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  )2013 د(سمرب 18( 1435 صفر 14 ا8ٔربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساGرئFس اخلليفة ا8ٔول ل ،السCيد محمد فوزي بنعالل املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 �ٔربع ساNات واثSTان وعرشون دقJقة، ابتداء من الساNة الثانية :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .عرش�ن بعد الزوالاWقJقة ال و 
   ::::Zدول ا8ٔعاملZدول ا8ٔعاملZدول ا8ٔعاملZدول ا8ٔعامل

 110.13رشوع قانون املالية رمق مل املناقشة العامة اسCتكامل  -

 ؛من Wن الفرق واGموNات النيابية 2014^لسCنة املالية 

رد السCيد وز�ر fقSصاد واملالية Nىل تدbالت السادة رؤساء  -

  .الفرق وممثيل اGموNات النيابية

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

    ::::املس�شار السCيد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فوزي بنعالل، رئFس اجللسة
  .rسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

N�ٔلن عن افSتاح هذه اجللسة السCتكامل اجللسة الصباحJة tلTسCبة 
^لسCنة  110.13لتدbالت الفرق املتبقJة، طبقا ملرشوع قانون املالية رمق 

  .2014املالية 
ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة يف البداية ٕاىل اليس عبد امحليد السعداوي، 

  .الشعبية اWميقراطية، �زيدها �.. فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السCيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السCيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السCيد عبد امحليد السعداوياملس�شار السCيد عبد امحليد السعداوي
  .شكرا السCيد الرئFس

  .rسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئFس،
  السCيد الوز�ر،

  شارون احملرتمون،السCيدات والسادة املس� 
(رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل tمس الفريق احلريك ^لمسامهة يف م�اقشة مضامني 

، ويه فرصة سCنوية ملامرسة جملس 2014وتو�ات مرشوع املزيانية لسCنة 
املس�شار�ن Wوره ال�رشيعي والرقايب وتقJمي السCياسات العمومJة، خصوصا 

ٔ�ن عرفت تعديال  ؤ�نه  �لث قانون مايل ^لحكومة احلالية وا8ٔول بعد
ملكو هتا وحظيت tلثقة املولوية السامJة، مربزا tملناسCبة ٔ�ن هذه الTس�ة 
اجلديدة ¦متزي tلو¤دة يف التصور والوضوح يف الرؤية وf¢س¡ام يف العمل 
وtٕالرادة السCياسCية القوية يف السري قدما حنو اسCتكامل ا8ٔوراش الكربى 

وال�رشيعي ٔ�و Nىل املسCتوى  املهيلكة ٕان Nىل املسCتوى املؤسسايت
fقSصادي وfج²عي، هبدف حتقJق التمنية الشام® وتعز�ز املك�سCبات 

  .ودمع متوقع بالد  يف اخلريطة اجليوسCياسCية ٕاقلمييا ودوليا

وق¸ل rسط قراءة الفريق احلريك ملرشوع قانون املالية يف ٔ�بعاده 
كري tملواقف الثابتة السCياسCية وfقSصادية وfج²عية، ال بد من التذ

  : حلزبنا واليت ¦متحور اكلتايل

ٔ�وال، ٕان حزب احلركة الشعبية حزب وطين tمSياز، حزب للك  -
املغاربة، م�شÁث بثوابت ا8ٔمة، �متزي ببصامت قوية يف Àرخي املغرب، سامه 
يف مجيع احملطات السCياسCية الهامة والتغريات ا8ٔساسCية اليت عرفهتا بالد ، 

دته ^لنظام املليك اÅي يعد رمزا ^لو¤دة وfسCتقرار، وعرف مبسان
وrرشعيته التارخيية Nرب قرون من الزمان، وبذ� سامه ٕاىل Zانب ا8ٔحزاب 
ا8ٔخرى rشلك فعال يف القفزة النوعية Nىل مسCتوى fنتقال اWميقراطي 

حكومة التناوب وËشكJل  -فÊ بعد  -، اÅي متزي ب�شكJل 1996لسCنة 
 ف واملصاحلة لقطع الص® مع املايض والتصاحل مع احلارض؛جلنة إالنصا

�نيا، ٕاننا يف حزب احلركة الشعبية نعترب مشاركتنا يف احلكومة احلالية  -
 . تÑٔيت عن ق�اعتنا الراخسة بÑٔن مصلÐة البالد تعلو فوق لك حساtت ضيقة

وtعتبار  مكو  ٔ�ساسCيا من مكو ت التÐالف احلكويم، فٕاننا سCنعمل 
Z�ٔ تكامل إالصال¤ات الكربى اليت انطلقت مع احلكومة السابقة، منCل اس

8ٔن املر¤® الراهنة تقSيض م�ا حتمل مسؤولية تدبري الشÑٔن العام ملا فJه 
bدمة الوطن، كام حنرص لك احلرص Nىل ٕاجناح احلكومة يف ٕاطار الرب مج 

ية احلكويم اÅي Nىل ٔ�ساسه ¤ازت ثقة الربملان، واÚمتسك مبيثاق اØ8ٔلب 
   .اÅي نعتربه bارطة طريق معلنا املشرتك

  السCيد الرئFس احملرتم،
  حرضات السCيدات والسادة،

ميثل اÚمنوذج املغريب ¤اß اسCت�Þائية فÊ خيص حمطة الربيع العريب، 
وذ� من bالل áيفJة التعاطي مع هذه املعطيات السوسCيو سCياسCية اليت 

  . ا8ٔوىل ^لقرن الوا¤د والعرش�ن Zاءت هبا الثورات العربية فÊ بعد العرشية
لقد Nاش املغرب حمطة الربيع العريب بلون خمتلف، حJث اتفقت Zل 
 ãامل ßالZ تقرار، م¸اركة م¸ادرةCسf ىل حاميةN ية املغربيةCياسCالطبقة الس
يف ٕاطالق العديد من إالصال¤ات الهيلكية وNىل رٔ�سها ٕاقرار دسCتور 

  .اZديد وٕاجراء انت�اtت سابقة 8ٔواهن
وتتلخص معامل fسرتاتيجية fس�¸اقJة اليت هنجها املغرب لتفادي ما 
حصل يف ٔ�قطار ٔ�خرى من العامل العريب يف مجموNة من املبادرات املتعددة 
ا8ٔوZه، مفنذ اعتالء Zالß املã محمد السادس عرش ٔ�سالفه امليامني N�ٔلن 

ش لها امSداد ، حJث دشن Nدة ٔ�ورا"املفهوم اجلديد ^لسلطة"عن م¸ادرة 
اسرتاتيجي يف ٔ�فق البحث عن �ٓليات لضبط التواز ت بني خمتلف الفìات 
fج²عية، سواء Nىل املسCتوى الطبقي ٔ�و Nىل مسCتوى التعدد الثقايف 
والق¸يل ٔ�و فÊ هو مرتبط rسCياسة النوع وقضاî املرٔ�ة وكذا ما يتعلق Gtال 

  .احلقويق وقضاî التمنية الÁرشية
 Cس�شاري حلقوق إال¢سان"توى احلقويق، ٔ�¢شئ فعىل املسf لسGا" 
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، حJث دشن اGلس "اGلس الوطين حلقوق إال¢سان"اÅي ٔ�صبح فÊ بعد 
Zلسات fس²Cع العمومJة لطي صفÐة املايض والتعويض عن الرضر 
املادي واملعنوي tلTسCبة لضÐاî، وبذ� áسب املغرب جوß اس�¸اقJة 

ٔ�ساسCيا يف اسCتقرار املغرب خصوصا يف بعض حقوقJة، شلكت Nامال 
  .ا^لحظات احلرZة

ٔ�ما Nىل مسCتوى التعدد الثقايف وإالثين، اكنت م¸ادرة ٕا¢شاء املعهد 
املليك ^لثقافة ا8ٔمازيغية فرصة اس�¸اقJة لالسCت¡ابة ôتلف الرشاحئ 

يف فSح ا8ٔفق لرتسCمي  2011مارس  f9ج²عية، وقد سامه كذ� خطاب 
  .يف ٕاطاراWسCتور اجلديدا8ٔمازيغية 

ٔ�ما خبصوص قضاî املرٔ�ة، شلكت املدونة اجلديدة لöٔرسة خطوة 
اس�¸اقJة كذ� من bالل ا8ٔفق اÅي فSحته ٔ�مام الTساء يف املغرب لضامن 

  .احلقوق الTسائية، تفعيال ملبدٔ� املساواة وا¤رتاما ملاك�هتا يف اGمتع
بادرة الوطنية ^لتمنية ٔ�ما خبصوص اجلانب fج²عي، فقد شلكت امل 

الÁرشية، واليت Zاءت ن�J¡ة تقر�ر امخلسCيJTة ^لتمنية الÁرشية، ذرNا واقJا 
لكون فìات عريضة  من الطبقات املعوزة اسCتطاعت ٔ�ن ËسCتفJد من 

  .الربامج املكúفة حملاربة الهشاشة والفقر
لقد جنح املغرب، ؤ�ؤكد لقد جنح املغرب، بذ� يف ختطي اخلطر 

Åيايس اCتور السCسWدث اÐث يتJي ٔ�فرزته خماضات الربيع العريب، ح
اجلديد عن �ٓليات Zديدة لصناNة القرار fسرتاتيجي داbل اWوß املغربية 
 ßوþ^ ياسة العامةCسرتاتيجية ^لسf الل معلية التداول يف التو�اتb من
بني Zالß املã واحلكومة يف اGلس الوزاري، وحيتفظ لرئFس احلكومة 

حJات فعلية جتعل م�ه املسؤول املبارش عن تنفJذ السCياسة بصال
احلكومJة، tٕالضافة ٕاىل متتعه مب¡االت واسعة فÊ خيص قضاî التدبري اليويم 

  . ^لشÑٔن العام
ويف هذا إالطار، وجب Nىل ٔ�ول حكومة يف عهد اWسCتور اجلديد، 

ملزتايد من �ة، ٔ�ن تطلق السCياسات الكفt ®JمSصاص الطلب fج²عي ا
من جراء تبعات ا8ٔزمة fقSصادية العاملية، ومن �ة ٔ�خرى ٔ�ن تد�ر 
ا8ٔج�دة ال�رشيعية ٕالرساء دNامئ دوß املؤسسات واحلاكمة اجليدة اليت N�ٔلن 

  .عهنا اWسCتور اجلديد
bالل الزîرة الناحجة جلالß املã 8ٔمر�اك، حJث ٔ�كد وز�ر اخلارجJة، 

اÅي تلعبه الرtط يف تثJÁت ا8ٔمن والتمنية جون كريي، Nىل اWور احليوي 
  . يف القارة ا8ٔفريقJة

وق¸ل î�ٔم قلي® من fج²ع، tدر سفراء سابقون ^لوالîت املتÐدة، 
 ßنوات إالثين وثالثني املاضية، ٕاىل بعث رساCالل السb معلوا يف املغرب

اتيجية مع ^لرئFس ٔ�وtما Ëسعى ٕاىل ٕا�راز احلاZة ٕاىل تعز�ز الرشاكة fسرت 
املغرب، ؤ�شاروا áيف ٔ�ن املغرب اكن قادرا Nىل املثا�رة، Nىل الرمغ من 
رîح Nدم fسCتقرار اليت مرت هبا املنطقة بÑٔرسها، وذ� �هن¡ه لطريق 
اWميقراطية وسCيادة القانون لصاحل ٕاصال¤ات رئFسCية، والسÊC يف جمال 

مل من tراك حقوق إال¢سان، وبذ� اسCتطاع fسCتفادة من اWمع الاك
  .ٔ�وtما Nىل اقرتاح احلمك اÅايت إالقالمي ^لصحراوية

كام تعكس سCياسة املغرب اجلديدة يف جمال الهجرة، انطالقا من 
واكن Zالß . التعلÊت امللكJة السامJة، الزتاما �بتا خبدمة ٕافريقJا و¦منيهتا

سCياسة شام® هذه الظاهرة، Nرب بلورة  ةاملã قد دNا املنتظم اWويل ملعاجل
Zديدة لقضاî الهجرة وا^لجوء ملقاربة ٕا¢سانية حترتم fلزتامات اWولية 

  . ^لمغرب و¦راعي حقوق املهاجر�ن
وقد ٔ�صدر تعلÊته ^لحكومة لٕالرساع بوضع خمطط معل يتضمن 
إالجراءات الواجب اختاذها واملتعلقة tٕقامة هؤالء املهاجر�ن، سواء 

اء، ٔ�و بعض اWول ا8ٔوروبية ٕاكسCبانيا القادمني من دول ج�وب الصحر 
وفر¢سا، ؤ�يضا حتديد طبيعة املهن اليت �زاولوهنا، شÑٔهنم يف ذ� شÑٔن 

  .املهاجر�ن الرشعيني من TZسCيات ٔ�خرى
  حرضات السCيدات و السادة،

البد لنا من الوقوف Nىل مسCت¡دات قضي��ا الوطنية ا8ٔوىل، ٕاذ ٔ�ن 
مساعي ٕاهناء هذا الرصاع املفSعل  ٕارصار خصوم و¤دتنا الرتابية Nىل عرق®

Nىل ٔ�ساس املقرتح اجلدي الوحJد املمتثل يف احلمك اÅايت 8ٔقاÚمينا اجلنوبية 
  . Úميثل جحر Nرثة ٔ�مام تقدم بþان املغرب العريب الك¸ري

ويف هذا الصدد، ¢س¡ل من Zديد ٔ�ن حماوالت خصوم و¤دتنا الرتابية 
ساءة ٕاىل بالد  والضغط Nىل وتصعيد وتريهتا اكنت دامئا هتدف ٕاىل االٕ 

fحتاد ا8ٔورويب حىت ال يمت جتديد اتفاقJة الصيد البحري مع املغرب، ٕاال 
ٔ�ن هذه احملاوالت tءت مرة ٔ�خرى tلفشل Nىل غرار احملاوالت السابقة، 
وbاصة تã اليت سCبقت مصادقة fحتاد ا8ٔورويب Nىل م�ح موقع الرشاكة 

  .املتقدم ^لمغرب
¤دة الرتابية لبالد  يه موضوع ٕاجامع وطين، وهذا ٕان قضية الو 

إالجامع هو الصخرة اليت تتكرس Nلهيا حماوالت خصوم و¤دتنا الوطنية 
  . واحلقJقة اليت (سCتفJق Nلهيا احلاملون والوامهون

ٕان بالد  بفعل السCياسة الرشCيدة لصاحب اجلالß املã محمد 
ام® يف ٔ�قاÚمينا اجلنوبية، السادس، نرصه هللا، ماضية يف سCياسة ¦منوية ش

سواء Nىل مسCتوى التمنية fقSصادية وfج²عية، ٔ�و Nىل مسCتوى تعز�ز 
  .حقوق إال¢سان واحلرîت ا8ٔساسCية

مؤسسات اWوß والربملان واGالس : ٕان قضية الصحراء يه قضية امجليع
 Gصادية وهيئات اSقfية والنقابية وCياسCمتع املنتخبة واكفة الفعاليات الس

املدين ووسائل إالNالم ومجيع املواطنني، لكنا مدعوون ٕاىل ¦كúيف اجلهود 
من Z�ٔل تÑٔطري املواطنني و¦كúيف العمل اWبلومايس واختاذ مجيع 

  .إالجراءات الكفWt ®Jفاع عن و¤دتنا الرتابية
لقد Zاء الرب مج احلكويم 8ٔول حكومة يف عهد اWسCتور اجلديد 

f سجام مع التو�اتTمترار مCسf ىلN مؤكدا ،ßوWياسة اCسرتاتيجية لس
يف املشاريع fسرتاتيجية املهيلكة اليت يتطلب تنفJذها ٔ�كرث من والية 
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حكومJة، وZاء كذ� مرتجام ^لتو�ات الكربى ^þوß املغربية املعلن عهنا 
يف اWسCتور اجلديد، سواء Nىل مسCتوى حتديث هيالك اWوß من bالل 

اء املؤسسايت ٕالرساء مؤسسات احلاكمة والقوانني التنظميية اسCتكامل البن
املرافقة لها ٔ�و Nىل مسCتوى حتديث اGمتع، من bالل البحث عن سCبل 
امSصاص الهشاشة fج²عية وbلق رشوط ¦منية وتوسCيع دا�رة الطبقة 
الوسطى ٔ�و Nىل مسCتوى حتديث ٔ�مناط تدبري الشÑٔن العام من bالل تفعيل 

مة يف التدبري العمويم Nرب �ٓليات ال�شارك وربط املسؤولية مقSضيات احلاك
  . tحملاسCبة

وكام ٔ�ن للك اسرتاتيجية رؤ�هتا العامة Nىل املسCتوى الرب جمي فÊ خيص 
املوارد الرضورية لبلوغ ا8ٔهداف، فقد Zاء الرب مج احلكويم مبجموNة من 

ة اختاذها لتحقJق التدابري املرمقة مهنا وØري املرمقة، اليت تعزتم احلكوم
" التو�ات الكربى"وعودها، مضن ٔ�هداف Nرب عهنا الرب مج بصيغة 

، مضن ٔ�فق "املر¦كزات"واع²دا Nىل �ٓليات Nرب عهنا الرب مج كذ� بـ 
  ."دوß احلاكمة"اسرتاتيجي ¢سCتطيع ٔ�ن نعرب عنه بÑٔفق 

ة ويف هذا الصدد، فٕان مرشوع قانون املالية ال يعترب وثيقة تق�ية رصف
تتضمن توقعات rشÑٔن سقف النفقات احملمت® واسCتطالNات rشÑٔن املوارد 
املتا¤ة املمكن اسCت�الصها وتعب هتا �رمس سCنة مالية معينة، بل يعد ٔ�كرب 
من ذ�، لكونه �ٓلية لتطبيق السCياسة fقSصادية وfج²عية، ¦كرس 

فٕان  إالرادة السCياسCية وحتدد �ٓليات ٕا¤داث الرثوة وتوزيعها، وtلتايل
م�اقشة مرشوع قانون املالية تعترب حمطة سCنوية لتقJمي إالجنازات وتدبري 
fخSالف إالجيايب خبصوص السCنة املالية بني احلكومة واملعارضة يف هذا 

  . الصدد
ٔ�ذáرمك، السCيد الرئFس، السادة الوزراء، ٕاخواين املس�شارون، بÑٔن 

فه، ٔ�وال، من اسCتT¸ط ٔ�هدا 2014ٕاNداد مرشوع قانون املالية لسCنة 
التو�ات السامJة املتضمنة يف خطب Zالß املã، حفظه هللا، مبناسCبة 

غشت اGيدتني وافSتاح اWورة ا8ٔوىل من السCنة  20عيد العرش وذáرى 
ال�رشيعية الثالثة من الوالية ال�رشيعية التاسعة، مث من الزتامات الرب مج 

لكية الرضورية ٕالعطاء احلكويم اÅي يھدف ٕاىل تفعيل إالصال¤ات الهي 
  .دفعة قوية ^لمنو fقSصادي وٕاNادة التوازن fج²عي واGايل

¦زامن مع اسCمترار تÑٔثري  2014ٕان إالNداد ملرشوع قانون املالية لسCنة 
التÐدîت وإالáراهات املرتبطة tلظرفJة اWولية Nىل fقSصاد الوطين، 

ادي، bاصة عند الرشاكء واملمتث® ٔ�ساسا يف اسCمترار �fكامش fقSص
ا8ٔوروبيني ^لمغرب وتباطؤ منو الت¡ارة العاملية، tٕالضافة ٕاىل تقلب ٔ�سعار 

  .الطاقة
وtلرمغ من هذه الظرفJة اWولية الصعبة، فقد جسل fقSصاد الوطين 

 %3,2عوض  %4,3منوا بTسCبة  b2013الل الفصل الثاين من سCنة 
Nىل اخلصوص من انتعاش ، مسCتفJدا b2012الل نفس الفرتة من سCنة 

مليون ق�طار،  97الTشاط الفال(، حJث  هز حمصول احلبوب حوايل 

وذ� رمغ التباطؤ امللحوظ يف ٔ�داء ا8ٔ¢شطة Øري الفالحJة، كام ظلت 
ٔ�لف م�صب  243البطاß يف مسCتوîت شCبه مسCتقرة، حبيث مت ٕا¤داث 

  .2013شغل bالل النصف ا8ٔول من سCنة 
مؤرشات الظرفJة fقSصادية الوطنية ٕاىل Øاية  وtلنظر ٕاىل تطور ٔ�مه

شهر يونيو من هذه السCنة، واس��ادا ٕاىل �ٓخر التحي�Fات املتعلقة tالقSصاد 
  .2013سCنة  %4,8العاملي، من املنتظر ٔ�ن حيقق fقSصاد املغريب منوا بـ 

ومن �ة ٔ�خرى، ٕان ¦راجع العجز الت¡اري bالل السCتة ٔ�شهر ا8ٔوىل 
وكذا ارتفاع fس�.رات ا8ٔج�بية املبارشة حبوايل  %3,5بـ  2013لسCنة 

ٔ�سهم يف احلفاظ Nىل مسCتوى احSياطات بالد  من العم® الصعبة  27%
  .يف مسCتوى يفوق عتبة ا8ٔربعة ٔ�شهر من واردات السلع واخلدمات

وNىل مسCتوى املالية العمومJة، من املنتظر ٔ�ن متكن إالجراءات اليت 
من الناجت اWاbيل  5,5%رص جعز املزيانية يف ¤دود اختذهتا احلكومة من ح

  .اخلام
ويف املقابل، يبقى اسCتقرار الوضع املاáرو اقSصادي ^لمغرب معرضا 
لتÑٔثريات خماطر اسCمترار املناخ اWويل Øري املالمئ، bاصة Nىل توازن املالية 
العمومJة ومزيان ا8ٔداءات، وما قد يرتتب عن ذ� من انعاكسات Nىل 

يل وfس�.ر، وtلتايل Nىل اÚمنو، �Å يتعني مواص® اجلهود املبذوß اÚمتو 
مبزيد من الطموح واليقظة والتفاNل إالجيايب والرسيع مع تطورات الظرفJة 
اWولية وfسCتفادة من الفرص وإالماكنيات اليت ي�Jحها اقSصاد  الوطين 

8ٔورويب وكذا ومعق�ا العريب وإالفريقي ووضعنا املتقدم مع fحتاد ا
االتفاقJات املربمة مع tيق رشاكئنا، هبدف حتقJق منو اقSصادي مسCتدام 
يوفر فرص الشغل، ويضمن العFش الكرمي ^لمواطنني واملواطنات يف 
تضامن بني فìات اGمتع ويف ظل احلفاظ Nىل القرار السCيادي fقSصادي 

  .واملايل لبالد 
  السCيد الرئFس احملرتم،

  والسادة، حرضات السCيدات
ٕان هذا املرشوع (شلك لبنة 5مة يف مسار ¦رسCيخ مسرية إالصالح 
اليت اخنرط فهيا املغرب، حتت القJادة الرشCيدة لصاحب اجلالß املã محمد 
السادس، نرصه هللا، من bالل العمل Nىل تزنيل مقSضيات اWسCتور وما 

ة والقوانني يقSضيه من ٔ�جرٔ�ة ^لمخطط ال�رشيعي، وbاصة القوانني التنظميي
  .املتعلقة Gtالس وهيئات احلاكمة املنصوص Nلهيا يف اWسCتور

ٕان ا8ٔهداف ا8ٔساسCية ا8ٔربعة اليت بين Nلهيا مرشوع قانون املالية 
، نعتربها داbل الفريق احلريك مر¦كزات ٔ�ساسCية، من شÑٔهنا 2014لسCنة 

fج²عي ٔ�ن Ëسامه يف ٕاعطاء دفعة قوية ^لمنو fقSصادي وٕاNادة التوازن 
واملايل، ؤ�ن متكن من متنيع وحتصني fقSصاد الوطين وتقوية تنافسSFه 

  : وتوسCيع جمال ٔ�¢شطته املنت¡ة ^لرثوة واحملدثة ملناصب الشغل، ويه
 :مواص® البناء املؤسسايت وËرسيع إالصال¤ات الهيلكية - 1

ني ويتعلق ا8ٔمر بتزنيل مقSضيات اWسCتور Nرب القوانني التنظميية والقوان
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ت احلاكمة موازاة مع ٔ�جرٔ�ة مقSضيات مJثاق ٕاصالح ئااملتعلقة مب¡الس وهي 
القضاء وبوضع ٔ�رضية مالمئة لتفعيل اÚمنوذج التمنوي اجلهوري وكذا Ëرسيع 
وترية إالصال¤ات الهيلكية ذات ا8ٔولوية، واليت ختص 8ٔtساس النظام 

 ٔÑد، فٕاصالح القضاء يNيت يف صدارة اجلبايئ ونظام املقاصة ؤ�نظمة التقا
ٔ�ولوîت الرب مج إالصال( ^لحكومة، tعتباره مر¦كزا لتوفري م�اخ الثقة 

  .^لمواطنني واملس�مثر�ن وحتفزي التمنية وfس�.ر
كام ٔ�ن احلكومة سCتويل اه²ما bاصا ٕالرساء اجلهوية مبا يTسجم 
والتوجهيات امللكJة السامJة خبصوص اÚمنوذج التمنوي اجلهوي وتوفري 

وسCترتكز اGهودات . ضية املناسCبة لتفعي: مبا يلزم من الن¡اNة وfلزتاما8ٔر 
Nىل ٕاNداد مJثاق لالمتركز إالداري اÅي سCيعيد تنظمي هيالك إالدارة 
مركزî و¦رابيا، ويضمن مزيدا من التTسCيق والن¡اNة والقرب Nىل مسCتوى 

FNش  تنفJذ السCياسات العمومJة، ويبني وقعها rشلك ملموس Nىل مسCتوى
  .املواطنني

مث ٕان ٕاصالح النظام اجلبايئ من bالل جعل مرشوع قانون املالية 
يعد مر¦كزا ^لتفعيل التدرجيي وال�شاريك، ملا متخض عن  2014لسCنة 

املناظرة الوطنية حول اجلباîت املنعقدة tلص�ريات من توصيات معلية 
ىل توسCيع ومقرت¤ات تنúÁق من املبادئ ا8ٔساسCية لٕالصالح واليت ¦ريم إ 

الوNاء وتعز�ز العداß الرضيJÁة وتقوية تنافسCية fقSصاد الوطين وتوطيد 
  .�ٓليات الرشاكة واملصاحلة بني املواطن وإالدارة الرضيJÁة

ٔ�ما فÊ يتعلق tٕصالح القانون التنظميي لقانون املالية، فٕان مرشوع 
ات الكربى سFشلك م�طلقا جتريJÁا لتفعيل التو� 2014قانون املالية لسCنة 

لهذا إالصالح، bاصة ما تعلق مهنا tع²د الهيلكة اجلديدة ^لمزيانية املبJTة 
Nىل الربامج، وكذا ٕاNداد التقر�ر الوزاري حول ا8ٔداء tلTسCبة 8ٔربعة 

الرتبية الوطنية والفال¤ة واملندوبية السامJة ^لمياه : قطاNات وزارية، ويه
املالية، وذ� يف ٕاطار fسCتعداد والغاtت وحماربة التصحر وfقSصاد و 

   .الق¸يل لتطبيقه وتعمميه عند صدور هذا القانون
ٔ�ما خبصوص ٕاصالح نظام املقاصة، فسFمت يف ٕاطار مقاربة Ëشارáية 
وتدرجيية توازي بني حتقJق التواز ت املاáرو اقSصادية واملالية واحلفاظ Nىل 

 Gعتبارها جوهر تقدم اt ،ج²عيةf تقراره ومتاسكه التواز تCمتع واس
وجتويد حاكمة سلس® نظام اWمع مبا يضمن الشفافJة الت¡ارية واملالية 

  .والفعالية fقSصادية وfج²عية لهذا النظام
 ßل ضامن العداZ�ٔ مت ٕاصال>ا منFد، فسNويف جمال ٔ�نظمة التقا

هتا واملساواة بني املواطنني يف fسCتفادة من م�ظومة تقاNد ت�سم بدميوم
  .Nىل املدى البعيد ومتنح معاشات تضمن مسCتوى FNش áرمي

كام ٔ�ن احلكومة Nازمة Nىل امليض يف سCياسCهتا لتحسني احلاكمة وٕاNادة 
هيلكة القطاع العام، Nرب حتسني حاكمة املTشÑٓت واملؤسسات العمومJة 
وتقوية فعالية مراق¸هتا من طرف اWوß من bالل ٕاصالح نظام املراق¸ة 

þوN ßىل هذه املؤسسات ووضع نظام ^لتعاقد معها Nىل ٔ�ساس املالية ^

�رامج مSعددة السCنوات، tٕالضافة ٕاىل تفعيل إالطار القانوين املنظم 
  .^لرشاكة بني القطاNني العام واخلاص

ويف ٕاطار ¦مثني العقار العمويم، س�مت مواص® مراجعة وحتسني 
ßوþ^ ة  املساطر املتعلقة بتدبري ا8ٔمالك اخلاصةJينامW بةáجلعلها موا

fس�.ر والعمل Nىل ٕا¤اطة هذه العملية جبميع إالجراءات الرضورية، 
  .توخJا ^لشفافJة والفعالية

حتفزي اÚمنو ودمع fس�.ر واملقاوß وتطو�ر �ٓليات ٕانعاش  - 2
  :ال�شغيل

ٕان حتفزي اÚمنو ودمع fس�.ر واملقاوß وحتسني �ٓليات ال�شغيل تعد 
ولوîت احلكومة، tعتبارها من ٔ�مه راك�ز التمنية fقSصادية Nىل ٔ�ولوية من �ٔ 

الصعيد�ن الوطين واجلهوي، وذ� من bالل ٕاعطاء ا8ٔسCبقJة السCتكامل 
تÑٔهيل التجهزيات والبJTات التحتية الكربى، وذ� tملوازاة مع وضع ٔ�رضية 
 م�اسCبة جللب fس�.رات اخلاصة املنت¡ة واحملدثة لفرص الشغل، وNىل
رٔ�سها القطاNان الفال( والصناعي، وذ� يف ٔ�فق احلفاظ Nىل منو 

  .f4%قSصاد الوطين يف مسCتوى يفوق 
ويف هذا إالطار، سCتواصل احلكومة �ودها حلث وËشجيع القطاع 
اخلاص Nىل مزيد من fس�.ر وإالنتاج، والسÊC يف القطاع الصناعي من 

لعمويم املايل والعقاري وٕاNادة النظر bالل تFسري وشفافJة الولوج ٕاىل اWمع ا
يف ٔ�سلوب ختويل اسCتغالل املناطق الصناعية وتÁسCيط املساطر وحتسني 
اخلدمات املقدمة ^لمس�مثر�ن وتفعيل نظام ٕا¢شاء املقاوالت بطريقة ٕالكرتونية 
وتفعيل النظام املشرتك 8ٔداء الرضائب والرسوم ؤ�جرٔ�ة ال مادية ٕالجراءات 

   .ء الرضييباحلصول Nىل إال�را
كام سCتعمل احلكومة، من bالل هذا املرشوع، Nىل Ëرسيع معاجلة 
الطلبات tلTسCبة ^لمشاريع fس�.رية املطرو¤ة يف ٕاطار جلان fس�.ر 
 ãتوى احمليل وتCىل املسN س�.رf اتJابعة اتفاقSالوطنية واجلهوية وم

تFسري fس�.رات املصادق Nلهيا Nىل مسCتوى ا^لجنة الوطنية لالس�.ر و 
  .العالقة، مع حرص العراقJل اليت تعرفها واقرتاح احللول لتحر�رها

كام سCيرتكز fه²م Nىل وضع املياكنزيمات الرضورية ل�سهيل ولوج 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ^لمتويل، Nرب مواص® عرصنة نظام الضامن 

صعبة، فضال عن تفعيل  وتفعيل ا8ٓليات املالية ملواáبة املقاوالت يف وضعية
التوصيات املنúÁقة عن املناظرة الوطنية حول إالصالح الرضييب خبصوص 

   .دمع تنافسCية املقاوالت ووضع نظام ج¸ايئ يتالءم مع قدراهتا اجلبائية
ومن املؤكد ٔ�ن دمع fس�.ر واملقاوß ينúÁق من حرص احلكومة Nىل 

ا ٔ�فقJا للك fسرتاتيجيات الرفع من حمتوى ال�شغيل يف اÚمنو وجع: هدف
  . القطاعية وا8ٔوراش املهيلكة املفSو¤ة

ويف هذا إالطار، وبقدر حرصها Nىل توسCيع قاNدة العرض املوZه 
^ل�شغيل، س��كب احلكومة Nىل الرفع من القابلية ^ل�شغيل من bالل 
 التكو�ن وتوفري املوارد الÁرشية املؤه®، وٕاNادة النظر يف طريقة تدبري العقود



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

5 

 )2013 د(سمرب 18( 1435 صفر 14

اخلصوصية ^لتكو�ن، ووضع نظام املقاول اÅايت اÅي سFسCتفJد من تدابري 
حتفزيية رضيJÁة واج²عية Zديدة ومراجعة �رامج ال�شغيل القامئة وتفعيل 
الربامج احلكومJة اجلديدة ^ل�شغيل وتعبئة ٕاماكنيات التكو�ن وال�شغيل 

  .املتوفرة عند بعض القطاNات
�ٓليات التضامن وال²سك  تطو�ر الرٔ�سامل الÁرشي وتعز�ز - 3

  :fج²عي واGايل
Nىل تدعمي  2014يف هذا اGال، س�Fكب مرشوع قانون املالية لسCنة 

�ٓليات ال²سك fج²عي، وذ� tلرتكزي Nىل تفعيل اÚمنوذج التمنوي اÅي 
¦هن¡ه بالد  يف بعده التضامين، وذ� بتقوية �ٓليات ال²سك fج²عي 

ت املعوزة، مع ٕايالء عناية bاصة ^لهنوض tلعامل القروي واسCهتداف الفìا
واملناطق اجلبلية، يف ٔ�فق ٕا¤داث الواكß اخلاصة مبالءمة إالسرتاتيجية 
الفالحJة مع اGال الرتايب لساكنهتا، bاصة يف املناطق اجلبلية يف ¦اكمل Àم 

واردة يف مع �رامج اÚهتيئة اGالية، تنفJذا ^لتوجهيات امللكJة السامJة ال
  .خطاب العرش

ويف هذا الصدد، ¢شري ٕاىل رضورة ¦كúيف اجلهود وتTسCيقها لتوفري 
bدمات اج²عية م�دجمة ^لمواطنني، ¦روم تعممي اÚمتدرس وحتسني جودته 
وحماربة الهدر املدريس وتعز�ز �رامج حمو ا8ٔمJة وكذا تFسري الولوج 

لطبية لفائدة املعوز�ن ^ل�دمات الصحية Nرب Ëرسيع تعممي �رامج املساNدة ا
  .ومواص® تطو�ر العالZات fس�شفائية tملسCتع¡الت

كام يT¸غي العمل Nىل توفري الرشوط الالزمة Úمتكني املواطنني من 
السكن الالئق، Nرب ¦ركزي fه²م Nىل تطو�ر �ٓليات ضامن السكن وËرسيع 

   .ي® ^لسقوطوترية �رامج القضاء Nىل مدن الصفJح ومعاجلة معض® املباين ا8ٓ 
كام ٔ�ن نفس التوZه جيب ٔ�ن يطبع السCياسات والربامج املو�ة حملاربة 
الفقر والهشاشة، وbاصة يف العامل القروي واملناطق اجلبلية Nرب احلرص Nىل 
ضامن ¦اكمل وتTسCيق تدbالت القطاNات الوزارية املعنية و�رامج املبادرة 

لنتاجئ املتوbاة Nىل مسCتوى الوطنية ^لتمنية الÁرشية، مبا يضمن حتقJق ا
   .حتسني ظروف ومسCتوى FNش الفìات املعوزة

واعتبارا ملا تقSضيه التمنية الÁرشية من ¦اكمل بني مقوماهتا املادية 
واملعنوية، كام Zاء يف اخلطاب املليك، فسCيحظى اGال الثقايف tه²م bاص 

ايف وËشجيع لك من طرف احلكومة Nرب العمل Nىل ¦مثني التنوع ا^لغوي والثق
ٔ�صناف التعبري إالبداعي واحلفاظ Nىل اÅاáرة الوطنية والرتاث الثقايف، 

   .فضال عن تقريب اخلدمة الثقافJة من املواطن
  :ضامن اسCتقرار املوجودات اخلارجJة والتحمك يف جعز املزيانية - 4

(شلك ضامن اسCتقرار املوجودات اخلارجJة والتحمك يف جعز املزيانية ٔ�مه 
، ٕاذ ٕان حتقJق منو قوي وتضامين 2014رشوع قانون املالية لسCنة روافد م 

لصاحل الفìات fج²عية واGاالت الرتابية (سCتوجب التعبئة واحلزم من 
Z�ٔل احلفاظ Nىل التواز ت املالية واخلارجJة، bاصة يف ظل اسCمترار 
اضطراب املناخ اWويل، وtخلصوص Wى رشاكء املغرب ا8ٔساسCيني يف 

  .د ا8ٔورويبfحتا
فعىل مسCتوى دمع الصادرات، سFمت العمل Nىل مواص® حتسني وتطو�ر 
العرض التصد�ري والرفع من تنافسSFه من bالل Ëرسيع وترية ٕاجناز 
fسرتاتيجيات القطاعية املو�ة لهذا الغرض، tملوازاة مع تفعيل إالجراءات 

 Ëسهيل الولوج ٕاىل الكفtٕ ®Jزاß معوقات fس�.ر واملنافسة املمتث® يف
ا8ٔسواق اجلديدة، bاصة مهنا العربية وإالفريقJة، Nرب وضع �ر مج لتÑٔمني 
اôاطر وتطو�ر وتوسCيع عقود ¦منية الصادرات، فضال عن تفعيل ا8ٓليات 

  .اجلديدة Úمتويل املقاوالت املصدرة ومواص® تطو�ر قطاع ا^لوFZس�Jك
ر إالماكن، Nىل تقليص ونؤكد هبذه املناسCبة Nىل رضورة احلرص، قد

احملتوى من العم® الصعبة يف املشاريع fس�.رية ^þوß واملشرتîت 
العمومJة، وكذا Ëرسيع تطبيق �ر مج الن¡اNة الطاقJة واسCتعامل الطاقات 
البدي® وتطو�ر إالنتاج احمليل اÅي (سCتجيب ملتطلبات الرشاءات 

