويق وال øمنيق وال حمس<نات 
بديعية، ليؤكد ب�ٔن لك تÒ املالحظات اكنت ٔ�و Lىل ا8ٔقل جزء مهنا اكن 

  . Lىل صواب
ومة ب�ٔن øركز جمهوداهتا ووقهتا يف العمل Lىل بلورة ٔ�مل �كن Xد�را »حلك

ة املفقودة ٔ�صال وروح املقاو¡ وxلق دينامFة اقuصادية هبدف xلق الرث 
ٔ�شهر »ل|م  8عوض تضييع الوقت يف احلديث عن اق�ساDا، ضيعمت 

والكامل éداة تفÛري ا8ٔزمة الس<ياس<ية »�س�اب R�ٔد مكوÙت اé8ٔلبية، 
  . وهدر gلرثوة وهدر ملناصب الشغلوهذا فFه هدر gلمن 

ٕاننا نعترب يف فريق ا8ٔصا¡ واملعارصة ٔ�ن Rا¡ ال́رود والتقهقر اليت 
تعBشها بالدL Ùىل املس<توى �قuصادي و�ج|عي Lىل Rد سواء، واليت 
تؤكدها إالحصائيات والتصنيفات العاملية مردها »8ٔساس ٕاىل فشل 

القضاË اجلوهرية، ومردها »8ٔساس ٕاىل احلكومة يف التعاطي مع مجموLة من 
الرتدد وٕاىل التلكئ يف م�ارشة هذه ا8ٔوراش »حلزم واجلدية والشÛاLة 

  .املطلوبة
ودعوين ٔ�ثري معمك بعض القضاË، ٔ�بدؤها »Cهود �س�çري، 
»لس<ياسة �س�çرية، اليت يف وýة نظرÙ تفuقد ٕاىل النÛاLة ٔ�و ¤شكو من 

ه ٔ�ول ؤ�مه القضاË اليت تتÛىل يف اع|د س<ياسة ضعف النÛاLة، وهذ
اس�çرية حير�ها منوذج øمنوي ٔ�صبح اليوم، وهذا مطلب ٔ�كدL Ùليه طي¾ 

  . ثالث س<نوات (س<توجب مراجعة ورمبا مراجعة معيقة
ٕان إال´راهات اليت يعBشها �قuصاد الوطين، مردها ٕاىل حمدودية 

اÕمنوذج تتÛىل يف ´ون �س�çر ال  اÕمنوذج التمنوي املعمتد، وحمدودية هذا
يعطي ٔ�لكه، وذ¥ Lىل الرمغ من ٔ�مهية اCهود �س�çري، وال ٔ�ريد ٔ�ن 
يفهم eيم خط�ٔ، حنن لن ولن نبخس اCهود �س�çري، واÕمنوذج التمنوي 
اgيل اعمتدتو بL Ùvىل مدى س<نوات، وا�ي ٔ�عطى مك�س<بات عظمية 
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   .نفuخر هبا
ب�ٔن هذا اÕمنوذج التمنوي وصل ٕاىل احلد ا�ي (س<توجب éري ٔ�ننا نقول 

مراجعة معيقة، 8ٔنه ال حيقق ا8ٔهداف املرجوة، ولست يف RاXة ليك ٔ�رصد 
Lليمك جتليات غياب ٔ�و ضعف النÛاLة Lىل مس<توى الس<ياسة �س�çرية 
يف بÙv، ويه Lديدة كثريا، وقد س<بق لنا ٔ�ن Ùقش<ناها مع الس<يد الوز�ر 

ف فقط عند جتيل واRد وهو ٔ�ن ضعف إالنتاجFة العامة لعوامل احملرتم، ٔ�ق
إالنتاج nسÇب إال´راهات املرتبطة مبناخ ا8ٔعامل جراء العراقFل اليت تقف يف 
وXه �س�çر اخلاص، ؤ�مهها صعوبة الولوج ٕاىل العقار nسÇب ضعف 
العرض، وٕاشاكلية املضار»ت، وصعوبة احلصول Lىل اÕمتويل nسÇب اÕمتيزي 

ي متارسه ا8ٔبناك لفائدة كربËت الرشاكت Lىل حساب املقاوالت ا�
  . الصغرية واملتوسطة

ٔ�ذ´ر Lىل سFÇل املثال جتيل Àين وهو ٔ�ن موارد العمل ورٔ�س املال éري 
القاب¾ gلتبادل، وال ٔ�دل Lىل ذ¥ الرتاجع املسÛل Lىل مس<توى 

االت، حFث �س�çرات ا8ٔج¨بية املبارشة يف قطاLات الصناLة واالتص
يف الفرتة ما بني  %38,6و %32,8اخنفضت هذه اx8ٔرية Lىل التوايل من 

  .و@ي الكþري من املعطيات إالحصائية... ٕاىل 2004و 2000
ٔ�قف عند جتل Àلث �ٓخر Dم، ويتعلق »ٕالضافة ٕاىل هذا اخللل Lىل 
مس<توى ǿريبة �قuصاد املغريب، ٕاىل ضعف تنافس<ية املنتوXات الوطنية، 

اجع �س�çر يف القطاLات الصناعية، ذ¥ �رجع، ٕاRدى ا8ٔس<باب وøر 
  . اجلوهرية، ٕاىل الضعف املسÛل Lىل مس<توى الرٔ�سامل الÇرشي

اليد العام¾ دËلنا، حسب املندوبية السامFة gلتخطيط، ت�شلك من 
� ال  %48من الشغي¾ ٔ�مFة،  35%Bنوي، بÀلها مس<توى تعلمي ابتدايئ و

، وهو ما يؤكد ب�ٔننا عندما %7,5هالت اجلامعية �س<بة تتÛاوز حصة املؤ 
قلنا ب�ٔن احلكومة يف هاتني الس<ن�ني ٔ�ضاعت الكþري من الطاقة والكþري من 
 Ëل هذه القضاþىل مL ومل ينكب معلها ،Ëعلت ٔ�ش<باه قضاuاجلهد، واف

  .اجلوهرية
عاملية طبعا، ٕاذا اكن البد ٔ�ن ننوه »حلصي¾ إالجيابية اليت جسلهتا املهن ال

gلمغرب، ٕاال ٔ�هنا ال جيب ٔ�ن حتجب عن ٔ�عي�¨ا الواقع املرتدي لقطاع 
 21الصناLة يف مشوليته، ذ¥ ٔ�نه »لرمغ من xلق هذه اx8ٔرية ملا يناهز 

 24، ٕاال ٔ�ن الصناLة �لك فقدت »ملقابل 2012ٔ�لف م¨صب معل س<نة 
عاملية ٔ�لف م¨صب معل، وهذا يعين ٔ�ن القطاLات الصناعية ما دون املهن ال

  .ٔ�لف م¨صب معل 45الست فقدت xالل نفس الس<نة ما يعادل 
ؤ�نتقل معمك ٕاىل موضوع جوهري Àن، يتعلق »خuالل التوازÙت 

  .اخلارجFة
ٕان تدهور الصناLة »ملغرب هو السÇب الرئBيس يف تقلص حصة 
املغرب من الصادرات العاملية، اليت øراجعت مقابل تنايم م¨قطع النظري 

 n ،لوارداتg ،اري �ك�يس طابعا هيلكياÛشلك ٔ�صبح معه جعز املزيان الت
  .ويزنل بثقL hىل إالماكنيات اÕمتويلية لالقuصاد الوطين

ٔ�نتقل معمك ٕاىل موضوع �ٓخر ال يقل ٔ�مهية، ويتعلق ٕ»´راهات متويل 
القطاLات املنتÛة، ف�إالضافة ٕاىل إال´راهات املرتبطة بعدم جناLة الس<ياسة 

س�çر، يعزى ضعف تنافس<ية املنتوXات الوطنية العمومFة يف جمال �
وتدين مردودية ال�س<يج �قuصادي الوطين ٕاىل ٕا´راهات مرتبطة »Õمتويل، 
ؤ�مه جتليات ذ¥ ضعف معدالت �دxار و�Àٓر املزامحة، وال ٔ�ريد ٔ�ن 
ٔ�فصل يف هذا املوضوع، 8ٔنه Ùقشت »لتفصيل ون�uظر ٔ�جوبة حول 

  .هبا�قرتاRات اgيل تقدم¨ا 
ٔ�و xلل مرتبط »لقطاع النقدي واملرصيف، ... ٔ�يضا، ٕا´راهات مرتبطة بــ

�سÛل ٔ�يضا xلال Lىل مس<توى �ٓليات تدxل بنك املغرب يف الس<ياسة 
النقدية، حFث نالحظ ب�ٔن م¨حى معدالت الفائدة املطبقة من ق�ل ا8ٔبناك 

ا مبعدل مرتبط مبنحى معدالت الفائدة Lىل س<ندات اخلزينة، ٔ�كرث م¨ه ارتباط
الفائدة املرجعي لبنك املغرب، حFث øرتفع فوائد قروض ا8ٔبناك لكام 
ارتفعت �س<بة فوائد س<ندات اخلزينة، »لرمغ من اخنفاض السعر املرجعي 

  .لبنك املغرب
ٔ�يضا قضية ٔ�خرى تتعلق بغياب عروض متويلية xاصة »ملقاوالت 

من  %85الصغرية واملتوسطة، هناك مخسة ٔ�بناك كربى ¤س<تحوذ Lىل 
القروض، موýة ٔ�ساسا لكربËت املقاوالت والرشاكت، وهناك صعو»ت 
مجة تصادفها املقاوالت الصغرية واملتوسطة، كنا وال زلنا قدم¨ا لمك اقرتاح  
يتعلق ٕ»Rداث بنك xاص Õمتويل املقاوالت الصغرية واملتوسطة، ومل نلق 

  .حىت ا8ٓن ٕاXابة مق¨عة حول هذا املوضوع
ن��اه كذ¥ ٕاىل قضية جوهرية xامسة، تتعلق »@ور البد ٔ�ن نلفت �

ٕاننا نعترب يف الفريق ٔ�ن احلضور الباهت . الباهت لبورصة ا@ار البيضاء
لبورصة ا@ار البيضاء يف املنظومة اÕمتويلية يعد من ٔ�كرب املعيقات اgيل 
خص ينكب Lلهيا معل احلكومة، ذ¥ ٔ�ن البورصة دËلنا مت ٕابعادها من 

 Capital Stanley Morgan Markets(ي (سمى مؤرش Lامل
International Energy( هRلمغرب ولطموg وهذا اكن رضيبة موجعة ،

