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  )م 2014 د*سمرب 15( هـ 1436 صفرمن  22 ثننياال: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئGس اFلس ،اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ؤ�ربعون دقJقة، ابتداءا من الساQة العارشة واDقJقة العارشة  ساعتان :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت
  .صباSا

\لسBنة املالية  100.14دراسة مرشوع قانون املالية رمق  ::::Xدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعاملXدول اWٔعامل
2015:  
 املالية والتخطيط والتمنية dقcصادية؛تقدمي تقر�ر جلنة  -

  .الرشوع يف املناقشة العامة من Dن الفرق واFموQات الربملانية -

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

  :املس�شار اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئGس اFلساملس�شار اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئGس اFلساملس�شار اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئGس اFلساملس�شار اDكتور محمد الشBيخ بيد هللا، رئGس اFلس
  .oسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  السBيدة املس�شارة،
تطبيقا Wٔحاكم اDسBتور والقانون التنظميي \لاملية والنظام اDاtيل Fلس 
املس�شار�ن، خيصص اFلس هذه اجللسة Dراسة مرشوع قانون املالية رمق 

  .2015\لسBنة املالية  100.14
املقرر، اWٔسBتاذ عمثون، مث تليه تدtالت الفرق  ونبدٔ� بتدtل السBيد

واFموQات الربملانية، وبعد ذ� رد السBيد وز�ر dقcصاد واملالية، وهذا 
  .لكه يف هاذ ا�هنار ٕان شاء هللا

  .ٕاذن، نبداو ٕاذا مسحمت بتدtل السBيد املقرر العام، تفضل اليس عمثون

الية والتخطيط والتمنية الية والتخطيط والتمنية الية والتخطيط والتمنية الية والتخطيط والتمنية املس�شار السBيد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املاملس�شار السBيد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املاملس�شار السBيد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة املاملس�شار السBيد عبد الرحمي عمثون، مقرر جلنة امل
  :dقcصاديةdقcصاديةdقcصاديةdقcصادية

  السBيد الرئGس احملرتم،
  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
امسحوا يل، يف البداية، ٔ�ن t�ٔربمك ٔ�ن هذا التقر�ر ا�ي س�ٔقوم بقراءته 

، 2015هو عبارة عن ملخص \لتقدمي العام ملرشوع قانون املالية لسBنة 
اSرتاما \لوقت ا�صص ٕاللقائه رٔ�فة �لسBيدات والسادة الوزراء وذ� 

  .والسBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
  السBيد الرئGس احملرتم،

  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السBيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

*رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Qىل ٔ�نظار جملسBنا املوقر نص التقر�ر ا�ي Q�ٔدته 
نة املالية والتخطيط والتمنية dقcصادية، مبناسBبة ا�هتاهئا من دراسة جل 

، واملوافقة Qليه 2015\لسBنة املالية  100.14مرشوع قانون املالية رمق 
  .معدال

و\لتذكري، فٕان ا\لجنة رشعت يف دراسة مرشوع قانون املالية ابتداء 
طو£ وفق اج Qات م 7، وعقدت oش�ٔنه 2014نونرب  17من يوم إالثنني 

، حJث 2014دج¤رب  11و 10و 2و 1نونرب، و 25و 24: التوارخي التالية
 .ساQة من العمل 37اسBتغرقت ما يناهز 

وامسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�توXه �لشكر والتقد�ر \لسBيد محمد 
بوسعيد، وز�ر dقcصاد واملالية، والسBيد ٕادر*س اWٔزيم إالدر*يس، الوز�ر 

cقd ى وز�رD صاد واملالية امللكف �ملزيانية، ومجيع مدراء ؤ�طر املنتدب
وزارة dقcصاد واملالية Qىل املعطيات dقcصادية وdج عية املتنوQة 
واملعززة �لعديد من اWٔرقام والتوضي´ات وإالحصائيات اليت سامهت 
oشلك ٔ�سايس يف حتسني ظروف م¤اقشة مرشوع قانون املالية وقراءة 