   .نيات املتا¤ةالعمومJة، وفق رؤية واحضة ^لÐاجJات وإالماك
وtملوازاة مع التدابري املزمع اختاذها Wمع الصادرات وضبط الواردات، 
سCتعطى ا8ٔولوية لتعبئة املوارد من العم® الصعبة من bالل امليض قدما يف 

، وكذا 2020تفعيل إالسرتاتيجية السCياحJة من Z�ٔل حتقJق ٔ�هداف رؤية 
دمع ومواáبة املغاربة املقميني Ëرسيع تفعيل التدابري املعمتدة الرامJة ٕاىل 

tخلارج، من bالل ٕانعاش صندوق دمع fس�.ر اخلاص هبم وتعز�ز 
إالجراءات املت�ذة Nىل مسCتوى إالدارة الرضيJÁة واحملافظة العقارية لفائدة 
ٔ�فراد اجلالية املغربية، tٕالضافة ٕاىل تعبئة اÚمتويالت اخلارجJة، bاصة الهبات 

  .¸ل بعض دول اخلليجاملمنو¤ة ^لمغرب من ق 
وtٕالضافة، فٕان هذه التو�ات ¦متثل كذ� يف التحمك يف تطور كت® 
ا8ٔجور، من bالل التقJد يف املقرت¤ات خبصوص املناصب املالية يف احلد 
ا8ٔدىن الرضوري لتغطية احلاجJات احلقJقJة وامللÐة، واملرتبطة بتحسني 

ضامن التوزيع املتاكB  جودة اخلدمات املقدمة ^لمواطنني مع احلرص Nىل
Nىل املسCتوى اGايل وfمSناع عن التوظيف يف املناصب املالية اليت 
تصبح شاغرة bالل السCنة وٕارZاء تنفJذ القرارات املتعلقة بÑٔية ¦رقJة ٔ�و 
مراجعة لöٔجور والتعويضات ٔ�و لöٔنظمة ا8ٔساسCية املت�ذة bارج ٕاطار 

^لسCنة املوالية ورضورة التقJد Ntٕداد قانون املالية ^لسCنة ٕاىل قانون املالية 
Zداول املوظفني يف بداية السCنة لضامن fسCتعامل ا8ٔمúل ^لمناصب املالية 

  .2014املفSو¤ة �رمس سCنة 

  السCيد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السCيد رئFس احلكومة احملرتم،
  ٕاخواين املس�شارون،

هيدف ٕاىل حتقJق معدل منو  2014ٕان مرشوع قانون املالية لسCنة 
، من bالل رفع حتديني 2014سCنة  %4,2اقSصادي مSوقع يف ¤دود 
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يتعلقان برضورة حتقJق ظروف ٕاقالع اقSصادي يف ٕاطار منوذج مS¡دد ^لمنو 
  . وٕاNادة التوازن ^لاملية العمومJة

ٕان هذا املرشوع ال �ر¦كز Nىل مقاربة حماسCباتية رصفة، بل (سCتجيب 
سCيؤطر السCياسات العمومJة ^لثالث سCنوات املق¸® يف لتصور مSاكمل، 

سCياق إالZابة Nىل التÐدîت املطرو¤ة، واليت تت¡ىل يف ال�شغيل وتقليص 
  .الفوارق fج²عية واGالية وتنويع ودمع تنافسCية الTسCيج إالنتاD الوطين

كام ٔ�ن م�ا( الت¡ديد يف منوذج اÚمنو، اÅي يؤطر تدابري مرشوع 
، والسCياسات العمومJة bالل الثالث سCنوات 2014الية لسCنة قانون امل

القادمة، ¦متثل يف تبJTه مقاربة Zديدة يف توجJه fس�.رات العمومJة، 
¦ر¦كز Nىل ضامن دور حموري ^þوE ،ßرشيك بدل جمرد مشجع، وذ� 
Nرب ابتداع ا8ٓليات املناسCبة لتحقJق fس�.رات ال�شارáية اليت ¦كون فهيا 

  .ß مبثابة املشارك احملفز الباعث Nىل الثقة وfنفSاح ^لمسCتق¸لاWو
ويف هذا إالطار، سFمت رفع fس�.ر العمويم حبوايل سCتة ماليري درمه 

، وذ� وفق 2013مليار درمه سCنة  180مليار درمه، مقابل  186ليبلغ 
م�ظور ينÁين Nىل ¢سج رشااكت مع الفاNلني اWوليني، وجيعل م�ه رافعة 

سCتقطاب اÚمتويالت ا8ٔج�بية املو�ة السCتكامل سCياسة ا8ٔوراش التمنوية ال
الكربى، من طرق سCيارة ورسيعة ومواG وسكك ¤ديدية ومطارات 
وسدود ومرáبات الطاقة الشمسCية والرحيية ومشاريع التمنية احلرضية 
واخلدمات fج²عية، tٕالضافة ٕاىل تطو�ر إالسرتاتيجيات القطاعية، 

  .القمية املضافة العالية bاصة ذات
ويف هذا السCياق، سFمت العمل Nىل التقليص التدرجيي ^لعجز من bالل 
حتصيل املوارد اجلبائية وتعز�زها Nرب مواص® تقليص إالعفاءات اجلبائية 

وتدعمي ٕاماكنيات املصاحل اجلبائية وامجلرáية  "البايق اسCت�الصه"واس�Jفاء 
ص® ¦رشCيد نفقات ال�سCيري وتعز�ز فعالية يف التحصيل واملراق¸ة، مقابل موا

نفقات fس�.ر وتقليص fع²دات املر¤® واحلد من H�ٔرها Nىل التواز ت 
، وذ� من 2014سCنة  %4,9املالية، يف ٔ�فق تقليص جعز املزيانية ٕاىل 

bالل ٕاجراءات هتدف ٕاىل الرفع من فعالية النفقات العمومJة وتعبئة 
 Cىل مسN ج²عية موقعا الهوامش املتا¤ةf الل التواز تSتوى املوارد واح

  .مركزî يف املرشوع

  السCيد الرئFس احملرتم،
  حرضات السCيدات والسادة،

ٔ�ريد يف اخلتام ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن ورش إالصالح املؤسسايت وال�رشيعي 
جيب ٔ�ن يمت تزني: يف ا8ٔفق املنظور حىت �متكن من اسCتكامل البناء 

، حJث حيتل يف هذا الشÑٔن Z2011اء به دسCتور املؤسيس اجلديد اÅي 
مراجعة وتعديل القانون التنظميي ^لاملية، ٔ�¤د ا8ٔدوات القانونية اليت متك�نا 

  . من تطو�ر �ٓليات تدبري املالية العمومJة
ومن زاوية املعاجلة هذه، نعتقد Zازمني بÑٔنه tت من الرضوري إالرساع 

  :¤زي الوجود وذ� بغية tٕخراج قانون تنظميي Zديد ^لاملية ٕاىل

  تفعيل مقSضيات التدبري العمويم من bالل املزيانية إالسرتاتيجية؛ -

ضبط إالطار القانوين ^لتدبري tلنتاجئ وصياØة التقر�ر السCنوي لöٔداء  -
 العام Nىل مسCتوى رئاسة احلكومة؛

تفعيل ورش fلتقائية بني fسرتاتيجيات القطاعية واملشاريع  -
 املهيلكة؛

نظام حاكمة تدبري ^لاملية العمومJة (سامه يف ¦كر(س مقومات  ٕارساء -
 الشفافJة والواقعية؛

م�اقشة قوانني املالية بناء Nىل رؤية وتصورات ؤ�وراش واحضة املعامل  -
 يف الزمان واملاكن مبنطق املرشوع واملرشوع البديل؛

  .تFسري ت�¸ع ومراق¸ة تنفJذ املشاريع والربامج -
وسعة اÅي ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل بتزني: كام ٔ�ن ورش اجلهوية امل

�ك�يس ٔ�مهية tلغة tلTسCبة ^لمغرب، bاصة Nىل مسCتوى حتديث ٔ�نظمة 
تدبري الشÑٔن العام احمليل وتطو�ر ٔ�داء الهيئات املنتخبة يف ظل هاجس 
حتمكه التمنية املندجمة واملتضام�ة WtرZة ا8ٔوىل، ف¸عد التÑٔهيل اWسCتوري 

Nي مضن مجموÅلهيا ٔ�سس اجلهوية املتقدمة اN ين¸TتCة من املبادئ اليت س
املنتظرة، جيب التعجيل بتزنيل هذا الورش Nىل ٔ�رض الواقع، Nرب مجموNة 
من القوانني املنظمة والتدابري ا8ٔخرى لبناء مؤسسات �وية حقJقJة 8ٔنه 
 املدbل ا8ٔسايس لت¡اوز التفاوÀت اGالية يف التمنية بني اجلهات، ٕالرساء

�ات قامئة اÅات، الس�.ر اجلهات ملؤهالهتا، Wمع التمنية اجلهوية املتاكفìة 
  .والوطنية، لضامن دميومة وتوازن اجلهات

وال يفوتين التذكري يف اb8ٔري بÑٔن fخSيارات الكربى وإالصال¤ات 
اليت tرشهتا بالد  م�ذ هناية ال�سعيJTات من القرن املايض قد مك�ت من 

ز ت املاáرو اقSصادية وجتاوز ٕارهاصات سCياسة التقومي الهيلكي ٕاNادة التوا
-و¦رسCيخ دوß احلق والقانون وهنج سCياسات مك�ت من متوقع بالد  جJو

اسرتاتيجيا، ولعل الرشاكة املتقدمة مع إالحتاد ا8ٔورويب خلري دليل Nىل 
  . ذ�

كام ٔ�ننا واعون، من �ة ٔ�خرى، لك الوعي، بÑٔن رها ت ٔ�خرى من 
يل تقوية تنافسCية fقSصاد الوطين واحلد من التفاوÀت اGالية يف التمنية ق̧ 

مازالت ... بني اجلهات وتقليص ¢سCبة البطاß واسCتقطاب fس�.رات
  .تSTظر ، ويه ا8ٔوراش اليت نÑٔمل ونتطلع ٕاىل الرشوع يف حتقJقها

قJق ٕان التزنيل السلمي واWميقراطي ^þسCتور اجلديد سCميكن بþ  من حت 
طفرة نوعية Nىل خمتلف ا8ٔصعدة، سCياسCيا واقSصادî واج²عيا، 8ٔن 
اWسCتور اجلديد �ركز rشلك bاص Nىل ٕاقرار نظام اجلهوية واع²د 
الالمركزية، áبوابة ^لتمنية احمللية وكذا حماربة الفساد Nرب دسرتة مجموNة من 

لية مؤسسات احلاكمة، tٕالضافة Nىل Ëشديده ٔ�يضا Nىل ربط املسؤو
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  .tحملاسCبة يف ٕاطار اWميقراطية ودوß احلق والقانون
تلمك، السCيد الرئFس، السCيد رئFس احلكومة احملرتم، السادة الوزراء، 
ٕاخواين املس�شارون، اكنت مداb® الفريق احلريك مب¡لس املس�شار�ن، 
اÅي قررت مكو ته، بعد تداول ونقاشات مسCتفJضة، التصويت tٕالجياب 

، �ٓملني ٔ�ن Ëسامه هذه املالحظات 2014انون املالية لسCنة Nىل مرشوع ق
  .اليت تقدم�ا هبا يف ٕاغناء هذا املرشوع
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا و�راكته

    ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد رئFس الفريق احلريك

ا8ٓن ٔ�عطي اللكمة ^لÐاج املعطي بنقدور، رئFس التجمع الوطين 
  .جتفضل اليس احلا. لöٔحرار

        ::::املس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدوراملس�شار السCيد املعطي بنقدور
 Jٓ� ىلNىل ٔ�رشف املرسلني وN سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالمr

  .وحصبه ٔ�مجعني
  السCيد الرئFس،

  السCيد رئFس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ا8ٔخSان، السادة املس�شارون احملرتمون،
مب¡لس  (رشفين ٔ�ن ٔ�تدbل ٔ�ماممك tمس فريق التجمع الوطين لöٔحرار

من موقع سCيايس �ٓخر،  2014املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون املالية 
ٔ�ملته املصلÐة العليا ^لوطن، وهو موقع اØ8ٔلبية احلكومJة بعدما خرجت 
ٕا¤دى مكو هتا السابقة ٕاىل املعارضة، حمرتمني قرارها، مفهام قJل حول هذا 

رامك جتربة رائدة يف املوضوع، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لöٔحرار اÅي 
السCياسة وfقSصاد، ينÑٔى بنفسه عن املزايدات السCياسCية اليت ال ختدم 
مصلÐة وطننا يف يشء، بل تؤزم ا8ٔوضاع، فاملواقع السCياسCية ال هتمنا 
بقدر ما هتمنا مصلÐة الوطن واملواطنني، يه ق�اعتنا اليت ندافع عهنا من ٔ�ي 

رية fعتدال اليت اكنت مسة تدبري موقع كنا فJه، معمتد�ن يف ذ� Nىل عبق
حمك امللوك العلويني لهاته اململكة املغربية الرشيفة، من محمد اخلامس 
واحلسن الثاين، رمحة هللا Nلهيام، ٕاىل محمد السادس حفظه هللا، واليت 
جتمعنا مكغاربة يف ا¤رتام Àم لثوابت ا8ٔمة ومقدساهتا وا¤رتام ^لتنوع والتعدد 

  .اÅي يو¤د  اÅي هو املشرتك

  السCيد الرئFس،
اكن البد من هذا املدbل ق¸ل البداية يف م�اقشة مرشوع قانون املالية 
اÅي ٔ�ود مبناسSÁه tمس فريق التجمع الوطين لöٔحرار ٔ�ن ٔ�تطرق بداية ٕاىل 
قضية الصحراء املغربية، tعتبارها ٔ�¤د ا8ٔولوîت الكربى لبþ ، فهOي اليوم 

 Cلغ احلساسt تفزازات متر مبنعطفCسf ية، خصوصا يف ظل تنايم
وfحنرافات املناوئة لبþ ، واليت ميارسها اخلصوم حتت îفطة تقر�ر املصري 

Àرة وفزاNة حقوق إال¢سان Àرة ٔ�خرى، يف حماوالت Pîسة وج¸انة لزتو�ر 
ßاWالتارخي وشواهده ا .  

يدعو   هذا fسCهتداف املتواصل واملبارش ^ل¡ار الشقJق، ال يT¸غي ٔ�ن
فقط ٕاىل ابتاكر ردود انفعالية تظل مربرة rسÁب املس tحلس الوطين، بل 
يتوجب Nلينا، وtٕحلاح شديد، ٔ�ن يدفعنا ذ�، سCياسCيني وحقوقJني 
 ßديدة ملساءZ ني، ٕاىل التفكري يف طرقJالمNلني مدنيني وخنبا وٕاNوفا

ات راهن قضي��ا العادß واس�رشاف املسCتق¸ل من bالل م�اقشة مك�سCب
ؤ�خطاء املايض وتدارس ٕاشاكليات املر¤® وحتديد الرها ت والتÐدîت 
اليت يطر>ا السؤال احلقويق Nلينا، خصوصا بعد انت�اب بE  þعضو دامئ 
مب¡لس حقوق إال¢سان التابع لöٔمم املتÐدة، واÅي Zاء ن�J¡ة الرتاكامت 

ن حقوق إال¢سان، إالجيابية اليت حققهتا اململكة املغربية يف جمال اWفاع ع
ال  -مشدد�ن Nىل رضورة بقائنا يقظني، Nىل اعتبار ٔ�ن اخلصوم  س�Fقلون 

 ßمعركهتم معنا ٕاىل هذا الفضاء ا8ٔممي - حما.  

  السCيد الرئFس،
  حرضات السCيدات والسادة،

ٕان عرق® مسã املفاوضات الرامJة ٕاىل ٕاجياد ¤ل سCيايس مSفاوض 
البولFساريو، كام ٔ�كد Nىل ذ� حوJ مرتبط بتحمك اجلزا�ر يف قرارات 

السCيد وز�ر الشؤون اخلارجJة والتعاون والسCيدة الوز�رة املنتدبة 
مشكور�ن، ويه م�اسCبة ننوه فهيا Gtهودات اجلبارة اليت ما فR يقومان هبا 
^þفاع عن قضي��ا ا8ٔوىل، فاملوضوع اÅي جتتازه قضي��ا، ٔ�هيا إالخوة 

tملزيد من اليقظة واحلذر والتعبئة املسCمترة وا8ٔخوات، يفرض Nلينا التÐيل 
وراء Zالß املã يف موا�ة خمططات اخلصوم من bالل الت¡اوب الفعيل 
مع مجيع انتظارات ساكنة ا8ٔقالمي اجلنوبية Nرب تزنيل خمطط ¦منية ا8ٔقالمي 
اجلنوبية وم¸ارشة إالصال¤ات fقSصادية وfج²عية الرضورية، مع مراNاة 

ت الثقافJة وfج²عية ^لمنطقة، وbلق املناخ السلمي الكفJل اخلصوصيا
بÑٔجرٔ�ة التوصيات اليت ا�هتOى ٕاÚهيا معل اGلس fقSصادي وfج²عي 
والبFيئ مشكورا، من bالل تقوية Nامل الثقة Wى الساكنة وfسCت¡ابة 
لتطلعاهتم وٕاجياد احللول العملية ملشالكهم والتعامل مع ٔ�ي جتاوز معزول 

قوق إال¢سان tملنطقة من م�ظور تفعيل ا8ٓليات الوطنية ملراق¸ة حقوق حل
إال¢سان، مؤكدا يف السCياق ذاته Nىل ٔ�مهية إالجنازات اليت حققهتا اململكة 
املغربية Nىل املسCتوى احلقويق واWميقراطي، سواء يف شامل املغرب ٔ�و 

ية جلالß املã محمد ج�وبه، م�وهني tملناسCبة بSTاجئ الزîرة الناحجة والتارخي 
السادس، حفظه هللا، ٕاىل الوالîت املتÐدة ا8ٔمر�كJة اليت توجت tلبيان 
التارخيي املشرتك الصادر عن لقاء القمة بني Zالß املã محمد السادس 
وخفامة الرئFس ا8ٔمر�يك tرك ٔ�وtما، اÅي ٔ�قر جبدية ومصداقJة مقرت¤ات 

 Gt ىل اكفة اململكة من �ة، ومن �ة ٔ�خرىN ةJهودات إالصالح
املسCتوîت السCياسCية وfقSصادية وfج²عية لتحقJق الريق ^لمجمتع 
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  . املغريب يف ٕاطار fسCتقرار
عوامل دمعت موقع املغرب يف املنتظم اWويل، جعلت رشاكءه 
ا8ٔمر�كJني وا8ٔوربيني ينفSحون Nليه كدوß تبارش ٕاصال¤اهتا الهيلكية يف 

ذáر�ن يف هذا إالطار بSTاجئ اتفاقJة الصيد البحري مع ظل fسCتقرار، م
fحتاد ا8ٔوريب، واليت اكنت ٕاجيابية Zدا، اشCتغلت Nلهيا احلكومة 
مشكورة، يف خشص السCيد وز�ر الفال¤ة والصيد البحري والربملان 
مب¡لسCيه، يف ٕاطار ا^لجنة الربملانية املشرتكة بني املغرب وfحتاد ا8ٔورويب 

قالمي اجلنوبية ومجعيات اGمتع املدين ا�Åن حترáوا وØ�ٔلقوا اكفة و�رملانيو ا8ٔ 
املنافذ Nىل اخلصوم ا�Åن ¤اولوا عبثا و�لك الوسائل القذرة ٕافشال 
التصويت، حJث tءت لك م�اوراهتم tلفشل، اليشء اÅي نعتربه انتصارا 

ا Àرخييا �زيك ^þبلوماسCية املغربية، الربملانية والشعبية، معتربينه اتفاق اáبري 
  . السCيادة املغربية Nىل سوا¤لنا إالقلميية

ويف هذا إالطار، نتÑٔسف لعدم ق¸ول احلكومة اقرتاح التجمع الوطين 
املطبق Nىل الشCباك  %20لöٔحرار tٕلغاء سعر الرضيبة Nىل القمية املضافة 

ٔ�و التخفJض م�ه، واÅي سCيكون J انعاكس سليب Nىل هذا القطاع، دون 
يف هذا إالطار الوقوف وقفة ٕاZالل وٕاáبار لرZال قواتنا املسلÐة ٔ�ن نTىس 

امللكJة الباس® ورZال اWرك املليك وا8ٔمن الوطين والقوات املساNدة 
والوقاية املدنية Nىل اGهودات اليت ما فSئوا يبذلوهنا محلاية بالد  وتثJÁت 

  .ٔ�راكن ا8ٔمن وfسCتقرار هبا

  السCيد الرئFس،
ع قانون املالية، فالبداية تقSيض م�ا هتنئة السCيد محمد tلTسCبة ملرشو

ٔ�هنئه ٔ�وال Nىل ¦لكيفه هبذا . بوسعيد Nىل تقþه لهذا املنصب fسرتاتيجي
القطاع يف ظرفJة اقSصادية صعبة، ؤ�هنئه �نيا Nىل عرض القانون املايل 
ا Nىل الربملان يف �ZٓاJ اWسCتورية، وهو يف ¤د ذاته ٕاجناز áبري (سCتحق م�

لك التنويه، بل ٔ�كرث من ذ�، ٔ�ضفمت ٕاليه ملسة التجمع الوطين لöٔحرار 
�لك جرٔ�ة، وتفاNلمت rشلك ٕاجيايب مع تعديالت الربملان، ٔ��رزها دمع املقاول 
اÅايت واملقاوß الصغرى واملتوسطة وختصيص دbل قار لفائدة ا8ٔرامل 

خطيط بــ حسب ٕاحصائيات املندوبية السامJة ^لت  نا^لوايت يقدر Nدده
ٔ�لف ٔ�رسة من صندوق ال²سك fج²عي، حJث اكن ذ� من  600

اقرتاح اØ8ٔلبية يف جملس النواب، دون ٔ�ن تفوتين الفرصة Úهتنئة السCيد 
  .ا8ٔزيم إالدر(يس Nىل جتديد الثقة فJه áوز�ر م�تدب ملكف tملزيانية

  السCيد الرئFس،
ت النقاش داbل من واج¸نا ٔ�ن ¢شCيد �روح اجلدية العالية اليت طبع

جلنة املالية مب¡لسCنا املوقر، 5نئا السادة املس�شار�ن، Ø�ٔلبية ومعارضة، Nىل 
تفاNلهم وٕابداعهم، وNىل مسCتوى النقاش الرايق والواقعي وNىل حضورمه 
القوي لساNات وليال طوال، اليشء اÅي يدل Nىل ٔ�ن املؤسسة وtلرمغ 

تتوفر Nىل كفاءات من fسCهتداف وال�شو(ش اÅي تتعرض J، فهOي 

وطاقات جتسد اخلصوصية اليت ¦متزي هبا هذه املؤسسة اWسCتورية، 
tحSضاهنا لفاNلني اقSصاديني واج²عيني من مسCتوى áبري، حJث سامهوا 
يف ٕاغناء النقاش tلنقد البناء والتعديالت اليت اكنت ¦روم جتويد املرشوع، 

لشعب املغريب؟ هل هذا املرشوع (سCتجيب للك تطلعات ا: م�سائلني
tلطبع ال، خصوصا ؤ�نه Zاء يف سCياقات سCياسCية واقSصادية وطنية 
وٕاقلميية، سCياق سCيايس متثل يف خروج حزب سCيايس من احلكومة، حنرتم 

ٕاىل اGهول لوال ا8ٔلطاف  -مع ا8ٔسف  -ونقدر مواقفه، اكد يدbل البالد 
سها حزب إاللهية ويقظة مã حكمي ونضج خنبة سCياسCية وطنية، Nىل ر�ٔ 

التجمع الوطين لöٔحرار، سCياق اقSصادي وطين قSلته fنتظارية واكد يفقد 
البوص®، وسCياق ٕاقلميي ودويل ملهتب ومSقلب، ٕاذن سCياقات ٔ�قل ما ميكن 

  .ٔ�ن يقال عهنا ٔ�هنا Øري Nادية ومضطربة
ٕاذن، ال ميك�نا ٔ�ن جنازف ونقول ٔ�ن هذا املرشوع سFسCتجيب 

 ٔ�نه، وtلرمغ من ذ�، فٕان املرشوع يعرب و�لك لتطلعات اكفة املغاربة، ٕاال
رصا¤ة عن صدقJة املزيانية وشفافJهتا، Zاء tٕجراءات نوعية واخSيارات 
جشاNة، حJث مل ترصف احلكومة النظر عن مواص® تفعيل ٔ�وراش التمنية 
والبناء وإالصال¤ات الهيلكية الكربى، من ق¸يل ورش ٕاصالح م�ظومة 

ٕاNا�هتم من طرف صندوق ال²سك fج²عي، دمع العداß، دمع ا8ٔرامل و 
املقاول اÅايت وٕاNادة ¦رتFب ا8ٔولوîت املسCتق¸لية، وهنا تتجسد ملسة 

  .التجمع الوطين لöٔحرار Nىل هذا املرشوع

  السCيد الرئFس،
لقد توافق املغاربة Nىل منوذ�م السCيايس املبين Nىل نظام مليك 

حJث ٔ�صبحت اكفة القوى  دسCتوري �رملاين دميقراطي واج²عي،
السCياسCية الوطنية احلية من خمتلف مشارهبا وان²ءاهتا تدافع عنه، وهو 

امس  -وZ امحلد  -ٕا¤دى اNWامات ا8ٔساسCية اليت ٔ�عطت لبالد  
، Åا فعلينا مجيعا ومن اليوم ٔ�ن نبدٔ� tالشCتغال Nىل "fسCت�Þاء املغريب"

وم�ذ fسCتقالل ٕاىل اليوم مل ٕاNداد منوذج وطين اقSصادي ¦منوي، 8ٔنه 
¢سCتطع حتديد هذا اÚمنوذج وٕاNداده، رافضني لك مزايدات يف املوضوع 

  .تSÁعد عن احلقJقة وختفي الواقع
ففي هذا السCياق، تعترب ٕاNادة ËشكJل احلكومة جتسCيدا واحضا لهذه 
اخلصوصية املغربية وهذا fسCت�Þاء املغريب املمتزي، حJث t�ٔن حزب التجمع 

 لöٔحرار مبناضليه وم�اضالته ومؤسساته احلزبية ٕاىل Zانب tيق الوطين
مكو ت اØ8ٔلبية ا8ٔخرى، عن نضج سCيايس áبري من bالل تغليب واحض 
^لمصلÐة الوطنية Nىل احلساtت احلزبية الضيقة، حJث اكنت م�اسCبة 
ËشكJل احلكومة اسCتدراك لبعض القصور اÅي شاب ال�شكJ® ا8ٔوىل، 

ثيلية الTساء tلرفع مهنا ودمع بعض القطاNات بوزراء Zدد حJث مت تدارك مت 
ٕالعطاء دفعة قوية ^لقطاNات اليت (رشفون Nلهيا، و¦كر(س م¸دٔ� الفعالية 
والن¡اNة والرفع من ¢سب إالجناز، لكن، مع ا8ٔسف، فعوض ٔ�ن ينظر ٕاىل 
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ٕاNادة ËشكJل هذه احلكومة يف السCياقات الطبيعية وإالáراهات احلقJقJة اليت 
Z ،شلك سطحيr هياÚره، مت النظر ٕاáبق ذCاءت فهيا واملرتبطة ٔ�ساسا مبا س

دون ٔ�ن نTىس النظام fنت�ايب املعمتد يف بالد ، واÅي يفرز tلرضورة 
خريطة انت�ابية م¸لق�ة، ال (سCتطيع معها ٔ�ي حزب سCيايس احلصول Nىل 

ية ر من الواقع دØ�ٔلبية مرحية، حJث يقSيض هذا النظام التعاطي معه بق
وfع²د Nىل روح التوافق اÅي هو السمة الطاغية Nىل احلكومة 

ما اÅي مينع من ¤دوث حكومات ائتالفJة بني : االئتالفJة، م�سائلني
ٔ�حزاب خمتلفة من حJث املذهب والرب مج، حJث تتفق هاته احلكومات 

  Nىل �ر مج Zامع يقوم Nىل ٕاعطاء ا8ٔسCبقJة لöٔولوîت؟

  السCيد الرئFس،
  لقانون املايل قانون تقشفي فعال؟هل ا

�كفي î ٔ�هيا إالخوة وا8ٔخوات ٔ�ن ٔ�سCتحرض معمك بعض املعطيات 
اخلاصة لبعض اWول وإالجراءات التقشفJة الصعبة اليت اختذهتا، حمرتما 
قرارات حكوماهتا وٕارادة شعوهبا، اليت �كن لها لك التقد�ر وf¤رتام، ليك 

Åىل هذا السؤال اجلوهري اN هجنيبSبق ٔ�ن طرحCي س.  

من  %4فر¢سا، ٔ�ول رشيك اقSصادي ^لمغرب، بلغ جعز املزيانية فهيا  -
 الناجت احمليل إالجاميل؛

ٕاسCبانيا، اجلارة الشقJقة، ٔ�قدمت Nىل ٕاجراء ختفJضات يف املزيانية  -
مليار ٔ�ورو، يف حماوß ^لÐد من العجز يف املزيانية واÅي وصل  50تقدر بــ 

 ؛%9,2ٕاىل 

دمت احلكومة Nىل زîدة الرضائب، وخفض النفقات الربتغال، ٔ�ق -
املعدل املسموح به يف م�طقة ا8ٔورو ( %9خلفض العجز اÅي وصل ٕاىل 

 ؛)، وهو نفس ا8ٔمر اÅي (رسي Nىل ٕاسCبانيا2013سCنة  %3هو 

 .%1خفضته ٕاىل  2014ٕايطاليا، معدل اÚمنو لسCنة  -
اءات tلزîدة ٕاذن، ٔ�رقام صادمة، واáبهتا هذه اWول tلعديد من إالجر 

يف الرضائب وخفض النفقات والتخفJض من رواتب املوظفني وخفض 
fس�.رات وËرسحي العامل، ٕاهنا ٕاجراءات تقشفJة حقJقJة شهدهتا هذه 
املنطقة، واليت عرفت Nىل H�ٔرها العديد من إالرضاtت وfحS¡اZات 

  .الشعبية
 Sنا قلصت من ا8ٔجور واملعاشات؟ هل حكومSنا ٕاذن، هل حكوم

رسحت املوظفني والعامل؟ وهل احلكومة قلصت من fس�.ر املنتج 
  ؤ�وقفت اخلدمات fج²عية؟

ٕاذن، ٔ��ن حنن من هذا التقشف اÅي شCنفت املعارضة ٔ�سامعنا به يف 
هذا املرشوع اÅي نعتربه مرشوNا واقعيا، يتÐدى ا8ٔزمة وظروفها من 

اقعية الفرضيات، حتفزي تعز�ز الثقة، و : bالل م�اقشة العنارص التالية
 .fس�.ر ودمع املقاوß، تعز�ز �ٓليات ال²سك fج²عي

 :تعز�ز الثقة - 1

ٕان وضع القانون املايل يف �ZٓاJ اWسCتورية N�ٔاد الثقة لالقSصاد الوطين 
وعززها، ف�عمة fسCتقرار اليت تتوفر Nلهيا بالد ، وZ امحلد، واليت ¦رNاها 

Jلهيا يف مضامني وحتتضهنا املؤسسة امللكN ة جعلت ا8ٔرقام اليت اطلعنا
القوانني ٕاجيابية Zدا، مقارنة مع دول حميطنا إالقلميي واWويل، حJث جند 

  :ٔ�ن

، 2013ٕاىل ¤دود غشت  f24%س�.رات ا8ٔج�بية تطورت بـ  -
 ؛%4,8ٕاىل % 4,5من  2013سامهت يف رفع ¢سCبة اÚمنو لسCنة 

 يد؛Nدد السCياح الوافد�ن Nىل بالد  يزتا -

 .ٔ�شهر 4ارتفاع fحSياطي من العم® الصعبة يصل ٕاىل ٔ�كرث من  -
ٕان هذه الثقة، ٔ�هيا السادة، م�حت بالد ، وZ امحلد، رمغ هذه 
الظروف الصعبة، تنقJطا ٕاجيابيا يف Nدة تقار�ر دولية صادرة عن املؤسسات 

دوß، اليت قامت بتحسني م�اخ  29امللكفة بذ�، حJث جعلتنا مضن 
ل، حJث توجت مؤخرا tلتقر�ر الصادر عن صندوق النقد اWويل ا8ٔعام

اÅي ٔ�كد Nىل اسCمترار خط االئ²ن والسCيوß ^لمغرب، حJث اكنت بالد  
يف هاته الظروف دامئا يه ا8ٔوىل يف العامل اليت اسCتفادت م�ه، فاكنت 
بذ� ٕاشارة قوية وٕاجيابية ^لمس�مثر�ن وخمتلف الفاNلني fقSصاديني 

  .يني واWولينيالوطن 

  السCيد الرئFس،
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لöٔحرار ندعو احلكومة ٔ�ساسا ٕاىل العمل 
Nىل حتفزي اÚمنو Nرب املزيد من إالبداع وfبتاكر وتنويع مصادره والبحث 

  :عن bلق الرثوة وËشجيع الطلب اWاbيل اÅي �ر¦كز Nىل مر¦كز�ن اثنني
 :fسCهتالك )1

ادرة عن املندوبية السامJة ^لتخطيط، جند ٔ�ن حسب إالحصائيات الص
من الناجت اWاbيل اخلام، % 58حصة اسCهتالك ا8ٔرس Ëشلك ¢سCبة 

فاحلكومة اليوم مطالبة tلعمل Nىل تقليص الفوارق fج²عية واGالية 
  واحملافظة Nىل الطبقة الوسطى وËشجيع اسCهتالك املنتوج الوطين؛

 :fس�.ر العمويم )2
 186,64ت املتوفرة Wينا، نؤكد ٔ�ن هذا املرشوع رصد حسب املعطيا

  :مليار درمه لالس�.ر العمويم وهو رمق 5م موزع بني ما ييل

 مليار درمه؛ 49.50املزيانية العامة  -

 مليار درمه؛ 12امجلاNات احمللية  -

املؤسسات العمومJة واملTشÑٓت العامة مبا فهيا صندوق احلسن الثاين  -
 درمه؛ مليار 126.69^لتمنية 

 مليار درمه؛  11.85الصنادق اخلصوصية  -

 .مليون درمه 905املرافق املسرية بصورة مسCتق®  -
ٕاذن، يه ٔ�رقام 5مة يف ظل ظروف ا8ٔزمة، لكن تبقى املعض® احلقJقJة 
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جنده الزال ضعيفا،  -لöٔسف  -هو معدل تنفJذ هذه املزيانيات، واÅي 
ية املؤسسات العمومJة، حسب مفردودية املرفق العمويم بصفة Nامة ومردود

ا8ٔرقام املضمنة دامئا يف هذا املرشوع، عرفت اخنفاضات 5مة، اليشء 
اÅي ينعكس سلبا Nىل وضعية بالد ، فSعز�ز البJTات ا8ٔساسCية الوطنية 
وجتهزي بالد  يف خمتلف جماالت تدبري القطاع العمويم Ëسري بوترية بطيئة، 

احلاكمة يف التدبري وال�سCيري اليت تفSقر ٕاÚهيا جتعلنا يف اb8ٔري نطرح ٕاشاكلية 
  .هاته املرافق واملؤسسات العمومJة �لك تáٔÑيد

  السCيد الرئFس،
لقد N�ٔدت احلكومة هذا املرشوع بناء Nىل مجموNة من الفرضيات، اليت 
نعتربها، يف فريق التجمع الوطين لöٔحرار، موضوعية وواقعية، Zاءت بناء 

  .fقSصادية اWاbلية واخلارجJة Nىل Ëشخيص موضوعي ^لوضعية
 :، ¢سCبة م¸نية Nىل ٔ�ساس%4,2معدل اÚمنو  -

  ؛ %4,8تطور الناجت اWاbيل اخلام Øري الفال( بTسCبة * 
حسب فرضية % (0,3¦راجع طفJف ^لقطاع الفال( بTسCبة * 

 ؛)مليون ق�طار 70حمصول ح¸وب مSوسط يبلغ 
Nة السCيارات، ٔ�جزاء صنا(اسCمترار دينامJة القطاNات fقSصادية  *

  ؛)الطا�رات، Nائدات السCيا¤ة
  .اسCمترار حتسن حتويالت مغاربة العامل* 
  :جعز املزيانية -

، فهOي ¢سCبة %4,9تتوقع احلكومة يف هذا املرشوع ¢سCبة جعز   
  :واقعية ومعقوZ ،ßاءت بناء Nىل اختاذها GموNة من إالجراءات املهمة

ل التدرجيي لتوصيات املناظرة حتسني املداخJل اجلبائية Nرب التزني •
 :الوطنية ^لرضيبة، واليت تت¡يل يف

 سعي احلكومة ٕاىل املزيد من التحصيل وحماربة اÚهترب الرضييب؛ )1
من % 80الزتام وز�ر fقSصاد واملالية مشكورا بتخصيص  )2

 املناصب املالية ^لوزارة لفائدة ٕادارة الرضائب وامجلارك؛
دىن، حJث جندها مل تعرف ¦رشCيد النفقات وحرصها يف احلد ا8ٔ  )3

ٔ�ي زîدة، حJث ¢س¡ل tرتياح الزتام احلكومة برتشCيد التحويالت املالية 
لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومJة ومرافق اWوß املسرية بصورة 
مسCتق® واحلساtت اخلصوصية من bالل اع²د مسCتوى ٕاجناز مشاريعها 

 .̂ٔرضية لهذا التحويل

  :معدل التضخم -
حسب ٕاصدارات بنك ( 2014يف سCنة % 1,9قر يف سFسCت  

، حJث جند ٔ�ن هذا الرمق رمغ ارتفاع ٔ�سعار املواد ا8ٔولية يف العامل )املغرب
وNىل رٔ�سها البرتول، فٕان مؤرشات fسCهتالك مازالت تTسجم مع 