يف جعل ا@ار البيضاء مركزا ماليا رائدا، كام يuÇغي ذ¥ Xال¡ املL ،Òىل 
مليار دوالر، و(س<ت�ٔ�ر  253اعتبار ٔ�ن هاذ املؤرش يضم اس�çرات تعادل 

س�çرية الس<يادية واكفة املس�مثر�ن اX8ٔانب، وتدهور »ه|م الصناديق �
بورصة ا@ار البيضاء يؤكده øراجع قمية ا8ٔسهم املتداو¡ هبذه اx8ٔرية ب�س<بة 

نظرا لرتاجع جحم التداوالت، وهناك الكþري من  2008س<نة  38%
املؤسسات اليت ا�سحبت من هذه البورصة، ٔ�ذ´ر Lىل سFÇل املثال رشكة 

)Le Carton( ، لحياةg ت�ٔمني املغربيةrرشكة ال)la marocaine vie( ،
رشكة تصبري السمك، مجموLة ٔ�وم¨يوم شامل ٕافريقFا، الرشكة الوطنية 

  .لالس�çر، ٕاىل éري ذ¥
جيب ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن البورصة دËلنا »لاكد ال�س<بة دËل املسامهة 

ة مع دول ، وٕاذا درÙ مقارن%5 دËلها يف احلاجFات اÕمتويلية ال تتÛاوز
ٔ�خرى، س<نك�شف حقائق مفارقة ومذه¾، هذه يه القضاË احلقFقFة، 
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  .ولBست ٔ�ش<باه القضاË اليت À�ٔرهتا احلكومة طي¾ الس<ن�ني املنرصمuني
ال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدث عن ا8ٔوراش الهيلكية »لغة ا8ٔمهية، ميكن ٔ�ن ٔ�مسهيا 

 ٕاخراýا، ب�ٔوراش إالصالح الهيلكية احملجوزة، واليت تتلكؤ احلكومة يف
وترتدد يف م�ارشة العمل فهيا »لثبات والشÛاLة املطلوبة، ٔ�وراش وضعت 
يف قاLة �نتظار، »س<تá¨اء ورش »ش ا كونو م¨صفني، ورش دËل 
ٕاصالح م¨ظومة العدا¡، اgيل قطعت فهيا احلكومة ٔ�شواط Dمة وٕاجيابية، 

راش الهيلكية رمغ التحفظات والقFل والقال، »س<تá¨اء هاذ الورش لك ا8ٔو 
املهمة اليت øرهن �قuصاد الوطين ومس<تق�ل املغاربة ؤ�جFاهلم لكها حمجوزة 
ومرهونة يف قاLة �نتظار، ورش اجلهوية، ورش احلاكمة واملاكحفة الهادئة 

ورش : الحظ اللكامت اليت ٔ�س<تعملها(واملسؤو¡ gلفساد واقuصاد الريع 
، ورش ٕاصالح )ساد واقuصاد الريعاحلاكمة واملاكحفة الهادئة واملسؤو¡ gلف 

املنظومة اجلبائية، ورش ٕاصالح ٔ�نظمة التقاLد، ورش ٕاصالح صندوق 
املقاصة، لك هذه ا8ٔوراش حمجوزة، وهدرÙ فهيا الكþري من الوقت، بل 
ولك ما ٔ�نتجته احلكومة هو الTم، ؤ�اكد ٔ�قول اgلغو، واgلغو يف التعريف 

   .هو الTم الزائد ا�ي ال نفع فFه
و�¥، ال  ريد، الس<يد رئBس احلكومة، السادة الوزراء، ٕاخواين 
ٔ�خوايت، ٔ�ن ٔ�توقف عند هذه ا8ٔوراش، 8ٔن عرف¨ا احلاكية دËلها والقصة 
دËلها، ولكن البد من لكمة حول ورش Dم Xدا املتعلق بترضيب القطاع 
 الفالã، اgيل عرف نقاش طويل، املثري يف هاذ النقاش هو ٔ�نه تبني

»@ليل القاطع ٔ�ن املقاربة دËل احلكومة مرتبكة من بداية املوضوع ٕاىل 
هنايته، ما اكن ٕارشاك دËل املهنيني، مجيعهم اLرتفوا هنا يف اليومني 
ا@راس<يني »لتوقFعات ٔ�هنم مل (رش´وا، احلكومة حصيح عطيت هلم لالج|ع 

ندو طابع ٕاخ�اري، يف وزارة الفالRة، ولكن �ج|ع اgيل تدار معهم اكن ع 
مايش إالرشاك، 8ٔن إالرشاك ´يف ´ي�ددو ا@س<تور يعين إالنصات 

  .هاذ اليش ما متش والتفاLل مع املقرتRات و�قرتاRات والتعديالت،
Àنيا، Ù�ٔ مل ٔ�شاهد طي¾ حFايت يش حكومة كتحفر لنفسها، كتجيب 

د�ر واRد املرشوع Dم وثوري، وهو ترضيب القطاع الفالã بدون ما ت
دراسة، وهذا »Lرتاف املندوبية السامFة gلتخطيط، سولنا الوزراء واش 
عندمك دراسة حول النتاجئ املرتق�ة اgيل ميكن ترتتب Lىل ترضيب القطاع 
 ãىل مس<توى القطاع الفالL ات ا8ٔخرى؟Lىل مس<توى القطاL ãالفال
واش ما غي�ٔ�رش Lىل الرهاÙت دËل خمطط املغرب ا8ٔخرض؟ واش ما 

ة ــــــــــد(ش يؤ�ر Lىل التنافس<ية دËل �قuصاد الوطين؟ ما يه الرؤيéا
)la visibilité (مااكيناش، ا@راسة ما اكيناش، إالرشاك ما اكي�ش .  

و�¥، ت�ٔسف¨ا كثريا ٔ�نه حىت يف هاذ الورش اس<تعملتو فFه éري 
 Òال¡ املX حصيح ،Òال¡ املX باء وراء خطابuد وهو �خRخطاب وا

املغاربة مع ترضيب القطاع الفالã، املبدٔ� اgيل كن�ٓم¨و به هو اgيل  ولك
كريحب خصو خيلص، يتحمل جزء من ا8ٔعباء، ولكن، Ë سادة، مايش هباذ 
املقاربة، قدم¨ا تعديالت، ون�ٔسف ٔ�ن احلكومة مل تتفاLل معها، تعديالت 

مع  مuواضعة Lىل لك Rال، ال متس جبوهر �قرتاح، جبوهر إالجراء، وحنن
، هاذو دمعهتم ا@و¡، 400ترضيب ´بار الفالRني، العدد دËهلم اكينني 

ا8ٓن ´يحققوا الرحب، خصهم (سامهوا، نعم، ولكن صغار الفالRني هاذو اgيل 
الترضيب، يف اجلبال ويف القرى ´يفاش éادي يد�روا ميش<يو (س<تق�لوا 

ن بدون ٕاجراءات مصاح�ة وبدو ) plan comptable(ويدوزوا يد�روا 
دمع وبدون رشح وبدون تواصل وبدون تفهمي وبدون خطة ٕاLالمFة وبدون 

مع -يبني ب�ٔنه  هلك شايل حتسBس<ية وبدون خطة بيداغوجFة، هاذ ةخط
املقاربة اgيل Xات هبا احلكومة يف هاذ املوضوع، »لرمغ من النواË  -ا8ٔسف

gيل مزËنة واملبدٔ� مزËن يف Rد ذاته، ولكن املقاربة، للك ا8ٔس<باب ا
  .øلكمت عهنا، مع ا8ٔسف Xاءت مرتبكة كثريا

ٔ�نتقل ٕاىل مشلك ´بري هيدد املغرب وا8ٔجFال وهو مشلك هاذ 
املس<توËت éري مس<بوقة يف املديونية، ا8ٔرقام دËل املديونية وصلت ٕاىل 

مليار درمه �رمس الس<نة  58مس<توËت خميفة، املديونية ¤س<تزنف ما يقارب 
، 2013املليارات درمه »ملقارنة مع س<نة  10يل املق�¾، �زËدة تقدر حبوا

وصلت لواRد املنحى خطري Xدا، احلكومة اقرتضت يف ظرف س<ن�ني 
س<نوات، اقرتضت يف  10مجموع ما اقرتضته احلكومات السابقة يف ظرف 

س<نوات،  10ظرف س<ن�ني مجموع ما اقرتضته احلكومات السابقة يف ظرف 
مليار درمه،  103مبا قدره  2012و 2011جحم ا@�ن العمويم ارتفع يف س<نة 

من الناجت ا@اxيل اخلام، وهذا يضعنا يف  %�60س<بة املديونية جتاوزت 
  . xانة ا@ول اليت س<يصعب Lلهيا يف املس<تق�ل القريب التحمك يف املديونية

التلكفة دËل xدمة ا@�ن العمويم L�ٔىل وé�ٔىل من معدل اÕمنو اgيل 
ولكن  50ليوم ك�سلف مليون، خصين  رحب ´يحققو البv، ٕاىل كنت Ù�ٔ ا

اليوم اح¨ا ك�سلفو وكند�رو ا@يون، مايش لالس�çر، جزء Dم مهنا ´مييش 
لالس<هتالك، وهذا خطري Xدا، 8ٔنه كرتتب Lليه تداعيات خطرية، ٔ�وال 
éادي �رهن املس<تق�ل دËل ا8ٔجFال، Àنيا احلكومة اgيل Xاية كام ابغات 

ن الهامش دËل التحرك والهامش دËل املناورة øكون هاذ احلكومة، غيكو
دËلها حمدود 8ٔنه غيكون الهاجس دËلها هو تدبري املشالك اgيل éادي 

  .ختلفوها  لها
Àلثا، هناك اÓاطر دËل التضخم، و�Àٓر � كامش Lىل �قuصاد 
الوطين، هناك خماطر فقدان اخلزينة لس<يوÕهتا ومقدرهتا Lىل الوفاء 

، هناك خماطر تعرث ٕاLادة متويل ا@�ن العمويم نظرا لتقلص مدة »لزتاماهتا
  .س<نوات، هناك خماطر هتدد التنقFط الس<يادي gلمغرب 5القروض ٕاىل 

للك هذه ا8ٔس<باب، ونظرا حلساس<ية وخطورة املوضوع، قدم¨ا لمك 
اقرتاح، قلنا لمك مزËن Ë حكومة اقرتيض ما ¤شائني، ولكن اك�ن واRد 