Q نه والوقوفJث ساد نوع من التوافق إالجيايب مضامJىل حمتو½ته، ح
  .والتعاون املمثر ٔ�ثناء خمتلف مراSل دراسة هذا املرشوع قانون

وال تفوتين الفرصة كذ� لتقدمي t�ٔلص عبارات الشكر والتقد�ر 
\لسBيد محمد Âرمين رئGس ا\لجنة Qىل حسن ÀسBيريه و\لسادة رؤساء الفرق 

ملس�شار�ن ا��ن ٔ�سهموا يف م¤اقشة هذا ؤ�عضاء جلنة املالية وكذا مجيع ا
املرشوع قانون �لك Xدية ومسؤولية رمغ الضغط الزمين وإالÂراهات الناجتة 
عن تعدد الوÉئق وكرثة التقار�ر املصاحÇة ملرشوع قانون املالية واليت 
يتطلب إالطالع Qلهيا وقcا زم¤يا ٔ�طول، وٕاىل Xا�هبم ٔ�شكر كذ� مجيع 

Qىل اFهودات اليت يبذلوهنا من X�ٔل Àسهيل معل  الطامق إالداري \لجنة
  .السادة املس�شار�ن يف ٔ�حسن الظروف

وXد�ر ��Âر ٔ�ن ا\لجنة قامت بقراءة الفاحتة Ñرحام Qىل روح الفقJد 
املرحوم عبد هللا هبا وز�ر اDو£ وQىل ٔ�رواح حضا½ الفJضاÒت اtWٔرية اليت 

رمحته الواسعة مع اQDاء �لشفاء تغمدمه هللا � ،شهدهتا بعض م¤اطق اململكة
  . العاXل مجليع املصابني

املعروض Qىل  2015ٕان إالطار املرجعي ملرشوع قانون املالية لسBنة 
ٔ�نظارÒ *سBمتد مرجعيته من التوجهيات امللكJة املتضمنة يف خطب Xال£ 
املÜ مبناسBبة عيد العرش وذÂرى ثورة املÜ والشعب اخلاDة وذÂرى 

  . اء ومبناسBبة افcتاح السBنة ال�رشيعيةاملسرية اخلرض 
و�رÑكز هذا املرشوع قانون، كام Xاء Qىل لسان وز�ر dقcصاد 
واملالية، Qىل الزتامات الربÒمج احلكويم ؤ�ولو½ت و�ٓفاق العمل احلكويم 

  :\لنصف الثاين من الوالية احلكومJة من tالل تفعيل اWٔولو½ت التالية

 نية والرتابية، وتعز�ز البناء اDميقراطي؛ صيانة السBيادة والوSدة الوط  -

 مواصå تزنيل مقcضيات اDسBتور؛  -
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 ÑرسBيخ القانون واحلر½ت واحلاكمة اجليدة؛ -

 ا�هنوض �القcصاد الوطين وtلق ظروف إالقالع dقcصادي؛ -

دمع ال سك dج عي وحتقJق Ñمنية اج عية مcوازنة وتدعمي التنوع  -
 الثقايف؛

 .صالSات الكربىÀرسيع وترية االٕ  -
ومن éة ٔ�خرى، ذÂر السBيد الوز�ر مبختلف السBياقات احملددة ٕالQداد 

  .مرشوع قانون املالية سواء مهنا الوطنية، إالقلميية ٔ�و اDولية
ٔ�ما فì يتعلق �لفرضيات اليت انëىن Qلهيا مرشوع قانون املالية، فقد 

  :ارÑكزت التوقعات Qىل اWٔسس اWٓتية

  ؛í4,4%سBبة ا�منو  -

  دوالر ٔ�مر�يك \لربمJل؛ 103مcوسط سعر البرتول  -

  دوالر \لطن؛ 804مcوسط سعر ñاز البوطان  -

  درمه مقابل اDوالر اWٔمر�يك؛  8,6سعر الرصف  -

 .من الناجت اDاtيل اخلام % - í4,3سBبة جعز املزيانية  -

شلكت املناقشة العامة ملضامني مرشوع القانون املايل وكذا املرجعيات 
بين Qىل ٔ�ساسها موضوع نقاشات مسBتفJضة من طرف  والفرضيات اليت