  .اسCتقرار ا8ٔسعار اليت ال ننكر ٔ�هنا عرفت ارتفاNا ملحوظا

  : سعر البرتول -

دوالر، يبقى فرضية  105سعر البرتول يف ¤دود اعمتد هذا املرشوع 
معقوt ßلنظر ٕاىل fنفراج السCيايس اÅي عرفSه م�طقة الرشق ا8ٔوسط 

 1,1واخلليج العريب، Nلام ٔ�ن الطلب العاملي Nىل مادة النفط سFمنو حبوايل 
  .مليون �رمJل يومJا مسCتق¸ال

  .ٕاذن، ٕاهنا فرضيات واقعية ومعقوß ومSوقعة

  :لصغرى واملتوسطة وحماربة القطاع Øري املهيلكاملقاوالت ا -
ٕان املقاوالت الصغرى واملتوسطة تعترب، من دون شك، عصب 
fقSصاد املغريب ؤ�كرب مشغل يف املغرب، وحتتل ماكنة هامة يف اWورة 

وtلتايل ٔ�صبح من الرضوري التفكري يف �ٓليات م¸دNة  fقSصادية الوطنية،
  . تWمع هذا الصنف من املقاوال

ف¸إالضافة ٕاىل اع²د نظام رضييب bاص هبذه الفìة، والعمل Nىل Ëشجيع 
املغربية، فقد ٔ�صبح من املهم حتويل املقاوالت fندماج بني املقاوالت 

الشخصية ٕاىل رشاكت جمهوf ßمس ورشاكت ذات مسؤولية حمدودة 
Zال ا8ٔداء السرتZٓ� رسيعË جيب �Å ،سري ولوج املقاوالت الصغرىFاع وت

الرضيبة Nىل القمية املضافة واع²د ا8ٓليات الالزمة ل�سهيل هذا اÚمتويل، Nلام 
 ٔ�ن إالجراءات اليت جìمت هبا يت�للها يشء من الضبابية، �متىن ٔ�ن ¦كون

  .النصوص التنظميية املواáبة لها واحضة، Ëسهل تطبيق هذه إالجراءات
ا ٔ�فقJا للك الرفع من اÚمتويل وËشجيع املقاول اÅايت وجع: هدف •

 fسرتاتيجيات القطاعية وا8ٔوراش الهيلكية؛
ٕاصالح القطاع املايل من bالل Ëرسيع ٕاصالح القانون البنيك وجعل  •

ا8ٔبناك ٔ�بناك مواطنة Ëسامه يف التمنية، فهOي جتين ٔ�رt¤ا طائ®، بل ٔ�كرث 
 من ذ� تتفاخر هبا، لكهنا ال Ëسامه يف هذه التمنية؛

وحتديث إالدارة ومواáبة التطور التك�ولوD دمع fبتاكر وإالبداع  •
 .امل�سارع

  السCيد الرئFس،
رمغ ظروف ا8ٔزمة، حرصت احلكومة Nىل ختصيص ٔ�كرث من نصف 

  %.56املزيانية العامة Wمع القطاNات fج²عية واليت تصل ٕاىل 
من Z�ٔل املسCتق¸ل، ؤ�قولها �لك رصا¤ة، تSTظر  اليوم م¸ارشة 

املقاصة، ٔ�نظمة التقاNد، القانون التنظميي : كربىإالصال¤ات الهيلكية ال
  .لٕالرضاب والقانون التنظميي ^لاملية

ٕاذن، من bالل ما سCبق ذáره، فٕان فريق التجمع الوطين لöٔحرار �رى 
ٔ�ن هذا الس�Fاريو هو ا8ٔقرب ٕاىل التطبيق، ؤ�طلب من احلكومة ٔ�جرٔ�ة 

نتولك Nىل هللا  ضام ت دميومة هذه الصناديق، فلك ما جيب Nلينا هو ٔ�ن
  .موجود ونزنJ خصوصا ؤ�ن اWمع السCيايس، وZ امحلد،

  السCيد الرئFس،
من موقع املسؤولية اليت نتحملها مككون ٔ�سايس داbل اØ8ٔلبية 
احلكومJة، وحJث ٔ�ننا حزب يتحمل اكمل مسؤولياته وال �هترب مهنا، وضع 
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ا املرشوع نفسه رهن ٕاشارة الوطن م�ذ تÑٔسFسه، ومبا ٔ�ننا اعترب  هذ
مرشوNا واقعيا يذهب يف اجتاه ¦كر(س م�طق fسCمترارية يف ظل 
fسCتقرار رمغ ٕاáراهات ا8ٔزمة، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لöٔحرار 
سCنصوت لصاحل هذا املرشوع، مؤكد�ن لاكفة ممثيل ا8ٔمة ولاكفة رشاكئنا 

  :السCياسCيني Ø�ٔلبية ومعارضة ما ييل

 سCيادي ^لمغرب؛نعم ^لحفاظ Nىل القرار ال   -

 نعم ^لحفاظ Nىل القدرة الرشائية ^لمواطنني؛  -

 نعم ^لتحمك يف العجز املايل؛  -

ال لتÑٔجJل إالصال¤ات الكربى، 8ٔهنا ملكفة Zدا من Z�ٔل التحمك يف   -
 .املسCتق¸ل

تلمك، حرضات السCيدات والسادة، مداb® فريق التجمع الوطين 
بعض اليشء، فöٔخJنا لöٔحرار مب¡لس املس�شار�ن، ؤ�رى ٔ�نه ٕان تبقى 

اليس لعلج بعض ا8ٔشCياء �ريد ٕاضافهتا فÊ تبقى من الوقت، ٕاذا مسحمت، 
السCيد الرئFس، سÑٔ¦رك J هذه اWقائق ليضيف بعض املعطيات ٕان حرص 

  .Nىل ذ�
  .شكرا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .تفضل

  ::::املس�شار السCيد حلبFب لعلجاملس�شار السCيد حلبFب لعلجاملس�شار السCيد حلبFب لعلجاملس�شار السCيد حلبFب لعلج
  .شكرا السCيد الرئFس

  السCيد الرئFس،
  احلكومة، السCيد رئFس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شارون،

الصعود ٕاىل هذه املنصة (رشفين و(رشف التجمع الوطين لöٔحرار 
ملناقشة هذه املزيانية اليت مزيهتا ا8ٔساسCية هو اسCتقرار املغرب، مزيهتا 
ا8ٔساسCية يه املنÐة والثقة اليت رجعت ^لمغرب، ولعل الثقة، وحبضور 

هذا fج²ع، يف هذه اجللسة، يعطي نفسا السCيد رئFس احلكومة يف 
Zديدا لهذا اGلس اÅي Nاىن الكúري من وجوده وتواZده، اÅي Nاىن 
الكúري من م�اقشCته، اÅي Nاىن الكúري من Zدوى ؤ�مهية املناقشات اليت 

  .تدور فJه وbالل جلنته
اليوم، وحنن نناقش هذه املزيانية اليت متزيت جبرٔ�ة وواقعية áبريتني، 
اجلرٔ�ة يف ٕاعطاء ا8ٔرقام، والواقعية tلتعامل معها، لقد جرٔ�ت وجترٔ�ت 
احلكومة tٕعطاء ما �كفي من املعطيات ومن الو�ئق اليت متكن خمتلف 
الهيئات السCياسCية والفرق الربملانية ملناقشة هذه املزيانية، اليت متزيت يف 

ابيات هذه يه يف ٕاجي - ٔ�قول  –هذه السCنة بنقاشات áبرية وواسعة، واليت 

رمبا بعض ا8ٔحJان، إال¢سان، من . احلكومة اليت ٔ�عطت الكúري ^لمغرب
áسب اليشء ٔ�هانه، ٔ�ننا ال حنس tلعطاء وtلقمية اÅي ٔ�عطاها اGمتع 

  .السCيايس املغريب �رمSه لهذا اGمتع املغريب
حنن، Eطبقة سCياسCية، نطالب اGمتع املغريب tلصرب ^þفع ٕاىل ا8ٔمام 

غرب، 8ٔنه ا8ٔج�يب ٔ�عطى ^لمغرب الثقة، fس�.رات ا8ٔج�بية هبذا امل
Zاءت ^لمغرب، املسائل الكربى واملشاريع الكربى Zاءت ^لمغرب و¤لت 

  . tملغرب
حنن، Eطبقة سCياسCية، نلمتس من الشعب املغريب ٔ�ن هذه احلكومة لها 

اربة، �ٓتية سCتلزتم فهيا بتحسني وضعيهتم، يف املصاحلة مع املغثالثة سCنوات 
ٔ�قول هنا املصاحلة، املصاحلة اليت مايش والبد متر tحلÁس ٔ�و السجن ٔ�و 

 .الزجر، املصاحلة اليت متر tملؤالفة والتÑٔلفة والسكJنة ما بني املواطنني
حنن �ريد صلÐا ما بني املواطنني، وقعت ٔ�خطاء اليت، رمبا يف وقت 

امئة ونفSخر بذ�، مىض، اكنت ٔ�هلت ٔ�ن ¦كون اWوß قامئة، اليوم دولتنا ق
ؤ�ن ¦كون لنا فرص áبرية ٔ�ننا نلتقي يف ٔ�ماáن ... حنن يف امللتقJات اWولية

خمتلفة يف بقع العامل وهننN ٔÑىل ما يقع يف املغرب، هننN ٔÑىل ملك�ا وNىل 
حكومSنا وNىل جممتعنا السCيايس، اÅي نطلب من إالNالم املغريب ٔ�ن 

يب، نطلب من هذا إالNالم اÅي (ساند ، نطلب السCند من إالNالم املغر
. نفSخر به، اÅي ٔ�صبح من إالNالم املتقدم يف العامل اÅي يطمح ٕاىل التقدم

هذا إالNالم اÅي �رجو ٔ�ن �كون مرصدا ومرجعية مغربية منوذZا، ال Nىل 
 J ستFاملغربية، ومن يقول ٔ�ن املغرب ل îىل القضاN فاعWتوى اCاملس

املايض مل نوقع Nىل اتفاقJة الصيد البحري، وهذه سCيادة، ٔ�ذáره ٔ�نه يف العام 
السCنة، امحلد Z، وقعنا وtالمSيازات اليت ٔ�رد ها، حنن نفاوض، من يقول 

من ) des directives(عن املغرب ٔ�نه (سCتجيب ٕالáراهات bارجJة ٔ�و 
اخلارج، فهو bاطئ، Nليه ٔ�ن يتد�ر وينظر áيف املغرب يناقش مجيع مواقفه 

fية وCياسCصاديةالسSق.  
حنن نفSخر ٔ�ن معلتنا، امحلد Z، رمغ ا8ٔزمة رفضت وقاومت قميهتا، 
حنن نفSخر ٔ�نه، امحلد Z، ا¤رتم�ا املواثيق اWولية، حنن نفSخر ٔ�ن اGمتع 
. دîلنا مازال يطمح ٕاىل الكúري ؤ�نه املTشÑٓت واملنجزات قادمة، ٕان شاء هللا

ملغرب فهOي تعترب مSنفسا، ٕان ولعل fس�.رات اخلارجJة اليت ¤لت يف ا
  .شاء هللا، tلTسCبة ^لمغرب

ٔ�ن، امحلد Z، هذه املزيانية مل تعرف ضغطا : ٔ�عود ٕاىل املزيانية ؤ�قول
tلعكس، ٔ�ن هذه املزيانية، رمغ السلبيات اليت سCبقهتا من تو¦ر . ج¸ائيا

سCيايس، ٔ�نه اكن هناك حزب سCيايس متزي tلعطاء ومتزي tلقدرة Nىل حتمل 
  .سؤوليةامل 

ق¸لنا، كتجمع وطين لöٔحرار، ٔ�ن نتحمل املسؤولية يف وضع صعب، 
وتقþ السCيد الوز�ر 5ام وزارة املالية يف ظروف Zد صعبة، ولكن من 

áيفاش ٔ�نه، امحلد l’équation( ، ،Z(تغلب وما يه، رمبا س�سÑٔلونين عن 
ملسCتق¸ل، متزي ، ٔ�قول tٕرادة وطنية، ٔ�قول حبس وطين، ٔ�قول بتفاؤل ٕاىل ا
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  .بنظرة تفاؤلية ٕاىل املسCتق¸ل، وهذا ما �رجوه
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا ^لتجمع الوطين لöٔحرار

  .   اللكمة ^ليس العلمي، تفضل عن fحتاد fشرتايك

        ::::املس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمي
  .شكرا السCيد الرئFس

  .rسم هللا الرمحن الرحمي
Fيد الرئCس،الس  

  السادة الوزراء،
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تدbل tمس الفريق fشرتايك مب¡لس املس�شار�ن من Z�ٔل م�اقشة 
، ؤ�  لكي تHٔÑر لزتامن هذه ا^لحظة 2014مرشوع املزيانية السCنوية 

املؤسساتية املهمة مع اáÅرى الثام�ة والثالثني الغتيال الشهيد معر بن¡لون، 
ضل التقديم احلدايث اÅي ٔ�فىن ريعان شCبابه دفاNا عن اWميقراطية، عن املنا

حقوق إال¢سان، عن بناء املؤسسات واسرتاتيجية النضال اWميقراطي، 
ؤ�دى يف اb8ٔري حJاته مثنا WفاNه عن fنفSاح واحلرية والتقدم، ويه 

  . املرجعيات اليت طاملا ¤ارهبا املكون الرئFيس لهذه احلكومة
N8ٔرب عن tلغ ٔ�سفي، tمس املعارضة، ومن مضهنا املعارضة  ٕانين

fحتادية، عن اضطرار  ملناقشة مرشوع هذه املزيانية يف ظروف Øري 
 Êتوري فCسWي جيعل الربملان يقوم بدوره اÅلشلك اt ديةZ واحضة وال
خيص ال�رشيع املايل، هذه الظروف ال Ëسمح ^لمعارضة tلقJام Wtور 

  .Åي خوJ لها اWسCتور اجلديدا8ٔسايس ا
فالعديد من fلزتامات اليت قطعهتا احلكومة Nىل نفسها فÊ خيص 
fجهتاد Nىل مسCتوى العديد من الو�ئق واWراسات املصاح¸ة ملرشوع 
القانون املايل مل يمت ا¤رتا5ا، بل وقع الرتاجع حىت عن بعض التقاليد إالجيابية 

فÊ خيص احلوار الق¸يل مع الربملان حول اليت مت ¦رسCيخها م�ذ سCنوات 
  .حصي® املزيانية وتو�ات مرشوع القانون املايل املسCتق¸يل

كام ٔ�ننا نÑٔسف rشدة ٔ�ننا، رمغ اجهتاد ، مل جند يف مرشوع القانون املايل 
املعروض ٔ�مام�ا ٔ�دىن اعتبار حلجم التÐدîت الكربى اليت توا�ها بالد  

الشعب املغريب وتقد�ر ^لمر¤® اجلديدة اليت  واسCتحضار ملطالب و¤اجJات
  .دbلهتا بالد  tع²د دسCتور Zديد

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

ٕانه �لث مرشوع قانون ^لاملية نناقشه يف ظل هذه احلكومة، والسمة 
الطاغية معوما Nىل تو�ات واخSيارات هذا املرشوع ٔ�نه ال Zديد يÁرش به 

من الرتاجعات وتÑٔجJل إالصال¤ات وNدم fلزتام  املغاربة، Øري املزيد

  .tلوعود الك¸رية اليت قطعها احلزب اØ8ٔليب Nىل نفسه يف fنت�اtت
لقد تÑٔكد اليوم tمللموس ٔ�ن ال �ر مج واقعي لهذه احلكومة، ؤ�ن 
سCياسCهتا م�بJTة Nىل الرتقJع ورحب الوقت وا^لعب Nىل احلبال، يف انتظار 

سCية وfنت�ابية لالسCمترار يف احلكومة، وهو ما اقSناص الفرص السCيا
نعتربه يف املعارضة fحتادية سCياسة بئFسة من شÑٔهنا إال�از Nىل 
املك�سCبات اليت حققها املغاربة يف السCنني اb8ٔرية وٕادbال البالد يف م�حى 

  .¦راجعي، �رهن مسCتق¸ل ا8ٔجJال الالحقة
ي�¸عها رئFس احلكومة ومن بني ٔ�مه املؤرشات Nىل بؤس السCياسة اليت 

يه طريقة تدبري Ø�ٔلبSFه اليت ٔ�دbل بواسطهتا البالد يف ٔ�زمة bالل الTس�ة 
ا8ٔوىل من حكومSه، حJث ٕان بالد  ارهتنت لشهور من جراء ٔ�طول ٔ�زمة 

، وظلت 2013حكومJة يف Àرخي املغرب، ورهنت بالد  م�ذ مطلع 
ٔ�كرب مكو هتا وانضم ٕاىل احلكومة وØ�ٔلبFهتا تنكر ا8ٔزمة ٕاىل ٔ�ن ا¢سحب ٔ�¤د 

  .املعارضة
وtلتايل، فقد اضطر رئFس احلكومة ٕاذ ذاك ٕاىل البحث عن ¦رقJع 
Ø�ٔلبSFه املهرتئة، ومل جيد Øري احلزب اÅي اكن يصنفه مضن اخلطوط امحلراء، 

  .وينعته بÑٔق¸ح النعوت والصفات rشلك مفSوح ٔ�مام الشعب املغريب
رئFس احلكومة ما يفاخر به، Øري وبعد لك هذه املهازل، مل جيد السCيد 

الن¡اح الباهر اÅي حققه tالسCمترار Nىل رٔ�س احلكومة، ؤ�ية حكومة 
تضخم يف العدد، تفSيت ^لقطاNات، تداbل يف fخSصاصات مع  !هذه؟

وهذا واقع ال ... الزج tملزيد من التق�وقراط وٕارضاء ا^لوبيات والعائالت
  .2011ملغاربة بعد دسCتور �رتفع، سCيظل م�قوشا يف ذاáرة مجيع ا

مع لك هذا، يرص السCيد رئFس احلكومة Nىل رفض التنصFب الربملاين 
لهذه احلكومة العجيبة، يف تÑٔويل تÁسCيطي وخمزتل ملقSضيات اWسCتور، مع 
ٔ�ن حزب السCيد رئFس احلكومة مل �كف يوما عن التبجح tلتÑٔويل 

اØ8ٔليب يعترب اWميقراطي ^þسCتور، لكن يظهر Zليا اليوم ٔ�ن احلزب 
اWسCتور وثيقة لالسCت �اس فقط، بعدما ¦راجع عن اخSصاصاته، ودbل يف 
م�طق التÑٔويل السطحي، عوض التÑٔويل اWميقراطي ^þسCتور، كام يعترب 
اWميقراطية سلام ^لوصول ٕاىل احلكومة، بعدما اسCتعمل ¦رسانة من الوعود 

رف وخيتار سCياسة نونرب، وهو يضعها اليوم يف ال 25^لفوز يف انت�اtت 
  .ٕارضاء ا^لوبيات اليت بيدها اسCمتراره Nىل رٔ�س هذه احلكومة

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السCيدات والسادة املس�شارون،
امسحوا يل ق¸ل ٔ�ن ٔ�دbل يف معاجلة فرضيات وتو�ات مرشوع قانون 

  :املالية، ٔ�ن ٔ�بدي مجموNة من املالحظات ا8ٔساسCية
احلكومة اسCمترت يف تعتميها Nىل املؤسسة ٕان : املالحظة ا8ٔوىل

ورمغ احملاوالت املتكررة 8ٔعضاء جملس . الربملانية، نواt ومس�شار�ن
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املس�شار�ن Nىل رضورة توفر املعلومة Wtقة والشمولية والفعالية الالزمة، 
ٕاال ٔ�ن الربملان يناقش اليوم، يف هذه ا^لحظة Åtات، مرشوع املزيانية يف 

 .2011فJة مما اكن Nليه ا8ٔمر ق¸ل دسCتور رشوط ٔ�قل شفا
ٕان اطالعنا ا8ٔويل Nىل  مرشوع القانون جند فJه : املالحظة الثانية

غياب تصور واحض، جند فJه غياب رؤية بعيدة ٔ�و مSوسطة املدى، tعتبار 
املزيانية ٔ�داة لتحقJق السCياسة fقSصادية وfج²عية ولتحقJق التمنية، 

كومة احلالية ال رؤية وال تصور اسرتاتيجي Wهيا وهذا ما يؤكد ٔ�ن احل
نقول هذا . لٕالصالح وال لتفعيل شعاراهتا fنت�ابية والسCياسوية الفضفاضة

الuم �لك موضوعية، 8ٔننا بصدد دراسة �لث مرشوع ^لمزيانية لهذه 
  .احلكومة املدعية

  ٕان هذا املرشوع هاجسه البحث عن احللول السه®: املالحظة الثالثة
لتحقJق املداخJل وبطرق تÁسCيطية، ال ¦راعي املنطق العام اÅي (سري به 
إالصالح م�ذ سCنوات و¦راكامته، وtلتايل يت¡ه املرشوع حنو املنطق 
احملاسCبايت Nرب تو�ه حنو الرضائب السه® التحصيل وٕاىل فìات تعاين ٔ�صال 

  .من الثقل الرضييب وتSTظر إالصالح م�ذ سCنوات
ٕان طبيعة مرشوع هذا القانون جهينة وØري مS¡ا¢سة، : عةاملالحظة الراب

فهو بدون هوية سCياسCية Wخول مكون لهاته احلكومة Nارض 8ٔtمس 
�ر جمها احلكويم وبدون ٔ�ساس م�طقي، حJث يظهر اليوم ٔ�ن هذه احلكومة 
¤ا�رة يف fخSيار، فال يه اجتهت حنو اÚمنوذج ا^ليربايل، وال يه اخSارت 

عي التضامين، وحىت احلديث عن الرتشCيد والتقشف يبقى اÚمنوذج fج²
جمرد wم لالسCهتالك فقط، 8ٔن �ٓ�ره Øري موجودة Nىل مسCتوى التدبري، 

 %6ف�فقات ال�سCيري ظلت يف ارتفاع وكت® ا8ٔجور زاد تضخمها بTسCبة 
  . %3ونفقات التجهزي ارتفعت ٔ�يضا بــ 

ح ¦هيان احلكومة ٕان مرشوع هذا القانون يفض: املالحظة اخلامسة
واملؤرش اWال . و¤ريهتا، ويه Nىل مشارف سTهتا الثالثة يف التدبري احلكويم

Nىل ذ� ٔ�ن إالجراءات املالية اليت ٔ�ىت هبا هذا املرشوع Øري مرتبطة 
rشلك عضوي tلهدف fقSصادي واH8ٔر fج²عي اÅي هو الغاية، ومن 

ية Wهيا يف تدبري السCياسات هنا ٔ�ؤكد ٔ�ن هذه احلكومة ال رؤية اسرتاتيج 
  .العمومJة Nىل املدى املتوسط والبعيد

ٕان مرشوع هذا القانون ٔ�ثÁت فشل هاته احلكومة : املالحظة السادسة
حىت يف هنج fسCمترارية ملا سCبق ^لحكومات السابقة ٔ�ن اتبعت، وهو ما 
بدٔ� ينكشف م�ذ السCنة املاضية، لك�ه اليوم يربز rشلك ال ميكن ^لحكومة 

  . ن تدعي ٔ�هنا سا�رة يف طريق اسCتكامل ا8ٔوراش وإالصال¤ات�ٔ 
لك هذه املالحظات وØريها مما ال �رى داع لٕالطناب فهيا، يؤكد 
tمللموس ٔ�ن احلكومة، سواء يف ¢سخهتا ا8ٔوىل ٔ�و الثانية، مل تصل بعد ٕاىل 
مسCتوى املسؤولية السCياسCية يف اخSيار اÚمنوذج التمنوي الالئق لتدبري 

عام ولتوجJه املالية العمومJة حنو fخSيارات اجلديدة اليت تفرضها الشÑٔن ال
كام ٔ�ن هذه احلكومة جعزت عن تقJمي اÚمنوذج التمنوي اÅي . الظرفJة الراهنة

مت اخSياره م�ذ ما يقارب العقد�ن من الزمن، وtلتايل حتيني ا8ٔهداف اليت 
  .حتتا�ا بالد  يف ظل التحوالت اجلديدة

  ،السCيد الرئFس
  السادة الوزراء،

  السCيدات والسادة املس�شارون،
لقد حب صوت املعارضة يف املطالبة tٕالرشاك وtٕعامل املقاربة ال�شارáية 

 ، اÅي من املفروض ٔ�ن �كون2011الواردة مضن ٔ�مه مقSضيات دسCتور 
إالطار ا8ٔسايس احملدد ^لحياة السCياسCية واملوZه لتدبري الشÑٔن العام، 

السCنوية لتقJمي السCياسات العمومJة  الية من ٔ�مه احملطاتمفرشوع قانون امل
  . وحتديد fخSيارات طي® السCنة ٔ�و ٔ�كرث

وقد ٔ�حلحنا Nىل احلكومة طي® السCن�ني املاضيتني يف ٕارشاك املعارضة 
  . يف النقاش الق¸يل لفرضيات مرشوع القانون املايل، لكهنا مل تفعل

مة مرارا ٔ�ن ٕاصالح القانون فعىل سJÁل املثال ال احلرص، áررت احلكو 
التنظميي ^لاملية Zاهز ؤ�هنا سCتعمتد يف تفعي: املقاربة ال�شارáية، وقد سامهنا، 
من موقعنا مكعارضة، يف دراسة مسودة املرشوع انطالقا من ق�اعتنا ٔ�ن 
القانون التنظميي ^لاملية سFسامه يف الرفع من دور الربملان يف م�اقشة 

Åلقدر اtعتبار املزيانية، وf ادةNة وٕاJد احلكومة يف تعز�ز الشفافJيفCي س
ملبادئ املزيانية، bاصة م¸ادئ الو¤دة والشمولية وNدم ختصيص املداخJل 

  .مع ٕاNادة النظر يف طريقة املناقشة ونوعية التقار�ر املصاح¸ة
لك�نا اليوم نناقش هذه املزيانية يف ظل القانون التنظميي املتقادم اÅي 

، رمغ ٔ�ننا ٔ�مام 1996حلكومة التناوب التوافقي يف ظل دسCتور يعود ٕاNداده 
دسCتور Zديد، يت¡اوز �كúري سقف اWساتري السابقة، ورمغ وعود احلكومة 

، لكهنا 2012ٔ�ن �كون مرشوع القانون التنظميي ^لاملية Zاهزا يف حبر سCنة 
  .مل تفعل

 يف هذا السCياق، فقد سCبق ^لسCيد الوز�ر امللكyف tلشؤون العامة
واحلاكمة bالل شCتTرب املايض ٔ�ن رصح ٔ�مام الربملان من bالل م�اقشة 
موضوع املقايyسة اÅي اعمتدته احلكومة بÑٔن صالحJة حتديد الفرضيات 
وضبطها، وbاصة يف ما يتعلق بتÐديد مSوسط سعر البرتول سCتعود 
^لربملان، لكن هذا اb8ٔري مل يناقش، ومل حيدد، ومل (رشك حىت يف حتديد 

لفرضيات، وجملس املس�شار�ن وجملس النواب يؤكدان حصة ما ٔ�قوJ تã ا
  .ٔ�مام جملسCنا املوقر

ولطاملا �هبنا احلكومة يف السCن�ني املاضيتني ٕاىل هشاشة الفرضيات اليت 
ويتعلق ا8ٔمر هبشاشة فرضيات اÚمنو والعجز . اعمتدهتا يف مشاريعها

  . واملقاصة
ا لتكرار نفس ا8ٔخطاء يف ومع ذ�، فٕان عناد احلكومة ا8ٔمعى دفعه

وضع الفرضيات، فال احمليط اWويل، ٔ�ي الطلب اخلارD، وال إالجراءات 
العمومJة يف ذات القانون املايل ميكن ٔ�ن يFرس حتقJق بعض الفرضيات من 
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  .ق¸يل ما يتعلق بTسCبة اÚمنو
 ٕاننا tٕزاء مرشوع قانون ^لاملية �اكد �كون جمرد مزيانية حماسCباتية bارج

tلفعل يف إالصال¤ات  رتاتيجية لٕالصالح، و�Å ال جنده ينخرطٔ�ي اس
الهيلكية الكربى، فهو مرشوع ٔ�¤دث قطيعة صارbة مع الرب مج احلكويم، 

ما مت Ëسطريه، فقد جتاوز  نصف الوالية، مما  حJث معدالت اÚمنو لن تبلغ
يتطلب معه ٕادbال التصحيÐات الالزمة عن طريق ٕاقرار مرشوع ملزيانية 

ديلية يف حبر هذه السCنة دون الرجوع ٕاىل الرب مج fنت�ايب الهزيل تع
^لحزب اØ8ٔليب اÅي Nىل املغاربة ٔ�ن حياسCبوا هذا احلزب Nليه، وحياسCبوا 

  .ٔ�يضا بواسطته هاته احلكومة
نفقات : ٕاننا ٔ�مام مرشوع قانون مايل ¦راجعي مبسCتوîته الثالثة

ٔ�نه مرشوع بدون ٔ�ولوîت  fس�.ر، املداخJل، واÚمنو،  هيمك عن
واحضة، فهو يتخبط يف تدبري ارجتايل وعشوايئ ملا سCبق من �رامج 

  . ؤ�وراش، وال رؤية J ^لخروج من عنق الزZاZة
ٕانه tخSصار مرشوع سFمت مبقSضاه جتميد إالصال¤ات و¦كر(س 
الرتاجعات Nىل مجيع املسCتوîت املالية وfقSصادية وfج²عية، 

 ، tسCت�Þاء الرضيبة Nىل%6,7سCتعرف اخنفاضا بـ  ٔ�صنافها فاملداخJل �لك
اbWل، الرضيبة املطبقة Nىل fسCترياد، فÊ سCيعرف جحم إالنفاق ارتفاNا 
ملحوظا، يف تناقض صارخ مع ادNاءات الرتشCيد والتقشف، وهذا ما يعين 

عوامل fضطراب والضبابية اليت ميكن ٔ�ن  ٔ�ن هذا املرشوع حيمل ذاتيا
 Cبة ¦رهن مسCيري متثل و¤دها ¢سCث ٕان  نفقات ال�سJ65تق¸ل البالد، ح% 

 .مليار دوالر 199من بJTة املزيانية، وتفوق 
ومن بني جوانب الظل اليت ¤اولت احلكومة تعتميها، هو ¢سCبة العجز 
اليت س�س¡ل يف هناية السCنة اجلارية، حJث قدمت فرضيات املرشوع 

، يف ¤ني %5يف ¢سCبة rشلك ي��اسب ورغبة احلكومة يف حرص العجز 
دوالر، وهو  �110رمJل النفط سCيصل ٕاىل  ٔ�ننا لو افرتضنا فقط ٔ�ن معدل

ما يفرتضه البنك اWويل وصندوق النقد اWويل، فٕان العجز سCميتد ٕاىل 
  .%6,5¤دود ¢سCبة 

مع هذا، فٕان الرتاجع لن يطال املداخJل و¢سCبة تقليص العجز فقط، 
اليت بعد تقليص     س�.رات العمومJةسCميس ٔ�يضا جحم f بل ٕان هذا الرتاجع

، سCتعرف هذه 2013مليار درمه من اع²دات fس�.ر �رمس سCنة  15
مليار دوالر واليت مل ËسCتنث حىت  49ٕاىل  f59ع²دات ¦راجعا من 

القطاNات fج²عية وقطاNات البJTة التحتية، ونذáر يف هذا الصدد 
  : الرتاجعات التالية

  مليون درمه؛ 500: ـ قطاع الصÐة
  مليون درمه؛ 200: التعلمي العايل -

  مليون درمه؛ 500: ـ الرتبية الوطنية
  مليون درمه؛ 100: ـ العدل

  مليار درمه؛ 1,2: ـ الفال¤ة

  مليار درمه؛ 1: ـ املاء والبìFة
  .مليار درمه 1,1: ـ التجهزي والنقل

يعية �لث قانون مايل يعرف ¦راجعا يف ظل هذه الوالية ال�رش  وهذا
مليار من مزيانية  f21س�.رات، ٕاذ مت اقSطاع زهاء  Nىل مسCتوى

بدون إالNالن عن ذ�، حJث مل يمت  2012لسCنة  fس�.رات العمومJة
 .املقررة من جحم املزيانية% 65تنفJذ سوى 

فهو ٔ�يضا سCيكون % 4,2خبصوص فرضية معدل اÚمنو املرتقب يف  ٔ�ما
، %4,8ٕاىل % 4,6يت قد يرتاوح فهيا ما بني ¦راجعيا عن السCنة اجلارية، ال

ويه ¢سCبة منو تظل ضعيفة، tٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا مSقلبة ومرتبطة tلظروف 
املناخJة، مما يؤرش Nىل ¦راجعنا يف مسCتوى ¢سCبة اÚمنو عن املناخ، وهو ما 

 .اكنت �ود áبرية قد بذلت فJه bالل حكومة التناوب التوافقي
rشلك قار، % 7اليوم Nىل حتقJق منو يناهز ومعوما، فٕان بالد  جمربة 

ٕاذا ما ٔ�رادت ٔ�ن تصبح قوة اقSصادية صاNدة، قادرة Nىل إالقالع احلقJقي 
واملسCتدام، بF| مؤسسات وطنية اكملندوبية السامJة ^لتخطيط ومركز 

، وهو %3ٕاىل % f2قSصادية wهام حيرصان معدل اÚمنو ما بني  الظرفJة
  .¦راجعا ما سFشلك بدوره

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

لقد ¤ذر الفريق fشرتايك مرارا من خماطر ا^لجوء من Zديد ٕاىل 
fسCتدانة ÐEل سهل ^لمتويل، يف ¤ني ٔ�نه ينطوي Nىل خطر فقدان بالد  

ورمغ ادNاء احلكومة يف لك . ^لقرار السCيادي ٕازاء املؤسسات املاحنة
ٔ�هنا لن ËسCتد�ن، فٕاهنا اليوم اخSارت، املناسCبات اليت وا�ناها هبذه احلقJقة 

  .عكس ادNاهئا، هنج ٔ�سلوب fسCتدانة املفرط
من الناجت  %62نتوقع ٔ�ن تصل املديونية ٕاىل  2013ففي �ٓخر سCنة 

مليار درمه، مS¡اوزة بذ� اخلط ا8ٔمحر  500اWاbيل اخلام، ٔ�ي حوايل 
  .%60اÅي ال يT¸غي ٔ�ن يت¡اوز 

الوطنية ٔ�وال، ويؤHر Nىل صورة البالد  ٕان هذا fخSيار ميس السCيادة
وNىل وضعها اWويل والسCيايس وfقSصادي �نيا، و�رهن مسCتق¸ل ا8ٔجJال 

  . املق¸® �لثا
وNىل احلكومة ٔ�ن تدرك اليوم ٔ�هنا تدك ما بن�Fاه طي® سCنوات من 
جتربة حكومة التناوب، حJث حضينا rشعبية حزبنا وtلعديد من ٕاماك ته 

 سJÁل حتصني بالد  وصون قرارها السCيادي، وذ� fنت�ابية يف
مليار دوالر، بF| نتقهقر اليوم  9مليار ٕاىل  24بتخفJض ا�Wن اخلارD من 

  .مليار دوالر، فJا لها من مفارقة 28ٕاىل 

  السCيد الرئFس،
 ٕان الهدف من لك سCياسة مالية واقSصادية يه fسCت¡ابة ^لÐاجJات

 تمنية اGمتعية واÚهنوض tٕال¢سان املغريبfج²عية وتطو�ر مؤرشات ال 
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وtلتايل، فٕان القطاNات . وحتقJق رفاهيته وfعتناء بعFشه وبصحته
من املزيانية العامة ال تنعكس Nىل الواقع % 56اليت تلهتم  fج²عية

املعFش ^لمغاربة مبا حيسن حJاهتم و(سCتجيب حلاجJاهتم ومSطلباهتم، واWليل 
دوß يف مؤرش  187من ٔ�صل  130اليوم يف املرتبة  Nىل ذ� ٔ�ن املغرب

  .التمنية الÁرشية حسب �ر مج ا8ٔمم املتÐدة إالمنايئ
ٕان fع²دات الضخمة حJ| يمت تقسCميها يف شلك حصص موزNة Nىل 
ٔ�كرث من قطاع ٔ�و صندوق دون خJط  ظم هييلك السCياسات ويدمج 

اريع ينعكس Nىل املردودية التدbالت وخيلق fلتقائية بني الربامج واملش
  . وNىل النتاجئ واجلودة، وtلتايل Nىل ا8ٓ�ر املرجوة من تã السCياسات

وز�را سCيؤدي  39ال نظن، السCيد الرئFس، ٔ�ن ËشكJل احلكومة من 
ٕاىل احلاكمة وسCيؤدي ٕاىل املردودية، bاصة ؤ�ن ٕارادة ¤ل ا8ٔزمة احلكومJة 

املغريب fج²عية، فÑٔصبح  طغت Nىل ¤ل ٔ�زمات البالد ؤ�زمات املواطن
الوزراء والوزراء املنتدبون اليوم يتصارعون حول اخSصاصاهتم و¤دودمه 
وبناîهتم وسCياراهتم وماك¦هبم ٔ�كرث مما يتصارعون حول ٔ�حسن السCبل خلدمة 

  .املواطنني وختفJف معا هتم
وفÊ خيص، السCيد الرئFس، ٔ�وضاع الصÐة العمومJة، فٕانين لن Z�ٔد 

لتقر�ر اb8ٔري ^لم¡لس الوطين حلقوق إال¢سان اÅي مل يقف ٔ�فضل من ا
فقط Nىل جحم اخلصاص املهول يف العرض الصحي العمويم ويف التÑٔطري 
الطيب ويف حق املواطنني يف الولوج ٕاىل العالج، بل وقف ٔ�يضا Nىل جحم 
fخSالالت يف م�ظومSنا الصحية وجحم الفساد اÅي ينخرها وfخSالالت 

ليت تعاين مهنا Nىل مسCتوى البJTات واملرافق والتوزيع، فلقد اكنت الهيلكية ا
خJبة املغاربة áبرية يف طريقة ؤ�سلوب تفعيل نظام املساNدة الطبية 

)RAMED1 ( يÅاءت به حكومة اليس عبد الرمحن يوسفي، واZ يÅا
من املفروض ٔ�ن ميول يف جزء áبري م�ه من صندوق ال²سك fج²عي، 