سموحش تتÛاوزوه، ما مسموحش جتاوزوه، اقرتح¨ا السقف اgيل ما م 
من الناجت ا@اxيل اخلام ��د ٔ�قىص ال جيوز gلحكومة ٔ�ن تتÛاوزه ٕاال  65%

ٕ»ذن من الربملان، ورفضمت هذا التعديل، رفضمت هذا التعديل مþل ما رفضمت 
تعديالت ٔ�خرى، الزËدة يف امخلور، تعديالت دËل نقصو ونعفFو احلÛاج 
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لتعديالت املتعلقة بفرض رسوم رضيFÇة Lىل الكامليات، Lدة املغاربة، ا
تعديالت رفضت 8ٔس<باب éري مفهومة، وهو ما جعلنا، ؤ�قولها رصاRة، 
وضعتوÙ يف واRد املوقف حرج، اح¨ا من ýة مقدر�ن ب�ٔن الظرف صعب، 
مقدر�ن ب�ٔن املشالك تفامقت وøرامكت ٕاىل Rد اgيل كBس<توجب Lىل امجليع 

دËلو ويفهم راسو ب�ٔنه راه داxل ) la casquette politique(يت�ىل Lىل 
يف معلية ٕانقاذ وطين، داxل يف معلية مالمسة عصب حساس Xدا وهو 
الثقة دËل املغاربة، 8ٔنه ٔ�خطر يشء هو ٔ�نه ميل ´يFáقوا فFك املغاربة 
يوصل الطموRات دËهلم والثقة دËهلم لواRد املس<توى، مث ´هيبط ذاك  ́و

ٔ�خطر يشء هيدد املك�س<بات ا@ميقراطية، هذا ٔ�خطر يشء املس<توى، هذا 
هيدد ٕ»فراغ هذا ا8ٔفق الواLد ا�ي ف�uه ا@س<تور اجلديد ٔ�مام املغرب �لك 
ما R9�ٔه من ٕاماكÙت التقدم، وحنن ن�ٔسف ٔ� مك وضعمتوÙ يف هذا املوقف 

  .احلرج
 ٔ�مر nرسLة ٕاىل الشق �ج|عي 8ٔنه عندÙ الكþري مما ميكن ٔ�ن يقال

اgيل مسيناها قضاË ... حول هاذ اجلوانب �قuصادية ٔ�و هذه القضاË املتعلقة
  .جوهرية، ؤ�توقف قليال عند الشق �ج|عي

ٔ�ريد، الس<يد رئBس احلكومة، ٕاخواين السادة الوزراء، ٔ�ن ٔ�قوم �متر�ن 
اgيل غيبني ب�ٔ مك تتفuقدوا gلرؤية يف املس�ٔ¡ �ج|عية، وهذا ٔ�مر Àبت يف 

ق ٔ�ساس<ية،  يف الوقت ا�ي تدعون يف تقدمي مرشوع قانون املالية ٔ�ن وÀئ
ٕاRدى توýاته يه تعز�ز ال|سك �ج|عي واCايل، جند ٔ� مك ال تتوفرون 
Lىل ٔ�ية رؤية خبصوص الربجمة املالية gلس<ياسة �ج|عية املتاكم¾، ٕاRدى 

يط املوازين الوÀئق ا8ٔساس<ية القانونية gلتخطيط �سرتاتيجي، gلتخط 
طيب، الس<يد ... gلس<ياسات �ج|عية املندجمة هو القانون التنظميي gلاملية

الوز�ر وLدÙ ب�ٔنه يف القريب العاXل éادي جيي هاذ القانون، ولكن ف� 
يتعلق ٕ»Rدى ا8ٓليات ا8ٔساس<ية gلحامية �ج|عية لIٔش�اص املس<نني 

فهيا حىت يش ٕاجراء وال  ما n2014شلك xاص وهو نظام التقاLد، مزيانية 
ٔ�ي وLد واحض ٕ»صالح نظام التقاLد، »س<تá¨اء الوLد، هذا éري وLد 
مبواص¾ إالصالRات، واس<مترار التفكري Lىل العمل بنظام القطبني، ٔ�كرث من 
ذ¥ املرشوع املايل ال يتضمن ٔ�ية عنارص واحضة nش�ٔن التخطيط املوازين 

  . لهذه إالصالRات
جلبايئ، و»س<تá¨اء وLد éامض وLام مبواص¾ التفعيل ف� يتعلق »Cال ا

التدرجيي لتوصيات املناظرة الوطنية حول إالصالح اجلبايئ، ال يقدم 
مرشوع القانون املايل حزمة ٕاجراءات ج�ائية مuاكم¾ لفائدة الف*ات دËل 

  . الشغل
مهنجية تقدمي املرشوع فهيا الكþري من ا8ٔعطاب، ال ت�Fح مقروئية، 

�ج|عي قدمuوه nشلك مش�ت وقطاعي، مما (س<تعىص معه قراءته  فاCال
  . وتقFميه

مث ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ضيف، من جوانب القصور املهنجي Lدم اسرتشادمك يف 
ٕاLداد القانون املايل ب�uاجئ ا@راسات �ج|عية اليت قام هبا اCلس 

تعلق �قuصادي و�ج|عي والبBيئ، ومهنا Lىل سFÇل املثال التقر�ر امل 
»Õهنوض »ملساواة بني ال�ساء والرXال يف احلياة �قuصادية و�ج|عية، 
التقر�ر املتعلق حبقوق ا8ٔش�اص ذوي إالLاقة وٕادماýم، القانون املايل لBس 

  . فFه ٔ�ي يشء من هذا الق�يل
ونعطيمك ٔ�مþ¾ ٔ�خرى nس<يطة، ٔ�نمت ال ¤س�مثرون املقار»ت املهيلكة 

املندجمة وا8ٔفقFة اgيل خصها øرøكز Lىل مقاربة النوع  gلس<ياسات �ج|عية
�ج|عي واملقاربة املرøكزة Lىل حقوق إال�سان واملقاربة اCالية، و كذ¥ 
ٔ�عين ان| املقاربة ٕاحسانية ٔ�كرث مهنا مقاربة Lلمية، ¤س�مثر لك هذا الرصيد 

Ùيل اكينة يف بالدgئق ومن املقار»ت اÀاملس�ٔ¡ التعامل مع . من الو
�ج|عية يف الس<ياسات العمومFة »ل�س<بة gلحكومة يه قضية افuقاد 

  . الرؤية ٔ�و غياب الرؤية ٔ�كرث مهنا يشء �ٓخر
ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�ثري �ن��اه ٕاىل مفارقات جعيبة، ف�ٔنمت تد�رون س<ياسات 
اج|عية مفككة، يغلب Lلهيا الطابع القطاعي، ويف بالدÙ مناذج ملبادرات 

قامئة Lىل فهم سلمي Lىل ا@مج والت�ٔهيل واملشاركة واملقاربة  و�رامج Ùحجة
املرøكزة Lىل حقوق إال�سان وبناء اس<تقالل اج|عي واقuصادي وثقايف 
gلفقراء، مث ٔ�يضا يغيب Lليمك ٔ�ن املرشع ا@س<توري Rدد عنارص معجم 
معياري Xديد gلتعامل مع املس�ٔ¡ �ج|عية من م¨ظور مقاربة مرøكزة Lىل 

  . وق إال�سان، اك8ٔهداف اجلديدة ذات القمية ا@س<توريةحق
ٔ�يضا ٔ�نمت فككمت اجلانب �ج|عي كقطب Lىل مس<توى احلكومة، 
وقطعمت ٔ�وصا× Lرب حتديد اخuصاصات الوزارات والوزارات املنتدبة nشلك 
ال (س<تجيب لرؤية ٔ�فقFة، وnشلك éلب Lليه طابع إالرضاءات، ٔ�مل تن�هبوا 

FÇىل سL يل اكن ممكن ٕاىل ٔ�نهgدد من احلكومات اL التFل املثال اك�ن ¤شك
�سرتشاد هبا، 8ٔنه الهندسة احلكومFة يف هذه التÛارب øرøكز Lىل 
ٕاشاكليات ٔ�فقFة، احلكومة الفر�س<ية عندها حقFبة خمتصة يف ا8ٔش�اص 
املس<نني �س<تقاللية وماكحفة إالقصاء، عندها حقFبة ٔ�خرى حلقوق 

لفFدرالية البلجيكFة احلالية حقFبة خمتصة يف øاك� ال�ساء، يف احلكومة ا
الفرص، عندها حقFبة خمتصة يف التمنية املس<تدامة، حقFبة Àلثة يف ماكحفة 
الفقر، احلكومة الفFدرالية ا8ٔملانية احلالية عندها حقFبة خمتصة يف حامية 

علق املس<هتÒ، هذه ٔ�مþ¾ تؤكد مك يه معطوبة املقاربة دËل احلكومة ف� يت
  .مبالمسة لك إالشاكالت واجلوانب املرتبطة »ملس�ٔ¡ �ج|عية

يف هذا التعقFب لن ٔ�قدم مترينا لتوضيح اخuالالت م¨ظورمك gلمس�ٔ¡ 
�ج|عية وRدود الس<ياسات �ج|عية حلكومuمك، وٕامنا ٔ�ذ´رمك بتق�Fت 
 صادرة عن تقار�ر دولية ملنظامت حكومFة وéري حكومFة، ال ميكن هاذ

التقار�ر ٔ�ن øراوغوها، وال ميكن ٕادLاء ٔ�هنا øكuب من حمربة تعادي الوطن، 
مþال ش<بكة العدا¡ �ج|عية يف م¨طقة الرشق ا8ٔوسط وشامل ٕافريقFا 

واليت قامت »لتفاLل مع التقر�ر املرRيل لالحتاد ، )Solidar(املسامة 
 2013نة ا8ٔوريب حول تطبيق س<ياسة اجلوار ا8ٔوربية، هاذ التقر�ر لس< 

غياب رؤية " -ؤ�س�شهد-ٔ�شار خبصوص Rا¡ املغرب، احلا¡ دËلنا، ٕاىل 
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، و(شدد Lىل رضورة وضعها مضن "مuناسقة خبصوص إالقصاء والفقر
 ¾Fة و¤شكFة اليت جيب ٔ�ن خترتق ب�Fصادية و�ج|عية ا8ٔفقuالرؤية �ق

  .القطاLات الوزارية
¤ساءل ما ٕاذا اكن جيب ٔ�ن ؤ�س<تعرض ٔ�ماممك، Àنيا، xالصة، احلقFقة �ٔ 

ٔ�س<تعرض ٔ�ماممك، اخلالصة اليت ٔ�جنزها اCلس �قuصادي و�ج|عي 
والبBيئ حول الولوج املنصف واملتوازن gل�دمات، والكþري من ا8ٔش<ياء، 