السادة املس�شار�ن، ؤ�بدى السادة املس�شارون Qدة مالحظات 
واسBتفسارات واقرتاSات حول املقcضيات اليت Xاء هبا مرشوع قانون 
 ìصادية واملالية، نوردها خمترصة فcقdية وBياسBاملالية وتداعياته الس

 .علقة �ملناقشة العامة وجواب السBيد الوز�رسBتõدوهنا مفصå يف الفقرة املت
ٕان السBياق العام ا�ي جيب ٔ�ن يؤطر النقاش حسب وéة نظر 
السادة املس�شار�ن هو الرهان ا�ي Q�ٔلن عنه Xال£ املÜ يف خطاب 
 åوالشعب واملمتثل يف دعوة مؤسسات البالد ٕاىل التعبئة الشام Üثورة امل

  .\ل´اق �رÂب اDول الصاQدة
Qدد من السادة املس�شار�ن ٔ�ن السBياقات اDاtلية اليت ي�ٔيت يف  وجسل

ٕاطارها مرشوع قانون املالية تطبعها مcغريات املرåS السBياسBية القادمة 
 ìاصة فt ،ريةtWٔة اJة السامJطلباهتا، واليت تضمنهتا التوجهيات امللكcوم

، �لبحث عن يتعلق بتقJمي الرٔ�سامل ñري املادي وتقليص الفوارق dج عية
 åJبل الكفBصاد الوطين، وٕاجياد السcقd جهاcùد من اخلريات اليت يJتفBاملس
�لتوزيع العادل \لرثوات بني اWٔفراد وامجلاQات، وñريها من التوجهيات 

  .احلكمية املتضمنة يف اخلطاب املليك السايم مبناسBبة ذÂرى املسرية اخلرضاء
سارات وÀساؤالت فرعية وقد مت طرح Qدة ٕاشاكليات حمورية واسBتف 

Ñركزت حول إالجراءات واملسBتõدات اليت يتضمهنا مرشوع قانون املالية، 

ٕاضافة ٕاىل املقدمات واملقومات اليت ميكن لها ٔ�ن Àسامه يف وضع البالد يف 
  .سكة dنتقال الثابت ومضن رهان dلت´اق �Dول الصاQدة

üتفسار حول إالجراءات املتBسd ة ٔ�خرى، متé ذة من طرف ومن
احلكومة لتطو�ر اجلهات وتفعيل ا�منوذج اجلهوي وعن Qالقهتا oرشاكهئا 
املاليني واDوليني، وٕان اكن مرشوع قانون املالية حيتوي Qىل ٔ�جوبة عن 
dلزتامات املتضمنة يف الربÒمج احلكويم ويعمتد Qىل رؤية سBياسBية 

  .وdج عيةوٕاسرتاتيجية واحضة مcنامغة مع dخcيارات dقcصادية 
وQالقة مبوضوع املسBتõدات اليت Xاء هبا مرشوع قانون املالية، ٔ�مجع 
Qدد من السادة املتدtلني ٔ�ن هذا املرشوع قانون ا�ي Àسعى احلكومة ٔ�ن 
جتعل م¤ه م¤عطفا ٔ�ساسBيا يف مسار Ñمثني وجتديد ا�منوذج التمنوي، لGس ٕاال 

لتوéات لقوانني املالية مقcضيات Ñمتزي بنوع من التكرار لنفس اWٔهداف وا
  .السابقة مع بعض التعديالت الطفJفة يف الصياñة

هذا، ٕاضافة ٕاىل Âونه �كرس جو dنتظارية اليت طبعت معل احلكومة 
م¤ذ تنصيهبا، حJث ال ينطوي هذا اtWٔري Qىل ٔ�ي Xديد من ش�ٔنه اDفع 