ماليني مواطن،  5لوقت اÅي تدعي فJه احلكومة اسCتفادة حJث ٕانه يف ا
فٕان هذا العدد مل يصل بعد ٕاىل النصف، نظرا ^لتعقJدات اليت اعمتدهتا 

  .احلكومة يف ولوج املواطنني ^ل�دمات الصحية
فÊ يتعلق tل�شغيل، واÅي يعد مؤرشا ٔ�ساسCيا يف مدى Zدية 

مل (سCتطع توفري ٔ�كرث من  الفرضيات وصواب fخSيار، فٕان جمهود احلكومة
ٔ�لف  15م�صب شغل Nىل ٔ�كرب تقد�ر، ٕاذا ما اعترب  ٔ�ن ما يقارب  3000

  .م�صب شغل سCتصبح شاغرة بعد إال¤اN ßىل التقاNد
هذا، يف الوقت اÅي تتعمق فJه الفوارق اجلهوية، و¦زداد الهوة بني 

ية �ات وم�اطق املغرب، ما بني احلرضية والقروية، وما بني الشامل 
هذا، يف الوقت اÅي (سCتعد فJه املغرب �لك . واجلنوبية والرشقJة والغربية

ٕارصار وجشاNة Nىل دخول غامر اجلهوية املتقدمة، مبا متث: من حتد يف 
  .موا�ة خصوم و¤دتنا الرتابية

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale  

ٕاننا نطرح هذه ال�ساؤالت وØريها 8ٔن احلزي الزمين اôصص لنا ال 
هذه ال�ساؤالت احلارقة لTس��فر احلكومة نطرح . (سعف�ا Nىل رسد لك ذ�

لتكف عن تقاعسها يف ٕاعامل اجلهوية املتقدمة وانتظار�هتا يف ٕاخراج 
النصوص املتعلقة هبا يف ٕاطار Ëشاريك، مع ما يتطلبه ذ� من ٕاصالح 
لٕالدارة والال¦ركزي، وهو التقاعس اÅي نؤدي مثنه من تÑٔخر بنائنا 

ر يف بناء منوذج�ا fقSصادي اWميقراطي، وما سCيكون J من �ٓ�
  .وfج²عي الوطين

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السCيدات والسادة املس�شارون،
لقد شلك ٕاصالح نظام املقاصة حمورا ٔ�ساسCيا يف الرب مج احلكويم 
ويف وعود السCيد رئFس احلكومة ومجموNة من الوزراء، لكن احلكومة مل 

طالق حوار وطين حول هذا النظام تتÐل بعد tلش¡اNة السCياسCية الٕ 
 20اÅي ٔ�حضى (شلك معض® وطنية، 8ٔن التbٔÑري يف ٕاصال¤ه �لكف�ا من 

مليار درمه سCنوî، هذا مع العمل ٔ�ن املسCتفJد�ن من هذا الصندوق  30ٕاىل 
  .لFس املواطنون الÁسطاء

مرشوع قانون املالية ال يتضمن ٔ�ي ٕاجراء ملعاجلة هذه الوضعية اخلطرية 
دد جماال اج²عيا حساسا ال هيم الفìات املتقاNدة، بل هيم ٔ�جJال اليت هت

  .املتقاNد�ن املسCتق¸ليني
ٔ�ما ٕاصالح العداß، فقد مللنا من ¦كرار السCيد رئFس احلكومة والسCيد 
وز�ر العدل شعارات إالصالح وقرب ٔ�جرٔ�هتا، ففي الوقت اÅي ال ¦زداد 

ية fسCتفزازية اليت (سلكها وضعية قطاع العدل ٕاال تÑٔزما من جراء املهنج 
السCيد وز�ر العدل يف موا�ة لك مكو ت هذا القطاع، من كتاب 
^لضبط، من قضاة وا�هتاء tحملامني، ٕاىل درZة ٔ�ن لك هذه املكو ت 
خرجت ٕاىل الشارع حمت¡ة Nىل مقاربة احلكومة يف تعاملها مع هذا القطاع 

لس السCيد الوز�ر ٕاىل يف سابقة مل يعرف املغرب نظريا لها، فعوض ٔ�ن جي
طاوß احلوار من Z�ٔل تضييق اخلناق Nىل الفساد واملفسد�ن يف هذا 

  .القطاع، جلÑٔ ٕاىل رد الفعل tالنفعال والغضب واخSار العناد �لك ٕارصار
ٕان إالصال¤ات املؤZ® يه كثرية، وإالشاكليات املرتامكة Nىل اقSصاد  

ن ٔ�ن حنصهيا يف هذا احلزي كام الوطين وNىل áياننا fج²عي ٔ�كرب ؤ�كرث م
  . سCبق يل ٔ�ن ذáرت

ٕاننا يف الفريق fشرتايك نلخص مالحظاتنا ^لحكومة يف رضورة 
اسCت �افها لٕالصال¤ات اليت مجدهتا م�ذ سCن�ني، ومن رضورة مراجعة 
¦راجعاهتا فÊ ميس القدرة الرشائية ^لمواطنني وفÊ خيص الرتاجع عن احلوار 

ذ� من عودة fحSقان وهتديد اسCتقرار بالد  fج²عي وما (شلكه 
fج²عي، بعد اGهود والتضحيات اليت بذلناها bالل حكومة التناوب 

  .السCت�¸اب احلد ا8ٔدىن من السمل fج²عي
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ٕان اخلطاب املليك اb8ٔري ٔ�مام الربملان اكن واحضا يف توجJه احلكومة 
جيعل بالد  تت¡اوز املر¤® لٕالرساع يف ٕاNداد القوانني fنت�ابية، مبا 

، ومبا خيلق ا¢س¡ام مؤسساتنا مع مقSضيات f2011نتقالية ملا بعد دسCتور 
  .اWسCتور اجلديد

وانطالقا من لك ذ�، Nلينا ٔ�ن ¢سCتوعب �لك وعي ومسؤولية ٔ�ننا 
مق¸لون Nىل انت�اtت حملية و�وية و5نية، سCتعيد ¦رتFب املشهد 

  . ^þسCتور رشايني حJة يف الرتاب الوطين السCيايس واملؤسسايت مبا يعطي
ونثري ان�¸اه احلكومة ٕاىل ٔ�ن مهنجية fسCتفراد وإالقصاء اليت ٔ�لف�اها يف 
تعاملها يف Nدة م�اسCبات، ومن مضهنا احلوارات اôتلفة اليت ٔ�طلق�اها، ومن 
bالل نعت املعارضة �كوهنا معارضة مشوشة، هذه املقاربة لن ¦كون م�ت¡ة 

  .ة يف بناء املر¤® السCياسCية املق¸® Nىل قواNد الزناهة واملصداقJةوال ٕاجيابي
  السCيد الرئFس،

  ...السادة

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .جوج دقايق اليس Nلمي

        ::::املس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمياملس�شار السCيد محمد Nلمي
  .سÑٔخSرص

لقد تعاملنا �لك مسؤولية يف تعاطينا مع مرشوع هذا القانون املايل 
ة ملواده داbل جلنة املالية مب¡لس bالل دراس��ا املفص® واملسCتفJض

املس�شار�ن، وتÑٔكد لنا اسCتخفاف احلكومة tقرتا¤اتنا وٕاضافاتنا اليت 
تو¤دت فرق املعارضة امخلسة يف اجهتاد Øري مسCبوق مب¡لس املس�شار�ن، 
و¤اولنا يف فرق املعارضة، من bالل تعديالتنا املشرتكة، ٔ�ن نوثق مجموNة 

  :من الرسائل الواحضة
احلكومة ال رؤية اقSصادية ٔ�و اج²عية لها من bالل هذا ٔ�وال، 
  املرشوع؛

 |Fالشعارات حول حماربة الريع والفساد، ب ãهتCسË نيا، احلكومة�
¦كرس هذه السCياسة Nىل ٔ�رض الواقع من bالل املاكفÑٔة املضاعفة ملسCتغيل 

  ريع النقل؛
قاصة، امل: �لثا، احلكومة Nاجزة عن م¸ارشة ٔ�ي ٕاصالح من ٕاصال¤ات

  التقاNد، اجلباîت، م�ظومة ا8ٔجور؛
م�اصب الشغل، الصÐة، : رابعا، احلكومة ال سCياسة اج²عية Wهيا

  التعلمي؛
ـ احلكومة سا�رة حنو ¤ل مشالكها التدبريية Nىل حساب رفع ا8ٔسعار 

  .وترضيب الفìات املتوسطة
ا وا�ت مجيع fقرتا¤ات دîلن –مع لك ٔ�سف  –قد وا�تنا احلكومة 

من اWسCتور �كJفJة تعسفJة  77والتعديالت دîلنا tسCتعاملها الفصل 
مفرطة يف موا�ة تعديالت فرق املعارضة، بعدما الحظت ق¸ولها من 

  .طرف Ø�ٔلبية ٔ�عضاء ا^لجنة مب¡لس املس�شار�ن
وللك هذه fعتبارات وØريها، 8ٔtمس اكنت احلكومة تSTقد Nىل ٔ�خJنا 

من اWسCتور السابق يف  51نه (سCتعمل الفصل وز�ر fقSصاد واملالية áو 
مرة،  40وZه املعارضة، اليوم احلكومة احلالية ËسCت�دمه ٕاىل ما يقارب 

الفصل  38يعين ... اسCتعمل السCيد وز�ر fقSصاد واملالية احملرتم يف وZه
يف وZه التعديالت، ومل تتفاNل ٕاجيابيا مع املقرت¤ات دîل جملس  77

  . املس�شار�ن
ه fعتبارات وØريها السCياسCية وfقSصادية وfج²عية، وللك هذ

فٕاننا يف الفريق fشرتايك �رفض مرشوع هذا القانون، وسCنصوت ضده 
  .tلرفض

  .وشكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد رئFس فريق fحتاد fشرتايك

î ،اللكمة ^ليس ادر(س الرايض، تفضلZاليس ادر(س  .  
اك اعتذار دîل السCيد رئFس احلكومة نظرا لزتامن هذا الوقت مع هن

  .شكرا. موNد سابق
  .تفضل اليس ادر(س

        ::::املس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايض
  .rسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السCيدات والسادة املس�شارون،
اليت tمس فريق fحتاد اWسCتوري، ٕان ٔ�مه ما مزي املالrسات 

  .ٕاىل صبيت تعاود، هللا �كرث bريك. عفوا... ٔ�¤اطت

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .وا صايف راه لهيه، Nاود ليه. Nاود ليه، Øري سري

        ::::املس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايض
  .8ٔن النظاظر ما تTشوفش هبم مزîن

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
îZا سري سريØ .  

        ::::املس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايض
  .اشوية خصين النظر

  .rسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئFس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السCيدات والسادة املس�شارون،
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ٕان ٔ�مه ما مزي املالrسات اليت ٔ�¤اطت Ntٕداد وتقدمي مرشوع قانون 
، هو امجلود اÅي سCبق ٕانتاج الTس�ة الثانية من حكومة 2014املالية لسCنة 

اÅي صاح¸ه ما صاح¸ه من غياب يف الرؤية اليس ا�ن كريان، ذ� امجلود 
وتصد�ر ^لشك والتوجس ٕاىل الفاNلني fقSصاديني داbل وbارج املغرب، 
بل ٕانه رىم بظالr Jشلك ثقJل Nىل املواطن العادي وH�ٔر يف نفسSFه وهز 
ٔ�راكن ثقSه يف مصري وطن، كنا مجيعا نؤمن به 8ٔنه اسCت�Þاء، tسCتقراره 

  . وثبات ورسوخ مؤسساته
لك�نا ٔ�صبحنا اليوم نتخوف ٔ�مام الزنوات السCياسCية والطمو¤ات 
fنت�ابوية واÚهتافت Nىل احلقائب الوزارية، من الرجوع ٕاىل لغة اليÑٔس 
والشك، فلFس fسCت�Þاء معطى نطمنئ J وننام، بل هو هدف Nلينا 
العمل والكد لتحقJقه tلتنازالت والتوافقات الصلبة واع²د مقاربة Ëشارáية، 

  .كام نص Nلهيا اWسCتور املغريب
فق¸يل ٔ�ي نقاش عن ا8ٔهداف والفرضيات والتواز ت والسCياسات كام 
يؤطرها مرشوع قانون املالية ويرتمجها من bالل مقSضياته، Nىل احلكومة 
ٔ�ن تقدم ^لشعب املغريب بتجرد و�زاهة فكرية وسCياسCية لكفة fرجتال 

ت مع ٔ�زمة اØ8ٔلبية السابقة، كام وfرتباك اÅي حمك املر¤® اليت انطلق
  .حيلو ^لسCيد رئFس احلكومة Ëسميهتا

�ريد دراسة واقعية لوقع العامل النفيس وتدهور مؤرش الثقة وانعدام 
الرؤية Nىل احلرáية fقSصادية وسلواكت املس�مثر�ن والفاNلني وا8ٔفراد 

ل والعائالت، سÊC فÊ خيص fس�.ر وfسCهتالك وfدbار ؤ�شاك
  .التوظيفات املرتبطة به

Nىل املغاربة ٔ�ن يطلعوا حقJقة ودون متويه Nىل اللكفة احلقJقJة ^لحكومة 
اجلديدة، لكفة ٕافراغ إالصالح اWسCتوري العميق من محولته النJÁ® اليت 
ٔ�هداها صاحب اجلالß ^لمغاربة اكفة، لكفة ٕاNدام الثقة يف السCياسة 

وز السCياسCية، لكفة تعطيل التزنيل واملؤسسات احلزبية والشخصيات والرم
اWميقراطي ملقSضيات اWسCتور واسCتكامل إالصال¤ات الكربى اليت انطلقت 

  .2011مارس  9م�ذ خطاب Zالß املã ليوم 
  : هنا البد من اسCتحضار Ëساؤالت دقJقة يطر>ا الرٔ�ي العام

áيف سFمتكن ËشكJل سCيايس حمرتم J موقعه يف اخلريطة السCياسCية  -
نفسه اليوم Nىل رٔ�س القطاNات اليت تنفذ �ر جما حكومJا صوت  ٔ�ن جيد

 ضده 8ٔtمس؟ 

áيف سCيفهم الرٔ�ي العام تناقض هيلكة احلكومة بتضخم قطاNاهتا  -
ؤ�عضاهئا مع مقSضيات fلزتام tلربامج fنت�ابية وم¸دٔ� الت�ليق وا¤رتام 

 اWسCتور وا¤رتام املواطنة؟ 
Ø هتربÚة اJنا مجيعا مرسحCري املربر من تقدمي �ر مج حكويم فقد عش

ا¤رتاما ^لربملان ومراNاة ^لناخ¸ني، بغض النظر عن ٔ�ي قراءة ملقSضيات 
اWسCتور، 8ٔن ما Øاب عن رئFس احلكومة هو الوازع اb8ٔاليق واملواطنة 

السامJة يف السCياسة وتدبري الشÑٔن العام، فقد اكن Nىل السCيد رئFس 
ٕان مل �كن لطلب الثقة، فöٔضعف إالميان  احلكومة ٔ�ن يتقدم ٔ�مام الربملان،

لتقدمي حJثيات وطبيعة التوافقات اليت جعلت مكو ت اكنت ضد الرب مج 
احلكويم م�خرطة ا8ٓن ومسؤوß دسCتورî وسCياسCيا وb�ٔالقJا Nىل تنفJذه 

  .وfخنراط فJه
احلكومة مرصة Nىل fنفراد، وتفاجìنا tسCمترار خبروقات دسCتورية ال 

 املعارضة، ا8ٓليات القانونية ملوا�هتا من ق¸يل اخلرق املتكرر جند، حنن يف
من اWسCتور املتعلق Wtميقراطية وال�شارáية، وكذ� الفصل  12^لفصل 

اÅي يلزم السلطات العمومJة tٕ¤داث الهيئات قصد ال�شاور يف ٕاNداد  13
خرقت احلكومة ٔ�يضا من bالل قوانFهنا املالية . السCياسات العمومJة

  .من اWسCتور 75قSضيات الفصل م 
سCن¡د ٔ�نفسCنا عزال ٔ�مام حكومة صاغت  - وكام قلت  - مفرة ٔ�خرى ٕاذن 

هذا املرشوع دون اعتبار ^لمتحول اWسCتوري، وٕاننا ال منã ٕاال ٔ�ن نبدي 
  . رٔ�ينا فJه وفق هذا الواقع يف انتظار إالصالح املÑٔمول

f ليه، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل �مك ٕاىل قراءة فريقNتوري وCسWحتاد ا
  : ، واليت ¦ر¦كز Nىل ثالث حماور ٔ�ساسCية2014ملرشوع قانون املالية لسCنة 

يتعلق احملور ا8ٔول tلسCياسات املاáرو اقSصادية ^لحكومة ومن   -
 bاللها التواز ت املالية والفرضيات، كام صاغها املرشوع؛

-  f ىلN ياسة احلكومةC8ٓ�ر املتوقعة لسt صاد احملور الثاين يتعلقSق
 الوطين وبعض البدائل اليت نقرت>ا؛

 .احملور الثالث يتعلق tلسCياسات fج²عية ^لحكومة  -
  السCيد الرئFس،

  :جنمل تصور  وقراءتنا ^لمعطيات املرمقة ملرشوع قانون املالية كام ييل

ما مدى جناNة fخSيارات احلكومJة يف جمال املالية العمومJة   -
f صادية؟وروافدها، ومهنا متويلSقf يةáة وٕانعاش احلرJس�.رات العموم 

هل tٕماكن احلكومة، ودون اسCتحضار الزتاماهتا اWولية، ٔ�ن حتدد   -
لنا ¢سCبة العجز اليت متثل نقطة التوازن ما بني اÚمتويالت احلقJقJة 

 الحSياZاهتا و¢سCبة العجز الالزمة لتغطيهتا؟

ماكنياهتا اÚمتويلية ما يه ¢سCبة العجز القصوى اليت ميكن اس�.ر إ  -
 إالضافJة لالقSصاد الوطين؟

 هل متã اليوم احلكومة دراسة عن اسCتعامالت اÚمتويل tلقرض؟  -

هل تتوZه ٕاىل متويل fس�.ر وتؤمن مداخJل مسCتق¸لية ٔ�م تت¡ه   -
 ٕاىل fسCهتالك وال�سCيري �لكفة سCيؤدي مثهنا ا8ٔجJال القادمة؟

ملية ٕاáراها سCياسCيا حيول دون اعتربت احلكومة تداعيات ا8ٔزمة العا -
حتقJق اÚمنو املمكن، فÊ تفÐSه املؤهالت fقSصادية الوطنية، ما اÅي 
قدمه مرشوع قانون املالية ٕاكجراءات لتخفJف تداعيات ا8ٔزمة ومتويل 
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 fقSصاد الوطين؟

هل متكن املغرب tلفعل من ٕاجناز التحول املرتقب يف بJTة fقSصاد  -
 D هو احملدد احلقJقي WينامJته التمنوية؟ ؤ�صبح الطلب اخلار

ما نعتقد ٔ�ن اجلواب ٕاجيايب، وٕاال áيف تفرس العجز الهيلكي ^لمزيان 
الت¡اري ومزيان ا8ٔداءات؟ áيف نفرس الرáود fقSصادي اÅي يعرفه 
املغرب ن�J¡ة ٕاجراءات حكومJة Øري مدروسة، ون�J¡ة ترصحيات الوزراء 

  ؟    اليت ¦رهب وختوف املس�مثر�ن
ٕان املالحظات اليت bلص لها فريق fحتاد اWسCتوري بقراءته 
ملرشوع القانون املايل، جعلتنا نؤمن بÑٔن احلكومة Nاجزة Nىل تغيري بJTة 

  .املزيانية وفاش® يف مقاربة ٕاصالح املالية العمومJة
احلكومة Øري قادرة Nىل اس�.ر إالماكنيات اليت À�ٔحهتا اتفاقJات 

ورt والوالîت املتÐدة ا8ٔمر�كJة ومع ¦رáيا وتو¢س ومرص الرشاكة مع �ٔ 
وا8ٔردن، ومل جتن ٔ�ي يشء من ذ� ٕاال مزيدا من fخSالالت يف املزيان 
الت¡اري و¦راجع املداخJل امجلرáية، وما نالحظه هو كرثة املسلسالت 

) BIM(التلفزيونية ^لشقJقة والصديقة ¦رáيا واحملالت الكربى اليت Ëسمى 
  .تتعارض مع مصاحل صغار الت¡ار املغاربةواليت 

احلكومة اليوم تعاين ٔ�زمة ابتاكرية لتحفزي fس�.ر وتطو�ر املداخJل 
اÅاتية بعد ¦راجع املداخJل fسCت�Þائية، وسارعت ٕاىل احللول السه® 
والÁسCيطة ٕالثقال اكهل املواطن tلزîدات والرضائب ٔ�و ا^لجوء ٕاىل 

  . دوى والفعالية والن¡اNةاملديونية بدون دراسات اجل
مليون درمه  900فعىل سJÁل املثال، توقعت احلكومة حتقJق مدخول 

tلرمس املفروض Nىل الرمال السCنة املاضية، لكن هذا التوقع Øري املدروس 
مليون فقط، وهذا ما جيعلنا  40مليون رجعنا ٕاىل  900كذبه الواقع، من 

ت الرضيJÁة اليت Zاءت هبا نضع Nالمة اسCتفهام áبرية Nىل لك إالجراء
  . احلكومة 8ٔهنا Øري مدروسة

ٔ�ما فÊ يتعلق tحملور الثاين املرتبط بنفس السCياق، ٔ�ي حمور ا8ٓ�ر 
املتوقعة ^لسCياسات احلكومJة Nىل fقSصاد، فٕاننا س�Tطلق من نتاجئ احملور 
ا8ٔول، ذ� ٔ�ن احلكومة Ø�ٔلقت Nىل نفسها النوافذ وا8ٔبواب و¤ارصت 

ا �لك ٔ�نواع املزايدات السCياسوية واÚهتافت fنت�ايب ل�سوق الومه خميلهت
^لمواطنني واملغالطات، هروt من فشلها يف م¸ارشة ٕاصال¤ات حقJقJة 

  .وتزنيل سلمي ^þسCتور
حصيح ٔ�ن مداخJل املزيانية العامة من الرضائب ترتاجع ن�J¡ة الرáود 

. جع املداخJل امجلرáيةحصيح ٔ�يضا ¦را. fقSصادي ون�J¡ة وفJات املقاوالت
وحصيح ٔ�يضا صعوبة ا^لجوء ٕاىل fقرتاض اWاbيل اÅي تضخم WرZة هتدد 
السCيوt ßلسوق املالية، لكن ملاذا تعطلت إالماكنيات الوطنية الطبيعية 
وfقSصادية والسCياسCية، اليت جيب ٔ�ن Ëس�مثرها احلكومة بتوافقات 

يف سCياسة اقSصادية متكن قطاعية و5نية وسCياسCية، جتعل اللك ينخرط 

  املغرب من حتقJق إالقالع fقSصادي وتوفري العFش الكرمي ^لمغاربة؟ 
لFس احلل هو الترضيب، لFس احلل هو إال�از Nىل جJوب 
املواطنني، لFس هو tلرفع من ٔ�سعار املواد ا8ٔساسCية، لFس هو ال�شهري 

احلل اخلرZات tلرموز السCياسCيني واملقاوالتيني واهتا5م جما ، لFس 
طبعا لFس هذا هو احلل . إالNالمJة لرئFس احلكومة اÅي يعد الصدقات

 ßىل العداN توري، حنن لكيرباليني مدافعنيCسWحتاد اf ي �راه يفÅا
  . fج²عية وعن املبادرة احلرة

ال �كSفي حنن tنتقاد مقاربة احلكومة، بل Wينا يف fحتاد اWسCتوري 
®، واليت Nرب  عهنا يف م�اسCبات كثرية، قطاNات اقSصادية اقرتا¤اتنا البدي

وٕانتاجJة واNدة قادرة Nىل توفري املداخJل، قادرة Nىل اÚهنوض tل�شغيل، 
قادرة ٔ�يضا Nىل دمع احلكومة بوضع سCياسات ٕاسرتاتيجية ^لهنوض هبذه 

من الفìات الTشCيطة Nىل مسCتوى  %80القطاNات، مúال الفال¤ة Ëشغل 
  . وطنيا، و�ٓ�رها áبرية Nىل اÚمنو إالجاميل% 40وي، والعامل القر 

تÑٔيت احلكومة اليوم بترضيب هذا القطاع دون دراسة ^لمعطيات 
الفالحJة وحساسFهتا التنافسCية وfج²عية وبدون مراNاة لرٔ�ي الفالح، 
وقد تقدم�ا داbل تTسCيق املعارضة، حنن يف fحتاد اWسCتوري، بتعديل 

رضيبة، لكن بتTسCيق مع إالخوان يف املعارضة Nدلنا هذا يقيض tٕلغاء هذه ال
املقرتح �ربط الترضيب مبجموNة من الرشوط، لكن احلكومة ترص Nىل Nدم 

من اWسCتور،  13و 12ٕارشاك الفالح خبرق سافر ملقSضيات الفصل 
وحنتفظ، حنن يف فريق fحتاد اWسCتوري، حبق�ا يف ا^لجوء ٕاىل اGلس 

Nدم دسCتورية هذا الترضيب، انطالقا من حسCنا اWسCتوري tلطعن يف 
الوطين برضورة احملافظة Nىل مك�سCبات خمطط املغرب ا8ٔخرض، وتطو�ر 

  . مالحظاتنا لTسامه يف حتقJق ا8ٔمن الغذايئ
بدفاعنا عن هذا القطاع، ال ندافع، ال ندافع مث ال ندافع Nىل فìة معينة 

f ىلN هتدف احملافظةCتقرار وضامن ا8ٔمن ٔ�و مصاحل الطبقة، بل ¢سCس
وا8ٔمن الرو( والغذايئ، التارخي ¤ديث ^لمملكة شاهد Nىل هذا القطاع 
حصن fقSصاد الوطين رمغ ا8ٔزمات املالية وfقSصادية ورمغ الكوارث 
الطبيعية وØريها، وهاجسCنا يف ذ� هو ال�شغيل وٕانتاج الرثوة وحتقJق 

غذايئ واملناNة من تقلبات fسCتقرار fج²عي والسCيايس بضامن ا8ٔمن ال
ا8ٔسواق العاملية، وtلتايل fسCتقالل يف القرار fقSصادي والسCيادي، 
وهذا اكن مربر احلكومة ^لزîدة يف ٔ�سعار املواد الطاقJة وٕاجياد املربرات 

  .ٕالثقال اكهل املواطن tلرضيبة
كنا نSTظر من احلكومة توسCيع املدارات السقوية، وكنا نSTظر دمع 

  .ح املغريب، خصوصا اWمع املبارش ^لنباÀت السكريةالفال
جيب ٔ�ن يعرف املغاربة ٔ�ن سCياسة احلكومة ¦لكف الشعب املغريب ما 

مليار سCن�مي سCنوî، ورمبا ٔ�كرث، مع التقلبات اليت تعرفها  400يقارب 
  .ا8ٔسواق اWولية، ٕاذن احلكومة ملزمة Wtمع املبارش ^لفالح املغريب

حلكومة التصفJة اÚهنائية ملديونية الفال¤ني اليت تؤHر وكنا نSTظر من ا
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سلبا Nىل إالنتاج وتعرقل fس�.ر الفال(، وقد تقدم�ا بتعديل ٕالعفاء 
الفالح من مديونية السقي، لكن احلكومة ٔ�شهرت يف وZه الفالح السCيف 

  .من اWسCتور 77ٔ�ي الفصل 
 ^لقرض الفال( كنا نSTظر من احلكومة fن�¸اه ٕاىل الفال¤ة املدينني

ٔ�لف فالح ا�Åن ال  100وا�Åن مت اسCت�Þاؤمه من معلية إالعفاء اليت مهت 
  .يتوفرون Nىل ضام ت

كنا نSTظر من احلكومة fسCتفادة من الت¡ارب اWولية يف جمال دمع 
الفالح وËشجيع fس�.ر الفال( وانعاكسات هذا اWمع Nىل حتقJق ا8ٔمن 

  . الترضيب العشوايئ وØري املدروسالغذايئ، عوض ا^لجوء ٕاىل
كنا نSTظر من احلكومة العناية وfلتفاتة ٕاىل الفالح اÅي قهرته ا8ٔسعار 
املرتفعة لعوامل إالنتاج، اليوم وحنن نتÐدث، ومازال ما طاحت الشCتا هنا 
الفالح ما حJلتو ^لحرث، ما حJلتو ^لزريعة، ما حJلتو  ^لامء دîل السقا، 

يف مثن املاáينة دîل احلصاد ا^يل زادوا Nليه، ما حJلتو  ما حJلتو ^لزîدة
^لمÐارث ا^يل زادوا Nلهيم فهيا، ما حJلتو ^þوا دîل السقا، ما حJلتو ^لتنب 
ا^يل اØىل، ما حJلتو ^لامزوط ا^يل اØىل، واملترضر الك¸ري هو الفالح، ٔ�ما 

  .وليداتو، �ٓش غنقول لمك؟ ما ابقى عندو فني �هتىل فهيم
 Tياسة حممكة وٕاسرتاتيجية يف القطاع الغابوي، كنا نCظر من احلكومة سS

مليار  600 -املغرب  –ميكن املغرب من توفري العم® الصعبة 8ٔنه (سCتورد 
 ßوWلعم® الصعبة، هذا القطاع �لكف خزينة اt من اخلشب îنوCن�مي سCس

من املبيعات اليت (سCت�لصها الصندوق % 20مليار سCنوî، زائد  115
من رسوم % 12مليار، ٕاضافة ٕاىل ¢سCبة  20بوي بقمية تصل ٕاىل الغا

  .مليار سCنوf50 îسCترياد تصل ٕاىل 
- زNري، �ة طن¡ة- زمور-سال- �ة الرtط - وهنا غنقول لمك  -tٕماكن 

- احلسCمية، �ة اWار البيضاء، �ة الغرب-Àو ت-تطوان، �ة Àزة
مليون  3ة تقدر بــ بين حسن وا8ٔطلس الك¸ري واملتوسط مسا¤- الرشاردة

هكSار، tٕماكهنا bلق معجزة اقSصادية، متكن املغرب من fسCتغناء عن 
fسCترياد، ومتكن احلكومة من مداخJل هامة لفائدة اخلزينة العامة، عوض 
ترضيب القطاع وٕاعفاء اخلشب املسCتورد، فاحلكومة Ëشجع fسCترياد 

  .وتقرب إالنتاج الوطين
لعم® ٕاىل اخلارج وفرض سعر الرضيبة ٕاذن، احلكومة Ëشجع خروج ا

Nىل اخلشب اخلام، جيب ٔ�ن يعرف ذوو  N10%ىل القمية املضافة بTسCبة 
احلقوق، ٔ�ي امجلاNات الساللية، وراه ا^يل تباعت لو يش Øابة من ٔ�رايض 

مليون، 8ٔن اك�ن  50مليون غيبقى (شد  100امجلوع، راه ا^يل tعها بــ 
  سة، ٔ��ن يه العداß؟ رسوم كثرية، ومنشCيو ند�رو درا

كنا نتوقع من احلكومة دراسة اقرتاح�ا tٕ¤داث واكß وطنية لتعبئة 
الرثوات الوطنية موضوع الريع وfمSيازات وتدبريها وهتي هتا لالس�.ر 
املنتج اكملقالع والصيد بNٔÑىل البÐار والرصيد العقاري ^þوß وامجلاNات 

 ßيجعل هذه الواكCت عروض ٔ�مثان دولية الساللية، وذ� ما سîتعلن م¸ار

للك الراغبني والقادر�ن Nىل fس�.ر، هذا fقرتاح سCيضمن القضاء Nىل 
الريع وfمSيازات، وسCيÐد من الض¡ات والقالقل املفربكة، لكن احلكومة 
تفاجìنا tٕجراءات ¦كرس الريع، وتصوروا ميل غيعوضوا ٔ�حصاب الáرميات، 

مليون، وا^يل يعطيوه  130يل غيعطيوه مليون، وا^ 100ا^يل غيعطيوه 
  مليون، واش مايش ريع Zديد؟  200

حنن مل نفهم ازدواجJة السلوك احلكويم، تعلن احلرب Nىل الفساد شفهيا 
و¦كرس الريع معليا، تدعي شعارات الطبقات الفقرية واحملرومة من الطبقة 

ب املتوسطة، وترضب الفالح اÅي يSTج القوت اليويم ^لمغاربة، ترض 
  . اخلشب اخلام واملواد fسCهتالáية ضدا Nىل القدرة الرشائية ^لفقراء

حتارب احلكومة الفساد بفمها، وتÑٔيت بتعديل لٕالعفاء Nىل 5ريب 
ا8ٔموال، هللا ٔ�كرب، وحتاول متر�ر هذا إالجراء اخلطري دون اس�شارة 

ودون ٕاخ¸ار سابق  - هللا Øالب ٔ� اليس العنرص  -ا8ٔحزاب السCياسCية 
ملان، واWليل ٔ�ن جملس النواب مل يناقش هذا املقSىض مضن مقSضيات ^لرب 

القانون املايل، وZاءت احلكومة بتعديل مفاجئ وبصفة اسCتع¡الية يف 
الوقت اÅي جتازي فJه املس�مثر�ن الوطنيني ا�Åن مصدوا tس�.راهتم داbل 

 –ة وا شوفوا �ٓش دار لنا هاذ رئFس احلكوم –الوطن tٕجراءات من ق¸يل 
احلجز Nىل الودائع 8ٔtبناك، احلجز Nىل م¸الغ الضام ت، fمSناع Nىل 

  .رصف املسCتحقات
احلكومة ٕاىل ما Nدلتوش هاذ املسائل  رؤوسمن وtملناسCبة، نطلب 

دîل احلجز من املنبع ٔ�نه يعتذر ^لمغاربة، اNالش غيعتذر هلم؟ 8ٔنك انت 
ذ قضية املنبع حJدها، اليس ا8ٔزيم توسل � هنا وتيقول � قلت � ها

  .، وما درتو والو)les cautions(ولكن رامه والو حيجزوا حىت Nىل ذوك 
رابعا، وقف نفقات fس�.ر ابتداء من فاحت ٔ�كتو�ر وٕالغاء fع²دات 

اليوم العامل واملسCت�دمون . Øري امللزم هبا، وtلتايل ٕالغاء الصفقات العمومJة
  .5ددة tٕالفالس5ددون tل�رشد 8ٔن املقاوالت 

bالصة هذا احملور fقSصادي يه فقط ٔ�مú® واحضة نت¡اوب من 
bاللها مع دعوة السCيد رئFس احلكومة ٕالعطاء اقرتا¤ات وبدائل نT¸ه من 
bاللها احلكومة ٕاىل اجلهد اÅي يتعني Nلهيا بذJ لتحفزي fقSصاد وËشجيع 

  .fس�.رات
علق tلسCياسة fج²عية ^لحكومة، ٔ�رجع �مك ا8ٓن ٕاىل احملور اb8ٔري املت

 Dيج إالنتاCسTىل تقوية الN فكام ت�¸عمت، فٕان مقارب��ا م�ذ البداية ¦ركز
وتعبئة إالماكنيات الطبيعية وfقSصادية ^لبالد لتحويلها ٕاىل Hروة، والعامل 
احملوري اÅي ميكن ٔ�ن يلعب هذا اWور هو إال¢سان، فهو الوسCي® لتحقJق 

�Å، ن�ساءل سؤf ٕاشاكليا . دف نفسه 8ٔي ¦منية اقSصاديةاÚمنو، وهو اله
  . يتعلق بطبيعة fخSيارات احلكومJة يف هذا اGال

التقار�ر الصادرة عن املندوبية السامJة ^لتخطيط تثÁت ٔ�ن ما �زيد عن 
من ا8ٔرس املغربية Øري قادرة Nىل fدbار، وميكن لمك متشCيو tش  80%

  . tش (شوفوها إالخوان ما منشFش هباذ التقار�ر
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يعاين املغاربة ٔ�يضا تفيش ظاهرة البطاß، اليÑٔس واجلنوح ٕاىل هاذ 
املسائل هذي غتدينا ^لجنوح ٕاىل العنف واجلرمية والفوىض، وهو ما هيدد 
fسCتقرار اÅي نعتربه حنن املغاربة مزيتنا املقارنة يف حميطنا إالقلميي 

Wt تكفي صدقة احلكومةCويل، هل سWد من هذه ا8ٓفات واÐمع املبارش ^ل
 ßوWىل اN اكل¦f ؟ ٕاذن هاذ ثقافةßوWىل اN اكل¦f يادة ثقافةCوسط س

  ٔ�ننا نبقاو نعطيو الصدقة واش مزîنة وال ال؟
ٔ�مل �كن Nىل احلكومة اع²د مقاربة ٔ�خرى تتو� دمع وحتفزي fس�.ر 

غرية Zدا ودمع خللق فرص الشغل، ودمع الراغبني يف ٕا¤داث مقاوالت ص
  ؟ٔ�¢شطة ا8ٔرس الفقرية

Bىل احلكومة تنطلق من م¸دٔ� ¦اكN الفرص  ٕان املقاربة اليت نقرت>ا
و¦راهن Nىل تضامن ومتاسك اج²عي م¸ين Nىل إالنتاج وfبتاكر وحرية 

  .املبادرة
ال تعمتد احلكومة مقاربة ٕارادية يف ٕاطار  –كام قلنا سابقا  –ملاذا 

وسع العجز ٕاىل ٔ�قىص املسCتوîت املمك�ة لتوفري متويل التواز ت املالية ت
  fس�.رات العمومJة ذات املردودية fقSصادية وfج²عية؟

ٕان ا8ٔحزاب اليت شلكت اØ8ٔلبية احلكومJة، اكنت Nىل Nمل 8ٔtوضاع 
الوطنية واWولية، واكنت Nىل اطالع بني Nىل �ٓ�ر ا8ٔزمة العاملية وتداعيات 
التو¦ر fج²عي والسCيايس ببعض اWول العربية، وكنا نتوقع بÑٔن ق¸ولها 

فر هذا اb8ٔري Nىل لتدبري الشÑٔن العام ومع حزب العداß والتمنية  بع من تو 
نظرة واحضة لتدبري الشÑٔن العام وفق معطيات معروفة وحتقJق نتاجئ حمددة، 
مبعىن تدبري الشÑٔن العام الوطين، واØ8ٔلبية احلكومJة تتوفر Nىل م�ظور 