  .فقط 8ٔخمت يف ثالثة مجل ٔ�رجو ٔ�ن øكون مفFدة
ش<نا وكنقول gلحكومة احملرتمة وgلس<يد�ن الوز�ر�ن، شفuو اجلو اgيل Ùق 

فFه، اكن ٕاجيايب، نقاش قوي، ممثر، وصلنا لتفاهامت، جFنا مقuنعني ب�ٔنه 
 ¾Rاح¨ا يف مر)critique( ،قة، خصنا ند�رو فهيا ٕانقاذ ما ميكن ٕانقاذهFدق ،

وقلنا ب�ٔننا  راهن Lليمك، اكينة رXاالت ا@و¡ يف احلكومة اgيل Xا الوقت 
ر هاجئ، وجيب ٕانقاذ ما ٔ�هنم يفهموا ٔ�نه راه اح¨ا يف قارب ميخر عباب حب

ميكن ٕانقاذه، ٕانقاذ ما ميكن ٕانقاذه مايش يف مصل�ة اليس ا�ن كريان، يف 
مصل�ة البv، 8ٔن هذا éادي �كون مدxل ال ميكن �س<تغناء Lليه 

  .الس<تعادة جزء من الثقة، والس<تعادة جزء من ذ¥ ا8ٔمل ومن الثقة
  .ؤ�خمت مداxليت »لثقة اليت ٔ�رجو ٔ�ن øكون

  .الس<يد الرئBسوشكرا 

        ::::الس<يد رئBس اجللسةالس<يد رئBس اجللسةالس<يد رئBس اجللسةالس<يد رئBس اجللسة
  . شكرا الس<يد الرئBس احملرتم

ا8ٔس<تاذ احملرتم ا8ٔس<تاذ ا8ٔنصاري، رئBس الفريق �س<تقاليل gلوRدة 
  .والتعادلية

        ::::املس�شار الس<يد محمد ا8ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا8ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا8ٔنصارياملس�شار الس<يد محمد ا8ٔنصاري
  .nسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس<يد الرئBس احملرتم،
  Bس احلكومة احملرتم،الس<يد رئ 

  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

(سعدين و(رشفين »مس الفريق �س<تقاليل gلوRدة والتعادلية، ومن 
xال× حزب �س<تقالل �لك ٕارثه الوطين واملتÛذر »ن|ئه لرتبة هذا الوطن 

املناقشة العامة 8ٔول مرشوع gلقانون  العز�ز، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار
املايل املقدم من طرف هذه احلكومة يف �سخهتا الثانية، Lىل ٔ�ن يتوىل 

مuابعة املناقشة nش�ٔن الشق  ري�قدزمFيل يف الفريق ا8ٔس<تاذ فؤاد 
  .�قuصادي gلمرشوع

  الس<يد الرئBس احملرتم، 
�س<تقاليل  بداية ال تفوتين هذه املناس<بة دون ٔ�ن ٔ�جسل »مس الفريق

�لك خفر واLزتاز ما حققuه اململكة املغربية من ٕاجنازات دبلوماس<ية هامة 
 Ùمحمد السادس حفظه هللا، واليت مك¨ت بالد Òادة صاحب اجلال¡ املFبق

من تعز�ز مواقفها يف احملافل ا@ولية، ووضعت خصوم وRدتنا الرتابية يف 
  .م�ٔزق حقFقي

Cلس ا8ٔممي حلقوق إال�سان، ف�عد حصول املغرب Lىل مقعد يف ا
Xاءت مصادقة الربملان ا8ٔوريب Lىل الربت́وول اجلديد gلصيد البحري مع 
�حتاد ا8ٔوريب لزتيك اجلهود وإالصالRات اليت يقوم هبا املغرب يف ش<ىت 
اCاالت، xاصة يف جمال حقوق إال�سان، اليشء ا�ي يؤكد مصداقFة 

دو¡ Lرب العامل ٕاىل  30ليت دفعت ٔ�كرث من النتاجئ احملققة يف هذا اCال، وا
مراجعة مواقفها وحسب وجتديد اLرتافها »مجلهورية الومهية، وذ¥ بفضل 
اCهودات املمتزية vgبلوماس<ية الرمسية واملوازية، اكن �ٓخرها املوقف الرصحي 
@و¡ »Ùما »ٕالLالن الهام ا�ي ٔ�صدرته رئاسة الغرفة العليا بربملان دو¡ 

اراغواي بوقف Lالقاهتا ا@بلوماس<ية مع البولBساريو »عتبارها حركة الب
انفصالية مسل�ة، وٕاLالن دمعها gلرشعية ا@ولية واملقرتح املغريب يف 

  . التعاطي مع هذا امللف
لقد شلكت هذه �نتصارات رضبة موجعة خلصوم الوRدة الرتابية، 

 ب�ٔقاÕمينا اجلنوبية ولك من Rاول ال́روب Lىل ملف حقوق إال�سان، ال س<�
اليت نعتربها جزءا ال يتجزٔ� من وRدتنا الرتابية، وذ¥ مبا ال يدع جماال 
gلشك، اليشء ا�ي يقوي مطالبنا وإالميان بعدا¡ قضية وRدتنا الرتابية 

  .ومصداقFة املقرتح املغريب nش�ٔن ختويل ا8ٔقالمي اجلنوبية حكام ذاتيا موسعا
  الس<يد الرئBس احملرتم، 

التحول ا@ميقراطي الك�ري ا�ي ٔ�جنزه املغرب يف خضم مuغريات ٕان 
ýوية éري مس<بوقة، وا�ي مك¨نا من تعز�ز موقف بالدÙ مبصداقFة املنتظم 
ا@ويل، يفرض Lلينا اليوم وق�ل الغد ت�ٔهيل وتطو�ر ٔ�دائنا ا@بلومايس يف 

والفعال  شقFه الرمسي واملوازي، ويف مقاربة ¤شا́رية øروم إالرشاك احلقFقي
Óتلف الفرقاء يف ا@فاع عن وRدتنا الرتابية وٕاشعاع صورة املغرب يف 
اخلارج، كام يتطلب هذا العمل لك العمل Lىل تقوية اجلهبة ا@اxلية »لتعبئة 
الشام¾ Lىل اكفة املس<توËت الرمسية والتنظ�ت احلزبية والنقابية ومتثيلية 

لشعب املغريب vgفاع عن الوRدة اCمتع املدين من X�ٔل حشد مجيع قوى ا
الرتابية، وهو هدف مير حرصا Lرب إالرساع »لبدء يف تزنيل اجلهوية املوسعة 
يف ا8ٔقالمي اجلنوبية ليك øكون ٔ�داة فعا¡ يف xدمة الوRدة الوطنية Lىل 

  . املس<توËت الس<ياس<ية والثقافFة و�قuصادية و�ج|عية
نون املالية لنÛدد مطالب الفريق، كام نغتمن م¨اس<بة م¨اقشة مرشوع قا

ومن xال× حزب �س<تقالل، »ملطالبة »سرتXاع الس<يادة املغتصبة من 
طرف اجلزاHر Lىل ٔ�جزاء من الصحراء الرشقFة والق¨ادسة والساورة وتوات 
وتداكنت »عتبارها ٔ�رايض مغربية ال Xدال فهيا 8ٔننا ٔ�حصاب حق Àبت 

س�¨دات واملصوéات التارخيية والقانونية »الع|د Lىل لك املرøكزات وامل 
والطبيعية، وLليه فٕاننا ندعو احلكومة بقوة ٕاىل عرض ذ¥ بصفة رمسية ٔ�مام 
اgلجنة الرابعة امللكفة بتصفFة �س<تعامر، دون ٕاغفال ملف املدين�ني 
السليب�ني سuÇة ومليلية والثغور اCاورة لها، وا�ي ي��غي ٔ�ن حيظى مباكنة 
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  . ياس�¨ا اخلارجFة، وxاصة مع �حتاد ا8ٔوريبممتزية يف س< 
  الس<يد الرئBس احملرتم،

ٕاننا نذ´ر، ٕاذا اكن ا8ٔمر حيتاج ٕاىل تذكري، يف حزب �س<تقالل ٔ�ننا كنا 
اé8ٔلبية كام تعاقدL Ùليه، معترب�ن ٔ�وفFاء لت�الف¨ا احلكويم، ممتسكني مبيثاق 

احلزب، شلكت دعوة ٔ�ن النتاجئ �نت�ابية إالجيابية اليت حصل Lلهيا 
رصحية من الناخ�ني لالس<مترار يف ٔ�داء رسالته ٕالجناح التجربة احلكومFة، 
وذ¥ بق¨اLة ؤ�مل Lىل ٔ�ن الظرفFة Dي�ٔة ملواص¾ تعز�ز املسار ا@ميقراطي 
و�س<تÛابة حلجم �نتظارات والت�دËت اليت تو@ت @ى املواطنني 

  .واملواطنات بعد ا@س<تور اجلديد
من ا8ٔداء احلكويم ومuطلبات اCمتع اكنت  -مع ا8ٔسف-وة لكن الفج

´برية، ومافuئت ت�سع يوما عن يوم، فاكن من »ب املسؤولية ٔ�ن  هبنا قFادة 
الت�الف ٕاىل اخلطورة اليت ٔ�صبحت ت�سم هبا الوضعية �ج|عية 
و�قuصادية ببالدn ÙسÇب الضعف و�رتباك ا�ي مزي ا8ٔداء احلكويم، 

 Ùصاد الوطين ودعوuىل تقوية �قL ٕاىل رضورة تصحيح املسار والعمل
واس<تدراك ما فات من xالل مجموLة من �قرتاRات وإالجراءات والتدابري 

nش�ٔن تقوية  2013ينا�ر  3اليت س<بق ٔ�ن مضناها يف مذ´رتنا املؤرxة يف 
 30الت�س<يق ورفع ٕانتاجFة ا8ٔداء احلكويم، وكذ¥ مذ´رة ýاد الكرامة لــ 

  .nش�ٔن إالصالح �قuصادي واملايل 2013مارس 
ويف سابقة يف 9رخي  -ومع ا8ٔسف-لكن قFادة االئتالف احلكويم 

احلكومات االئتالفFة يف العامل، رفضت لك جتاوب ٔ�و حوار، واخuارت 
س<ياسة التÛاهل والالم�االة، وLابت Lلينا اgلجوء ٕاىل ٕارشاك الرٔ�ي العام ف� 