يف ٕارضاء  بعåõ ا�منو، كام �كرس ثقافة احللول الرتقJعية اليت متلهيا الرغبة
املؤسسات املاحنة Qرب التحمك يف مسBتو½ت جعز املزيانية Qىل حساب 
املقاربة الشمولية واملندجمة يف التعاطي مع امللفات الكربى حسب قول S�ٔد 

  .املس�شار�ن احملرتمني
ويف اجتاه �ٓخر، اعترب S�ٔد السادة املتدtلني ٔ�ن بJùة املزيانية شفافة 

مبجموQة من إالصالSات فٕان ذ� اكن وصادقة، وٕان مل تقم احلكومة 
سBيرتتب عنه Ñلكفة اج عية Âبرية، كام ٔ�شاد �ملبادرات احلكومJة اجلادة 
واملمتزية واملمتثå يف Qدة ٕاجراءات �مة اختذهتا احلكومة من X�ٔل حماربة 
الفساد ودمع اجلانب dج عي وتطو�ر القطاQات dقcصادية واملالية 

  .ض عن الشغل والعزم Qىل ٕاصالح صناديق التقاQدوتفعيل صندوق التعوي
وعن فرضيات وتوقعات مرشوع قانون املالية، فقد مت اعتبار ٔ�ن اWٔرقام 
والتوقعات املقدمة oش�ٔنه عبارة عن ٔ�رقام بعيدة لك البعد عن البعد التمنوي، 
tاصة ؤ�ن احلكومة ٔ�صبحت ñري قادرة Qىل ٕاجياد Sلول حقJقJة ٕالشاكلية 

ن اWٔداءات وربط اع دات dس�ر �لقروض، كام ٔ�هنا تعمل اخcالل مزيا
Qىل تغيGب دور الربملان �هيئة رقابية وÀرشيعية يف املشاركة احلقJقJة والفعلية 

  .يف املراSل اWٔوىل ٕالQداد هذه الفرضيات
ٔ�ما فì يتعلق �حملور dقcصادي واملايل، فقد مت اعتبار ٔ�ن احلكومة مل 

السوق املايل وانفcاح القطاع البنيك Qىل dس�رات تنجح يف ٕاصالح 
اWٔج¤بية والوطنية، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن اWٔبناك املغربية تتحمك يف السوق املايل 

  .دون اSرتام لقواQد املنافسة والشفافJة
ومت اعتبار ٔ�ن إالجراءات اجلبائية ال ت�سم �رؤية ٕاسرتاتيجية 

 مسBتوى الوQاء الرضييب، لٕالصالح، Qلام ٔ�ن هناك احنسارا مسõال Qىل
 .يؤدي ٕاىل تقليص هامش التحرك يف املوارد الرضيJëة Qىل الرشاكت

وQالقة مبوضوع dس�رات العمومJة، فقد مت اعتبار ٔ�ن هناك غيا� 
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لالسBهتداف Qىل مسBتوى النõاQة التق¤ية \لمشاريع، حJث تنقصها املردودية 
املشاريع العمومJة حىت  dج عية، ٕاضافة ٕاىل Qدم وجود نظام تصنيف

  .يت�ٔىت ٕادراج النفقات العمومJة \لمشاريع وفق معيار التخصيص التقين
ٔ�ما فì خيص صندوق املقاصة، فقد مت ال�ساؤل عن طبيعة املسBتفJد�ن 
من اDمع املقدم يف ٕاطار النظام احلايل \لمقاصة وعن ا�اطر اليت ميكن ٔ�ن 

اWٓليات البديå اليت ميكن تبùهيا يف  تcùج يف Sا£ اسBمترار هذا النظام وعن
Sا£ Sذف اDمع عن بعض املواد وعن طبيعة اFاالت dج عية ذات 

  .اWٔولوية لٕالسBتفادة من اع دات املقاصة
وخبصوص التوزيع اجلهوي لالس�رات، لوحظ ٔ�ن هناك اخcالالت 