ابغينا نوصلو  –وهاذ اليش ا^يل ابغينا  –واحض ٕاليصال سفJنة املغرب 
الرب مج احلكويم bاليا من سفJنة املغرب ٕاىل الن¡اة، لكن لöٔسف Zاء 

  .ٔ�ي تصور اسرتاتيجي
تعاملنا tٕجياد مربرات من ق¸يل ق® bربة احلكومة يف قانوهنا املايل 
ا8ٔول، مث تعاملنا مع املرشوع الثاين مبرونة، حJث كنا نSTظر ٔ�ن ¦كون 
fنطالقة احلكومJة لتجسCيد فلسفهتا السCياسCية وfقSصادية Nىل ٔ�رض 

ا اكنت قوية، حJث Zاء املرشوع الثالث خميبا لöٓمال الواقع، لكن صدمSن
ؤ�ضعف من سابقJه، فاكن لزاما Nلينا، يف جملس املس�شار�ن، ٔ�ن نتحمل 
املسؤولية اWسCتورية والسCياسCية والتارخيية من Z�ٔل دق  قوس اخلطر 
وٕا�رة ان�¸اه احلكومة والرٔ�ي العام Nىل ضعف وسوء اخSيارات احلكومة 

  .الشÑٔن العام وفشلها يف تدبري
كنا نSTظر من احلكومة تعبئة طاقاهتا من Z�ٔل ٕاجياد ¤لول لٕالشاكالت 
fقSصادية وfج²عية املطرو¤ة Nىل املغرب، لكهنا رهنت البالد مبشالكها 

  .اWاbلية وبرصاNاهتا السCياسوية وتصفJة حساtهتا fنت�ابية

  السCيد الرئFس،
ٕايه، tيق ... ، Nىل ما ٔ�ظنحJث الوقت واقJ®... ما Øاد(ش �كرث tش

  .تعاملنا tٕجياب، كام قلت لمك... يش اشوية
كنا نSTظر من احلكومة fنفSاح Nىل ا8ٔفاكر وNىل fقرتا¤ات 
واملشاريع املقدمة من الفرقاء السCياسCيني ومن اGمتع املدين ودراسCهتا 

  . واس�.رها لصاحل البالد والعباد
 fنتقادات من Z�ٔل تصحيح ا8ٔخطاء انتظر  ٔ�يضا ٕاصغاء احلكومة ٕاىل

ترضب عرض احلائط و¦كJل اÚهتم  -�لك ٔ�سف  -وZد ها . واملسارات
وال�شهري وتدبري الزوابع وËسخر الوسائل املرشوNة وØري املرشوNة ٕالساكت 
املعارضني واخلصوم fنت�ابيني والهجوم Nلهيم حبم® ممهن¡ة، ٕاهنا ËسCتعمل 

  .ليت اكنت تSTقدهانفس ا8ٔساليب واملامرسات ا
 tس احلكومة، وإالخوان ا^يل معنا داFيد رئCادي ميكن يل تبلغوا ^لسØ
رامه تFسمعوا، راه اح�ا �متىن صادقني ٔ�ن ¦كون قراء¦مك ملواقف�ا هذه قراءة 
موضوعية، جمردة من ٔ�ي bلفJات ٔ�و مواقف ٔ�و ٔ�حاكم مسCبقة من 

اtة ٔ�و الرضا، ٔ�ن مواقف�ا املعارضة، ٔ�حزاب ٔ�و ٔ�ش�اص، كام ٔ�ننا ال نSTظر احمل
 .هاته  بعة من حرصنا العميق Nىل املصلÐة العليا ^لبالد

ٕاننا ¢س¡لها ^لتارخي، ٕاذن، ميل اك�ن هاذ املسائل لكها ا^يل ميكن 
  .رسدت، هباذ املسائل هذي راه اح�ا غنصوتو ضد هاذ قانون املالية

  .شكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . الفريق اWسCتوري شكرا السCيد رئFس

  .اللكمة ^ليس العريب خربوش، تفضل عن فرق اØ8ٔلبية

        ::::املس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايضاملس�شار السCيد ادر(س الرايض
  .راه نقصت �زاف دîل ا8ٔوراق

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .شكرا جزيال

        ::::املس�شار السCيد العريب خربوشاملس�شار السCيد العريب خربوشاملس�شار السCيد العريب خربوشاملس�شار السCيد العريب خربوش
  .rسم هللا الرحامن الرحمي

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ،املس�شارون السادة
 ملرشوع العامة املناقشة هذه يف ٔ�سامه fشرتايك، التÐالف فريق tمس

 خبصوصه مواقف من فريق�ا عنه Nرب ملا كتتوجي ،2014 لسCنةاملالية  قانون
  .والقطاعية العامة م�اقشCته مرا¤ل خمتلف يف

 J املس�شار�ن مب¡لس املرشوع م�اقشة ٔ�ن البداية يف ٔ�جسل ٔ�ن ٔ�ود
 املرشوع لتجويد 8ٔtساس، و بل، مواقف Ëسجيل ردG لFس البالغة ٔ�مهيته
 ؤ�فاكر النقائص، جتاوز Z8ٔل tنتقادات العمومJة، السCياسات وٕاغناء

 موضوع املرشوع يف tلرضورة لFس احلكومة، هبا تbٔÑذ ٔ�ن نÑٔمل ومقرت¤ات،
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 يعرب ال اليت العمومJة سCياساهتا ويف املسCتق¸لية مشاريعها يف بل النقاش
 هذه يف البالغة ٔ�مهيته رمغ مهنا جزء Nىل ٕاال املالية قانون مرشوع

  .السCياسات
مف¡لس املس�شار�ن، حبمك طبيعة ¦رáيSÁه ومتثي: ^لجامNات الرتابية 

5نية واملÑٔجور�ن، يغين النقاش rشلك Zدي، bاصة -والقطاNات السوسCيو
  .يف القطاNات املرتبطة بطبيعة متثيليته

 خمتلف مرا¤ل نقاش هذا الرشوع فٕان مسامهتنا يف ،من هذا املنطلق
¦ريم، من  )تدbالت يف ا^ل¡ان، مقرت¤ات تعديالت، وهذا التدbل العام(

موقعنا كفريق داbل اØ8ٔلبية، ٕاىل دمع سCياسة احلكومة ذات التوZه 
إالصال(، وٕاغناء مضامني السCياسات العمومJة، tرتباط ووثيق مع 

ٕانه شلك �ٓخر ^þمع . والسCياسة الزتاماتنا مع  خ¸ينا ومع مرجعي��ا الفكرية
  .واملساندة ٔ�جنع ؤ�فJد، يف نظر ، ^لحكومة، ولوطننا ولشعبنا

  السCيد الرئFس،
املطروح Nىل جملسCنا مكنتوج  2014نناقش مرشوع قانون املالية لسCنه 

البد من Ëسجيل ذ� tٕجيابية، فقد خضع  ،حلوار بناء بني احلكومة والربملان
شة يف جمليس الربملان ٕاىل جتويد، وٕادbال تعديالت املرشوع يف مر¤® املناق 

هامة Nىل الصيغة ا8ٔوىل ^لمرشوع، bاصة ما يتعلق tلرضيبة Nىل القمية 
  .املضافة املتعلقة مبواد واسعة fسCهتالك

 الربملانية، الفرق تعديالت مع احلكويم الت¡اوب هذا ٔ�مهية من زاد ومما
 جعلت املرشوع ٕاNداد فهيا مت ليتا واملعقدة اخلاصة السCياسCية الظروف ٔ�ن
 العجز تقليص هاجس معديه Nىل طغى وتقين، ٕاداري طابع ذا مرشوNا م�ه

 ال و. السCيايس التÑٔطري ضعف ٔ�و غياب العمومJة يف ^لاملية التوازن وٕاNادة
 هذا مع التعامل يف العام السCيايس السCياق هذا Nىل القفز لنا ميكن

  .املرشوع
Nدم سالمة هذه املقاربة إالدارية والتق�ية اليت  لقد ان�هبت احلكومة ٕاىل

فرضهتا ظروف موضوعية، واسCتدرáت، ¢سJÁا، ما اعترب ه عند عرض 
يف حزب التقدم وfشرتاáية، ٔ�نه  املرشوع ٔ�مام الربملان، يف الفريق ٔ�و

حتميل عبء ٕاNادة التوازن ^لاملية العمومJة ^لفìات الفقرية، يف تناقض مع 
  . هبذا اخلصوصالرب مج احلكويم

 ãامل ßالZ ßتحرض هنا رساCرتياح ^لحكومة، و¢سt :¡ٕانه ٔ�مر ¢س
 لتÑٔسFس الربملان املغريب، واليت دNا فهيا Zاللته ٕاىل امخلسني مبناسCبة اáÅرى

  ".تعاون هادئ وبناء بني احلكومة والربملان"

  السCيد الرئFس،
 مىض وقت ٔ�ي من ٔ�كرث اليوم وبناء هادئ حوار ٕاىل حباZة فعال ٕاننا

 الفعاليات لك وبني واملعارضة، اØ8ٔلبية وبني والربملان، احلكومة بني
 يف املمتزية املغربية التجربة وتعز�ز لرتسCيخ وامجلعوية والنقابية السCياسCية

 وشامل العربية املنطقة عرفهتا كربى واج²عية سCياسCية حتوالت خضم

 áيف املZ ،ãالß بقJادة املغرب، عرف قوي، حراك ٕاطار يف ٕافريقJا
 التارخيي مارس 9 خطاب من ابتداء وهادئ بناء rشلك معه ويتفاNل يواáبه

 من حزب ا¢سÐاب عن السCياسCية املرتتبة ا8ٔزمة مبعاجلة اليوم، مرورا ٕاىل
fسCتقرار  Nىل وحتافظ fنت�اtت ونتاجئ اWسCتور حترتم اØ8ٔلبية، ومعاجلة

 املاكسب و¦رخس احلراك، مع لالتعام يف جترب��ا وخصوصية متزي وNىل
 من عنه وما ¦رتب التفاNل، هذا ن�J¡ة اكنت و واWسCتورية، السCياسCية

 املغربية التجربة �روز ،)¢سJÁا( واج²عي مؤسسايت سCيايس اسCتقرار
 مسCتوى Nىل ال.ر جين يف بدٔ�  ٕاجيابية، دولية مسعة و لت رائدة، كتجربة
 دولية قوى اه²م اسCتقطاب Nىل ةقدر  وامSالك ا8ٔوىل، الوطنية قضي��ا

 ٕاىل قوي rشلك املغرب وعودة خمتلفة، اقSصادية جماالت يف ورشاكت
 معركتنا áسب Nىل ٕاجيايب Zد تÑٔثري J ما وهو اWولية، اWبلوماسCية السا¤ة
 معل لك يف اسCتحضارها Nلينا مركزية، قضية تبقى اليت الكربى الوطنية

  . اWاbلية اجلهبة بتقوية مسCمتر rشلك وربطها سCيايس،
 fضطراtت بعض رمغ ذ� لك حقق�ا قد كنا ٕاذا :ن�ساءل ٕاننا

 العرق® بعض ورمغ ٕافشالها، وحماوالت احلالية التجربة عرفهتا اليت السCياسCية
 ٕاجنازات، حقق�ا قد كنا ٕاذا إالصالح، مقاومة وجتليات املزايدة، وخطاtت

 مجيع جتاوزت لو وضعال �كون ٔ�ن عىس اكن مفا ذ� لك رمغ �مثهنا،
 و¦رسCيخ بناء ٔ�مهية امجليع ؤ�دركالصغرية،  احلزبية fعتبارات ا8ٔطراف

 وموقعها السCيايس بþ  مسار Nىل وممتزية، وتÑٔثري ذ� ٔ�صي® مغربية جتربة
اعتبارا لكون احلل اÅي تقرت¤ه اWويل، وNىل قضي��ا الوطنية املصريية، 

و ¤ل وطين دميقراطي م�درج مضن املسار بالد  املمتثل يف احلمك اÅايت ه
اWميقراطي العام لبالد ، و�كسب مزيدا من املصداقJة Nىل املسCتوى 
اWويل برتسCيخ هذا املسار، وتثJÁت جترب��ا يف تدبري التعامل مع احلراك 

   .اGمتعي، tٕالصغاء وfندماج وال�شارك لتعز�ز وتطو�ر هذا املسار وانفSا¤ه
 بدون عقمية حزبية جمادالت يف مثينا وقSا نضيع مل لو ون�ساءل ماذا

 لو لشهور؟ ماذا إالصالحJة املشاريع وتعطيل جترب��ا، Nىل مردودية
 رشاكة و بتعاون اWسCتور، تزنيل يف الضائع السCيايس الزمن هذا اس�مثر 
   هادئ؟ و بناء وحوار

 ٕاىل دعوهان اليت احلكومةاملعارضة و مبا فهيا  امجليع، ٕاىل نتوZه هنا حنن
إالصالح،  يف الراغبة الوطنية والفعاليات القوى لك Nىل fنفSاح من املزيد
 الوالية هذه وٕاجناح اWميقراطي املسار هذا موقعه، من لك معا، لرنخس

 يف ^لربملان املZ ãالß رساß يف Zاء كام وfنتقالية املؤسسة ال�رشيعية
  . لتÑٔسFسه امخلسني اáÅرى

 يتحمل معن النظر بغض جتربة، جناح نضمن الوالية هذه ٕاجناح وNرب
 مصاحل لكن تتغري، فاملواقع الوطين، العام الشÑٔن تدبري مسؤولية اليوم

 جتاوز ٕاىل احلامسة ا^لحظات يف وحتتاج �بتة، تبقى والشعب الوطن
  .واملصلحية احلزبية fعتبارات

وطنية، من  حنن نعترب ٔ�ن هذا البناء و¦رسCيخ جترب��ا املمتزية معركة
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واج¸نا مجيعا، كفاNلني، fخنراط فهيا وËسويقها دوليا، واع²دها مضن معلنا 
Dتوى اخلارCىل املسN بلومايسWا.  

  السCيد الرئFس،
 السCياق وحبمك م�اقشCته، بصدد حنن اÅي املالية قانون مرشوع ٕان

 Nىل العامة تو�اته يف fسCمترارية، مضن يندرج فJه، N�ٔد اÅي السCيايس
  . ذاته ¤د يف سلبيا لFس ٔ�مر وهو ا8ٔقل،

 ظل ويف املرشوع، هتييء bالل مضطرب سCيايس سCياق ظل ففي
 يعرف لن اÅي العاملي fقSصاد مسCتوى Nىل ¢سJÁا صعبة دولية ظرفJة
 الكربى إالصال¤ات تباطؤ ظل ويف املقلبة، السCنة يف طفJفا حتسCنا سوى
 رشسة ومقاومة �ة من اسCيةسCي العتبارات احلكويم الرب مج يف الواردة

 العموم، Nىل ٕاجيابيا يعترب املرشوع مح: ما فٕان ٔ�خرى، �ة من لٕالصالح
 التدابري بعض bالل من العمومJة ^لاملية التوازن Ntٕادة يتعلق فb Êاصة

 tملوارد، النفقات تغطية وحتسن النفقات، و¦رشCيد عقلنة مúل إالصالحJة
 نلح فSئنا ما ا8ٔمهية tلغ ٔ�مر وهو ¤ات،إالصال وترية Ëرسيع Nىل وتنصيصه

 مل اكن وٕان اÅي العمويم fس�.ر ودمع ٔ�و bارZه، اGلس داbل Nليه
 فٕانه ،)مليار درمه 188( 2012 سCنة ختصيصه مت ما مسCتوى ٕاىل يصل
 180(اجلارية  السCنة bالل العمويم لالس�.ر ختصيصه مت ما م¸لغ جتاوز
 186 مفبلغ املوالية، السCنة ٕاىل مهنا جزء حJل¦ر  ا¤�ساب دون )درمه مليار
 لكن هام، م¸لغ املرشوع هذا يف العمويم لالس�.ر درمه اôصص مليار
   .املربجمة ^لمشاريع الفعيل tٕالجناز سوى جمدية ¦كون لن ٔ�مهيته

وال (سعنا ٕاال ٔ�ن نعرب عن دمعنا الاكمل ^لحكومة يف قرارها ترضيب 
Åt مترار ٕاعفاء الفال¤ة الكربى، ؤ�خصCر الفال¤ة الكربى، مع اسá

الفال¤ني الصغار واملتوسطني، يف ¤دود ما حيصن لصغار الفال¤ني حقهم 
  . يف ال�شجيع

 ذوحنيي احلكومة Nىل هذا القرار الصائب اÅي áرر  إالحلاح Nليه م�
  .  سCنوات، لكون الرضيبة Nىل املداخJل الفالحJة الكربى د�ن وحق ^لمجمتع

 الشغل، ودمع فقدان عن التعويض نظام تفعيل احلكومة مكام ¢س¡ل عز 
 Nدة يف املفSو¤ة والربامج ا8ٔوارش ومواص® fج²عي، ال²سك صندوق

  .املداb® هذه يف فهيا ^لتفصيل جمال ال قطاNات،
وهيمنا ٔ�ن ¢س¡ل، rشلك bاص، الزتام احلكومة ب�رسيع ووترية 

b ، ىل بالدN ٕاصالح صندوق  اصةإالصال¤ات الكربى املطرو¤ة
فلك تbٔÑري يف ... املقاصة، صناديق التقاNد، النظام اجلبايئ، اجلهوية املوسعة

  .هذه إالصال¤ات سCيؤدي شعبنا مثنه Øاليا
مفهام اكنت العواقب السCياسCية والتاكليف fج²عية لبعض هذه 
إالصال¤ات، و5ام اكنت درZة املقاومة ومسCتوى العرق® من طرف قوى 

 مصاحل وامSيازات، فٕانه Nىل احلكومة ٔ�ن تتÐىل �لك اجلرٔ�ة حمافظة Nىل
السCياسCية الالزمة والسري جبدية وتفاؤل يف طريق ٕاجناز الرب مج اÅي 

حماربة الفساد والريع، وضامن العFش  :نصÁت من Z�ٔ:، وعناوينه الكربى
  .الكرمي ^لشعب

 جتسCيد ٕاىل إالرادة من الفعل، ٕاىل الترصحي من تSTقل ٔ�ن احلكومة Nىل
rشلك ٔ�كرث وضو¤ا وٕانتاجJة، يلمسها الشعب يف حJاته إالرادة  هذه

  .اليومJة

  السCيد الرئFس،
رمغ دمعنا املبديئ ملرشوع احلكومة، وهو واج¸نا السCيايس واb8ٔاليق 
tعتبار  جزء من اØ8ٔلبية، فٕاننا، وحبمك حرصنا Nىل جتويد العمل احلكويم 

ع اÅي نناقشه اليوم، �ٓملني ٔ�ن ¢س¡ل مالحظات Nىل املرشو وتطو�ره،
  .تbٔÑذ احلكومة مالحظاتنا ومقرت¤اتنا بعني fعتبار يف املسCتق¸ل

 اخلطب يف حمدود املرجعي ٕاطاره ٔ�ن املرشوع Nىل مالحظاتنا من
 مع ،ورضورية ٔ�ساسCية مرجعية ٔ�طر ويه احلكويم، والرب مج امللكJة
 لك�نا اجلارية، التحوالت ةملواáب احلكويم الرب مج حتيني رضورة Nىل تáٔÑيد 
 املرشوع، تقدمي مذáرة يف اWسCتور اسCتحضار رضورة يف كذ� نعتقد
 الربملان وصالحJات ،)49 الفصل( إالسرتاتيجية tلتو�ات يتعلق ما bاصة

 خبصوص اWسCتور يلزمه وما ،)77 الفصل( املالية قانون مع tرتباط
  . املدين اGمتع وٕارشاك العمومJة السCياسات

 دولية م�ظامت مع املغرب والزتامات ارتباطات الغائبة املرجعيات ٔ�ن كام
 اWويل، النقد مúل مالية مبؤسسات وارتباطه ا8ٔورويب، إالحتاد مúل

 حساب ٕا¤داث هنا، السCيد الوز�ر، و¢س¡ل( اخلليج بþان وٕاNا ت
 اGلس تقار�ر اسCتحضار املفJد من ٔ�نه نعتقد كام )إالطار لهذا خصويص

fصاديSج²عي قfلتاكمل ٔ�خرى �ة ومن �ة من 8ٔمهيهتا اعتبارا و^ 
 التقار�ر هذه تبقى ال وحىت اWسCتورية، املؤسسات بني املفروض والتعاون

  . وZدواه معناه املؤسسات هذه وجود يفقد مما دراسات، جمرد
 مúل( تقليدية مفاهمي تؤطره املرشوع ٔ�ن ٔ�خرى �ة من و¢س¡ل

 مفاهمي ابتاكر اZ8ٔدى من ٔ�نه ونعتقد ،)fج²عية يةوالرNا التواز ت
 اكن ٕاذا سلبيا ٔ�مرا tلرضورة لFس املزيانية يف العجز ٔ�ن تáٔÑيد  مع Zديدة،

 اÅي fقرتاض خبصوص ¢س¡لها املالحظة ونفس tالس�.ر، يتعلق ا8ٔمر
 غطيةلت  مت ٕاذا سلبيا ٔ�مرا يصبح لك�ه لالس�.ر، مو�ا اكن ٕاذا ٕاجيابيا �كون

  .ال�سCيري مصاريف
ومن �ة ٔ�خرى، نعتقد ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري ٕابداع منوذج Zديد 
^لتمنية بعد ٔ�ن وصل اÚمنوذج احلايل ٕاىل مر¤® fس��فاذ، ومل (سCتطع 

اس�Jعاب حتوالت fقSصاد واGمتع و¤ل املشuت ا8ٔساسCية وNىل رٔ�سها 
ßمشلكة البطا.  

Sقادم، يSTج الريع، و هيمت tلطلب ونعترب ٔ�ن اÚمنوذج احلايل منوذج م 
. اخلارD يف الوقت اÅي يعترب الطلب اWاbيل احملرك ا8ٔسايس لالقSصاد

لقد ٔ�صبح من الرضوري جتفJف م�ابع الريع rشلك مؤسسايت، لFس فقط 
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العتبارات سCياسCية واج²عية وb�ٔالقJة بل كذ� العتبارات اقSصادية، 
  .ف إالنتاجJةفاقSصاد الريع اقSصاد مسCتزنف وضعي

 الرؤية يف الوضوح Nدم من نوNا اخلصوص هبذا الحظنا وقد
   .^لتمنية إالسرتاتيجية

 اGاالت، بعض يف ٔ�حJا  وقوية، هامة قطاعية ٕاسرتاتيجيات هناك نعم،
 شام® ٕاسرتاتيجية وبني بFهنا الرابط وضعف والتنامغ التTسCيق غياب لكن

  . حمدودة مردود�هتا جيعل ومSاكم®
 ؤ�حJا  املفSو¤ة، لöٔوراش املسCمتر والتقومي التقJمي غياب الحظنا كام
 ¢سCبة مشلكة ٔ�خرى مرة نثري اخلصوص وهبذا لٕالجناز، زمين حتديد غياب
 وهذا، %60 إالجناز ¢سCبة تت¡اوز ال حJث املربجمة، fس�.رات ٕاجناز
 ،املالية قوانني مشاريع يف املتضمنة وا8ٔرقام الTسب حول Ëساؤالت يطرح
 احلكويم املسCتوى Nىل إالجناز ملتابعة Zديدة �ٓليات يفرض ما وهو

 ^لاملية، املطلوب التنظميي القانون مرشوع يتضمن ٔ�ن ؤ�ملنا والربملاين،
   .اخلصوص هبذا Zديدا تصورا اZٓ8ال، ٔ�قرب يف ٕاقراره tٕحلاح
 اGال يف املرتق¸ة tٕالصال¤ات املزيانية ربط رضورة Nىل نؤكد كام
 يف اجلهوي التوازن مسtٕ ßٔÑدراج املوسعة، اجلهوية bاصة ،الرتايب

 التمنية دمقرطة ٕاىل ندعو ف�حن tخلصوص، العمويم fس�.ر خمصصات
  .اGالية ٔ�و fج²عية جوا�هبا يف سواء

 طمو¤ات طمو¤اتنا يليب ال Nلينا املقرتح املزيانية مرشوع اكن ٕاذا
 واملعقدة fسCت�Þائية tلظروف جزئيا، نفرسه، ما هو و نفسها، احلكومة

 لتنفJذ املواáبة إالجراءات ٔ�ن نعتقد فٕاننا املرشوع، حتضري فهيا مت اليت
والشفافJة،  وtحلاكمة الكربى tٕالصال¤ات املتعلقة تb ãاصة املزيانية،

 بل املزيانية، تنفJذ حسن Nىل فقط لFس ٕاجيابية، نتاجئ لها ¦كون ٔ�ن ميكن
  .Zديدة مك�سCبات وحتقJق التوقعات جتاوز

 املؤسسات ٕالزام احلكومة قرار tٕجيابية ¢س¡ل اخلصوص، وهبذا
 رصف طريقة مراجعة الشفافJة، وكذا Wمع حساtهتا بTرش العمومJة

 العام، والتعامل املال محلاية املراق¸ة �ٓليات ومراجعة املقاصة خمصصات
 تدابري واختاذ ة،الرشو  من والوقاية ^لزناهة الوطنية الهيئة مع ^لحكومة اجلدي
 ٕاللغائه، تدرجييا الرخص نظام ومراجعة وعقلنهتا، النفقات لرتشCيد Zديدة

 ودفا¦ر املقالع خبصوص وعقالين شفاف Zديد شلك يف والرشوع
ا8ٔدوية، bاصة  وËسويق صناNة جمال يف جريئة تدابري واختاذ التحمالت،

�ة لتمنية وتوفري جودة وفSح لك اGاالت املمك  ما يتعلق مبراجعة ٔ�مثان اWواء،
اخلدمات الصحية، وتوسCيع العرض، وتوفري العالج، يف ٕاطار معل Zدي 

 سوق لضبط ونذáر كذ� تدابري. ٕالصالح قطاع الصÐة rشلك ملموس
  .وٕاصالح م�ظومة العداß^لسكن،  املوZه العقار

 العام إالصال( التوZه Nىل نطمنئ جتعلنا إالجيابية التدابري بعض ٕاهنا
 يف الرصامة و اجلرٔ�ة من املزيد ٕاىل وندعو بقوة ندمعه توZه وهو مة،^لحكو 

  .والفساد الريع موا�ة لوبيات

 Nىل الطمئناننا نظرا مالحظاتنا، لك رمغ، املرشوع هذا ندمع ٕاننا
 ^لسري ^لحكومة السCياسCية إالرادة وجود يف وثقSنا إالصالح، توZه مواص®

 يف فعال،، الراغبة اGمتع قوى لك Nىل وfنفSاح، و¦رسCي�ه التوZه هذا يف
  .الواقع ٔ�رض Nىل جتسCيده ويف إالصالح

  .وشكرا

    ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد الرئFس احملرتم

اللكمة ا8ٓن لöٔخ السCيد املس�شار اليس دعيدNة، رئFس الفريق 
  .الفدرايل، تفضل

  ::::املس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNة
  .شكرا السCيد الرئFس

  اء،السادة الوزر 
  السادة املس�شار�ن،

  :من bالل احملاور التالية 2014س�Tاقش مرشوع قانون املالية 

  واملعطيات املرمقة؛ 2014ٔ�وال، مهنجية ٕاNداد مرشوع قانون املالية  -

 ؛�2014نيا، إالجراءات اجلبائية ملرشوع قانون املالية  -

ة ٕاجنازات fس�.رات العمومJة واملTشÑٓت العمومJ: احملور الثالث -
 ة؛يوالقطاNات الوزار 

 رابعا، دور الربملان يف مراق¸ة املالية العمومJة؛ -

 .bامسا، إالصال¤ات الهيلكية واحلوار fج²عي -

 السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
(رشفين، tمس الفريق الفدرايل ^لو¤دة واWميقراطية، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

  . 2014رشوع القانون املايل لسCنة يف ٕاطار املناقشة العامة مل 
نقف حتية ٕاZالل وٕاáبار وخشوع ٔ�مام ٔ�رواح شهداء  ويف البداية،

الو¤دة الرتابية وشهداء احلرية واWميقراطية، شهداء الكرامة، شهداء الطبقة 
العام®، وحتية تقد�ر وا¤رتام ^لقوات امللكJة املسلÐة واWرك املليك ورZال 

املساNدة ولك ج�ود الو¤دة الرتابية املرابطني يف ا8ٔمن الوطين والقوات 
  .ٔ�قاÚمينا الصحراوية املسرتجعة

  السCيد الرئFس،
ٕان تثJÁت السCيادة الوطنية Nىل ٔ�قاÚمينا اجلنوبية املسرتجعة تتعزز 
مبواص® جمهودات التمنية وا8ٔوراش املهيلكة وتوسCيع جمال احلرîت امجلاعية 

انون، وبناء الرصح اWميقراطي، وٕاقرار والفردية، وتعز�ز دوß احلق والق
احلقوق fقSصادية وfج²عية، وتعميق fخSيار اWميقراطي ^لمغرب، 
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وتنفJذ لك إالجراءات والتدابري ومواص® ٕاجناز املشاريع املهيلكة tملناطق 
اجلنوبية املسرتجعة، والرشوع يف تفعيل اجلهوية املوسعة، ومتكني الساكنة 

fج²عية والتجهزيات ا8ٔساسCية وfندماج fج²عي،  من لك اخلدمات
  .وfخنراط يف املسلسل اWميقراطي

واقSناNا م�ا بÑٔن حتدي العوملة يقSيض التكSل والتو¤د، فٕاننا، يف الفريق 
الفدرايل ^لو¤دة واWميقراطية، نؤكد Nىل رضورة بناء fحتاد املغاريب 

f يار ٕاسرتاتيجي وتعميق ٔ�وارصSة، اكخJن²ء ٕاىل ا8ٔمة العربية وإالسالم
وتوطيد وشاجئ ا8ٔخوة والتضامن وتعز�ز روابط التعاون والرشاكة مع بþان 
اجلوار ا8ٔورو مSوسطي، وتوسCيع وتنويع Nالقات الصداقة واملبادالت 
إال¢سانية وfقSصادية والعلمية والتق�ية والثقافJة مع لك بþان العامل، وتقوية 

ج�وب، وحامية م�ظوميت حقوق إال¢سان والقانون اWويل -التعاون ج�وب
  .إال¢ساين

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شارون،
ٕان fقSصاد لFس ٔ�رقاما وتوقعات فقط، بل هو رؤية ؤ�هداف ¦منوية، 
يمت تفعيلها من bالل قوانني املالية واôططات fقSصادية، فهل مرشوع 

يندرج يف ٕاطار ٔ�هداف الرب مج احلكويم يف  2014ة قانون املالية لسCن
اGال fقSصادي الهادفة ٕاىل حتقJق منو قوي ومسCتدمي وم�تج لفرص 
الشغل ومSضامن، يقوم Nىل دمع الطلب اWاbيل بتحسني القدرة الرشائية 
وتدعمي fس�.ر وNىل تقوية الطلب اخلارD ^لرفع من تنافسCية املقاوالت 

هتا Nىل اbرتاق ا8ٔسواق، وجعل fقSصاد الوطين قادرا Nىل املغربية وقدر 
  .اÚمتوقع اجلغرايف والتمنوي مضن مصاف اWول الناشCئة bالل العرشية املق¸®

تندرج مضن  2014هل مقSضيات ؤ�هداف مرشوع قانون املالية 
حتسني احلاكمة، وحماربة املضاربة وfحSاكر والريع، وتطو�ر جناNة إالدارة 

م�اخ ا8ٔعامل، ودمع fس�.ر، وتقوية البعد الرتايب واجلهوي  وحتسني
  ^لتمنية، ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة؟ 

يندرج مضن رؤية اسرتاتيجية  2014هل مرشوع قانون املالية 
  واس�رشافJة ^لفرص املتا¤ة لٕالقالع fقSصادي؟ 

هل من معىن ٕال¤داث م�Ðة التنازل عن مÑٔذونية bدمات النقل 
العمويم امجلاعي ^لمسافر�ن Nرب الطرق اليت يتضمهنا مرشوع قانون املالية 

  Øري Ëشجيع املضاربة واقSصاد الريع بدل حماربته؟  2014
مليون درمه لرشاء املÑٔذونيات يف ظل ا8ٔزمة  930ٔ�ال يعترب ختصيص 

اخلانقة اليت متر مهنا املالية العمومJة عنوان عن فشل احلكومة احلالية يف 
ربة الفساد والريع fقSصادي، وٕاNادة ٕانتاج fحSاكر، ونبذ ثقافة إالنتاج حما

  . وfسCتحقاق
هو يف نظر  وثيقة حماسCباتية،  2014ٕان مرشوع قانون املالية لسCنة 

وال (شلك وثيقة رمقية لترصيف السCياسات العمومJة rسÁب احSوائه Nىل 
هل هذا : �ساؤلbليط من إالجراءات fقSصادية، مما يدفعنا ٕاىل ال 

املرشوع يعرب فعال عن سCياسة ٕارادوية لÁسط منوذج اقSصادي ¦منوي 
معني؟ ٕانه مرشوع يفSقد ملرجعية اقSصادية مذهبية حتدد فلسفSه، بل ٕانه 
مرشوع Àئه فكرî، فهو ال يعكس العالقة اجلدلية بني التدبري املايل 

  . والهدف fقSصادي واH8ٔر fج²عي والبعد التمنوي
هو نتاج ^لردة اليت يعرفها املشهد  2014ٕان مرشوع قانون املالية لسCنة 

السCيايس tملغرب وضبابية التو�ات احلكومJة، وضعف ثقافة تدبري الشÑٔن 
Øارق يف  2014العام Wى النخبة السCياسCية، مفرشوع قانون املالية لسCنة 

 اننيالعمومJات و¦كرار لöٔهداف واملبادئ اليت ٔ�سست Nلهيا خمتلف قو 
، فهو ال يتضمن ٔ�ي ٕاجراءات معلية ٕالرساء 2013و 2012املالية لسTيت 

احلاكمة fقSصادية وحتسني م�اخ ا8ٔعامل وحماربة املضارtت وfحSاكر 
املرض�ن tلنظام fقSصادي، وال يتضمن ٔ�ي ٕاجراءات لتفعيل الت�¸ع 

t يتعلق Êس�.ر والزتامات املس�مثر�ن فf مي لعقودJس�.رية والتقf ملشاريع
من  %17املسCتفJدة من التحفزيات العمومJة، حفصة النفقات اجلبائية مúلت 

من الناجت اWاbيل اخلام bالل  %3,9و 2013مجموع املوارد الرضيJÁة لسCنة 
دون ٔ�ي تقJمي لهذه fسCت�Þاءات، ويف غياب ٔ�ي ٕاجراءات  2014سCنة 

  . الع²د الربامج التعاقدية ودفا¦ر التحمالت
مليار درمه bالل  34ٕان اسCمترار النفقات اجلبائية واليت س�S¡اوز 

هو التفاف يف نظر  من طرف احلكومة Nىل ٕا¤دى توصيات  2014سCنة 
املناظرة الوطنية لٕالصالح اجلبايئ اÅي مل ¦ر فJه احلكومة سوى الترضيب 

فة احمل�شم والعشوايئ ^لقطاع الفال(، وٕاصالح الرضيبة Nىل القمية املضا
مبعزل عن إالصالح الشمويل ^لنظام اجلبايئ وحتقJق م¸دٔ� العداß الرضيJÁة، 
هذا الورش إالصال( املؤZل مضن العديد من ا8ٔوراش إالصالحJة 
الكربى ٕاىل ¤ني توفر إالرادة السCياسCية احلقJقJة ملبارشة إالصال¤ات 

  . الهيلكية Øري القاب® لالنتظار
هو ¦رمجة ^لتيه احلكويم، فكJف  2014ٕان مرشوع قانون املالية لسCنة 

تعديالت Nىل مرشوع القانون املايل،  10يعقل ٔ�ن تقدم احلكومة حوايل 
يوما Nىل ٕا¤الته من طرف جملس النواب بعد املصادقة  25ومل متر سوى 

  Nليه؟ 
بل ٕان ٕا¤دى هذه التعديالت واخلاص tملسامهة إال�رائية هو bل�® 

الية �رمSه، ملا J من ٔ�بعاد اقSصادية ومالية وتغيري جوهري ملرشوع قانون امل
ولكفة سCياسCية، فٕاشاكلية ا8ٔموال املهربة ٕاىل اخلارج تثري الكúري من 
ال�ساؤالت، وتطرح العديد من التخوفات، وتتطلب مجموNة من التدابري 
fحSياطية وf¤رتازية، بل ٕانه 8ٔول مرة تطرح هذه إالشاكلية rشلك 

دون ٕاعطاء لك التوضيÐات الالزمة حول جحم هذه  رمسي داbل الربملان،
ا8ٔموال ومصدرها، وٕان كنا ال نعارض من حJث املبدٔ� اسرتZاع ا8ٔموال 
املهربة واختاذ لك إالجراءات القانونية �Å، فقد كنا نSTظر من احلكومة ٔ�ن 
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(سCبق ذ� حوار مع خمتلف الفاNلني fقSصاديني والسCياسCيني، حفسب 
من الرثوات  %30كSب ٔ�مر�يك لالس�شارة، فٕان ٔ�كرث من دراسة قام هبا م 

اليت ميلكها اH8ٔرîء املغاربة موضوNة Wى البنوك اخلارجJة، ؤ�ساسا يف 
  . سو(رسا و�ريطانيا

وحسب نفس اWراسة، فٕان ٔ�غنياء املغرب هيربون ٕاىل اخلارج ¢سCبة 
مليار  25من Hرواهتم، وقد قدر م¸لغ الرسامJل املغربية املهربة بـــ  45%

دوالر، و�Å فٕان احلكومة مدعوة ٕالطالع الرٔ�ي العام الوطين عن حقJقة 
  . ا8ٔموال املهربة، واختاذ لك القرارات السCياسCية الالزمة خبصوص اسرتZاعها

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�نتقل ٕاىل احملور ا8ٔول اخلاص مبهنجية ٕاNداد مرشوع 
 .واملعطيات املرمقة 2014قانون املالية 