تدبري حكويم، ا¤سم وال �زال »لكþري من  قدم¨اه من مالحظات Lىل
  .�نتظارية

  الس<يد الرئBس احملرتم،
  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،

  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الزمFالت والزمالء احملرتمني،

لقد قدم حزب �س<تقالل ٔ�فاكره ومالحظاته Lالنية جتس<يدا ملبدٔ� 
احلصول Lىل املعلومة، لكن قFادة  ا@س<تور املرتبط حبق املواطنني يف

ا زلقت ٕاىل ما كنا خنشاه ون��ه ×،  -مع ا8ٔسف-االئتالف احلكويم 
واخuارت هنج س<ياسة ا8ٔذن الصامء والهروب ٕاىل ا8ٔمام، ومعلت Lىل 
تغيBب املقاربة واملهنجية ال�شا́رية، وL�ٔلنت ردها Lىل اخلط الس<يايس ا�ي 

  .ميضمن لها احلد ا8ٔدىن من ��سÛا
لقد وضعت قFادة االئتالف احلكويم جراء ذ¥ البالد يف وضع صعب 
يف نظرÙ، واكن ميكن جتنبه لو حتلت »ملسؤولية الس<ياس<ية Lىل قدر 
املرÕ ¾Rمتيزي احلدود بني مسؤوليهتا احلكومFة ومسؤوليهتا الس<ياس<ية 
احلزبية، وLدم إالنصات ٕاىل مقرتح خمتلف الفرقاء الس<ياس<يني، واخuارت 

  .ال ٔ�خرى ٔ�كرث تعقالس<ب

فاكن قرار اCلس الوطين حلزب �س<تقالل القايض »ال�س�اب من 
احلكومة قرارا يف نظرÙ صادقا، جريئا، م�سجام مع املبادئ الوطنية اليت 
øربB¨ا Lلهيا يف املدرسة الوطنية الصادقة، مدرسة التعادلية، بعد ٔ�ن 

املتاRة @فع قFادة  اس�¨فذت لك احللول الس<ياس<ية وا8ٓلية ا@س<تورية
  .االئتالف احلكويم ٕاىل تصحيح املسار والقطع مع مهنجيهتا إالقصائية

ٕان حزب �س<تقالل هبذا القرار التارخيي L�ٔلن اصطفافه ٕاىل Xانب 
ٕاخوانه يف املعارضة gلتنديد هبذه املهنجية يف تدبري الش�ٔن العام gلبالد، 

Rة ال وال حلكومة مل جتعل والعمل Lىل رد �عتبار gلمؤسسات، ليقول رصا
من تزنيل ا@س<تور وتفعيل مقuضياته مسؤولية مس<تعÛ¾ و�ٓنية، ال وال 
حلكومة امuدت يدها مرارا ٕاىل جFوب املواطنني ويف غف¾ مهنم دون ترب�ر 

 26مسؤولية تنفFذ مضامني اتفاق ووXه حق، ال وال حلكومة تنصلت من 
  .عياملوقع يف ٕاطار احلوار �ج| 2011ٔ��ريل 

ال وال حلكومة L�ٔلنت خصومة Rادة مع الفرقاء �ج|عيني 
و�قuصاديني بصفة هنائية، وعطلت احلوار �ج|عي ا�ي اكن يف ظل 

  .احلكومة السابقة م¨تظام 8ٔكرث من عقد من الزمان
ال وال حلكومة مل حترتم �لزتامات السابقة vgو¡ اجتاه ا8ٔطر العليا 

 uذ حمرض املعط¾، عندما امFارش  20نعت عن تنف�يوليوز يف اس<هتداف م
ورصحي ملصداقFة حزب �س<تقالل ا�ي بذل ٔ�مFنه العام السابق بصفuه 
وز�را ٔ�وال مث رئBسا gلحكومة ýودا ج�ارة ل�شغيل املعطلني من ٔ�بناء 

  .الشعب املغريب
ال وال حلكومة اجهتدت ؤ�بدعت يف ٕاهدار الزمن احلكويم يف جسال 

، ويف م�ادرة ال ٔ��ر لها يف احلياة اليومFة gلمواطنني، م�ادرة س<يايس عقمي
  .فاقدة 8ٔي رؤية اس�رشافFة

وx�ٔريا، ال وال حلكومة يت�ذ رئBسها القرارات تلو القرارات nشلك 
R�ٔادي، ودون ¤شاور مس<بق يف خرق سافر vgس<تور ومليثاق اé8ٔلبية، 

النقل واملقالع وقانون كام اكن الش�ٔن Lليه »ل�س<بة لقرار �رش لواحئ رخص 
  .املقا(سة، ٕاىل éري ذ¥
  الس<يد الرئBس احملرتم،

ٕان القرار التارخيي حلزب �س<تقالل يف نظرÙ »ال�س�اب من احلكومة 
والعودة ٕاىل املعارضة ا�ي رامكنا فهيا رصيدا نضاليا مشهودا، هو ام�uان 

 املبين Lىل Xديد Lىل درب النضال والكفاح من X�ٔل حتقFق اCمتع التعاديل
القمي ا@ميقراطية ببعدها إال�ساين، والرتاكامت اليت حتققت Lرب س<نوات من 
الرصاع واملامنعة، وهو ٕاLالن عن تنديدÙ الرصحي لهذه املهنجية éري املسؤو¡ 

  .املب�Fة Lىل نوع من ا�اتية اليت ال يق�لها العمل الس<يايس املزتن والرصني
 ضح النواË املس<ترتة ملن يعBشون Lىلٕان قرار ��س�اب كذ¥ اكن لف

واهون،  R�ٔالم اليقظة، ويتومهون ٔ�هنم حيمون �س<تقرار، ومه يف ذ¥
»عتبار ٔ�وال ٔ�ن بالدÙ تنعم »الس<تقرار م¨ذ س<نوات، Àنيا ٔ�ن بالدÙ حققت 
L�ٔىل معدل gلمنو يف حوض البحر ا8ٔبيض املتوسط يف عهد احلكومة اليت 
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  .لاكن يقودها حزب �س<تقال
كذ¥، ٕان بالدÙ مبصاحلة اج|عية من xالل م�ٔسسة احلوار �ج|عي 
والزËدة يف ا8ٔجور سابقا ن اكنت قد شقت طريقها من X�ٔل ٕاجياد Rلول 

  .´برية gلطبقة الشغي¾
ٕان بالدÙ شهدت كذ¥ ٕاطالق العديد من الربامج الطموRة يف عهد 

8ٔهداف واملراRل يف احلكومة السابقة، وفق رؤية ٕاسرتاتيجية واحضة ا
الس<ياRة والفالRة والصناLة والتÛارة اخلارجFة والتك¨ولوجFات احلديثة، ٕاىل 

  .éري ذ¥
ٕاننا مل نصل ٕاىل ذ¥ ٕ»حسان، بل nس<يل طويل من التضحيات 

، واكن ا8ٔمل واملعاÙة اليت قدمuهنا ٔ�جFال من خمتلف التيارات الس<ياس<ية
ب�ٔمل وٕارصار، ٕاال ٔ�ن هذا ا8ٔمل لك ا8ٔمل ٔ�ن نواصل املسار يدا يف يد 

xاب وتبخر، ؤ�ظهرت اR8ٔداث واملعطيات ٔ�ن قFادة االئتالف احلكويم 
  .السابق اكنت حباXة ٕاىل كثري من التباري ووضوح الرؤية

لقد انتظر املغاربة قاطبة ٔ�زيد من ثالثة ٔ�شهر بعد ا�س�ابنا من 
ديدة، وذ¥ وفق احلكومة، ق�ل ٔ�ن تطلع Lلينا هذه احلكومة يف Rلهتا اجل

  ": Ùاق"م¨ظور ما Xاء يف شعر  زار ق�اين يف قصيدة 
  ٔ�و عنرتة ..ٔ�و طارقاً  ..انتظرx Ùا@اً 

  ..ف�ٔلكنا �ر�رة ورشبنا �ر�رة
فاحلكومة يف �سخهتا الثانية، Xاءت خميبة لIٓمال ومعلنة Lىل øراجع 

ت خطري يف العديد من املاكسب اليت حتققت nس<يل طويل من التضحيا
وا8ٔمل واملعاÙة اليت قدمهتا ٔ�جFال ؤ�جFال كام ٔ�سلف¨ا من خمتلف التيارات 
الس<ياس<ية الوازنة وذات التارخي واملصداقFة، ونالحظ النفخ يف Lدد 
احلقائب الوزارية وتفuيت القطاLات احلكومFة وجتزيء اCزٔ�  زوال عند 

¾Fىل ال�شكL ¥اجلديدة، م¨طق إالرضاء والوالء وهمينة التق¨وقراط كذ 
xالفا ملا اكن امجليع يطالب به، وذ¥ رمغ افu�ارÙ �كفاءة العديد مهنم، يف 
الوقت ا�ي كنا يف ٔ�مس احلاXة ٕاىل ت�ٔهيل املشهد احلزيب حىت يقوم بدوره 
يف تقدمي احللول والبدائل املمك¨ة وxلق ا8ٔجوبة املق¨عة يف مرR¾ تعBش فهيا 

   .البالد ٔ�زمة اقuصادية éري مس<بوقة
واكن إالدLاء كذ¥ خبصوص متثيلية ال�ساء ٔ�ن هذه احلكومة قد 
ٔ�نصفت املرٔ�ة، فuبني ٔ�ن املرٔ�ة ٔ�هدر حقها من Xديد، »عتبار ٔ�ن الوز�رات 
املنتد»ت مه حتت حصن ووصاية الوزراء يف قطاLات مuعددة، وهذا يرتمج 

كة يف مرة ٔ�خرى النظرة ا@ونية لهذه احلكومة gلمرٔ�ة ولقدرهتا Lىل املشار 
  . التدبري العمويم

مفنذ الوه¾ ا8ٔوىل ظهر ٔ�ن هذه احلكومة Lاجزة Lىل متÒ ٔ�ي تصور 
واحض Lرب Lدم تقدميها لربÙمج حكويم حقFقي، و�كتفاء »لتنصBب املليك 
لتنال رشعيهتا يف ٕاطار �رÙمج حكويم، من بني فصائلها من اكن يعارض 

  .nشدة، وذ¥ xالفا ملضامني ا@س<تور
  الرئBس احملرتم، الس<يد

 Ùمة يف 9رخينا الس<يايس لكونه 9�ٔح لبالدD لقد شلك ا@س<تور حلظة
ٕاماكنية ٕاLادة øرتBب ا8ٔولوËت، وتد�ر معلية إالصالح الس<يايس 
وا@س<توري يف جتاوب وتنامغ 9م مع املطالب الشعبية ومع نضاالت قوى 