ؤسسات كربى فì خيص التوزيع اجلهوي لهذه dس�رات حسب تقر�ر امل
من مجموع  %54واملùش�ٓت العامة، ٕاذ توXد ٔ�ربع éات ÀسBتحوذ Qىل 

dس�رات العامة، يف Sني ٔ�ن نصف éات اململكة مل ÀسBتفد سوى من 
من مجموع هذه dس�رات Qىل مدى ثالث سBنوات، اليشء ا�ي  18%

يبني ٔ�ن هذه اجلهات ال ÀسBتفJد Qىل قدم املساواة من dس�ر العمويم 
  .ا�منو dقcصادي والتوزيع العادل خلريات البالدو 

هذا، وقد مثن S�ٔد السادة املس�شار�ن إالجراء املتعلق S�ٕداث 
 �  .مليارات 3صندوق التمنية الصناعية وdس�رات املرصود 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن S�ٔد فرق املعارضة طالب �متكJنه مبجموQة من 
لصå مبرشوع القانون املايل، حJث البياÒت املفصå والوÉئق ذات ا

  .  اسBتõابت احلكومة لهذا الطلب بزتويد ا\لجنة ببعض الوÉئق املذÂورة
  السBيد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

يف مسBهتل جوابه Qىل مداtالت ومالحظات السادة املس�شار�ن، 
Òيد الوز�ر ٔ�ن الرهاBر السÂة ذJيف خطبه امللك Üال£ املX لهياQ ت اليت ٔ�كد

اtWٔرية تفرض Qلينا مجيعا ٔ�ن �كون مcضام¤ني ومc´اور�ن ٕاىل ٔ�قىص 
احلدود هبدف رفع الت´د½ت وتفعيل اجلهوية املتقدمة وا�منوذج التمنوي 
لٔ�قالمي اجلنوبية، Qلام ٔ�ننا يف ظل سBياق �متزي �سBهتداف منوذج املغرب 

  .السBيايس والتمنوي ؤ�م¤ه واسBتقرارهاملنفرد ومساره 
ؤ�كد ٔ�ن Qالقة املغرب �ملؤسسات املاحنة مÇنية ٔ�ساسا Qىل اSرتام 
قراراته السBيادية اقcصاد½ واج عيا، وهذا Sdرتام �رجع ٔ�ساسا ٕاىل 
اFهودات اليت بذ�هتا احلكومة السBتعادة التوازÒت املاÂرواقcصادية ويف 

ي ال يعترب هدفا وñاية يف الوقت ذاته كام Qربت مقدمهتا جعز املزيانية، ا�
عن ذ� بعض التدtالت، ومل يمت تقليصه ٕارضاء \لمؤسسات املاحنة، بل 
ٕان الهدف الرئGيس يبقى هو وقف الزنيف ٔ�وال وٕاQادة بناء الهوامش 

  .املزيانياتية لتوجهيها ٔ�ساسا لالس�ر يف القطاQات dج عية
*س مرشوع قانون املالية جلو dنتظارية وردا Qىل ما ٔ�ثري حول Ñكر 

وثقافة احللول الرتقJعية، ٔ�وحض السBيد الوز�ر ٔ�نه يندرج يف ٕاطار تفعيل 

رؤية وتصور اسرتاتيجي واحض املعامل، ويضع يف مقدمة ٔ�ولو½ته تفعيل 
التوجهيات امللكJة السامJة املتضمنة يف خطبه اtWٔرية، وذ� انطالقا من 

لرٔ�سامل املغرب املادي والالمادي، وQىل وضع  تقJمي وÀشخيص موضوعي
سBياسات معومJة تضمن اسBتفادة مجيع املغاربة من !روات وطهنم، وتؤسس 
لتحول نوعي يف منوذج¤ا التمنوي مبا ميكن من ت�ٔهيل بالدÒ \#خول ا�هنايئ 

  .واملسBتحق ملسار اDول الصاQدة
زال بعيدا عن وخبصوص ٕاشاكلية املديونية، ٔ�كد ٔ�ن مسBتوى املديونية ال

اخلط اWٔمحر، وا�ي Sدده صندوق النقد اDويل �لùسBبة \#ول الصاQدة 
 .%64حJث ال تتعدى املديونية ، %70يف íسBبة 