Fيد الرئCس،الس  
مبهنجية ¦راعي  2014اكن من املفروض م�اقشة مرشوع قانون املالية 

من  77السCياق اWسCتوري اجلديد، والسÊC الفقرة الثانية من املادة 
اWسCتور، من حJث ٕالزامJة مرشوع القانون املايل tٕجناز اôططات التمنوية 

ة ومل تطلع إالسرتاتيجية والربامج مSعددة السCنوات، واليت مل تعدها احلكوم
  . الربملان Nلهيا حلد ا8ٓن
   املعطيات املراملعطيات املراملعطيات املراملعطيات املرمقمقمقمقةةةة

، فٕان موارد 2014ٔ�ما خبصوص املعطيات املرمقة ملرشوع قانون املايل 
من املزيانية العامة، واليت سF¸لغ  %64املزيانية العامة ^þوß ت�شلك من 

ٔ�ي  2013مليار درمه سCنة  283,54مليار درمه مقابل  264,43مجموعها 
Nائدات احلساtت اخلصوصية ^لخزينة  %34، %6,73ض بTسCبة tخنفا

  .مليار درمه 67,65ٔ�ي ما مجموNه 
مليار مليار مليار مليار     9999,,,,3333((((مداخJل مرافق اWوß املسرية بصورة مسCتق® مداخJل مرافق اWوß املسرية بصورة مسCتق® مداخJل مرافق اWوß املسرية بصورة مسCتق® مداخJل مرافق اWوß املسرية بصورة مسCتق®     2222%%%%    - - - - 
        ))))درمهدرمهدرمهدرمه

يه نفقات  %65ٔ�ما خبصوص نفقات املزيانية العامة، ميكن ٕاجاملها يف 
ٔ�ي �زîدة  2013سCنة  199,26مليار درمه مقابل  199,35ال�سCيري 

 39,26مليار مقابل  57,31نفقات ا�Wن العام،  %19، %0,05قدرها 
مليار درمه  49,50نفقات fس�.ر،  %16، 2013مليار درمه سCنة 

  . 2013مليار درمه سCنة  58,90مقابل 
  :من bالل هذه املعطيات، ميكن ٔ�ن نبدي مجموNة من املالحظات

وهرية اليت تعرفها املالية املالحظة ا8ٔوىل، ¢س¡ل fخSالالت اجل -
العمومJة، ؤ�ساسا ¦راجع نفقات fس�.ر لفائدة Ëسديد ا�Wن، وهو ما 

Nىل ¢سCبة اÚمنو، وtلتايل Nىل مسCتوى م�اصب  - ال حماß- س�Fعكس 
من  %14، شلكت نفقات ا�Wن العمويم 2013ف¸املقارنة مع سCنة . الشغل

، ٔ�ما tلTسCبة f20%س�.ر  املزيانية العامة ^þوß، يف ¤ني شلكت نفقات
ٔ�ي ما  %19فٕان نفقات ا�Wن العام Ëشلك  2014ملرشوع قانون املالية 

، وهو ما t2013ملقارنة مع  %46مليار درمه، �زîدة قدرها  57يفوق 
من الناجت اWاbيل  %62يبني احلجم املهول ^لمديونية اليت جتاوزت سقف 

  .اخلام
 %6,65الرضيبة Nىل اbWل بــ  ارتفاع ¢سCبة: املالحظة الثانية -

، وهو ما يعين مزيدا من الضغط اجلبايئ Nىل الطبقة t2013ملقارنة مع 
 .العام® ومعوم املÑٔجور�ن

اخنفاض مداخJل الرضيبة Nىل الرشاكت بTسCبة : املالحظة الثالثة -
، مما يعين fنعاكس السليب لöٔزمة fقSصادية واملالية Nىل الTسCيج 6,6%

 .fقSصادي
خبصوص الرضيبة Nىل القمية  %2,82ارتفاع بTسCبة : املالحظة الرابعة -

املضافة اليت تقوم مد�رية الرضائب العامة بتحصيلها، ٔ�ي �لك rساطة 
 .الزîدة يف العديد من ٔ�مثان املواد الغذائية واخلدماتية وfسCهتالáية

 هذه الزîدات اليت اكن لها انعاكس سليب Nىل القدرة الرشائية، حJث
، 2012سCنة  %�5,5رى ٔ�نه تناىم fسCهتالك اÚهنايئ الوطين بTسCبة 

 %6,8مقابل  t4,5%لقمية إالمسية وبواقع  2011سCنة  %8,4مقابل 
 5نقطة مìوية يف اÚمنو عوض  t3,6لقمية احلقJقJة مساهام بذ� مبا قدره 

  .نقطة مìوية سCنة من ق¸ل
اÚهنايئ لöٔرس اÅي ويعزى هذا التباطؤ 8ٔtساس ٕاىل تدين fسCهتالك 

8ٔtسعار  %4,6ٕاىل  %8,1من fسCهتالك العام، ومن  %75,7ميثل 
وtلرتدد الفصيل، حJث . 8ٔtسعار الثابتة %3,6ٕاىل  %7,4اجلارية، ومن 

جسل اسCهتالك ا8ٔرس ¦راجعا تدرجييا انطالقا من الفصل الثالث من سCنة 
  .2012من الفصل الرابع من سCنة  %3ٕاىل  9,6من  2011
هنا النتاجئ امللموسة ^لزîدات املتتالية يف ا8ٔسعار اليت هنجهتا احلكومة إ 

م�ذ توÚهيا املسؤولية، وهو ما ي��اقض وما الزتممت به يف الرب مج احلكويم 
  .خبصوص دمع الطلب اWاbيل وحامية القدرة الرشائية ^لمواطنني

يف ، واÅي مت ٕاNداده 2014ٕان ٔ�هداف مرشوع قانون املالية لسCنة 
ظروف ت�سم Nىل املسCتوى اWويل tنتعاش طفJف لالقSصاد العاملي، 
وNىل مسCتوى fحتاد ا8ٔورويب، fحتاد ا8ٔورويب فا8ٓفاق fقSصادية 

، ومن %-0,4بلغت  2013س�¸قى صعبة، فTسCبة اÚمنو bالل سCنة 
فقط، وهو ما سCيكون b2014  Jالل سCنة  %1املنتظر ٔ�ن تصل ٕاىل 

Sقf ىلN صاد املغريب دون شكتداعيات.  
مت يف  2014ٔ�ما Nىل الصعيد الوطين، فٕان ٕاNداد مرشوع قانون املالية 

ظل ا8ٔزمة احلكومJة وما اكن لها من انعاكس Nىل العديد من ا8ٔوراش، وما 
bلفSه من ضبابية وانتظارية وا�كامش اقSصادي، وتbٔÑري áبري يف م¸ارشة 

التقاNد، حماربة الفساد العديد من إالصال¤ات الهيلكية، املقاصة، 
fقSصادي واملايل، ؤ�جرٔ�ة املقSضيات اWسCتورية ذات الطبيعة التنظميية 
والقانونية، اليت لها ص® tملالية العمومJة، حق الولوج ٕاىل املعلومة، جملس 
املنافسة، القانون املنظم الخSصاصات ؤ�عامل احلكومة، القانون التنظميي 

  .عداß^لاملية، ٕاصالح م�ظومة ال
tٕالضافة ملا تطر¤ه الTس�ة الثانية ^لحكومة من ٕاشاكلية سCياسCية 
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ودسCتورية تتعلق tلتنصFب الربملاين والرتاجع السCيايس لفائدة التيك�وقراط 
ا�Åن ٔ�صبحوا (شلكون ربع ٔ�عضاء احلكومة، ويف املناصب احلساسة 

رمقي، اWفاع اكWاbلية، التعلمي، الت¡ارة، الصناNة وfس�.ر وfقSصاد ال
وحكومSمك، . الوطين، الشÑٔن اWيين، وØريها من اGاالت والقطاNات الهامة

  ال نعرف ما هو �ر جمها؟
لقد شلكت احلكومة يف ¢سخهتا الثانية خJبة �ٓمال Wى العديد من 
الفìات والرشاحئ الواسعة داbل اGمتع املغريب، وN�ٔادتنا ٕاىل ما ق¸ل دسCتور 

  .صريورة fنتقال اWميقراطي ببالد  - حماß ال- ، مما سCيؤخر 2011

        إالجراءات اجلبائيةإالجراءات اجلبائيةإالجراءات اجلبائيةإالجراءات اجلبائية: : : : احملور الثااحملور الثااحملور الثااحملور الثاينينينين

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
سSTطرق يف هذا احملور من bالل مراجعة سعر الرضيبة Nىل القمية 
املضافة والرضيبة Nىل الفال¤ة، وإالجراءات اôتلفة لتÑٔهيل قطاع النقل، 

ون التطرق لبايق إالجراءات اجلبائية والرضيJÁة اليت يتضمهنا مرشوع د
  .نظرا لضيق الوقت اôصص لنا 2014قانون املالية 

  ٔ�وال، الرضيبة Nىل القمية املضافةٔ�وال، الرضيبة Nىل القمية املضافةٔ�وال، الرضيبة Nىل القمية املضافةٔ�وال، الرضيبة Nىل القمية املضافة
يف مذáرة التقدمي Nىل ٔ�ن هذا  2014(شري مرشوع قانون املالية 

إالصالح  إالجراء يÑٔيت يف ٕاطار تفعيل توصيات املناظرة الوطنية حول
 %10الرضييب وٕاصالح الرضيبة Nىل القمية املضافة جبعلها يف معدلني، 

  . %20و
ويف غياب ٔ�ي ٕاجراءات مصاح¸ة لهذا إالصالح من Z�ٔل احلفاظ Nىل 
القدرة الرشائية لعموم املواطنني، فٕان تطبيق مقSضيات مرشوع قانون املايل 

ة يف ظل ا8ٔزمة خبصوص تطبيق ٔ�سعار الرضيبة Nىل القمية املضاف 2014
fقSصادية، سCيكون لها انعاكس سليب Nىل ٔ�سعار العديد من املواد 

  .fسCهتالáية واخلدماتية
ٔ�سعار ، سCيكون J انعاكس Nىل %7بدل  %10ٔ�وال، تطبيق سعر 

املنت¡ات الصيدلية،  :العديد من املواد، نذáر مهنا Nىل سJÁل احلرص
مي املتعلقة tملاء، bدمات السCيارات fقSصادية، bدمات البيع وال�سل

وهو ما . التطهري، اØ8ٔذية اôصصة لتغذية املوايش، السكر املصفى، وØريها
 .مليار درمه 1,32سCيذر Nىل خزينة اWوß ما يفوق 

وهو ما يعين ارتفاع ٔ�سعار ، %14بدل  %�20نيا، تطبيق سعر 
ائع، الشاي، معلية نقل املسافر�ن والبض: مجموNة من اخلدمات واملواد، مهنا

الشحوم الغذائية، مسحوق احلليب، ا8ٔدوات املدرسCية، الطاقة 
 .الكهرtئية، املسخنات الشمسCية، السCيارات النفعية، اWراZات النارية

مليار  1,12ومن املتوقع ٔ�ن تبلغ املداخJل احملمت® من هذا إالجراء، ما يناهز 
  .درمه

واد خبصوص العديد من امل %10عوض % �20لثا، سعر 
  .fسCهتالáية

، هو مرشوع الزîدات يف �Å2014، فٕان مرشوع قانون املالية 
العديد من ا8ٔسعار، وبذ� ¦كون احلكومة قد ¦راجعت عن الزتاماهتا 
املتضمنة يف الرب مج احلكويم، الهادف ٕاىل دمع الطلب اWاbيل وحتسني 

وبدل fجهتاد . اوßالقدرة الرشائية وتدعمي fس�.ر وتقوية التنافسCية املق
وإالبداع لتوسCيع الوNاء الرضييب، تبقى جJوب املواطنني واملواطنات يه 

  .ا8ٔقرب ٕاىل يد احلكومة
  :الرضيبة Nىل الفال¤ةالرضيبة Nىل الفال¤ةالرضيبة Nىل الفال¤ةالرضيبة Nىل الفال¤ة

املالحظة ا8ٔوىل، هو Nدم الزتام احلكومة بفSح حوار وطين حول 
و ما إالعفاء الرضييب ^لفال¤ة كام مت fلزتام بذ� يف الرب مج احلكويم، وه
  .يطرح مدى مصداقJة اخلطاب احلكويم والتعاقد بني احلكومة والربملان

املالحظة الثانية، هو املعيار اÅي مت اع²ده لترضيب الفال¤ة، Nىل 
مليون درمه مكعيار وحJد ؤ�و¤د،  5ٔ�ساس رمق املعامالت، واÅي يفوق 

فال(، ومل يمت اb8ٔذ بعني fعتبار العوامل املتداb® يف إالنتاج ال
املسا¤ة، طبيعة املنتوج، ا8ٔرايض السقوية والبورية، التصد�ر ٔ�و 

هكSار  f2000سCهتالك احمليل، مما سCيجعل مúال ضيعة تفوق مساحهتا 
  . ونفس اليشء tلTسCبة ^لرضيبة Nىل اbWل، bارج الترضيب الفال(

ومن bالل هذه املعطيات، يتضح ٔ�ن احلكومة ٔ�فرغت إالصالح 
ع الفال¤ة من حمتواه، ؤ�خفقت يف تطبيق ٕا¤دى توصيات الرضييب بقطا

املناظرة الوطنية لٕالصالح اجلبايئ خبصوص العداß اجلبائية بني خمتلف 
  .القطاNات إالنتاجJة

�لثا، ٕا¤داث م�Ðة التكسري وم�Ðة جتديد املرáبات اôصصة خلدمات 
ازل عن مليون درمه، ٕا¤داث م�Ðة التن 520النقل العمويم امجلاعي �لكفة 

مÑٔذونيات bدمات النقل العمويم امجلاعي ^لمسافر�ن Nرب الطرق مببلغ ٕاجاميل 
مليون درمه، ٕا¤داث م�Ðة لتÑٔهيل مقاوالت bدمات النقل  930يصل ٕاىل 

مليون درمه، م�Ðة  300العمويم امجلاعي ^لمسافر�ن Nرب الطرق مببلغ يناهز 
رáبات النقل العمويم جتديد مرáبات النقل الطريق ^لبضائع حلساب الغري وم

مليون درمه، وبذ�  990امجلاعي لöٔش�اص داbل الوسط القروي مببلغ 
 2,74خزينة اWوß  2016-2014سCيلكف تÑٔهيل قطاع النقل bالل فرتة 

  .مليار درمه يف غياب ٔ�ي تصور مشويل ٕالصالح القطاع
د ٕاهنا سCياسة ¦رشCيد املوارد اليت تدعهيا حكومSنا املوقرة ل�شجيع اقSصا

الريع بدل حماربته، ففي الوقت اÅي تل¡Ñٔ فJه احلكومة ٕاىل املؤسسات 
اWولية لالقرتاض Úمتويل fقSصاد الوطين وفرض الرضائب Nىل الطبقات 

  .الفقرية واملتوسطة، �راها خسية مع لوبيات العديد من القطاNات

ٕاجنازات fس�ٕاجنازات fس�ٕاجنازات fس�ٕاجنازات fس�....رات العمومJة واملؤسسات العمومJة رات العمومJة واملؤسسات العمومJة رات العمومJة واملؤسسات العمومJة رات العمومJة واملؤسسات العمومJة : : : : احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث
  .لقطاNات الوزاريةلقطاNات الوزاريةلقطاNات الوزاريةلقطاNات الوزاريةواواواوا
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املالحظة ا8ٔوىل، (شلك fس�.ر العمويم ٔ�¤د ٔ�مه احملراكت 
Øري ٔ�ن املالحظ هو ٔ�ن اGهود ... ا8ٔساسCية لالقSصاد الوطين Nرب

fس�.ري ^þوt ßلTسCبة ^لمؤسسات واملTشÑٓت العامة ال ينعكس Nىل 
ف ¢سCبة ¢سCبة اÚمنو وم�اصب الشغل واملقاوالت الوطنية، ٕاضافة ٕاىل ضع

Áمليار درمه مل يمت ٕاجناز ٕاال  627,51 ذ�، مفن ٔ�صل نيإالجنازات كام يت
ٔ�ي ما (شلك  2013ٕاىل  2008مليار درمه bالل سCنوات  437,70

  .     سCنوات N6ىل مدى  %69¢سCبة ٕاجناز مل تت¡اوز 
املالحظة الثانية، ٔ�ن بJTة fس�.رات العمومJة مل تتغري bالل العرش 

مؤسسات ومTشÑٓت معومJة ËسCتحوذ  10، حJث جند ٔ�ن سCنوات املاضية
، كذ� يتضح ٔ�ن التوزيع القطاعي لهذه fس�.رات N70%ىل ٔ�كرث من 

ات Jبقطاع البT  %16بقطاع الطاقة واملعادن،  %38ميكن ٕاجامJ يف 
قطاع السكن والتعمري والتمنية  %13القطاع املايل،  %12التحتية، 

الفال¤ة والصيد  %6 ،عية والصحيةالقطاNات fج² %11، الرتابية
  .السCيا¤ة واحلرف املهنية %2 ،البحري

املالحظة الثالثة، ضعف احلاكمة والقدرة Nىل إالنفاق tلTسCبة 
^لقطاNات الوزارية، وهو ما يعين ٔ�ن العديد من املشالك اليت تعاين مهنا 
 خمتلف القطاNات لFس tلرضورة يف ضعف املوارد املالية بل يف طريقة

التدبري وال�سCيري مما يطرح مشلك احلاكمة tملرفق العمويم، وميكن تJÁان 
  .ذ� من bالل نفقات fس�.ر مبختلف القطاNات الوزارية

ٕان املالحظة ا8ٔساسCية اليت ميكن اسCت�الصها من املعطيات N�ٔاله، 
هو ٔ�ن اخلطاب احلكويم خبصوص fس�.رات العمومJة ال يوازيه تقJمي 

ازات هذه fس�.رات وتقJمي ^لسCياسات العمومJة يف خمتلف حقJقي ٕالجن
اGاالت التمنوية وانعاكس جحم fس�.رات Nىل اÚمنو fقSصادي 

  . واملقاوالت الوطنية
�Å، فاحلكومة مدعوة ٕاىل رضورة fلزتام بتطبيق ما ورد يف 

ت الرب مج احلكويم خبصوص مJثاق املامرسات اجليدة حلاكمة املؤسسا
واملTشÑٓت العامة، وتقوية دور اGالس التداولية، وتقJمي ا8ٔشغال وحتديث 
ٔ�دوات ËسCيريها، ودمع الشفافJة وثقافة التواصل حول إالجنازات والربامج، 
وتعممي تدقJق احلساtت، وٕاصالح املدونة العامة ^لتمنيط احملاسCيب، ووضع 

�ٓليات الشفافJة،  قانون لتجميع حساtت اGموNات الكربى من Z�ٔل تعز�ز
و�Å �رى يف الفريق الفJدرايل ^لو¤دة واWميقراطية ٔ�نه ٔ�صبح من الالزم 
يف ٕاطار احلاكمة اجليدة ٕا¢شاء مرصد وطين لتقJمي السCياسات العمومJة، كام 
جيب ختصيص جحم املوارد بناء Nىل القدرة Nىل إالنفاق tلTسCبة ^لقطاNات 

  .الوزارية

  .الرقايب ^لربملان Nىل املالية العمومJةالرقايب ^لربملان Nىل املالية العمومJةالرقايب ^لربملان Nىل املالية العمومJةالرقايب ^لربملان Nىل املالية العمومJة    تعز�ز دورتعز�ز دورتعز�ز دورتعز�ز دور: : : : احملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابع

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
ٕايوا لöٔسف هاذ اجلانب نتاع اWور نتاع الرقابة الربملانية ... امسحوا لنا

) 46(سCتة وربعني  77اسCتعامل احلكومة ^لفصل  :غنقولوه يف جوج لكÊت
ا املعارضة كتبني مدى احلد من مرة Nىل التعديالت ا^يل تقدمت هب
   .سلطات الربملان فÊ خيص اجلانب املايل

فÊ خيص إالعفاء الرضييب  77هل يعقل ٔ�ن ËسCتعمل احلكومة الفصل 
املتعلق مبعاش الزمانة ^لمدنيني؟ تعطيه ^لعسكريني وال تعطيه ^لمدنيني، هذا 

حلقوق اخSالل áبري، ٔ�وال اخSالل يتعلق tجلانب املتعلق حبق من ا
 - لöٔسف-اWسCتورية ومساواة املواطنني ٔ�مام القانون، واحلكومة اسCتعملت 

ٕاللغاء هذا التعديل اÅي اكن هيم معاشات الزمانة خبصوص  77الفصل 
  . املدنيني

يف تعديل تقدمت به فرق  77هل يعقل ٔ�ن ËسCتعمل احلكومة الفصل 
  املعارضة يتعلق tلرضيبة Nىل الرثوة؟ 

  .يف Øري حم: 77ل الفصل ٕان احلكومة ËسCتعم

  .يتعلق tحلوار fج²عييتعلق tحلوار fج²عييتعلق tحلوار fج²عييتعلق tحلوار fج²عي: : : : احملور اخلامساحملور اخلامساحملور اخلامساحملور اخلامس
يف هاذ اجلانب ٔ�وال البد ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل ٕاصالح نظام التقاNد، فاحلكومة 
سCتعمتد يف ٕاطار ٕاصالح ٔ�نظمة التقاNد Nىل ٕاصالح هيم مقايFس نظام 

وذ� املعاشات املدنية ^لصندوق املغريب ^لتقاNد بغية متديد ٔ�فق دميومSه، 
  :من bالل املبادئ الكربى التالية

اÅي من ٔ�وال، توجJه ٕاصالح املقايFس يف اجتاه القطب العمويم 
املنتظر ٔ�ن جيمع بني الصندوق املغريب ^لتقاNد والنظام امجلاعي ملنح رواتب 

 التقاNد؛
�نيا، ضامن تعريفة Nادß من Z�ٔل ضامن تغطية مالمئة لاللزتامات 

  املسCتق¸لية؛
ديد ٔ�فق دميومة النظام لعرش سCنوات Nىل ا8ٔقل مع تطبيق �لثا، مت

م¸دٔ� التدرج يف اع²د إالجراءات، �Å فٕان تعديل املقايFس جيب ٔ�ن 
ي�¸لور حول الرفع من إال¤اN ßىل التقاNد، الرفع من ¢سCبة املساهامت، 
توسCيع قاNدة ا¤�ساب املعاش Nرب اb8ٔذ بعني fعتبار معدل ا8ٔجور 

  .ة، مراجعة الTسCبة السCنويةنرتة معي املمنو¤ة لف
ٕانه م�ظور احلكومة ٕالصالح ٔ�نظمة التقاNد، واÅي معلت Nىل متر�ره 

، يف الوقت اÅي مل تقم فJه 2014مضن مذáرة تقدمي ملرشوع قانون املالية 
ا^لجنة الوطنية ٕالصالح ٔ�نظمة التقاNد بتقدمي ٔ�ي تقر�ر هنايئ عن ٔ�شغالها، 

يف ٕاطار احلوار fج²عي، كام ٔ�ن احلكومة ¦روج  والنتاجئ املتوصل ٕاÚهيا
  .8ٔطروحهتا من bالل اGلس اN8ٔىل ^لحساtت

فهل هبذا السلوك احلكويم ميكن بناء ثقة بني املركزîت النقابية 
  واحلكومة؟

وهل rسCياسة ا8ٔمر الواقع سFمت م¸ارشة إالصال¤ات الهيلكية اليت 
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  تتطلب ¤لوال توافقJة وËشارáية؟

  :رئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةرئFس اجللسةالسCيد السCيد السCيد السCيد 
  .tيق � دقJقSني

  :املس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNةاملس�شار السCيد محمد دعيدNة
ف¸عكس انتظارات الرٔ�ي العام الواسعة من تفعيل املقاربة إالصالحJة 

، 2011مارس  9اليت Zاء هبا اWسCتور، واليت ٔ�سس لها اخلطاب املليك لــ 
 فال الربامج احلكومJة وال تدابري السCياسة احلكومJة عكست نوNا من الوفاء

^لحموß السCياسCية واWميقراطية واحلقوقJة ^þسCتور، فقد فرضت ا8ٔزمة 
fقSصادية واملالية م�طقا تدبريî ومعاجلة ¦رقJعية ^لشÑٔن fج²عي يف توZه 

من  %75، ورمغ ٔ�ن الشغي® املغربية Ëسامه بــ 2014مرشوع قانون املالية 
ضعف يف نظر احلكومة املوارد الرضيJÁة Nىل اbWل، فٕاهنا تبقى احللقة ا8ٔ 

عند لك حبث Zديد Nىل موارد Zديدة، وtملقابل تنÑٔى احلكومة بنفسها 
Nىل إالقرار حبقوق الطبقة العام® وtلوفاء tاللزتامات اليت قطعهتا Nىل 
نفسها، وتعمل Nىل هتمFش احلوار fج²عي وخرق احلقوق واحلرîت 

النقايب ومؤسساته الوطنية النقابية يف شCبه حرب يومJة معلنة Nىل العمل 
  .اWميقراطية

مفنذ جميء احلكومة احلالية واحلوار fج²عي مغيب من ٔ�ج�دة 
احلكومة، مما يعكس ٕارادة سCياسCية لتغيFب احلوار fج²عي وفقا ^لمهنجية 
اليت طالبت هبا مركزي��ا، واليت تقSيض قJام حوار مؤسيس فاNل وم�تج 

  . اطية ثالثية ا8ٔطرافtع²د مقاربة مهنجية دميقر 
، 2011ٔ��ريل  26ف¸عد مرور ما يفوق السCن�ني Nىل توقJع اتفاق 

الزالت بعض مقSضياته ¤ربا Nىل ورق، bاصة ٔ�ن Zلها ال يتطلب ٔ�ي 
 87¦لكفة مالية، وٕامنا يتطلب ٕارادة سCياسCية، فاملصادقة Nىل االتفاقJة 

يئ ال يتطلب من القانون اجلنا 288ملنظمة العمل اWولية و¤ذف الفصل 
ولو درهام وا¤دا، وtسCت�Þاء ٕاخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل، 
فٕان Zل القضاî واملطالب الزالت Nالقة، وتتطلب ا8ٔجرٔ�ة السCياسCية 
الصادقة، bاصة ٔ�ن م¸ارشة العديد من إالصال¤ات الهيلكية واملسCتع¡® 

اجلاد واملسؤول يتطلب ٕارشاك املركزîت النقابية، بل ٕان احلوار fج²عي 
  .واملنتج هو املفSاح ا8ٔسايس واملدbل الرئFيس للك إالصال¤ات الهيلكية

  .شكرا السCيد الرئFس

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  .شكرا

ٕاذن مبا ٔ�ننا ا�هتينا من تدbل الفرق الربملانية، الزالت هناك اGموNات، 
ٕاذن، مTسق . هناك ثالث مجموNات س�Sدbل لك وا¤دة بعرش دقائق

 .Nة fحتاد املغريب ^لشغل، تفضلمجمو 
  

        ::::املس�شار السCيد ٔ�محد بنطلÐةاملس�شار السCيد ٔ�محد بنطلÐةاملس�شار السCيد ٔ�محد بنطلÐةاملس�شار السCيد ٔ�محد بنطلÐة
  .rسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خيت املس�شارة،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

fحتاد املغريب ^لشغل ^لتدbل  Ë�ٔرشف اليوم بÑٔن ٔ�تناول اللكمة tمس
، هذا املرشوع اÅي 2014م�اقشة مرشوع قانون املالية لسCنة يف ٕاطار 

Zاء يف ظرفJة اقSصادية وسCياسCية bاصة يف ٕاطار حتوالت Nاملية، مهت 
لك دول العامل، بدءا من ٔ�ورt، مرورا بÑٓسCيا وٕافريقJا ؤ�مر�اك، هذه 
التحوالت fقSصادية واليت نتجت عهنا حتوالت سCياسCية، H�ٔرت rشلك 

ومة العاملية، وخصوصا اWول السا�رة يف طريق اÚمنو، áبري Nىل املنظ
واملغرب من بFهنا بطبيعة احلال، حماوال يف هذه املداb® ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل 
ا8ٔهداف الرئFسCية ^لمرشوع، واليت وضعت نصب ٔ�عيهنا مواص® البناء 
املؤسسايت وËرسيع وترية إالصال¤ات الهيلكية من bالل ٕاخراج القوانني 

رتبطة بتزنيل اWسCتور وËرسيع وترية إالصال¤ات الكربى، وكذا التنظميية امل
  .حتفزي اÚمنو ودمع fس�.ر واملقاوß وتطو�ر �ٓليات ٕانعاش ال�شغيل

كام هيدف املرشوع ٕاىل تطو�ر الرٔ�س املال الÁرشي وتعز�ز �ٓليات 
التضامن وال²سك fج²عي واGايل وضامن التحمك يف جعز املزيانية، وال 

ي ^لعودة ٕاىل ا8ٔرقام يف ٕاطار هذا املرشوع بل سCنÐاول ٔ�ن نناقش هذا داع
املرشوع من زاوية تفعيل القانون يف ظل إالáراهات اليت سCبق إالشارة 

áيف ميكن حلكومة ٔ�ن هت� قانو  : ٕاÚهيا، وهذا ما يدفعنا لطرح سؤال واقعي
لت ويه حكومة Nاشت ٔ�زمة ٔ�دb ؟ماليا (سCتجيب لتطلعات اكفة الفرقاء

ٔ�شهر، خصوصا بعد خروج  10البالد يف مر¤® من fنتظارية وصلت 
  .ٔ�¤د مكو هتا ا8ٔساسCية

هل فعال سFسCتجيب هذا املرشوع لاكفة التÐدîت املطرو¤ة، 
  وحيافظ يف نفس الوقت Nىل التواز ت املالية وfقSصادية؟ 

هل tٕماكن هذا املرشوع اÅي خرج يف ظرف قJايس ٔ�ن حيمل معه 
ن إالجيابيات اليت يطمح ٕاÚهيا اGمتع املغريب، واليت هتم الزتاماهتم قدرا م

اليومJة وارتباطه املبارش tلسوق، هذا السوق اÅي خيضع لقانون العرض 
  والطلب والتقلبات اليت تعرفها ا8ٔسواق اWاbلية وكذا العاملية؟ 

  السCيد الرئFس، 
ى �ر جمها لقد Zاءت احلكومة احلالية بعدة وعود ٕان Nىل مسCتو 

fنت�ايب ٔ�و ترصحيها احلكويم، هذه الوعود اليت متثلت يف وضع ا^لبنات 
ا8ٔساسCية Úمنوذج اقSصادي ممتزي، حيافظ Nىل fسCتقرار والسمل fج²عي 

  .من bالل الرفع من ا8ٔجور، التخفJف من الرضائب، توظيف املعطلني
ٕاصالح، بل ولöٔسف ال نلمس يف هذا املرشوع ٔ�ية بوادر 8ٔي  ،لكن

مت تقليص املناصب املالية اخلاصة tلقطاNات، ورفع ٔ�سعار بعض املواد 
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ا8ٔساسCية، وٕادbال نظام املقاصة ٔ�و املقا(سة، اÅي مل يمت تداوJ واالتفاق 
Nليه يف انتظار البحث اجلدي عن ٕاصالح Zذري لصندوق املقاصة ^ٓلية 

 . رشCيد النفقاتمن �ٓليات رفع العبء عن املزيانية العامة ^þوß و¦

  السCيد الرئFس،
وهنا ال بد من إالشارة ٕاىل Nدة مؤرشات سلبية نتجت rسÁب 
fنتظارية اليت NاشCهتا احلكومة، واليت bلقت نوNا من �fكامش 
fقSصادي اWاbيل يف غياب الطلب اخلارD، ولöٔسف فٕان النظام 

ليت فاقت لك البنيك ال ميول fقSصاد الوطين رمغ ما حيقق من ٔ�رtح، وا
  . التوقعات

ولFس من ق¸يل املزايدة ٔ�ن نقول لك ٔ�وراش إالصالح الكربى قد 
توقفت، tسCت�Þاء ٕاصالح م�ظومة العداß اÅي عرف نوNا من التقدم 
الTسCيب، وNىل سJÁل املثال ال احلرص مرشوع القانون التنظميي ^لاملية، 

العمومJة وا^لبنة ا8ٔساسCية واÅي يعترب ا8ٓلية القانونية ٕالصالح نظام املالية 
  .2011ٕالنتاج قانون مالية حيرتم الضوابط القانونية اليت Zاء هبا دسCتور 

  السCيد الرئFس،
ال داعي áÅر ٕاشاكلية مراق¸ة تنفJذ املزيانية وتÑٔخر قوانني التصفJة، رمغ 

، وهذه نقطة حت�سب 2010ٔ�ننا صادق�ا مؤخرا Nىل قانون التصفJة لسCنة 
يت يه مطالبة ببذل جمهود ٔ�كرب، ونعيد طرح السؤال مرة لعمل احلكومة ال

ٔ�خرى، هل احلكومة احلالية قادرة Nىل جتاوز ا8ٔزمة وٕاNادة ¦رتFب 
ا8ٔولوîت وfبتعاد عن اخلطاtت املشوشة، وعن الرصاNات الهامشCية، 
واجلري وراء املناصب، حلل ما ميكن من املشالك ورحب الوقت اÅي ضاع 

ونية ٕالخراج احلكومة اجلديدة ٕاىل ¤زي الوجود، ٔ�و ما يف مشاورات ماراط
 ؟2اصطلح Nلهيا حبكومة ا�ن كريان 

  السCيد الرئFس،
البد من ٔ�ن نؤكد Nىل ٔ�ن مسßٔÑ ترضيب القطاع الفال( tلشلك 
اÅي Zاءت به احلكومة دون حتديد معايري اÚمتيزي بني الفالح الصغري 

الترضيب، سCت�لق ٕاشاكال áبريا واملتوسط والك¸ري، ودون وضع معايري لهذا 
يف هذا القطاع، قد ي�سÁب يف ٔ�زمة من املمكن ٔ�ن هتدد ٔ�م�نا الغذايئ يف 
ظل Nامل يعFش áوارث طبيعية، مهت العديد من اWول اليت ¢سCتورد مهنا 
القمح، واÅي (شهد مثنه ارتفاNا يف ا8ٔسواق العاملية، وما (سÁ¸ه ذ� من 

  . ببالد �ٓ�ر سلبية Nىل احSياطي العم®
وال نTىس ٔ�ن نذáر بÑٔن مسßٔÑ ٕاصالح قطاع النقل تتطلب جرٔ�ة واختاذ 
قرارات مسؤوß يف هذا إالطار، وNدم fكتفاء بTرش لواحئ ال تغين وال 
Ëسمن من جوع، �لك رصا¤ة ال ٔ�رى ٕاماكنية احلفاظ Nىل التواز ت املالية 

ييب يتو� والتواز ت املاáرو اقSصادية يف ظل غياب 8ٔي ٕاصالح رض 
  .حماربة الغش واÚهترب الرضييب وتوسCيع الوNاء

  :ومن هنا جيب ٔ�ن نؤكد من bالل موقعنا يف fحتاد املغريب ^لشغل

غياب ٔ�ي منوذج اقSصادي ¦منوي ^لحكومة، ف¸نية املزيانية بJTة  ،ٔ�وال
  . مهتالكة قدمية، مرشوع قانون ال خيضع ٕاىل ٔ�ي مرجعية مذهبية

ٔ�هداف املرشوع �رى، من موقعنا يف fحتاد tلرجوع ٕاىل م�اقشة 
املغريب ^لشغل، مرشوNا مت وضعه bارج ٔ�ي ٕاسرتاتيجية مSاكم® ٕالصالح 
بÑٔهداف واحضة ؤ�ج�دة مدققة، مرشوع قانون مايل انتقايئ، مرشوع Àئه 

  . فكرî، مرشوع قانون مايل �كرس مهنجية fسCمترارية Øري املنت¡ة
ٔ��ن هو القانون التنظميي ^لاملية اÅي : لسÑٔعود مرة ٔ�خرى 8ٔطرح السؤا

  Nىل اÚهتليل به؟  2011معلت احلكومة م�ذ تنصيهبا يف 
ف¸عد ٔ�كرث من سCنة من املشاورات الزلنا نSTظر، ٕاذ ال يعقل ٔ�ن 
¢شCتغل بقانون ٔ�صبح مS¡اوز يف ظل دسCتور Zديد، صوتنا Nليه ٔ�كرث من 

Fسقط احلكومة يف سCن�ني، حJث ٔ�ن اع²د القانون التنظميي القدمي س 
التبذ�ر Nىل مسCتوى إالنفاق العام،  هيك عن ¦كر(س الغموض ٕازاء 
احلساtت اخلصوصية، وتضع احلكومة يف تناقض عندما تتÐدث عن 

  .صدقJة املزيانية
¦راجع مداخJل املؤسسات العمومJة، م�سائلني عن مÑٓل ا8ٔهداف 

يف التدبري؟  إالسرتاتيجية احلية املسطرة من طرفها؟ ٔ��ن يه الن¡اNة
مفجمتعنا يعFش ٔ�زمة تدبري حكمي يف وقت شCنفت احلكومة ٔ�سامعنا tٕرساء 

  . ٔ�سس احلاكمة
عندما يفSقد املرشوع 8ٓليات مرجعية مذهبية، مفعناه ٔ�نه قانون ال خيضع 
لقراءة ليربالية، وtلتايل (سقط عنه صفة التقشف اليت حياول البعض 

ات ال�سCيري مل تعرف ٔ�ي اخنفاض يف ٕالصاقها به، خصوصا ٕاذا ٔ�ضف�ا ٔ�ن نفق
وحتفزي ^لريع fقSصادي  %6مقابل ذ�، ¢س¡ل ارتفاع كتل ا8ٔجور بــ 

  .واملايل
وصف املرشوع tلتائه، ملاذا؟ صناع هذا املرشوع مل يعربوا فJه عن 
قراءة اقSصادية مTسجمة، تربز ا8ٔهداف fقSصادية بوضوح، و¦رصد لها 

  . Jقإالماكنيات املالية tلتدق 
لFست هناك رؤية سCياسCية واحضة ^لمرشوع، فهو ال هيدف ٕاىل 

لFست هناك رؤية سCياسCية واحضة ^لمرشوع، فهو ال هيدف ٕاىل  ،ٕانعاش
ٕانعاش fقSصاد كام تدعي احلكومة وفق ٔ�ي نظرية من نظرîت fقSصاد 