موRا قدميا يف احلركة الوطنية ولك القوى احلية يف البالد اليت محلت ط
التغيري الس<يايس، لكن النصوص بقFت Lاجزة عن الفعل يف الواقع واملامرسة 
يف ظل �رتباك والفuور والت�ٔخر املمهنج احلاصل @ى احلكومة يف ٕاعامل 

  .مضامني الوثيقة ا@س<تورية
ٕان اس<مترار هذا الوضع ٔ�حضى يعتقل ا@س<تور، ويؤ�ر سلبا Lىل روح 

ته، ويوهن معل الكþري من املؤسسات يف البالد، النص ا@س<توري وتطبيقا
مبا فهيا الربملان، ويؤكد مبا ال يدع جماال gلشك ٔ�ن املقuضيات ا@س<تورية 

 -مع ا8ٔسف-اجلديدة يه ٔ�كرب وL�ٔىل من سقف تفكري احلكومة اليت الزالت 
  . 2011بدل دس<تور  1996تعBش داxل Xلباب دس<تور 

يل، نؤكد ٔ�ن مرشوع القانون املايل وLليه، فٕاننا، يف الفريق �س<تقال
ٔ�ي تصور ملنظور  - مع ا8ٔسف- احلايل ا�ي حنن بصدد م¨اقش<ته مل يتضمن 

اجلهوية املتقدمة، وقد حبثنا يف لك جزئياته وتفاصيh، فمل جند ٔ�ية �Àٓر 
متهيدية لتزنيL hىل ٔ�رض الواقع من ق�يل نقل بعض الصالحFات gلجهات 

النصوص التنظميية املتعلقة »لتنظمي الرتايب  وتدعمي مواردها ٔ�و عن تزنيل
  .املايل gلجامLة

ٕاننا، يف الفريق �س<تقاليل، نعترب ٔ�ن ٕارساء اجلهوية هو R�ٔد ٔ�مه 
ا8ٔوراش الكربى واملصريية اليت يتعني Lىل احلكومة إالرساع بتفعيلها من 

من xالل ٕاصدار القانون التنظميي gلجهات وامجلاLات الرتابية، ا�ي س<ميكن 
ٕافراز مؤسسات ýوية م¨تخبة وقوية، وذات اخuصاصات فعلية، واع|د 
تقطيع ýوي من ش�ٔنه توفري مؤهالت التمنية �قuصادية و�ج|عية 
والثقافFة والبي�Fة للك ýة، وكذا Lرب ٕاLادة صياéة مرشوع الالمتركز 

  . إالداري يف Lالقuه مع اجلهوية املتقدمة
عدا¡، وذ¥ »عتباره هيم موضوLا مركزË ٔ�ما خبصوص ٕاصالح ýاز ال

يف لك ٕاصالح، فٕاننا يف الفريق �س<تقاليل نؤكد من Xديد ومرة ٔ�خرى ٕاذا 
اكن ا8ٔمر حيتاج Lىل ذ¥ Lدم رضاL Ùىل الت�ٔخر والفuور الك�ري�ن احلاصل 
يف مالءمة م¨ظومة العدا¡ مع املقuضيات ا@س<تورية اجلديدة، وهو ما 

واس<تعÛالية العمل Lىل فuح جسور احلوار اجلاد  (س<تلزم وبصفة �ٓنية
واملسؤول مع مجيع الفرقاء والفعاليات ذات �رتباط بقطاع العدل جبميع 
جتلياهتا، من ق�ل احملامني واخلرباء والعدول واملوثقني، ٕاىل éري ذ¥، من 
X�ٔل وقف ما تعرفه الساRة ا8ٓن احلقوقFة من احuقان Õمتكني تزنيل 

xلصت ٕاليه الهيئة العليا ٕالصالح م¨ظومة العدا¡ Lىل مقuضيات ٔ�و ما 
ٔ�رض الواقع، وإالرساع مبناقشة ٔ�و »ٕالتيان »لقانون التنظميي احملدد gلنظام 
ا8ٔسايس لرXال القضاء والقانون التنظميي احملدد النت�اب وتنظمي وسري 
اCلس اL8ٔىل gلسلطة القضائية والقانون التنظميي املتعلق »حملمكة 

س<تورية والقانون التنظميي احملدد لرشوط ممارسة ا@فع بعدم دس<تورية ا@
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  .القوانني
  الس<يد الرئBس،

  الس<يد رئBس احلكومة،
  الس<يدات والسادة الوزراء،

  الزمالء ا8ٔعزاء،
لقد اكن التوفFق Rليف املغرب يف جتاوز حراك الشارع وتلطيف 

ن تغيري ا@س<تور مل صدماته، لكن ٔ�س<باب احلراك الزالت يف نظرÙ قامئة 8ٔ 
�كن هدفا يف Rد ذاته، وٕامنا اكن الهدف هو ¤رسيع وترية إالصالح »لرمغ 
من لكفuه املرتفعة، 8ٔنه يبقى السFÇل الوحFد املنقذ gلوطن من خماطر 

  . �نفÛار �ج|عي
ٕاهنا مسؤولية احلكومة اليت ي��غي ٔ�ن تضطلع بدورها يف البناء 

ا8ٔمر ر وحامية ما حقق من مك�س<بات، ا@ميقراطي ويف تفعيل ا@س<تو 
ا�ي يقuيض وجود حكومة قوية، قادرة Lىل حتقFق تعاقد س<يمل مع اCمتع Lىل 
ٔ�ساس مرشوع جممتعي، (س<توعب ٔ�س<ئ¾ املغرب احلايل، حكومة قادرة Lىل 
ممارسة احلمك وتدبري شؤون املواطنني، حكومة متÒ اس<تقاللية القرار 

لرضورية عن لك إالرادات اخلارجFة اليت تبحث الس<يايس، وت�xٔذ املسافات ا
ÙاFه قراراهتا خلدمة مرشوع ذو بعد ٕاقلميي ٔ�حFعن م¨افذ لتوج .  

  الس<يد الرئBس احملرتم،
  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،

  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء ا8ٔعزاء، 

فؤاد  هذا تدxل يف الشق الس<يايس، وس�ٔفسح اCال لزمFيل اليس
  . قد�ري ليتطرق ٕاىل الشق �قuصادي

  .وشكرا

        ::::الس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلس
  .الس<يد املس�شار احملرتم، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�ري
  .nسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئBس احملرتم،

  الس<يد رئBس احلكومة احملرتم،
  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمني، ا8ٔخت وإالخوة املس�شار�ن
ارت�ٔى نظرÙ يف الفريق �س<تقاليل ٔ�ن �كون عنوان اجلزء الثاين من 
املداx¾ الثقة، احللقة املفقودة، الثقة اليت ما ف� الس<يد وز�ر �قuصاد 
واملالية يذ´رÙ هبا ٕا»ن م¨اقشة قانون املالية، ولكن دومنا تقدمي ملا يؤسس وملا 

ٔ�ن الرهان الك�ري ا�ي ي��غي ٔ�ن øرفعه (ش<يع ثقافة قواDا الثقة، خصوصا و 
احلكومة اليوم هو رهان إالق¨اع، والقانون املايل من ٔ�مه ا8ٓليات، ٕان مل �كن 

ٔ�مهها Lىل إالطالق، رهان إالق¨اع ب�ٔن ا8ٓفاق مطمئنة، وميكن ٔ�ن øكون 
مطمئنة فقط من xالل معطيات واقعية ومن xالل ٔ�رقام حقFقFة، ومن 

ق�ل املنطق الس<يايس، ٕاذ اكن نطق �قuصادي xالل توقعات يق�لها امل 
  .gلس<ياسة م¨طق ٔ�صال

وهذا لكه يقuيض من احلكومة ٔ�ن جتهتد ؤ�ن ختلص يف إالفصاح عن لك 
املؤرشات ا@ا¡ عن ا8ٔبعاد السلبية ق�ل ا8ٔبعاد إالجيابية لالخuيارات احملمت¾، 

يل Lىل 8ٔن الهدف اليوم ي��غي ٔ�ن ال �كون تغليب هاجس التوازن املا
. هاجس املطامح �قuصادية املقرونة »لعدل �ج|عي و»لعدا¡ �ج|عية

بصيغة ٔ�خرى، مرح�ا »Õمنو �قuصادي، مرح�ا »لتوازÙت املا´رو اقuصادية، 
  .ولكن دون املساس »لتوازÙت �ج|عية

لIٔسف اليوم، ٔ�رقاممك، توقعاøمك، ٔ�وال، الس<يد الوز�ر، توقعات شاح�ة، 
ٔ�رقاممك تنطوي Lىل قدر ´بري من املباط¾، ولهذا السÇب »لضبط لن نقف و 

كثريا عند ا8ٔرقام، نعم ٔ�رقام جحابة، ٔ�رقام ال تؤمن وال ختضع ليشء ٕامسه الرقابة 
الس<ياس<ية اليت من املفروض ٔ�ن ميارسها الربملان يف ٕاطار صالحFاته املوسعة 

لس<ياسة احلكومFة، من والواسعة نظرË، ولكن املضيق Lلهيا من xالل ا
  .xالل خوانقها ؤ�جرافها

ٕاذن، كام قلت ما éاد(ش نتلكم Lىل ا8ٔرقام، 8ٔنه اليوم التخطيط، 
التحصيل اجلبايئ، حتديد رصف إالنفاق العمويم، حىت الرقابة يف شقها 
إالداري، هذه لكها ٔ�مور مركزة يف يد احلكومة، وتدxل يف مصمي اخuصاصات 

دور الربملان يف إالذن »لتحصيل و»لرتخFص يف  احلكومة، يف Rني اxزتل
إالنفاق، دومنا ٕاماكنية ملبارشة تدقFق احلسا»ت، وعندما ø�ٔلكم Lىل تدقFق 
احلسا»ت، ال ٔ�عين فقط اRرتام املساطر، وٕامنا ٔ�عين الوقوف Lىل فعالية هاذ 

ا8ٔمة، إالنفاق العمويم وقFاس ٔ��ره Lىل دواHرÙ �نت�ابية كربملانيني منثل هذه 
nشلكيطة يف دوار يف  1000ميل نفرقو الÇشلكيطات يف ٕاطار املزيانية، نفرقو 