ٕان القضا½ الكربى املرتبطة �جلوانب dقcصادية واملالية وdج عية 
اليت مت التداول oش�ٔهنا يف ٕاطار م¤اقشة مواد مرشوع قانون املالية لسBنة 

، متت Ñرمجهتا ٕاىل مقرتSات تعديالت قدمت من طرف احلكومة 2015
تعديال نوردها كام  195وخمتلف الفرق واFموQات الربملانية واليت بلغ Qددها 

  : ييل
  تعديالت؛ 5: احلكومة
  تعديال؛ 112: املعارضة

  تعديال؛ 19: فرق اñWٔلبية
  تعديال؛  43: الفريق الفJدرايل \لوSدة واDميقراطية

  تعديال؛ 19: وQة إالحتاد الوطين \لشغل �ملغربمجم
وقد انصëت هذه التعديالت حول مجموQة من املواضيع، اسBت�ٔ!رت 

. املتعلقة �ملدونة العامة \لرضائب �لنصGب اWٔكرب من النقاش "6املادة "
وÑريم هذه التعديالت املذÂورة ٕاىل حتقJق مجموQة من اWٔهداف، ميكن 

  :ٕاخcصارها فì ييل

 إالذن الربملاين يف املادة امجلرÂية مضن جماالت حمددة ومربرة، حرص -
ومتكني الربملان من املصادقة Qىل لك مرسوم Qىل Sدة ليمت التصويت Qليه 

 مادة مادة؛

Àشديد العقوبة Qىل اجلنح امجلرÂية من الطبقة الثانية وذ� �رفعها من   -
 ٔ�شهر ٕاىل سBن�ني؛ 6

ٔ�نواع البضائع املسBتفJدة من رمس  ٕاضافة مجيع ٔ�نواع القطاين لقامئة -
 ...dسBترياد يف Sدود

دج¤رب  11وامخلGس  10هذا، وقد مت عقد اج Qني يويم اWٔربعاء 
\لبت يف التعديالت والتصويت Qىل اجلزء اWٔول من مرشوع  2014
  .2015لسBنة  املايل القانون

 51وبلغ Qدد التعديالت املقÇو£ من طرف ا\لجنة بعد Àشëث ٔ�حصاهبا 
تعديال، يف Sني بلغ Qدد التعديالت املقÇو£ من احلكومة وا\لجنة واملقدمة 

  . تعديال 14من طرف الفرق الربملانية 
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ٔ�ما خبصوص التعديالت اليت قدمهتا احلكومة وحظيت بقÇول ا\لجنة، 
  .تعديالت 5فقد بلغت 

هذا، وقد مت حسب Qدة تعديالت من طرف مقدمهيا بعد رفضها من 
يف Sني مت التصويت Qىل املواد اليت مل �رد oش�ٔهنا ٔ�ي تعديل قÇل احلكومة، 

  .�ٕالجامع
وقد صادقت ا\لجنة Qىل التعديالت املقدمة وQىل مواد املرشوع 

كام صادقت ا\لجنة Qىل . ؤ�بوابه وفق Xدول التصويت املرفق هبذا التقر�ر
 2015\لسBنة املالية  100.14اجلزء اWٔول من مرشوع قانون املالية رمق 

  .معدال �ٕالجامع
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا و�راكته

  :السBيد رئGس اFلسالسBيد رئGس اFلسالسBيد رئGس اFلسالسBيد رئGس اFلس
  . شكرا \لسBيد املقرر العام

  . هذا هو �ٓخر Àساهل \لرئاسة مع التوقJت مسBتقÇال
نcùقل اWٓن ٕاىل املناقشة العامة من Dن الفرق واFموQات الربملانية، 

Gس الفريق ؤ�عطي اللكمة Wٔول مcدtل اWٔسBتاذ محمد اWٔنصاري رئ 
ٕاذن، اWٔسBتاذة لال .. دقJقة d45سBتقاليل \لوSدة والتعادلية يف Sدود 