îئه فكرÀ ميقراطي، ٕاذنWالشرتايك اt ليربايل وال^t املعتربة، فال هو .  
ف ميكن لنا ٔ�ن نقول بÑٔنه Øري م�تج؟ عندما ال ختضع سCياس��ا áي

القطاعية مúال يف قطاNات السCيا¤ة، الصناNة، الفال¤ة، ^لتقJمي والتقومي 
والتصحيح والتحسني، فهو ¦كر(س ^لسCياسة Øري املنت¡ة ٕاذن، خصوصا 
عندما نضيف ٕاليه السكوت Nىل مراجعة وحماسCبة القطاNات املفلسة دون 

 اWورة fقSصادية الوطنية، خفري إالصال¤ات إالسرتاتيجية من ٕادbالها يف
ق¸يل املقاصة، التقاNد، إالصالح الرضييب، وهذا قد ¦كون J لكفSه 

 .fقSصادية واملالية Nىل الوطن
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        : : : : السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . ا�هتOى الوقت، مع ا8ٔسف

 ٕاذن، ٔ�عطي اللكمة GموNة fحتاد الوطين ^لشغل، تفضل fحتاد
  . الوطين ^لشغل

        ::::السCيد عبد هللا عطاشالسCيد عبد هللا عطاشالسCيد عبد هللا عطاشالسCيد عبد هللا عطاشاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .rسم هللا الرمحن الرحمي

  السCيد الرئFس،
  السادة الوزراء،

(رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك مبداb® مجموNة fحتاد الوطين ^لشغل tملغرب 
، ويه 2014يف ٕاطار املناقشة العامة حول مرشوع قانون املالية لسCنة 

هذه املؤسسة من bالل ٕاسهاماتنا ال�رشيعية م�اسCبة نؤكد فهيا دور  يف 
والرقابية مكجموNة، رمغ الوقت اÅي ال يعطا  الشلك الاكيف، منثل حبق فìة 
املÑٔجور�ن، ونظرا حملدودية الوقت اôصص لنا سCنÐاول الرتكزي قدر 

  .املسCتطاع Nىل بعض النقط ا8ٔساسCية

  السCيد الرئFس،
ٔ�ن التقر�ر اÅي متت قراءته  يف البداية، البد من ٕابداء مالحظة ويه

من ق¸ل مقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية ال Nالقة 
لنا به، 8ٔنه مل يقرٔ� يف ا^لجنة، ومل ن�سمل ¢س�ة م�ه، وال اطلعنا Nىل 

  .مضامJنه، وtلتايل فهو ميثل من قرٔ�ه ٔ�و من فوضه بقراءته

  السCيد الرئFس،
ة ما يقارب سCنة اكم® يف املشاغبة واملناكفة لقد ضاع من زمن احلكوم

من ق¸ل البعض اÅي ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن يؤخر Nىل املغرب واملغاربة مجموNة من 
إالصال¤ات الكربى اليت اكن ميكن يف ¤اß تنفJذها ٔ�ن تعود tخلري والنفع 

  . العممي Nىل البالد والعباد
لميي �متزي تÑٔيت م�اقش��ا ملرشوع قانون املالية يف سCياق وطين وٕاق 

مبÐاوß اسCهتداف منوذج مغريب يف إالصالح ويف fسCتقرار، سCياق يعرف 
متادî من ق¸ل Zرياننا Nىل احلدود الرشقJة وtسCهتداف و¤دتنا الرتابية 
وو¤دتنا الوطنية، سCياق يقSيض م�ا درZة من اليقظة والتعبئة والو¤دة 

  . الوطنية مجيعا
، )وكذا 8ٔن ما اكيTش الوقتٔ�س�سمح حJدت ذيك الرئFس (ٕاننا جندد 

ٕاننا جندد ما Nرب  ونعرب عنه دامئا يف نقاب��ا fحتاد الوطين ^لشغل tملغرب 
من ٕادانة قاطعة للك اسCهتداف ملؤسسات اWوß واسCتقرارها وWعوات 
التحريض والعنف وإالرهاب، مؤكد�ن ٔ�ن اجلواب الفعال Nىل مúل هذا 

يف ٕاطار اÚمنوذج املغريب املمتزي  اخلطاب التحرييض هو مواص® إالصالح
اÅي اخSارته بالد  حتت قJادة Zالß املã محمد السادس مع احلراك 
الشعيب وما ٔ�مثره من ٕاصال¤ات دسCتورية وسCياسCية واقSصادية وتعز�ز 
التالمح الوطين حتصينا ملسرية إالصالح والبناء اWميقراطي وتفويت الفرصة 

  .Nىل املرتبصني tسCتقرار بالد 
  السCيد الرئFس،

ٕاننا يف fحتاد الوطين ^لشغل tملغرب ٕاذ ¢س¡ل ا8ٔهداف الطمو¤ة 
اليت سCنذáرها فÊ بعد اليت متثل fنتظارات الكربى ^لمواطنني وتعرب عن 
معا ة املغرب العميق واخلصاص الك¸ري يف املغرب fج²عي اÅي رامكه 

فJذ Nدد من fلزتامات املغرب لسCنوات طوي®، ¢س¡ل كذ� tٕجيابية تن 
ٔ��ريل، واليت سCنذáرها فÊ بعد، ٕاال ٔ�ننا ¢س¡ل  26الواردة يف اتفاق 
  : املالحظات التالية

ٔ��ريل  26دعوة احلكومة ٕاىل �رجمة لك النقاط املدرZة يف اتفاق  -
 ؛ 2011
عقد ا^لجنة الوطنية لبحث السCبل الكفJ® لت¡اوز ٔ�زمة صناديق  -

 التقاNد؛ 
 ôتلف فìات املوظفني وبطريقة مSدرZة؛ ٕا¤داث درZة Zديدة -
 ؛ 9رضورة التوZه ٕاىل احلل اÚهنايئ ملشلك املرتبني يف السمل  -
تنفJذ fلزتامات املتعلقة tلشؤون fج²عية، ومهنا ٕا¤داث قانون  -

 ا8ٔعامل fج²عية ومراجعة م�ظومة احلوادث وا8ٔمراض املهنية؛
من القانون  288لفصل اسCتكامل Ëرشيع الشغل من bالل مراجعة ا -

 اجلنايئ؛ 
املتعلقة tحلقوق  87املصادقة Nىل االتفاقJات اWولية وbاصة  -

 واحلرîت النقابية؛ 
مراجعة م�ظومة ا^ل¡ان الثنائية، ا^ل¡ان إالدارية امل�ساوية ا8ٔعضاء،  -

 وbاصة يف شقها fنت�ايب ا^يل فJه ظمل áبري ^لموظفني؛
والتوافق Nليه يف احلوار  التعجيل tٕصدار قانون النقاtت  -

 fج²عي؛ 
ٕاصدار قانون ينظم ممارسة حق إالرضاب، tش �كون العداß بني  -

 ... احلكومة وبني كذا
تفعيل �ٓليات البحث واملصاحلة يف مسCتوîهتا اôتلفة، وتفعيل الزتام  -

 احلكومة بذ�؛ 
 ٕاطالق احلوارات القطاعية tملوازاة مع احلوار fج²عي، وتنفJذ -

fلزتامات املتوافق rشÑٔهنا يف قطاNات الوظيفة العمومJة واملؤسسات 
 العمومJة؛ 

ال�رسيع Ntٕداد إالطار القانوين والتنظميي ^لمتويالت البدي®، واليت من  -
شÑٔهنا ٔ�ن ËسCتجيب النتظارات العديد من املس�مثر�ن Wtاbل واخلارج، 

 . د  الوطيناوتعطي دينامJة Zديدة القSص
  رئFس،السCيد ال

حتدثنا سابقا عن السCياق اWويل وإالقلميي والتÐدîت املطرو¤ة، يT¸غي 
التáٔÑيد هنا ٔ�ن املغرب يتوفر Nىل Nدد من عنارص القوة واملناNة اليت يT¸غي 
Nلينا حتصيهنا من حJث ٔ�هنا Ëشلك مزيته التنافسCية، فكام ٔ�ن املغرب تفاNل 
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العامل العريب، فٕانه تفاNل  بطريقSه اخلاصة مع ٔ�¤داث الربيع اWميقراطي يف
بطريقSه اخلاصة مع ما ميكن Ëسميته بÑٔ¤داث اخلريف العريب، ولöٔسف 
الشديد فقد ظهر يف السا¤ة السCياسCية من سعى ٕاىل القJام بتã القراءة 
إالسقاطية، واعترب م�اسCبة الصعوtت اليت تعرفها املر¤® fنتقالية يف Nدد 

، ولن 2011عودة tملغرب ٕاىل ما ق¸ل من دول الربيع العريب م�اسCبة ^ل
نعود، ورمغ ذ� لكه ٔ�ثÁت اÚمنوذج املغريب م�اعته من ٔ�ن ينجر يف مSاهات 
قادت جتارب ٔ�خرى ٕاىل �ٓفاق ال ¦زال ختمي Nلهيا غيوم من الشك والغموض 

  . يف املسCتق¸ل، و¦هتددها خماطر Nدم fسCتقرار

  السCيد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 
ربة قد ملسوا تغيريا ملموسا Nىل مسCتوى حJاهتم العامة رمغ ٕاذا اكن املغا

ٕاىل ثقهتم يف احلكومة  -ال حماß-العراقJل اليت يضعها البعض، فذ� �رجع 
احلالية و�ر جمها، وميكن الرد Nىل قوى امجلود والترب�ر والنكوص والردة 

الوقوف  والتحمك، نقول لها بÑٔن ٕارادة البعض ممن جتاوزمه التارخي ال ميكهنم
ٔ�مام ذ� السCند الشعيب، ال ميكهنم الوقوف يف وZه ثقة املواطن املغريب، 
ال ميكهنم الوقوف يف وZه ذاكء املغاربة، N �Åىل هذه احلكومة fسCمترار 
يف معلها وٕاجناز إالصال¤ات من bالل احملافظة Nىل اWمع الشعيب وتعز�زه 

ٔ�فضل، يغذي ٕارادة الفعل حفاظا Nىل ا8ٔمل والتفاؤل والتطلع ٕاىل واقع 
  .وإالنتاج واملبادرة Wى الشCباب ومعوم املواطنني

  السCيد الرئFس،
يف الوقت اÅي يتفاNل فJه مشلك املعطلني ٔ�حصاب احملرض، ال يT¸غي 

 30ٔ�ن نTىس، ال يT¸غي ٔ�ن نTىس النصب وfحSيال اÅي طال ٔ�زيد من 
ال¤ة الت¡ارية ٔ�لف شاب وشابة مغاربة وٕاهيا5م بعقود شغل rرشكة امل

اململوكة لٕالمارات العربية، واليت ارتبطت مبسؤولني سCياسCيني، bلفت 
  . حضاî و�ٓ�ر اج²عية مل تندمل بعد جرا>ا العميقة

Åا، �رجو م�مك السادة الوزراء ورئاسة احلكومة عن مصري هذا امللف 
 .ؤ�ن توحضوا ^لشعب املغريب لك املعطيات املتعلقة به

ظيفات يف ٕاطار توظيف ¤اميل الشهادات العليا bالل �نيا، ٕان التو 
الفرتة السابقة، متت ٕاضافة �ٓالف املعطلني ٕاىل لواحئ زمالهئم ا�Åن اكنوا 
معتصمني tلرtط دون حتديد املعايري الواحضة، ا^لهم معيار القرابة والزبونية 

مشلت اري هبا العمل، ولقد اجلواحملسوبية واحلزبية، ودون مراNاة القوانني 
  . هذه التوظيفات Nدة قطاNات

�Å، نطالب بفSح حتقJق يف هذا امللف والكشف عن احلقائق 
املرتبطة، وقد مسعنا وقرٔ�  مؤخرا بÑٔهنا اكنت كذ� مرتبطة tلتوظيف يف 

  .رئاسة احلكومة ا8ٔسCبق
التوظيفات املبارشة املشCبوهة 8ٔقارب ومسؤولني مب¡لس املس�شار�ن، 

ح يف ا8ٓونة اb8ٔرية، حJث تفجرت فضيÐة اليت طفحت Nىل السط

التوظيفات املشCبوهة GموNة من ٔ�قارب مس�شار�ن ومسؤولني مب¡لس 
املس�شار�ن، وقد bلفت هذه الفضيÐة Nالمة اس�Jاء وسط الرٔ�ي العام 
الوطين، وقد ٔ�ساءت ٕاىل صورة الربملان وٕاىل العمل الربملاين، وtلتايل 

  .العمومJة �كونوا حباهلم حبال املغاربةنطالب tلتوظيف بÑٔسالك الوظيفة 
التعاضدîت الفساد الك¸ري اÅي طال التعاضدîت، �رجو من احلكومة 
كذ� وقف هذا الزنيف املس�رشي يف التعاضدية rشلك ٔ�حضى هيدد 

  .توازهنا املايل

  السCيد الرئFس،
البد من التنويه هنا مبجموNة من إالشارات اWاN ßىل وجود ٕارادة 

Wى احلكومة من Z�ٔل تطو�ر املنظومة ال�رشيعية والقانونية محلاية حقJقJة 
حقوق إال¢سان، ولكن ومع ذ� يف ٕاطار النقد البناء، ¢س¡ل وقوع بعض 
الت¡اوزات اليت ندعو ٕاىل القطع معها من مúل القمع والتدbل ا8ٔمين 
العنيف ضد املتظاهر�ن السلميني كام وقع مع ا8ٔساتذة ¤اميل الشهادات 

وم ا8ٔجراء، tٕالضافة ٕاىل التضييق Nىل حق التجمع يف ٕاطار القانون، ومع
وهو ٔ�مر يتكرر ضدا Nىل اخلطاب الرمسي احملتفى به، وكذ� الت¡اوزات 

  .الك¸رية اليت (شهدها القطاع اخلاص، ؤ�نمت تعلمون ذ�
  السCيد الرئFس،

  إالخوان الوزراء،
  إالخوان، 

ء هللا عز وZل، وسوف �متىن ^لحكومة الن¡اح والتوفJق ٕان شا
تتوفقون ومعمك الشعب املغريب ومعمك القوى احلية اليت ¦ريد اخلري لهذا 

þالب.  
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ا8ٓن GموNة احلركة اWميقراطية fج²عية، تفضل اليس عبد 
  .الصمد

        ::::عرشانعرشانعرشانعرشان    املس�شار السCيد عبد الصمداملس�شار السCيد عبد الصمداملس�شار السCيد عبد الصمداملس�شار السCيد عبد الصمد
  .rسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئFس احملرتم،

  السCيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني،

(رشفين tمس مجموNة احلركة اWميقراطية fج²عية ٔ�ن ٔ�عرض Nىل 
ٔ�نظارمك موقف مجموعتنا، وكذا رٔ�ي حزبنا من مرشوع القانون املايل لسCنة 

ZاNلني نصب ٔ�عي�Tا حتديد موقف�ا السCيايس بعد نصف الوالية  ،2014
احلكومJة احلالية من مج® من fخSيارات السCياسCية وfقSصادية 
وfج²عية والثقافJة اليت ¦هنجها حكومة ا8ٔسCتاذ عبد إالJ ا�ن كريان يف 
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 2011ظل املك�سCبات اWميقراطية اليت ٔ�رساها اWسCتور اجلديد لسCنة 
  . و�ات السامJة لصاحب اجلالß املã محمد السادس نرصه هللاوفق الت

والبد هبذه املناسCبة من جتديد التáٔÑيد، ٕان اكنت هناك ¤اZة ٕاىل 
التáٔÑيد، ٔ�ن موقف مجموعتنا اليت تعكس تو�ات هيئ��ا السCياسCية جتاه هذه 

ة من الق�اNالتجربة احلكومJة، ظلت م�ذ بداية �روز ٕارهاصاهتا ا8ٔولية  بعة 
الراخسة حلزبنا، بÑٔن بالد  تعFش يف بداية هذه ا8ٔلفJة الثالثة ربيعا دميقراطيا 
م�فردا واسCت�Þائيا، يقSيض من اكفة القوى الوطنية تعز�زه وتدعميه tلشلك 
اÅي ميكن من ¦رسCيخ املك�سCبات اWميقراطية اليت رامكهتا بالد  م�ذ 

ش التمنوية املهيلكة اليت fسCتقالل ٕاىل اليوم، و(سامه يف ٕاجناح ا8ٔورا
تعرفها بالد  يف خمتلف القطاNات واGاالت، ويوفر ¤دا ٔ�دىن من 

  .fسCت¡ابة ^لمطالب fج²عية املرشوNة ^لمواطنات واملواطنني
لقد اكنت مواقف�ا ملساندة هذه التجربة احلكومJة مÑSٔص® من ق�اعتنا 

حتقJق fسCتقرار والسمل الوطنية الثابتة، 8ٔن بالد  يف ٔ�مس احلاZة ٕاىل 
fج²عي مكداbل ٔ�ساسCية لتحقJق التمنية املسCتدامة، وذ� يف ظل 
ٔ�وضاع ٕاقلميية مÑSٔزمة، تعFش فهيا م�طقة املغرب الك¸ري من جراء تداعيات 

  .ما (سمى tلربيع العريب
حتوالت سCياسCية معيقة وحتدîت ٔ�م�ية ¤امسة، ومما زاد من تدعمي هذه 

امات الواردة يف الترصحي احلكويم �ٓنذاك، tلسعي ٕاىل الق�اNة يه fلزت 
ٔ�جرٔ�ة وتفعيل مضامني اWسCتور اجلديد، bاصة مهنا ذات الص® Gtاالت 
املتعلقة tٕقرار احلاكمة اجليدة وحماربة الفساد واحلد من اقSصاد الريع، ويه 
الزتامات ٔ�لهبت حامس ٔ�وسع الفìات fج²عية، السÊC مهنا الفìات 

مشة، وفSحت �ٓماال عريضة ؤ�بواt مرشNة ٔ�مام انتظاراهتم وتطلعات امله 
  .سا�ر املواطنات واملواطنني

اليوم، وقد مرت نصف الوالية احلكومJة، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�توZه م¸ارشة 
ٕاليمك، السCيد رئFس احلكومة، ولو ٔ�نه Øائبا، ٔ�  كنتوZه ^لسادة الوزراء ا^يل 

مك من هذا املنرب موقف م�اضالت Øادي يبلغوه وهام ¤ارض�ن، 8ٔنقل ل
وم�اضيل حزبنا وكذا مشاعر ؤ�¤اسFس فìات عريضة من املواطنني ا�Åن 
بدٔ�ت تSTاهبم الشكوك، وتذب ٕاىل نفوسهم مشاعر إالح¸اط من قدرة 
حكومSمك املوقرة، bاصة يف ¢سخهتا الثانية، من fلزتام بتعهداهتا الواردة يف 

املنتج والتعلمي النافع والسكن الالئق ترصحيمك يف جماالت توفري الشغل 
والصÐة اجليدة والعداß املنصفة واسCهتالك اكيف �راعي القدرة الرشائية 

  .8ٔوسع الفìات الشعبية، bاصة احملرومة مهنا
ٕاهنا ٔ�¤اسFس صادقة، و بعة من الواقع اليويم املعFش يف خمتلف 

يعتربون ٔ�نفسهم �ات اململكة bاصة من Wن ساكن العامل القروي، ا�Åن 
ٔ�كرب املTسCيني يف �رامج حكومSمك، وtلرمغ من ذ� الزالوا م�شCبÞني 

  .8ٔtمل يف إالنصاف التمنوي واملساواة اGالية والعداf ßج²عية
وtلرمغ من لك ذ�، فٕاننا يف احلركة اWميقراطية fج²عية سCنظل 

يت �رى من واج¸نا ممتسكني مبواقف�ا اWامعة حلكومSمك، رمغ النقائص ال

تنÁهيمك ٕاÚهيا، معترب�ن ٔ�ن جناحمك هو جناح بالد  يف ¦رسCيخ منوذ�ا 
اWميقراطي التمنوي، جناح ^لتفرد وfسCت�Þاء والعبقرية املغربية يف جماهبة لك 

  .التÐدîت ا8ٔم�ية والتقلبات fقSصادية اليت يعFش العامل ٔ�مجع تداعياهتا
يدة، �ريدها ٔ�ن ¦كون تÑٔسFسCية ٕانه جناح ملسرية دميقراطية Zد

السCتحقاقات ¤امسة، متكن املغرب من تقوية مؤسساته وحتصني جهبته 
اWاbلية وتدعمي و¤دته الرتابية tٕرساء اجلهوية املوسعة، اليت متكن من 

  .¦كر(س اWميقراطية ال�شارáية
ٕان املر¤® الثانية من جتربة حكومSمك، البد ٔ�ن يمت تÑٔطريها وحتصيلها 

قدر ممكن من التوافق وال�شاور بني لك الفرقاء السCياسCيني، وحنن  بÑٔكرب
معمك يف فSح مشاورات موسعة قصد ضامن تزنيل سلمي ôتلف النصوص 
ال�رشيعية، bاصة مهنا املرتبطة ب��ظمي fسCتحقاقات fنت�ابية املق¸®، 

ية الواردة وٕاصدار القوانني املتعلقة tمجلاNات الرتابية، وكذا القوانني التنظمي 
يف اWسCتور، bاصة مهنا القانون التنظميي املتعلق 8ٔtمازيغية، واÅي نعتربه 

 .من ٔ�مه ا8ٔوراش ال�رشيعية لهذه الوالية التÑٔسFسCية احلالية
  السCيد الرئFس احملرتم،

ٕاننا ٕاذ ¢شCيد مبضامني التقر�ر اÅي N�ٔده اGلس fقSصادي 
نا الصحراوية اجلنوبية، فٕاننا ندعو وfج²عي والبFيئ حول التمنية بÑٔقاÚمي 

احلكومة ٕاىل إالرساع ببلورة �رامج ¦منوية، ¦هنل من التوصيات الواردة يف 
هذا التقر�ر الهام، ونعترب ٔ�ن التمنية يف هذه ا8ٔقالمي العز�زة Nلينا يه السJÁل 
القومي اÅي سCميكن املغرب من ٕاهناء الزناع املفSعل حول ٔ�قاÚمينا املسرتجعة 

الرايم ٕاىل ٕارساء حمك ذايت موسع، ميكن  ،مقرتح Zدي وذي مصداقJة وفق
ساكن املنطقة من م¸ارشة شؤوهنم بÑٔنفسهم من bالل مؤسسات دميقراطية 

  . جعة
وهنا ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم بتحية تقد�ر وٕاáبار ٕاىل قواتنا املسلÐة امللكJة واWرك 

ا8ٔقالمي العز�زة، املليك وا8ٔمن الوطين والقوات املساNدة املرابطة يف هذه 
جمدد�ن التáٔÑيد Nىل وفائنا بعهد وقسم املسرية اخلرضاء، ج�ودا جمند�ن دوما 
وراء Zالß املã محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده السCتكامل و¤دتنا الرتابية 
وٕاجناح ا8ٔوراش التمنوية، و¦رسCيخ املك�سCبات اWميقراطية اليت ¦هنجها 

  .بالد  بÞ¸ات وٕارصار
، البد ٔ�ن نضم صوتنا جمددا ٕاىل رفاق�ا يف اGموNات النيابية ويف اb8ٔري

�لك جمليس الربملان لنثري ان�¸اهمك، السCيد الرئFس احملرتم وكذ� السCيد 
رئFس احلكومة، ولو ٔ�نه Øائب، ٕاىل ما حنس به من تعامل نعتربه ٕاقصائيا 

مضامني اجتاه هذه اGموNات النيابية، وهو تعامل ال ي²ىش بتاÀ مع روح 
اWسCتور اجلديد اÅي ٔ�قر التعددية من bالل حقوق Øري قاب® ^لترصف، 

  .خولها املرشع ^لمجموNات النيابية
  السCيد الرئFس،

سCنوات واح�ا نطالب مباكتب  3و�ت لمك هاذ الuم 8ٔن هذي مدة 
Úميكن ٔ�ن ¢شCتغل كذ� áسا�ر الفرق، ولكن ليوم�ا هذا الوعود الزالت ما 
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وكتحرمو  من fشCتغال كفرقاء ومكجموNات، واليوم ٕاىل  اسCتجبتوش لها،
جJنا هباذ اللكمة راه اح�ا امش�Fا ٕاىل مقر احلزب tش نوZدوها وجنيو 
نقراوها Nليمك اهناî، فك�طلب م�مك، السCيد الرئFس، ٔ�ن توفروا لنا ماكتب 
tش ميكن لنا حىت ح�ا ¢شCتغلو يف ظروف جJدة، و¢سامهو كذ� 8tٓراء 

والuم و�ته ٕاىل السCيد رئFس احلكومة، و�متىن ٔ�ن السادة الوزراء  دîلنا،
يبلغوه لو 8ٔننا كنحسو كذ� tٕالقصاء ¤ني اØ8ٔلبية جتمتع وتدعون ٕاىل فرق 
ا^يل هام ممثلني يف الربملان وتغفلون ٔ�ن ËسCتدعوا اGموNات ا^يل حىت هام 

الفرقاء ا^يل عندمه كFساندومك وáيصوتوا معمك، وا^يل ميكن يفJدومك ٔ�كرث من 
  .Nدد áبري من الربملانيني

  .شكرا السCيد الرئFس، شكرا لمك

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
اللكمة ^لسCيد وز�ر املالية وfقSصاد ^لرد Nىل رؤساء الفرق وممثيل 

  .اGموNات، تفضل السCيد الوز�ر احملرتم

    ::::السCيد محمد بوسعيد، وز�ر fقSصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر fقSصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر fقSصاد واملاليةالسCيد محمد بوسعيد، وز�ر fقSصاد واملالية
  .حمي، والصالة والسالم Nىل bري املرسلنيrسم هللا الرمحن الر 

  السCيد الرئFس احملرتم،
  السCيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

(رشفين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�ماممك جمددا، ٔ�مام جملسمك املوقر، جواN tىل 
تدbالت السادة رؤساء الفرق واGموNات الربملانية مبناسCبة املناقشة العامة 

، و(سعدين ٔ�ن b�ٔربمك 2014ملالية لسCنة ^لجزء ا8ٔول من مرشوع قانون ا
áبري�ن ما تضمنته خمتلف تدbال¦مك bالل هذه ٔ�نين ت�¸عت tٕمعان واه²م 

اجللسة من اقرتا¤ات وٕاضافات ومالحظات وانتقادات، تمن عن ٕاحساس 
Nال tملسؤولية، وجتسد حبق التحول اÅي متيض ٕاليه مؤسساتنا، حكومة 

د، وكذا ا8ٔدوار املنوطة هبام ٕالرساء و�رملا ، يف ظل اWسCتور اجلدي
 .اWميقراطية ال�شارáية 

ٕان اخنراطمك إالجيايب يف م�اقشة وٕاغناء مضامني مرشوع قانون املالية 
داbل جلنة املالية والتمنية fقSصادية وا^ل¡ان القطاعية  2014لسCنة 

طار ما ا8ٔخرى، مل �زد  ٕاال ٕارصارا Nىل التعبئة والت¡اوب مع مقرت¤ا¦مك يف إ 
(سCتلزمه التعاون وال�شارك البناء، والتفاNل الهادف حنو تقدمي ا8ٔفضل 
وا8ٔحسن لتطور بالد ، والسعي وراء ما ميك�نا من إالZابة فعال 

  .^لÐاجJات امللÐة ^لمواطنني واملواطنات
قد حرصنا Nىل إالZابة Nىل Ëساؤال¦مك Nرب ٕايفا�مك tلو�ئق الرضورية 

نقاش ¤ادا يف بعض ا8ٔحJان مع خمتلف التعديالت والتفاNل، وٕان اكن ال 
اليت اقرتحهتا فرق اØ8ٔلبية واملعارضة، مبا يلزم من fه²م وٕامعان النظر 
وال�شاور املوسع داbل الربملان وbارZه، وfحSاكم ٕاىل اWراسة املوضوعية 
اليت توازن بني اجلدوى fقSصادية وfج²عية ^لتعديالت املقرت¤ة، 

نيات اÚمتويل اليت ي�Jحها التوازن اÅي بين Nليه مرشوع قانون املالية، وٕاماك

من اWسCتور، واÅي انتقدمت اسCتعاملنا tٕ Jفراط  N77ىل اعتبار ٔ�ن الفصل 
وتفريط، ينص Nىل ٔ�ن احلكومة والربملان، احلكومة والربملان، (سهران معا 

ßوWىل تواز ت مالية اN قامسة ٕاذن، يه مسؤولية مشرت .^لحفاظSكة وم.  
فSوازن املالية العمومJة (شلك رها  ٔ�ساسCيا لنا مجيعا، حكومة و�رملا ، 
Ø�ٔلبية ومعارضة، tعتباره ٔ�ساس تثJÁت ثقة املس�مثر�ن واملؤسسات 

  . وا8ٔسواق املالية اWولية يف بالد 
وما هذه الثقة ٕاال مثرة Gهود مSواصل من العمل املضين واWؤوب، 

ى ٔ�ربع عرشة سCنة املاضية بقJادة ملكJة رشCيدة، وtخنراط اسCمتر Nىل مد
وتالمح جامعي لاكفة مكو ت جممتعنا، اكن من نتاجئه ٔ�ن تغري وZه املغرب 

  .Nىل املسCتوى fقSصادي وfج²عي واملؤسسايت وال�رشيعي
فاملسؤولية التارخيية، ويف هذه الظرفJة Åtات، تقSيض م�ا ٔ�ن �كون 

ني ٕاىل ٔ�قىص احلدود، Ø�ٔلبية ومعارضة وحكومة، وذ� مSضام�ني ومS¡اوب
نظرا حلجم التÐدîت من �ة، ونظرا ملسؤولياتنا يف احلفاظ Nىل اÚمتزي 
اÅي يطبع بالد ، واÅي ج�بنا ٔ�لوا  من املÑٓيس اليت تتخبط فهيا اليوم 

  .�ات Nدة يف حميطنا
الرتابية، يف  ويÑٔيت يف مقدمة هذه التÐدîت الزناع املفSعل حول و¤دتنا

ظل املؤامرات الباPسة والبئFسة املعاáسة لبالد ، وٕارصار اخلصوم Nىل 
عرق® مساعي ٕاهناء امللف Nىل ٔ�رضية مقرتح Zدي وحJد موضوع Nىل 

  .الطاوß، ٔ�ي مقرتح احلمك اÅايت 8ٔقاÚمينا اجلنوبية
ؤ�ود هنا ٔ�ن ٔ�مض صويت tمس احلكومة ٕاىل ٔ�صوات السادة املس�شار�ن 

 Cوالس ßرة الناحجة واملمتزية جلالîاجئ الزSTيدات املس�شارات احملرتمني 8ٔنوه ب
املã محمد السادس نرصه هللا ٕاىل الوالîت املتÐدة ا8ٔمر�كJة اليت توجت 

  .tلبيان التارخيي اÅي وصف مقرتح املغرب tجلدية واملصداقJة
مئة و�كران اÅات كام ال يفوتين ٔ�ن ٔ�نوه ٔ�يضا tجلهود اجلبارة وtليقظة اWا

اليت يبذلها الساهرون Nىل حوزة الوطن وسالمة ¦رابه ؤ�من املواطنني 
وممتلاكهتم، من قوات مسلÐة ملكJة، ودرك مليك ؤ�من وطين وقوات 

  . مساNدة ووقاية مدنية ومسؤويل إالدارة الرتابية
 السCيد الرئFس احملرتم،

 Cيد والسCدة واملس�شار�ن احملرتمني،يالس  
Zابة Nىل تدbال¦مك من bالل الرتكزي Nىل السCياق اÅي سÑٔ¤اول االٕ 

والفرضيات اليت بين Nلهيا،  N�ٔ2014د يف ظ: مرشوع قانون املالية لسCنة 
واÚمنوذج املؤطر ملضامJنه، مع Ëسليط الضوء Nىل الروافد املؤسسة 
ٕالجراءاته وتدابريه، bاصة ما تعلق مهنا بتحفزي fس�.ر rشقه العام 

  . املقاوالت وËرسيع إالصال¤ات الهيلكية واخلاص، ودمع
بداية، وكام سCبق ؤ�رشت ٕاىل ذ�، يÑٔيت ٕاNداد مرشع قانون املالية يف 
سCياق سCيايس bاص، فقد تطلب ËشكJل Ø�ٔلبية Zديدة فرتة طوي® من 
اÚهتييء والتداول، bلقت tلفعل انتظارية Wى لك الرشاكء الوطنيني 

و ما اكن تقليدا مSبعا يف التعامل مع واWوليني، وحرمSنا هذه السCنة، وه
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جملسمك املوقر، ٔ�ن يمت التداول ٔ�و ال�شاور ٔ�و إالخ¸ار حول مضامني هذا 
مرشوع املالية املقدم بني يد�مك يف ٕاطار املهنجية اليت اكنت مSبعة يف 
السCنوات املاضية، وtلتايل فÑٔول حتدي وا�نا هو عرض هذا املرشوع 

 ٓ ZاJ اWسCتورية والقانونية، وقد حتقق ذ� امحلد Nىل مؤسسCتمك املوقرة يف �
Z بفضل تظافر �ود خمتلف القطاNات احلكومJة، ما bلق ارتيا¤ا Wى 

  . اكفة الرشاكء الوطنيني واWوليني، وعزز ثقهتم يف املؤسسات الوطنية
التÐدي الثاين اÅي وا�نا هو رضورة وقف �زيف املالية العمومJة يف 

طر املرتبطة ب�¸عات ا8ٔزمة و¤اß الرáود اÅي عرفها ظل اسCمترار اôا
fقSصاد العاملي وfقSصاد اجلهوي، وbاصة م�طقة ا8ٔورو، bالل 
السCنوات اb8ٔرية، وكذا تقلب ٔ�سعار املواد ا8ٔساسCية يف ا8ٔسواق اWولية، 
وهاذ ال يعين ٔ�ن مرشوع قانون املالية �ر¦كز Nىل حماسCبة ٔ�و مقاربة 

ٔ�و هو جمرد متر�ن مواز يت ٕالجياد معادß صعبة ٔ�و ¤لول  تية رصفةاحماسCب
ملعادß صعبة، ËسCتجيب ٕالمالءات املؤسسات املالية اWولية وNىل رٔ�سها 

  .صندوق النقد اWويل
فاسCتعادة توازن املالية العمومJة هو ٔ�ساس بعث الثقة Wى الرشاكء 

ملالية ومؤسسات واملس�مثر�ن الوطنيني واWوليني، ويف مقدمهتم املؤسسات ا
التنقJط اليت تنÁين Nالقاتنا هبا Nىل f¤رتام املتبادل، وËسامه تقار�رها يف 
تعز�ز ماكنة بالد  Nىل املسCتوى اWويل، ومتكJهنا من الولوج ٕاىل اÚمتويالت 

  . اخلارجJة rرشوط تفضيلية ومFرسة
ف¸دون ثقة هذه املؤسسات، ويف ظل التفامق املسCمتر ^لعجز، سCت¡د 

  صعوtت مجة يف fسCتدانة، مما سCيؤدي ح² ٕاىل فقدان القرار بالد
السCيادي املايل، وسCيؤHر حN ²ىل متويل fقSصاد الوطين، وtلتايل احلد 

  . من fس�.ر وbلق فرص الشغل
�متثل التÐدي الثالث اÅي وا�نا يف ٕاNداد مرشوع قانون املالية لسCنة 

اقSصادي يف ٕاطار منوذج ¦منوي يف رضورة حتقJق ظروف ٕاقالع  2014
مS¡دد، وهنا البد ٔ�ن ٔ�توقف عند نقطة هامة، ويه ٔ�ن fع²د Nىل 
الطلب اWاbيل فرضته خJارات موا�ة ا8ٔزمة وما تقSضيه من حفاظ Nىل 

 940مت تعبئة حوايل  ،2012- 2006التواز ت fج²عية، خفالل الفرتة 
مليار  82حJث انتقل سCنوî من مليار درمه �رمس fس�.رات العمومJة، 

مليار درمه  207مليار درمه سCنوî، وخض حوايل  180درمه ٕاىل ٔ�كرث من 
مليار يف هذا  13يف صندوق املقاصة Wمع ٔ�سعار املواد fسCهتالáية، من 

، tٕالضافة ٕاىل 2012مليار سCنة  55ٕاىل ٔ�كرث من  2006الصندوق سCنة 
ا8ٔجور يف ٕاطار احلوار  مليار درمه ^لرفع من 32ختصيص ما يفوق 

ٔ�لف م�صب شغل مايل يف  f130ج²عي، هذا فضال عن bلق حوايل 
  . هذه املدة

وقد سامهت هذه اخليارات يف جتنFب بالد  خماطر �fزالقات 
اخلطرية اليت عرفهتا مجموNة من البþان اGاورة، ومك�ت من متويل ا8ٔوراش 

بدٔ�ت تعطي ٔ�لكها Nىل مسCتوى قطاعية اليت الالكربى وfسرتاتيجيات 

تغيري بJTة مصادر اÚمنو، حJث ٔ�صبح fقSصاد الوطين bالل السCنوات 
قل ارتباطا tلناجت الفال( اعتبارا ^þور املتنايم ^لناجت اWاbيل Øري �ٔ اb8ٔرية 

  . b2010 -2012الل الفرتة  %4,6الفال( اÅي حقق منوا بوترية 
القمية املضافة الفالحJة اليت اكنت كام مست التغيريات الهيلكية بJTة 

حتتل فهيا زراNة احلبوب موقع الصدارة، واليت تقلصت حصهتا ٕاىل ٔ�قل من 
امخلس، مقابل تطور الزراNات ا8ٔخرى القلي® التHٔÑر tجلفاف ٔ�و املتواZدة 

  . tملناطق السقوية، tٕالضافة ٕاىل قطاع ¦ربية املاشCية
راجعا áبريا bالل العرشية احلالية وعرف تÑٔثري اجلفاف Nىل ¢سCبة اÚمنو ¦

مقارنة tلعرشية السابقة، مما ¦زáيه ¢سب اÚمنو املوج¸ة املس¡® يف سCنوات 
 97-95عكس ما اكن Nليه الوضع يف السابق  2007و 2005اجلفاف 

ام، يف املقابل ٔ�دت هذه ع، وهللا �رمحنا جتي الشCتا ٕان شاء هللا هاذ ال99و
يف دمع القدرة الرشائية والرفع من fس�.ر  اخليارات التوسعية واملمتث®