�رش<يد، xاص øكون عندÙ إالماكنية ٔ�ن نقBسو ٔ��ر هاذ توزيع هاذ ا@رXات 
Lىل مس<توى الهدر املدريس ٔ�و مس<توى  –هاذ الÇشلكيطات  –الهوائية 

ذا هو اgيل اÕمتدرس خصوصا يف صفوف الفuيات القروËت املمتدرسات، ه
  .ٔ�سايس

ٕاذن، كام قلت هذا واقع، والواقع ال �رتفع، وٕاىل Rني ٔ�ن ت�uصب قامة 
هذا الربملان، وٕاىل Rني ٔ�ن تعلو هامuه، وٕاىل Rني ٔ�ن يمت تزنيل لك القوانني 
التنظميية ذات البعد ا@س<توري، اليت س<متكن ال�رشيع احلايل من ��سÛام 

 املقاصد دËلو، ٕاىل Rني متلك¨ا مع ا@س<تور اجلديد، ومن �ندراج يف
كربملانيني 8ٔدوات رقابية �رملانية حقFقFة، متك¨نا من الت�ٔثري Lىل حنو ما يف 
املزيانية، 8ٔنه ما تÇث ٔ�ن الربملان املغريب ٔ��ر يف املزيانية Lىل حنو ما، ٕاىل Rني 

ية لهاذ ا8ٔدوات، وتطويعنا وٕاماكن  -ٕان حص التعبري- واحuضاننا ... متلك¨ا لهاذ
 ¾Rت املرËتطويعنا لهاذ ا8ٔدوات، س<نعترب تقدمي املزيانية م¨اس<بة لتناول ٔ�ولو
الس<ياس<ية، وgلتذا´ر بوXه مكشوف عن امللفات �قuصادية و�ج|عية 
الكربى واحلساسة اليت تقض املضاجع، بطبيعة احلال من xالل ٕاسهام الفرق 
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ا gلحكومة ٔ�و اليت تتقدم النيابية املوالية واملعارضة، سواء املدمعة س<ياس<ي
»نتقادات موضوعية، وا8ٔسايس هو قدرة هاذ الفرق Lىل تطو�ر حمطات 

  .التواصل حول امللفات الوطنية وحول املؤسسات الوطنية
ومبناس<بة احلديث Lىل املؤسسات الوطنية، مسعنا والزلنا �سمع eما 

�ن، وفFه ن�ٔىس ون�ٔسف ×، eم فFه كثري من التجين Lىل جملس املس�شار 
تقزمي لساكين هذه املؤسسة من ´وادر �رملانية وطنية خملصة، اكنت Rارضة 
وبقوة يف مجيع املراRل دËل النقاش العمويم، ؤ�غنت هاذ النقاش الربملاين 
واملامرسة الربملانية، nشقهيا الرقايب وال�رشيعي، تعاملت »RرتافFة وبنضج، 

لكن بعيدا عن م¨طق إالحلاق  اش<تغلت بدٔ�ب وLادة، تعضيدا vgميقراطية،
  .وإالتباع

من هاذ املنرب، نقول لمك، الس<يد الرئBس احملرتم والس<يد رئBس احلكومة، 
ا8ٔخوات وإالخوة، ب�ٔن هذا اCلس ال ميكن ٔ�ن �كون ملحقة 9بعة Cلس 

هذه املؤسسة، مؤسس�¨ا جيب ٔ�ن �كرDا . النواب ٔ�و ملحقة 9بعة gلحكومة
يتذ´روا ب�ٔهنا املؤسسة ا@س<تورية الوحFدة اليت دفعت مثن  امجليع »لتوقري، ؤ�ن

�نتقال ا@ميقراطي، ومثن إالصالRات ا@س<تورية من ǿريÇهتا ومن 
  . صالحFاهتا

 Òال¡ املX ينا¨áس احلكومة، (نعم، ٕاذا اس<تBك�شوف يف الس<يد رئ
عز املؤسسة امللكFة، وٕاذا اس<تá¨ينا Xال¡ املÒ �ٔ ، ٕاذا اس<تá¨ينا )اس<تغربت

هللا ٔ�مره، وا�ي اخuار وعن طواعية ٔ�ن ي�¨ازل عن مجموLة من الصالحFات 
ا@س<تورية لصاحل الس<يد رئBس احلكومة ومؤسسة رئBس احلكومة ولصاحل 
جملس النواب، فuبقى مؤسسة جملس املس�شار�ن املؤسسة الوحFدة اليت 

هتم دفعت اÕمثن، واليت حضت يف زمن ابتلع فFه امجليع دون اس<تá¨اء ٔ�لس�
  .مصتا، خوفا وطمعا

  الس<يد الرئBس،
اكن البد، الس<يد الرئBس، هذا واقع، الس<يد الرئBس، واكن البد، اكن 
البد من التعرجي Lىل هذا ا8ٔمر حىت هتدٔ� HÀرة ا8ٔخوات وإالخوة ا��ن 
ساءمه هذا الTم املغري، وا�ي بطبيعة احلال اxزتل وقزم دور هذه 

  . يف املمر ا@س<تورياملؤسسة وجعلها حمطة Àنوية 
ٕاذن، ملن اس<تلوا س<يوفهم لٕالýاز Lىل هذه املؤسسة، مuغاضيني عن 
قميهتا احلقFقFة، خصوصا يف الظروف الس<ياس<ية و�قuصادية و�ج|عية 

اgيل كتعرفها البالد ا8ٓن، نقول هلم ب�ٔهنا »قFة معهم ٕاىل هنا�هتم، ؤ�ن ٕاشعاعها 
  . هاذ الناس بطبيعة احلال هاذ الس<يوف دËل ٕازاء فالذوحضورها 

ٕاذن، الس<يد رئBس احلكومة، والس<يد الرئBس احملرتم، ٕاذا اكن اليوم اCال 
ال (سمح بتعداد مزاË الثنائية الربملانية تعز�زا gلمسار ا@ميقراطي، س<نعتربها 
م¨اس<بة vgعوة ٕاىل حوار وطين حول املوضوع بعيدا عن لكBش<هيات، وبعيدا 

  . Lىل ا8ٔفاكر اجلاهزة
ٕاذن، اكن البد ما نعرج، 8ٔن احلديث يف هذا املوضوع éالبا ما �كون 
مشحون بعواطف ومشاعر، ال �س<تطيع مغالبهتا مكس�شار�ن �رملانيني، 

  . خصوصا عندما �سمع هذا الTم
ٕاذن، الس<يد رئBس احلكومة، Xادلتنا و�ٔكرثت Xدالنا، وما Lلهيا اليوم ٕاال 

دقة، Lلهيا ٔ�ن تغلب اليوم صف�ة الوعود ٔ�ن ت�ٔتB¨ا مبا وLدتنا ٕان اكنت صا
السخية اليت وزعهتا مينة و(رسى، وذا´رة املغاربة حتتفظ gلس<يد رئBس 
احلكومة ولقاطرة اé8ٔلبية احلكومFة وgلحكومة »R8ٔالم الوردية اليت ب�هتا يف 

  . خميال لك مغريب ومغربية
øرتبط  هاذ املغاربة اليوم ا��ن �متنون، ما دامت الزLامة Rدث، ٔ�ن

وتغري  حوالكهمالزLامة احلقFقFة ب�Rٔداث وبقرارات ممثرة صائبة، تؤ�ر ٔ�و تنور 
سود DË�ٔم بيضا، هاذ الناس هاذو �متنون، الس<يد الرئBس، ٔ�ن ال تغلب 
البالéة ؤ�ن ال يغلب سعر الTم فBسلب الس<يد رئBس احلكومة و(سلب 

ط قاب قوسني ٔ�و ٔ�دىن احلكومة مهة الفعل، وي�ساو ب�ٔن املغرب اليوم لBس فق
من السكuة القلبية اليت نبه ٕاÕهيا موالÙ احلسن الثاين رمحة هللا Lليه يف ضوء 
التقر�ر إالنذاري الصادر عن البنك ا@ويل �ٓنذاك، وٕامنا هو Lىل فوهة �راكن، 
وقوده احلرمان �ج|عي، وإالخفاق �ج|عي املس<متر�ن، وLدم قدرة 

ية قمي، اليوم كام كتفضحها ارتفاع �س<بة البطا¡، احلكومة Lىل اس<ت��ات ورLا
خصوصا يف صفوف Rاميل الشهادات، ا��ن ٔ�حنرت Lلهيم، الس<يد رئBس 
احلكومة، حقهم يف الولوج املبارش ٕاىل ٔ�سالك الوظيفة العمومFة، مرة عندما 
رفضت الوفاء »لزتامات احلكومة السابقة يف ٕاطار �س<مترارية، وهذا هو 

هو املنتظر، ومرة ٔ�خرى عندما رفضت تطبيق املقرر القضايئ  املعقول وهذا
اgيل خرج لصاحل هاذ الناس، واgيل احمك لصاحل هاذ معطيل احملرض، هذا هو 

  . الواقع، الس<يد رئBس احلكومة
ٕاذن، ما éاد(ش نطول، ما éاد(ش نتلكم Lىل ا8ٔزمة اgيل كتخبط فهيا 

زمة مهنجية، حقFقي هناك ال�شكF¾ احلكومFة اليوم، يه ٔ�زمة س<ياس<ية، �ٔ 
مغوض يف منط النظام اgيل »éني حتققوه Lىل ٔ�رض الواقع، ٔ�و ميكن كتعوزمك 

  . اجلرٔ�ة gلكشف عن منوذجمك الس<يايس املفضل
ا8ٔخ الرئBس مشكور øلكم Lىل اخنفاض م�سوب املقوم الس<يايس داxل 
احلكومة، حضور حزب الكفاءات، وهاذ احلزب نبغيو، الس<يد رئBس 

ة، نعرفو العقFدة الس<ياس<ية دËلو، نعرفو الربامج �قuصادية دËلو، احلكوم
نعرفو ا8ٔوليات دËلو، نتحققو من قدرته Lىل اÕمتثل الواقعي لالخuالالت اgيل 
كتعرتي اÕمنوذج التمنوي و�قuصادي دËلنا، ونت�ٔكدو ب�ٔنه قادر ٔ�نه (س<توعب 

ي بدل ٕالباس هاذ رضورة ٕاخراج البالد من البؤس �قuصادي و�ج|ع
  . البؤس �قuصادي و�ج|عي �ريق الس<ياسة

ٕاخراج البالد من عنق الزXاXة، الس<يد الرئBس، اليوم جيب ٔ�ن يمت من 
xالل مFثاق وطين كريمس التوýات الس<ياس<ية، ويعيد القرار ٔ�و يعيد 
 �عتبار ٕاىل ابغينا نقولو gلقرار الس<يايس عوض املواثيق العامة العامئة اليت