  .tدجية الزويم، تفضيل

  :املس�شارة السBيدة tدجية الزويماملس�شارة السBيدة tدجية الزويماملس�شارة السBيدة tدجية الزويماملس�شارة السBيدة tدجية الزويم
  .oسم هللا الرمحن الرحمي

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شارون،
ة، ومن *سعدين و*رشفين �مس الفريق dسBتقاليل \لوSدة والتعادلي

tال� حزب dسBتقالل، �لك ٕارثه الوطين املتõذر �ن ئه لرتبة هذا 
الوطن، ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية 

، ا�ي يعترب قانون مايل مفصيل �عتباره يؤطر الوالية 2015لسBنة 
  .dنتدابية الرابعة لهذه احلكومة

من حضا½ الفJضاÒت  ة دون الرتمح Qىل الشهداءوال تفوتين هذه املناسBب
اtWٔرية اليت شهدهتا اململكة، مع ممتنياتنا �لشفاء العاXل \لمصابني مهنم، 
راXني هللا سBب´انه وتعاىل ٔ�ن تتحمل هذه احلكومة مسؤوليهتا يف مواéة 
م,ل هذه الكوارث الطبيعية، ويف تعز�ز البJùة التحتية، فق¤اطرÑ Òهنار عند 

اخcبار، ومرافق¤ا تت�ٓلك قÇل التدشني، و�رامج حماربة الهشاشة مل تف  ٔ�ول
مب�ٔمور�هتا، بل معقت احلرمان وÂرست العز£، وÒ�ٔ ال ٔ�عين ٔ�ي حكومة من 

  . احلكومات، ال السابقة وال احلالية
كام ٔ�غتمن هذه الفرصة Wٔتقدم من Xديد نيابة عن اكفة dسBتقالليات 

ارة \لحكومة يف وفاة السBيد عبد هللا هبا، ا�ي وdسBتقالليني بتعازينا احل
فقدÒ فJه رXال سBياسBيا Âبريا، Xامعا خلصال اخلري، حبمكته وتواضعه، داQني 

اخلالق Xل Xال� ٔ�ن يتغمد الفقJد بواسع رمحته و*سك¤ه فسBيح ج¤اته ٕاىل 
  .جوار عباده الصاحلني

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

            السادة املس�شارون،
ال شك فJه ٔ�ن م¤اقشة مرشوع القانون املايل يه م¤اسBبة \لوقوف مما 

Qىل التحوالت اليت Àشهدها قضية الوSدة الرتابية \لمملكة، واليت تنذر 
بتطورات ñري سارة ال قدر هللا، يف تعاطي بعض ٔ�طراف املنتظم اDويل 

  .لطبيعة الزناع يف الصحراء املغربية
ÒالدÇنوات ا ،فBالل السt ق ٕاجنازات وٕان متك¤تJملاضية من حتق

دبلوماسBية هامة بقJادة صاحب اجلال£ محمد السادس حفظه هللا، يف ٕاQادة 
متوقع اDور اWٔممي يف مساره الطبيعي، ñري ٔ�ن الوضع اليوم يفرض Qلينا ٔ�كرث 
من ٔ�ي وقت مىض، تëين وtلق مÇادرات جهومJة، ÑرÑكز ٔ�ساسا Qىل 

£ Qدم dسBتقرار يف م¤طقة الساSل اDبلوماسBية ñري الرمسية، واس�ر Sا
  .لكشف ا�اطر اليت ينطوي Qلهيا مرشوع dنفصال يف املنطقة

فاملغرب ا�ي قرر Qىل املسBتوى الرمسي وٕ�رادته احلرة ٔ�ن يقدم مÇادرة 
احلمك ا�ايت، من املفروض Qليه اليوم ٔ�ن حيمل تصورا مcاكمال ملرشوع 

ن tالل تزنيل احلمك ا�ايت Qىل ٔ�رض Âبري، ليعيد ÀشكJل اDو£ املغربية م
  .الواقع دون تلكئ ٔ�و Ñردد