العمويم، موازاة مع التÑٔخر يف إالصال¤ات الهيلكية ٕاىل اخSالالت Nىل 
مسCتوى التواز ت املكرو اقSصادية، واملالية مهنا Nىل اخلصوص، وtلتايل 
فالرهان اليوم �متثل يف صياØة منوذج مS¡دد ^لمنو، ميك�نا من حتقJق ¢سب 

 Ë ،الية وسوق منو ٔ�كربGج²عية واf تجيب يف نفس الوقت ^لمتطلباتCس
  . الشغل، ومتكن من معاجلة fخSالالت يف التواز ت املكرو اقSصادية

وفقا  2014وقد معلنا Nىل صياØة مضامني مرشوع قانون املالية لسCنة 
لتصور (سCتجيب لهذه ا8ٔولوîت، سCيؤطر السCياسات العمومJة bالل 

ادمة، وينÁين هذا التصور Nىل ٕاطالق دينامJة اÚمنو من الثالث سCنوات الق
bالل اسCتغالل الهوامش القلي®، ولكن اسCتغالل هذه الهوامش املتا¤ة 
Nىل مسCتوى الطلب اWاbيل Nرب جعل fس�.ر العمويم رافدا جللب 
fس�.رات ا8ٔج�بية يف ٕاطار رشااكت، وحفظ التواز ت fج²عية، 

صد�رية، وfه²م tلتصنيع وٕاNادة التصنيع، وtلتمنية وٕانعاش القدرة الت
اGالية، هذا فضال عن مصاح¸ة هذه اWينامJة tخلطوات املتوازنة يف اجتاه 
اع²دات إالصال¤ات ا8ٔساسCية املرتبطة مبنظومة اWمع وإالصالح اجلبايئ 

 .ؤ�نظمة التقاNد
  السCيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لسادة رؤساء الفرق واGموNات الربملانية يف تدbالهتم مسßٔÑ لقد ٔ��ر ا
وٕاغراقها يف  N2014دم واقعية الفرضيات املؤطرة ملرشوع قانون املالية 

  . التفاؤل
وجواt، ٔ�ود التáٔÑيد مرة ٔ�خرى Nىل ٔ�ن هذه الواقعيات املعمتدة ٕالNداد 

 صيغت بناء Nىل Ëشخيص موضوعي 2014مرشوع قانون املالية لسCنة 
لتطور املتغريات fقSصادية اWاbلية واخلارجJة، ؤ�ذáر من بني هذه 

، خبصوص %4,9الفرضيات ¢سCبة جعز املزيانية اÅي ¤ددها املرشوع يف 
مفن املتوقع ٔ�ن �متكن من تقليص جعز املزيانية ... هذا العجز يندرج يف ٕاطار

، 2016سCنة  %3,5هذه السCنة ٔ�و السCنة املق¸® يف ٔ�فق بلوغ  %4,9ٕاىل 
واÅي يعد املسCتوى اÅي ميكن من التحمك يف املديونية يف مسCتوîت 
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  .مسCتدامة دون املساس مبتطلبات التمنية
وهنا ٔ�ود التذكري ٔ�نه مل يمت الت�يل عن ٔ�ي مرشوع ٔ�و �ر مج يف ٕاطار 
السCياسات واôططات القطاعية �رمس مرشوع قانون ^لسCنة املق¸®، ومل 

ايئ، فإالجراءات املت�ذة لتقليص العجز ¦ر¦كز نل¡Ñٔ ٕاىل رفع الضغط اجلب
Nىل الرفع من فعالية النفقات العمومJة وbاصة نفقات fس�.ر، وتعبئة 
الهوامش املتا¤ة Nىل مسCتوى املوارد Nرب توسCيع الوNاء، ويÑٔيت ذ� من 
م�طلق ٕامياننا بÑٔن ٕاNادة التوازن التدرجيي ^لاملية العمومJة جيب ٔ�ن يمت من 

مJة انتعاش شامل، ولFس من bالل معليات تق�ية تعمتد داbل دينا
التقشف وال�شدد يف السCياسات املالية، وذ� حامية ^لقدرة الرشائية 
^لمواطنني وbاصة الفìات ذات املؤهالت املعFشCية احملدودة Nىل وZه 

 .اخلصوص، وضام  ملناخ م�فSح Nىل fس�.ر وNىل تFسري املبادرة
مرشوع قانون املالية هو مرشوع تقشفي، يرضب  وtلتايل، فالقول بÑٔن

القدرة الرشائية ^لمواطنني جمانب ^لصواب، وينطوي Nىل قراءة Øري 
موضوعية ملضامني هذا املرشوع، وهنا سÑٔعيد رسد بعض ا8ٔرقام اليت تؤكد 
ٔ�ن هذا املرشوع لFس tلتقشفي، بل هو مرشوع ٕا�رادي tعث لöٔمل، 

f اتNج²عية ودمع القدرة الرشائية ^لمواطننييويل ٔ�مهية كربى ^لقطا.  
من املزيانية ^لقطاNات fج²عية، مهنا  %53فقد مت ختصيص ٔ�كرث من 

مليار درمه ملواص® دمع املواد ا8ٔساسCية يف ٕاطار صندوق املقاصة،  35
مليار لتطو�ر  8,9مليار ملواص® ٕاصالح قطاع الرتبية والتكو�ن،  45,5

 230ورفع Nدد املسCتفJد�ن من املنح املدرسCية ٕاىل التعلمي العايل bاصة، 
 14، ٔ�ي �زîدة حوايل 2012ٔ�لف سCنة  216ٔ�لف طالبة وطالب مقابل 

مليار درمه لضامن ولوج املواطنني ٕاىل bدمات حصية  12,9ٔ�لف مسCتفJد، 
جJدة، مهنا ٔ�زيد من مليار درمه لرشاء ا8ٔدوية يف ٕاطار مواáبة نظام 

 5,4، اÅي بلغ Nدد املسCتفJد�ن م�ه ٕاىل )RAMED(املساNدة الطبية 
مليون درمه، ومع القرار اb8ٔري املتعلق tلنقصان يف ٔ�مثنة ا8ٔدوية سوف 

  .ميكن هذا املبلغ ٕان شاء هللا من توسCيع المكيات املشرتاة من هذه ا8ٔدوية
 2مليار درمه �رمس مسامهة اWوß مكشغل يف ٔ�نظمة التقاNد، و 13,5

الصحية وfج²عية يف صناديق fحSياط fج²عي،  مليار درمه ^لتغطية
مليون درمه لصندوق املبادرة الوطنية ^لتمنية الÁرشية اليت  700مليار و

�رNاها Zالß املã حفظه هللا، تعز�ز موارد صندوق ال²سك fج²عي 
مليار درمه وتوسCيع قاNدة املسCتفJد�ن م�ه، ختصيص  3لتبلغ ما يناهز 

مليار درمه �رمس معلية  3ر درمه لكS® ا8ٔجور، مهنا حوايل مليا 103,7
الرتيق يف اWرZة والسمل اليت س�مت tلوترية املعتادة Nىل عكس ما ذهبت 

مليار درمه ل�سوية  4,6ٕاليه بعض التدbالت، tملوازاة مع رصد 
  .مسCتدراكت الرواتب الناجتة عن Ëسوية سابقة

، متديد رمس %2يت¡اوز  التحمك يف معدل التضخم يف مسCتوى ال
ٔ��ريل  f30سCترياد املطبق Nىل القمح ا^لني ومشCتقاته من فاحت ينا�ر ٕاىل 

2014.  

السCيد الرئFس، السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، بعض  ،تلمك
ا8ٔرقام اليت تبني tمللموس ٔ�ن هذا املرشوع ال حيمكه هاجس التقشف، بل 

سCياسات fج²عية، ويضع احلفاظ هو tلعكس من ذ� مرشوع Wمع ال 
  .Nىل القدرة الرشائية ^لمواطنني Nىل رٔ�س ٔ�ولوîته

لقد H�ٔرمت مسßٔÑ هامة تتعلق مبسßٔÑ املديونية، ويف هذا الصدد ٔ�ود 
  :التáٔÑيد Nىل نقطتني هامSني

النقطة ا8ٔوىل تتعلق مبفهوم املديونية ٔ�و مفاهمي املديونية، فقد ركز 
ديونية Nىل مفهوم مدقق ^لمديونية هو مديونية التقر�ر السCنوي حول امل

اخلزينة، نظرا الرتباطها الوثيق ب��فJذ قوانني املالية áوهنا ن�J¡ة ^لسCياسات 
  .املالية املتبعة، وهذا ما اكن ٔ�يضا مSبعا يف لك مشاريع قوانني املالية السابقة

ٕاضافة ٕاىل ذ�، فٕان التقر�ر اعمتد مفهوما ٔ�وسع خبصوص املديونية 
العمومJة، واليت Ëشمل مديونية اخلزينة اWاbلية واخلارجJة ومديونية 
املؤسسات العمومJة، مبا فهيا القروض املضمونة من طرف اWوß، وكذ� 
املديونية اخلارجJة ^لجامNات احمللية، وهو نفس املفهوم اليت تت�Áاه املؤسسات 

ر�ر عن املديونية اWولية اكلبنك وصندوق النقد اWويل ا^�ان يTرشان تقا
 .tملغرب مضن تقار�رهام عن تطور املديونية يف العامل

فÊ خيص ا¤�ساب ديون املؤسسات املالية العمومJة مúل صندوق 
إاليداع والتدبري وصندوق احلسن الثاين ^لتمنية، فهذا جير  ٕاىل مفهوم �ٓخر 

د�رات والتق). la dette consolidée(^لمديونية هو املديونية املندجمة 
من الناجت اWاbيل  %46املتوفرة ¤اليا تقدر مسCتوى املديونية املندجمة بــ 
دجمة، واليت وصلت ٕاىل املاخلام، وهو مسCتوى ٔ�قل �كúري من املديونية Øري ا

  .من الناجت اWاbيل اخلام %59,6ٕاىل  2012سCنة 
وقد رشعت هذه الوزارة، وزارة fقSصاد واملالية، يف ٕاNداد دراسة 

 املديونية، واليت سCمتكن من ا¤�ساب مسCتوى هذه املالية املدجمةحول 
  .rشلك دقJق، وسCنعمل Nىل ¢رش معطياهتا يف التقار�ر القادمة املدجمة

النقطة الثانية هتم تطور هذه املديونية، tدئ ذي بدء جيب إالشارة ٔ�ن 
ب ارتفاع املديونية �كون مرتبطا 8ٔtساس مبسCتوى جعز املزيانية اÅي يتطل

متوي: ا^لجوء ٕاىل اÚمتويالت اWاbلية واخلارجJة اليت يتطور جحمها تبعا لهذا 
  . العجز

 |Jس هدفا، ٔ�مصاب ما نبقاش نقرتضو، ولكن حFة ول¡Jاملديونية ن�
نقرتض فالسCمترارية ٔ�و متويل fس�.رات، وfقرتاض واملديونية هو ن�J¡ة 

ل جيب حتديد سقف ه: لسCياسة مالية، وممكن هنا ٔ�ن نفSح النقاش
^لمديونية ٔ�م جيب حتديد سقف من اÅي خيلق املديونية وهو جعز املزيانية؟ 
ولهذا هناك ارتباط يف املقاربة احلكومJة ¤ني نقول ٔ�نه جيب ٔ�وال احلفاظ 

  .Nىل التواز ت املالية 8ٔنه م�بع هذه املديونية
þيق البt ته، عكسJاملغرب بصورته ومبصداق Z ان الزال �نيا، امحلد

 -مع اكمل ا8ٔسف- حيتفظ بصورة ومبصداقJة Wى املؤسسات اWولية 8ٔنه 
هناك بعض البþان، حىت وٕان اكنت يف ¤اZة ٕاىل fقرتاض، مع اكمل 
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  . ا8ٔسف ال جتده ٔ�و جتده بTسب مرتفعة Zدا
وهكذا، فالسCنوات اليت �كون فهيا جعز املزيانية áبري، ¦رتفع املديونية 

Jة، والسCنوات اليت ينخفض فهيا هذا العجز ت��اقص بصفة ٔ�وتوماتيك 
املديونية، العجز ميول tملديونية، هذا هو م�طق fقSصاد، وهذا هو م�طق 

  . التدبري املايل
وهكذا، ونظرا ^لزîدة املس¡® يف جعز املزيانية bالل السCنوات 
اb8ٔرية، لöٔسCباب اليت سCبقت ذáرها، فٕان مديونية اخلزينة اWاbلية 

خلارجJة عرفت ارتفاNا مقارنة مع ما ق¸لها ٔ�و مع مسCتوîت ق¸ل سCنة وا
، لكن رمغ هذه الزîدة يف جحم ا�Wن bالل السCنوات اb8ٔرية، فٕان 2009

املؤرش املعمتد لتقJمي عبء  ،مسCتوى املديونية ¢سCبة ^لناجت اWاbيل اخلام
يف يبقى مسCتوى مق¸وال مقارنة مع ما اكنت Nليه  ،املديونية وتطورها

من الناجت  %68,1: 2000العرشية املاضية، حJث جسلت املديونية سCنة 
اWاbيل اخلام، ؤ�يضا مقارنة مع معدالت املديونية املرجعية Nىل املسCتوى 

  . ، واليت بلغناها مع اكمل ا8ٔسف%60اWويل اليت حتدد يف حوايل 
ومن املنتظر ٔ�ن يعاود مؤرش ومسCتوى املديونية ¢سCبة ٕاىل الناجت 

Wة اع²د احلكومة ا¡Jنوات املق¸® ن�Cخنفاض يف السf يل اخلام مسلسلbا
سCياسة تتو� تقليص جعز املزيانية واحملافظة Nىل التواز ت املكرو 

  .اقSصادية
  السCيد الرئFس،

  السCيد رئFس احلكومة،
  السCيدة والسادة الوزراء،

  السCيدة والسادة املس�شار�ن،
از مزيانية fس�.ر، ؤ�ود من لقد تطرقمت tٕحلاح ملسßٔÑ ضعف ٕاجن

بÑٔن نفقات fس�.ر تنفذ rشلك Nاد وبوترية bالل هذا املنرب ٔ�ن ٔ�طمئنمك 
ٕاىل  2016سCنة ٔ�رسع من السCنة املاضية، فقد بلغ تنفJذ fس�.ر �رمس 

مليار  55مليار درمه tلTسCبة ^لقطاNات الوزارية و Ø38اية هناية ٔ�كتو�ر 
لعمومJة، ومن املتوقع ٔ�ن تبلغ نفس النفقات يف درمه tلTسCبة ^لمؤسسات ا

مليار درمه  85مليار درمه tلTسCبة ^لقطاNات الوزارية و 45هناية السCنة 
tلTسCبة ^لمؤسسات العمومJة، ٔ�ي بTسب ٕاجناز تقدر Nىل التوايل بـــ 

  .، وهو رمق قJايس مقارنة مع tيق السCنوات املاضية%70و 66%
 Cه  2013نة فاالع²دات املر¤® بلغت سNمليار درمه،  21ما مجمو

مليار درمه �رمس  17,5ونتو� من bالل إالجراءات املت�ذة تقليصها ٕاىل 
يف ٔ�فق ¤ذفها ٕان شاء هللا هنائيا يف ٕاطار مرشوع ٕاصالح  2014سCنة 

  .القانون التنظميي ^لاملية
وtلتايل، فإالجراءات املت�ذة سامهت يف الرفع من وترية ٕاجناز مزيانية 

f ،ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطةN tلتايل س��عكس ٕاجياtس�.ر، و
عكس ما ذهبت ٕاليه بعض التدbالت، يضاف هذا اGهود ٕاىل ختصيص ما 

يف ٕاطار اسرتZاع الرضيبة Nىل القمية  2013املليار درمه سCنة  5يفوق 

  .املضافة
اوالت يويل اه²ما bاصا ^لمق 2014كام ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسCنة 

الصغرى واملتوسطة Nرب اع²د مجموNة من إالجراءات ¦روم تطو�ر تنافسFهتا 
وتوسCيع وتنويع ¢سCيجها إالنتاD وتوفري فضاء مالمئ لتطو�ر بJTاهتا، خنص 

  :áÅtر

ٔ�وال، تفعيل مقSضيات املرسوم اجلديد ^لصفقات العمومJة اÅي خيول  -
  ت العمومJة؛من الصفقا %20املقاوß الصغرى واملتوسطة حصة 

�نيا، ٕادراج التعويضات املرتتبة عن Nدم ا¤رتام �Zٓال ال�سديد بني  -
  املقاوالت مضن التاكليف القاب® ^لخصم عند ا¤�ساب الرضيبة؛

 la règle(�لثا، ٕالغاء قاNدة الفاصل الزمين املتعلق tخلصم، ذاك  -
de décalage( ار امللي 3، واليت سوف ¦لكف ٕاجامال املزيانية ٔ�كرث من

درمه، ولكن يف نفس الوقت سوف ËساNد املقاوالت Nامة الصغرى 
 واملتوسطة Nىل توفري سCيوß يف خزيTهتا؛

رابعا، متكني املقاوالت اخلاضعة ^لرضيبة Nىل القمية املضافة من  -
ٔ�لف  30ٕاذا مل يتعد  2013اسCتزنال ا�Wن الرضييب املتعلق rشهر د(سمرب 

عوض امخلس سCنوات  2014لق ب�Fا�ر درمه دفعة وا¤دة يف إالقرار املتع
 املقررة tلTسCبة لهذا إالجراء؛

Ëرسيع �Zٓال اسرتZاع الرضيبة Nىل القمية املضافة، مع العمل Nىل  -
، وهذا مطلب )le butoir(ٕاجياد ا8ٓليات املناسCبة حلل ٕاشاكلية املصدم 

قدمي، ومطلب يعين اكنت فJه الزتامات هو لصاحل املقاوß، هاذ القضية 
املصدم يف Àرخي املغرب مل �كن هناك اسرتداده، واÅي بلغ ٕاىل دîل 

مسCتوîت Zد Nالية، سوف نعاجله ابتداء من السCنة املق¸® tلتدرجي، 
وسوف نبدٔ� tملقاوالت الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من هذا املشلك 

، واليت طبعا نعتقد ٔ�نه يف صاحل املقاوle butoir( ،ß(دîل املصدم ٔ�و 
يشء يف صاحل املقاوß هو يف صاحل fقSصاد الوطين، سوف �كون  ولك

J ٔ�عباء طبعا Nىل املزيانية، ولكن ٕاذا Nاجلنا هذا املشلك سوف ٕان شاء 
هللا �كون من �ٓليات إالقالع fقSصادي tلTسCبة ^لثالث سCنوات املق¸® 

 ٕان شاء هللا؛

اطر تطو�ر �ٓليات الضامن، وNىل رٔ�سها صندوق رٔ�س املال ^لم� -
 املو�ة ^لرشاكت املبتدئة؛

مواص® تفعيل ا8ٓليات الرامJة ل�شجيع fبتاكر والبحث Nرب �ر جمي  -
مليون درمه، فضال عن دمع �رامج  160بتخصيص  "تطو�ر"و "ٕاطالق"
الرامJة ملواáبة املقاوالت اليت تتوفر Nىل  "ٕامناء"و "مساندة"و "امSياز"

 .ون درمهملي 320ٕاماكنيات ذاتية ^لتطور بغالف 
 السCيد الرئFس،

 السCيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
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لقد H�ٔرمت مسßٔÑ ضعف اWور اÚمتوييل ^لبورصة، وكذا قرار ختفJض 
تصنيف املغرب يف رتبة fقSصادîت الناشCئة ٕاىل مرتبة اقSصادîت 

وهنا ٔ�ود ٔ�ن . Nىل اخلصوص) Morgan Stanley(ا8ٔسواق من طرف 
�رجع 8ٔtساس ٕاىل Nدم قدرة املغرب ٔ�و بورصة ٔ�وحض ٔ�ن هذا القرار 

املغرب Nىل fسCت¡ابة ^لمعايري املعمتدة يف بورصة مؤرش ا8ٔسواق 
هذا البورصة  ،)le flottant(الناشCئة، السÊC مهنا السCيوß و¢سCبة العامئ 

م�ذ سCنوات ٔ�داؤها ضعيف Zدا، وتعرف تصحيÐا ملسCتوîهتا، وطبعا ٔ�يضا 
، وا8ٔزمة يعين العاملية، والنقص يف هذا العامئ، تHٔÑرت 8ٔtزمة اجلهوية

والنقص يف السCيوß جعلها ٔ�هنا تقفز ٔ�و تSTقل ٔ�و تندحر من هاذ 
)Morgan Stanley Index ( ٕاىل)Frontier Index (ا^يل هو ٔ�قل.      

، %0,1فوزن املغرب مضن مؤرش ا8ٔسواق الناشCئة اكن Zد م�خفض 
وtلتايل حفجم fس�.ر املرتتب ولكن مل �كن يغطي سوى ثالث رشاكت، 

ميل اكنت بورصة املغرب يف ذاك ا8ٔسواق  عن هذه ا8ٔرtح اكن ضعيفا،
ٔ�و ) index(، وا8ٔسهم املرتبطة هباذ %0,1 الناشCئة، الثقل دîل املغرب

î فميكن اعتبار تصنيف املغرب مضن ...  ثالث رشاكتّ̈ هاذ املؤرش

القريب شìFا ٕاجيابيا، لكونه وضع  مؤرشات ا8ٔسواق احلدودية Nىل املدى
بورصة اWار البيضاء يف إالطار املالمئ وا8ٔكرث متثيلية، ؤ�عطى وضو¤ا ٔ�كرب 

بورصة اWار البيضاء مضن  يف الرؤية tلTسCبة ^لمس�مثر�ن، كام ٔ�ن وزن
، اليشء اÅي �رتقب ٔ�ن يرتتب عنه %10و 7املؤرش اجلديد سF¸لغ مابني 

fس�.رات اجلديدة، ٕاذ يقدر جحم املبالغ مليون دوالر من  Z200لب 
املالية اليت توظفها الرشاكت fس�.رية يف البورصات املدرZة مضن هاذ 

 3بنحو ) Frontier Index(املؤرش اجلديد دîل ا8ٔسواق احلدودية ٔ�و 
رشاكت، من بFهنا رشكة اتصاالت  10مليار دوالر، كام س�شمل ٔ�كرث من 

  .ل ٔ�كرب رمس® يف السوق احلدوديةاملغرب اليت ٔ�صبحت متث
ويف هذا إالطار، سFمت العمل Nىل اختاذ Nدد من إالجراءات هبدف 
تعز�ز السCيوß وشفافJة السوق، واليت من شÑٔهنا ٔ�ن Ëسمح بعودة املغرب 
Nىل املدى املتوسط ٕاىل مؤرش ا8ٔسواق الناشCئة يف ظروف جJدة وحبصة 

  .5مة
  السCيد الرئFس،

  س�شار�ن احملرتمني،السCيدة والسادة امل 
مما الشك فJه ٔ�ن مسßٔÑ ال�شغيل Ëشلك رها  ٔ�ساسCيا للك 
احلكومات، واجلواب عن معض® ال�شغيل مل ولن �كون ٔ�بدا من bالل 
ٕا¤داث م�اصب مالية يف ٕاطار مشاريع قوانني املالية، بل من bالل Ëرسيع 

ت اليت توفر ¢سCبة اÚمنو والرتكزي Nىل تطو�ر fس�.رات اخلاصة يف القطاNا
ٕاماكنيات الشغل، فضال عن ٕاجراءات الرامJة ملواáبة الباحúني Nىل الشغل، 

  : من ق¸يل

وضع نظام املقاول اÅايت اÅي Zاء مكبادرة يف مرشوع قانون املالية  -

 هذا، مع ختوي: نظاما ج¸ائيا حتفزيî؛ 

 10مليون درمه لتكو�ن  160ٕاطالق �ر مج بغالف مايل يناهز  -
 من ¤اميل إالZازة يف ٔ�فق ٕادما�م يف املنظومة الرتبوية؛ �ٓالف ٕاطار

وضع �ٓليات النظام اخلاص tلتعويض عن فقدان الشغل ٔ�و تفعيل  -
 . هذا النظام

هذا، فضال عن fسCمترار يف اع²د وتطو�ر الربامج اليت t�ٔنت عن 
  .فعاليهتا من تÑٔهيل وٕادماج الوافد�ن Nىل سوق الشغل

نقطة 5مة، ويه ٔ�ن �رامج ٕانعاش ال�شغيل من وهنا ٔ�ود التáٔÑيد Nىل 
ٔ�لف tلTسCبة  55املتوقع ٔ�ن متكن من ٕادماج وتÑٔهيل Nىل التوايل حوايل 

ٔ�لف tحث عن الشغل tلTسCبة لرب مج تÑٔهيل،  18لرب مج ٕادماج و
  .مقاوZ ßديدة يف ٕاطار �ر مج مقاوليت 500وٕا¤داث حوايل 

السCيدة والسادة  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تطرق يف اb8ٔري، السCيد الرئFس،
املس�شار�ن، ٕاىل حمور إالصال¤ات الهيلكية، 8ٔؤكد لمك ٔ�ن احلكومة Nازمة 
Nىل امليض قدما يف اWفع هبذه إالصال¤ات وفق م�طق التدرج Nىل ٔ�رضية 
ال�شارك واحلوار اÅي يدمج خمتلف الفاNلني ويغتين مبختلف ا8ٓراء، وحيتل 

ا8ٔوراش إالصالحJة،  تزنيل مضامني م�ظومة ٕاصالح القضاء صدارة
tعتبار القضاء املسCتقل tٕالضافة ٕاىل áونه من راك�ز دوß احلق والقانون 
واملؤسسات اWميقراطية، (شلك دNامة ٔ�ساسCية ل�شجيع fس�.ر والتمنية 

  .rشلك Nام
 200ولقد خصص مرشوع قانون املالية اع²دات مالية ٕاضافJة، تفوق 

  .واáبة لٕالصالح، من بJTات حتتية وجتهزياتمليون درمه، لتوفري ا8ٔرضية امل
كام ٔ�ؤكد لمك من Zديد عزم احلكومة Nىل تنظمي لقاءات مع مؤسسCتمك 
املوقرة، ومع tيق املعنيني واملتدbلني، وbاصة املنمتني لفضاء ا8ٔعامل 
واملقاوß من Z�ٔل حبث السCبل املثىل لتزنيل إالصالح اجلبايئ بنفس روح 

  . طبعت ٔ�شغال املناظرة الوطنية ^لجباîتالتوافق وإالجامع اليت
وخبصوص ترضيب القطاع الفال(، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد من Zديد Nىل 

  :النقط التالية
ٔ�وال، الرضيبة سCتطبق Nىل ا8ٔرtح الناجتة عن مسك احملاسCبة، ولFس 

  Nىل رمق املعامالت، فرمق املعامالت ٕامنا فقط هو معيار ^لترضيب؛
ت ا8ٔدىن لفرض الرضيبة Nىل القطاع الفال( �نيا، حتديد رمق املعامال

مت بناء Nىل معطيات موضوعية، و�bٓذا بعني fعتبار التوجهيات امللكJة 
  السامJة tٕالبقاء Nىل إالعفاء tلTسCبة ^لفال¤ني الصغار واملتوسطني؛

�لثا، فقد اعمتد  التدرج يف ترضيب القطاع، وٕا¤داث رؤية واحضة 
من bالل الرشوع يف  2020ا التدرج ٕاىل سCنة لهذا الترضيب يف ٕاطار هذ

tلTسCبة ^لمسCتغالت اليت حتقق رمق  2014فرض الرضيبة ابتداء من سCنة 
مليون درمه، وترضيب مSدرج tلTسCبة ^لمسCتغالت  35ٔ�عامل يعادل 

مليون درمه  10مليون درمه و 20: ا8ٔخرى اليت حتقق ٔ�رقام ا8ٔعامل التالية
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  ؛2020، 2018، 2016ملتتالية مليون درمه يف السCنوات ا 5و
كام ٔ�ن هذا إالجراء اÅي هيم فرض الرضيبة Nىل الTشاط الفال( 

درمه، لن  5.000.000تدرجييا انطالقا من رمق معامالت ٔ�دىن يف ¤دود 
من مجموع % 0,12فالح، ٔ�ي ما ميثل  t- 2110لضبط–(شمل سوى 

لن يعين  2020ٕاىل  اGموع... فال¤ا 1.659.660الفال¤ني املقدر Nددمه بــ 
، tلTسCبة ^لسCنة املق¸® يه البداية، سوف 2020الفالح، ٕاىل  2110ٕاال 

مليون ٔ�كرث، وميل  20فالح، وميل Øادي منشCيو لــ  400خيص فقط 
مليون، ميل نTهتيو  5مليون ٔ�كرث، وميل Øادي نوصلو  Ø10ادي منشCيو لـــ 

 2110دة سوى يعين إالحصائيات املتواZ... من الترضيب لكو لن خيص
  .2020دîل الفال¤ة ٕاىل ¤دود 

سCنوات tلسعر اôفض  5رابعا، يقرتح املرشوع فرض الرضيبة ملدة 
tلTسCبة  t20%لTسCبة ^لرضيبة Nىل الرشاكت، و 17,5%احملدد يف 

^لرضيبة Nىل اbWل، Nىل غرار ما هو مطبق tلTسCبة لقطاعي الصناNة 
  التقليدية والتعلمي؛ 

ة مع الترضيب التدرجيي ^لقطاع الفال(، يقرتح bامسا، tملوازا
املرشوع مواáبة الفال¤ني يف معلية حتويل ذمهتم املالية ٕاىل رشكة bاضعة 

 . ^لرضيبة Nىل الرشاكت دون H�ٔر ج¸ايئ
ٕاذن، حنن ٔ�مام مقاربة لترضيب القطاع الفال( توازي بني حتقJق 

áبة دينامJة خمطط املغرب العداß اجلبائية، واع²د التدرج يف التطبيق، وموا
ا8ٔخرض، Nىل اعتبار ٔ�ن مزيانية القطاع الفال( ¦زايدت بÑٔكرث من ثالث 
مرات bالل الست سCنوات املاضية، كام ٔ�ن إالNا ت واWمع املوZه م¸ارشة 

  .مليار درمه سCنوî 2,5^لفال¤ني تفوق 
وهنا، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد Nىل نقطة هامة، ويه ٔ�ن مقارب��ا لٕالصالح 

Nىل تقليص إالعفاءات الرضيJÁة 5ام اكنت، ٔ�نمت تSTقدوننا ومعمك  تنÁين
حق، جيب تقليص النفقات الرضيJÁة، وNدم التعامل مع إالعفاءات 
الرضيJÁة، وتدعمي مقاربة ٔ�خرى لكام اكن هناك ¤اZة ٕاىل تدعمي قطاع ٔ�و 

  . فìة �كون اWمع م¸ارشا لها
مة Nازمة من �ة Nىل ٔ�ما tلTسCبة ٕالصالح نظام املقاصة، فٕان احلكو 

تثJÁت نظام املقا(سة، ومن �ة ٔ�خرى Nىل تفعيل م�ظور شامل 
 ßج²عية وفق معادf ديد ^لحاميةZ ة نظامØالل صياb لٕالصالح من
توفر يف نفس ا8ٓن �ٓليات املساNدة fج²عية ^لطبقات الفقرية و�ٓليات 

  .طينامحلاية ^لطبقات املتوسطة مع ضامن تنافسCية fقSصاد الو 
ٔ�ما فÊ يتعلق tٕصالح م�ظومة التقاNد، فاحلكومة Nازمة، وفق م�طق 
ال�شاور وال�شارك واحلوار اÅي ما فSئمت تنادون به، واÅي جيب ٔ�ن �راه 
Nىل ٔ�رض الواقع يف fسCت¡ابة ٕاىل عقد لك ا^لقاءات يف هذا املوضوع 

¡ال واسعة من املوظفني، واÅي يعترب ٕاصال¤ا مسCتع حيةرش اÅي هيم 
وNاZال 8ٔنه مرتبط مبصري هؤالء املوظفني فÊ يتعلق مبعاشهم، إالصالح 
جيب ٔ�ن يبدٔ� يف ٔ�قرب وقت 8ٔن هؤالء املوظفني ا�Åن كدوا واجهتدوا 

وبذلوا وbدموا هذه البالد، (سCتحقوا ٔ�ن �كون هلم معاش، وابتداء من 
ت، هاذ السCنة راه هاذ النظام اôتل سوف نبدٔ� يف اسCهتالك املدخرا

وهذا مسؤولي��ا مجيعا، واج¸نا مجيعا Nىل ٔ�ن حنافظ Nىل معاش هؤالء 
ٕاذن، Nلينا مجيعا ٔ�ن نعمل rرسNة áبرية يف ٕانقاذ وٕاصالح هذه . املوظفني
  .الصناديق

، Nىل Ëرسيع وترية ٔ�شغال ا^لجنة الوطنية 2014وسCنعمل، سCنة 
  . واختاذ القرارات ملبارشة إالصالح فورا ودون ¦ردد

الح القانون التنظميي ^لاملية، ٔ�ؤكد الزتاما ٔ�مام جملسمك وخبصوص ٕاص
وفق  2015املوقر بÑٔن يمت هتييء وتقدمي مرشوع قانون املالية لسCنة 

مقSضيات القانون التنظميي اجلديد، ولكن طبعا rرشط ٕاذا اكنت هناك 
التعبئة والتعاون مع جملسمك املوقر من Z�ٔل املصادقة Nليه يف ٔ�قرب 

  . ٔ�متكن من الوفاء هبذا fلزتام  ٕاىل هذا اGلس حىتاZٓ8ال ¤ني يÑٔيت
ويف ٕاطار اس�¸اق مسطرة املصادقة، وfسCتعداد الق¸يل لتطبيقه 
وتعممي م¸ادئ إالصالح، حرصنا Nىل جعل مرشوع قانون املالية لسCنة 

م�طلقا جتريJÁا لتفعيل بعض مقSضياته، �لك من وزارة fقSصاد  2014
طنية والفال¤ة، tٕالضافة ٕاىل املندوبية السامJة ^لمياه واملالية والرتبية الو 

  .والغاtت وحماربة التصحر
وفÊ يتعلق tٕرساء اجلهوية املتقدمة وتعز�ز الالمركزية والالمتركز، 
سCتعمل احلكومة Nىل  توفري ا8ٔرضية املناسCبة لتفعيل اÚمنوذج التمنوي 

ة ومJثاق الالمتركز اجلهوي، من bالل ٕاNداد مرشوع القانون املنظم ^لجه
إالداري مكُنَطلق ٕالصالح وٕاNادة تنظمي هيالك إالدارة، وضامن مزيد من 

  .التTسCيق والن¡اNة والقرب Nىل مسCتوى تنفJذ السCياسات العمومJة
ومما الشك فJه ٔ�ن اÚمنوذج اجلديد لتمنية ا8ٔقالمي اجلنوبية اÅي مت 

Fج²عي والبfصادي وSقf لسGداده من طرف اNيئ، طبقا ٕا
^لتوجهيات امللكJة السامJة، سFشلك ا8ٔرضية املناسCبة ملرشوع ¦منية 
�وية م�دجمة لفائدة ا8ٔقالمي اجلنوبية، والنúÁاق معامل منوذج ¦منوي �وي 

  .مSاكمل املعامل

 السCيد الرئFس احملرتم، 
  السCيد رئFس احلكومة،

  السادة الوزراء،
  املس�شارون احملرتمون، السCيدة والسادة

لمك اكنت بعضا من التوضيÐات اليت ارتÑٔيت ٔ�ن ٔ�رشEمك فهيا، لFس ت
فقط الزتاما مبجرîت النقاش بني املؤسسCتني ال�رشيعية والتنفJذية، ولكن 
فوق ذ� من م�طلق الق�اNة الراخسة ٔ�ن املسؤولية التارخيية يف هذه 
الظرفJة اWقJقة، ËسCتدعي م�ا مزيدا من التÑٓزر والتعاضد ورص الصفوف 

عل الصاحل العام فوق لك اعتبار، حىت َجنتاز rسالم تداعيات هذه وج
حتت القJادة املتبرصة جلالß املã محمد السادس ٔ�يده  ،ا8ٔزمة، ونُواصل
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دينامJَة البناء وإالصالح لتحقJق تطلعات املواطنات  ،هللا ونرصه
ها واملواطنني ٕاىل التمنية الشام® وإالنصاف fج²عي و¦اكB الفرص وØري 

  .من مقومات احلياة الكرمية
وبقدر ٕاحساسCنا جبسامة مسؤوليا¦مك يف حتقJق انتظارات ا8ٔمة 
و¦رسCيخ ثقة املواطنني يف املؤسسة الربملانية، وٕاعطاء املثل اN8ٔىل يف 

فٕاننا حريصون Nىل ¦مثني واس�.ر  ٬جعل الصاحل العام فوق لك اعتبار
، 2014وع قانون املالية لسCنة التفاNل إالجيايب ملؤسسCتمك املوقرة مع مرش 

^لتÑٔسFس لتعاون بناء م¸ين Nىل الثقة، ونلزتم ب�س�ري اكفة اجلهود لتنفJذ 
 ،ßمك، يف ٔ�حسن الظروف، وبوترية مق¸وSمضامني املرشوع بعد مصادق
مع العمل املتواصل Nىل اختاذ م¸ادرات معلية لصاحل املقاوß واملواáبة 

  .امليدانية لالس�.ر

قانون املالية سوى ¤لقة 5مة، ولك�ه ¤لقة يف مسار وما مرشوع 
تفعيل ٔ�هداف م�ظور اÚمنوذج التمنوي املت¡دد املؤطر لعمل احلكومة 
bالل الثالث سCنوات املق¸®، القامئ Nىل fس�.ر، وحفظ التواز ت 
fج²عية، وٕانعاش القدرة التصد�رية، وfه²م tلتصنيع، وtلتمنية 

ها ٔ�معدة Úمنوذج س�سعى احلكومة مبشاركتمك ٕاىل توجJه اGالية، ويه لك 
  .اكفة �ودها من Z�ٔل تFسري سCبل ٕاجنا¤ه

  .   وفق�ا هللا مجيعا ملا فJه bري بالد  وشعبنا
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسةالسCيد رئFس اجللسة
  . شكرا السCيد وز�ر املالية وfقSصاد

    .و�رفع اجللسةو�رفع اجللسةو�رفع اجللسةو�رفع اجللسة