  . يغلب Lلهيا طابع إال�شاء
ٕاخراج البالد من عنق الزXاXة، الس<يد رئBس احلكومة احملرتم، ا8ٔخوات 
وإالخوة، ´يقuيض اليوم قدح زÙد العمل املشرتك، ولكن توضيح قواLد هاذ 
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العمل املشرتك حىت ال يت�ٔ�ر العمل احلكويم بتعدد ا8ٔحزاب داxل التوليفة 
ل Lلهيا من ق�ل املغاربة ليك جتنب البالد والعباد احلكومFة، هاذ التوليفة املعو 

ش<بح الزنLات اR8ٔادية يف ظل دميقراطية حقFقFة، مايش دميقراطية صورية، 
  .ومايش يف ظل ما (سمى بدميقراطية التوافق

ٕاذن، م¨اقشة قانون املالية، الس<يد رئBس احلكومة، ا8ٔخوات وإالخوة، 
يدا عن م¨طق الرفض واملقاطعة، حىت الس<يد الرئBس، م¨اقشة قانون املالية بع 

وٕان اكن م¨طق الرفض واملقاطعة هذا يوفر لنا رشوط متر�ن س<يكولو�، 
(شعرÙ �راRة الضمري ٔ+فراد ق�ل ما ا كونو فاLلني س<ياس<يني، ولكن بعيدا 
: عن هذا املنطق نقول ٔ�ن م¨اقشة قانون املالية جيب ٔ�ن تدشن nسؤال ٔ�نفس<نا

عهتا الثانية ميكن ٔ�ن يعلق Lىل رشوط وLىل هل �رÙمج احلكومة يف طب
  ؟2014عنارص øرتبط ٔ�ساسا مبرشوع القانون املايل لس<نة 

8ٔنه كنعرفو متام املعرفة ب�ٔنه اليوم ب�ٔن الربÙمج احلكويم هو xالصة 
ٕادماجFة وxالصة ǿريFÇة لIٔحزاب الس<ياس<ية املشلكة لالئتالف احلكويم، 

ليت تواXه هاذ ا8ٔحزاب الس<ياس<ية وكنعرفو كذ¥ مدى وجحم إال´راهات ا
  .لرتمجة م�ادهئا العامة ٕاىل �رامج قاب¾ gلتزنيل

هل �رامج ا8ٔحزاب املشلكة gلحكومة انصهرت يف قالب : السؤال ا8ٓن
وقلب واRد، ؤ�عطت �رÙجما (س<تحق نعت ووصف الربÙمج احلكويم اgيل 

  ؟2014ميكن �رøكز Lليه مرشوع قانون املالية لس<نة 
لت�ٔ´يد س<يكون »لنفي، اLالش؟ 8ٔنه ال جيادل اثنان اليوم Lىل اجلواب »

ٔ�ن هاذ مرشوع قانون املالية ال ميكن ٔ�ن �كون م¨توXا xالصا gلحكومة 
احلالية �لك مكوÙهتا، وا@ليل قريب، الس<يد الرئBس، هو ٔ�ن الترصحيات 
ا النارية اgيل صدرت Lىل ٔ�حزاب يف املو�ة، واليت بلغت Rد التربئ من هذ

املرشوع، و� امحلد عندÙ التك¨ولوجFا احلديثة، عندÙ الص�افة الورقFة، 
وعندÙ الص�افة إاللكرتونية اgيل كتوثق »لصوت والصورة لتؤكد Lىل حصة ما 

  .نقول، وLىل حصة ما ندفع به
كذ¥ هاذ الوافد اجلديد ٔ�و الفصيل املهم اgيل هو حزب التجمع الوطين 

لسلب ٔ�و إالجياب يف هذا املرشوع، 8ٔنه Rديث لIٔحرار ما اكن يؤ�ر »
  .العهد »النتداب احلكويم

�ٔكرث من هذا، واملثري gلشفقة اليوم، عوض ٔ�ن �سمع عن تعبئة الزمخ 
الس<يايس والقانوين خلدمة القضاË الوطنية الكربى، �سمع عن ýات يف 

لقانونية، احلكومة تتلكم عن حتدي مرتبط بتقدمي قانون املالية داxل اXٓ8ال ا
اكن حرË هباذ اجلهات، الس<يد الرئBس، ٔ�ن ¤س<تحيي ؤ�ن تفكر يف هاذ 
�نتظارية املقلقة والقاهرة واملرضة »القuصاد الوطين واملعط¾ vgوران 
الطبيعي vgواليب دËلو، هذا ما اكن ي��غي ٔ�ن (شغلها ؤ�ن (س<ت�ٔ�ر »ه|Dا، 

لق ا8ٔمر ب�Xٓال دس<تورية، ملاذا؟ ٔ�ما البايق فuفاصيل ال قمية لها حىت وٕان تع
8ٔن ٔ�مþالنا من الرXال مه ا��ن يصنعون القوانني وحىت ا@ساتري ولBس 
العكس، ا@ساتري والقوانني تعرف »لرXال، ٔ�ما الرXال فال يعرفون ٔ�و ٔ�هنم 

  .لBسوا حباXة 8ٔن يعرفوا »@ساتري و»لقوانني

ٔ�و تقدمت به احلكومة هو »ل�س<بة ملرشوع قانون املالية اgيل تقدمuو به 
مرشوع مت تضمينه Lدد حمدودا من التدابري اليت ما اكنت لتكس<به قوة ٔ�و 
زمخ نوعي، اLالش؟ لIٔس<باب اليت ذ´رت من ق�ل، وكذ¥ ٔ�ن الس<ياق 
س<ياق ٔ�زمة، وهاذ اليش مايش Xديد، ا8ٔزمة احuوهتا احلكومة السابقة، 

ت العاملية، جفت احuوت ٔ�زمة Xارفة xانقة، ٔ�هنكت ٔ�قوى �قuصادا
الس<يو¡ يف ا8ٔسواق املالية ق�ل ٔ�ن تطال لك ٔ�شاكل إالنتاج احلقFقي، حىت 
من بني الت�ٔثريات دËلها هو ٔ�هنا زادت من مسك هذاك الغÇش ا�ي يلف 
ب�Fات وٕارهاصات الفكر ٔ�و التوXه �قuصادي اجلديد ا�ي كنا نتطلع ٕاليه 

  .gلخروج من ا8ٔزمة
  . يف معاÙة حقFقFة، هذا مايش Xديدكذ¥ �قuصاد الوطين 

»ل�س<بة gلظرفFة، كذ¥ ت�سم �منو مuواضع لالقuصادات العاملية، رمغ 
بعض بوادر اخلروج من � كامش، هذي لكها ٔ�مور جتعل من الطموح 
الس<يايس gلحكومة وملرشوع قانون املالية يرتاجع ٕاىل الوراء، 9راك املساRة 

وٕارضاء gلمؤسسات املالية املاحنة الضام¨ة ٔ�و و9راك املاكن لتدبري ا8ٔزمة 
  .الكفF¾ �صندوق النقد ا@ويل

الس<يد وز�ر �قuصاد واملالية قال يف رد Lىل زمالئنا يف جملس النواب 
وحىت يف الرد Lلينا، قال ب�ٔنه مايش عيب ٕاذا تفاLلنا »ٕالجياب وتعاوÙ مع 

ضري من التفاLل،  صندوق النقد ا@ويل، نعم مايش عيب ومايش حرام، وال
هاذ اليش طبيعي، اح¨ا دو¡ ك�س�مثر، كتقرتض، طبيعي هاذ اليش، هذي 
حFاة اقuصادية Lادية، ولكن رشيطة ٔ�ن  كون يف موقع تفاويض مرحي، حيصن 
املك�س<بات، و(سمح لنا »حلفاظ Lىل اس<تقاللية وس<يادة القرارات 

  .�قuصادية �حكومة وكدو¡
Rذرها، وٕاذا اس��قت اR8ٔداث، وٕاذا  مايش عيب ٕاذا x�ٔذت احلكومة

»رشت إالصالRات الرضورية ق�ل ٔ�ن تطلب مهنا، ارøاكزا بطبيعة احلال Lىل 
واRد الس<ياسة طليعية وLىل �رامج وLىل تصور واحض، ق�ل ٔ�ن تفرض Lلهيا 

  . رشوط ال ق�ل لها هبا، وق�ل ٔ�ن �زج هبا يف ٔ�ثون احلجر والوصاية
Bس، اليوم هو رد فعل احلكومة عندما العيب لك العيب، الس<يد الرئ

يرضب لها صندوق النقد ا@ويل موLدا ال خيلفه، وال ميكن gلحكومة �ٔن 
ختلفه، العيب ٔ�هنا ت�uفض انتفاضة من صعقه التيار الكهر»يئ، وتت�ذ قرارات 
م�رسLة ´يدفع اÕمثن دËلها الÇسطاء من هاذ الشعب، من xالل تقليص 

رمه، وقفuو �لزتام »لنفقات دومنا اكرتاث مليار د �15س�çر قلصتو 
ب��عات هذا القرار، ا�ي اختذ جبرة قمل، Lىل الف*ات الÇس<يطة، Lىل سوق 
ال�شغيل، Lىل املقاو¡ الصغرى واملتوسطة والصغرية Xدا، واليت متثل ٔ�كرث 

من ال�س<يج �قuصادي الوطين، الت�ٔثري Lىل �س<هتالك، الت�ٔثري  %95من 
والت�ٔثري Lىل اÕمنو يف �ٓخر املطاف، وكذ¥ التقليص من املزيانية  Lىل إالنتاج،
  .املوýة vgمع

  .اليوم قررتو تطبيق املقا(سة ال�سFÇة 8ٔسعار احملروقات السائ¾
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  :الس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلس
  .الس<يد املس�شار، »يق ¥ دقFقة

  :املس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�رياملس�شار الس<يد فؤاد قد�ري
ومن عيوبنا ٔ�هدينامك  Lىل ٔ�ي هذه ٔ�جزاء من عيو�مك. الوقت يدامهنا

 قُلْ كُلٌّ " ٕاËها، ورمح هللا عبدا ٔ�هدى ٕايل عيويب، هللا س<ب�انه تعاىل يقول

  ".يعملُ علَٰى شَاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدىٰ سبِيلًا
  .  والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلسالس<يد رئBس اCلس
  . شكرا، شكرا
  .لسة، س�س<ت�ٔنف Lىل الساLة الواRدة والنصفرفعت اجل 

        ....رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