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،

وال فريق دون    ٕان قضية وSدتنا الرتابية لGست قضية حزب دون �ٓخر، 

وQىل امجليع ٔ�ن *سامه لك   مجيع املغاربة بدون اسBت6¤اء،   قضية   بل يه   �ٓخر،
 حتصني املك�سBبات واملنجزات احملققة وتعز�ز موقف من موقعه يف

  .ومصداقJة بالدD Òى املنتظم اDويل
��، ندعو احلكومة ٕاىل اخلروج من dنتظارية وÑdاكلية، والعمل 
لك العمل Qىل تقوية اجلهبة اDاtلية، بت�ٔهيل وتطو�ر ٔ�دائنا اDبلومايس يف 

 ÂشارÀ ه الرمسي واملوازي، وفق مقاربةJقي والفعال شقJروم إالرشاك احلقÑ ،ية
�تلف الفرقاء وQىل اكفة املسBتو½ت الرمسية والتنظìت احلزبية والنقابية 

  .ولك متثيليات اFمتع املدين
وما مÇادرة ٔ�حزاب املعارضة خبصوص تزنيل احلمك ا�ايت كربÒمج نضايل 

تعبئة الشامå ، ٕاال ت�Âٔيد Qىل اخنراطنا التلقايئ واملسؤول يف ال 2015لسBنة 
  .\#فاع عن الوSدة الرتابية

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )م 2014د*سمرب  15( ه 1436 صفر 22

وما دامت قضية وSدتنا الرتابية لك ال يتجزٔ�، فٕاننا يف الفريق 
dسBتقاليل جندد مطالب حزب dسBتقالل �سرتXاع السBيادة املغتصبة 

والساورة وتوات من طرف اجلزا8ر Qىل الصحراء الرشقJة والق¤ادسة 
وتدلكت، �عتبارها ٔ�راض مغربية ال Xدال فهيا، Wٔننا ٔ�حصاب حق Éبت، 
�الع د Qىل املرÑكزات واملس�¤دات واملسوñات التارخيية والقانونية وكذ� 
الطبيعية، دون ٕاغفال ملف املدين�ني السليب�ني سcëة ومليلية والثغور 

نة ممتزية يف سBياساتنا اخلارجJة اFاورة هلام، واليت يÇùغي ٔ�ن حتظى مباك
  .وtاصة يف Qالقاتنا مع dحتاد اWٔورويب

  السBيد الرئGس،  
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ي�ٔيت مرشوع قانون املالية يف ظل سBياق داtيل تطبعه مcغريات السBنة 
املقåÇ، واليت سBتكون سBنة Sامسة �مcياز، Wٔهنا سBت´دث من دون شك 

خلريطة السBياسBية الرتابية \لمملكة، وسBتكون حماك صعبا لهذه تغيريا يف ا
\لحكومة، واخcبارا حقJقJا ملدى قدرهتا وجناعهتا يف السهر Qىل تدبري وجناح 

  .2011ٔ�ول انتüا�ت ملا بعد دسBتور 
��، فٕان حزب dسBتقالل يعترب ٔ�ن جناح مسلسل dسBتحقاقات 

لك احملاوالت اليا:سة لتحويل dنتüابية املقåÇ، مير حرصا Qرب مواéة 
حJاتنا السBياسBية ٕاىل جمرد لعبة ٔ�ق¤عة ٔ�و خJال ظل لتضييع الوقت والفرص 

  . التارخيية
وQليه، فٕاننا، يف الفريق dسBتقاليل، جندد مطالبنا oش�ٔن ٕاSداث جلنة 
وطنية مسBتقå لٕالرشاف Qىل dنتüا�ت، وٕالغاء ا\لواحئ dنتüابية احلالية، 

  . ويت Qىل قاQدة املعطيات املرتبطة �لبطاقة الوطنية \لتعريفواع د التص
والفريق، ٕاذ يذÂر هبذه املواقف املبدئية، يعترب ٔ�ن النضال من X�ٔل 
اDميقراطية والكرامة هو نضال مسBمتر، ؤ�ن ا�اطر اليت تعرتض دمقرطة 
اDو£ واFمتع، يه خماطر Ñكشف لنا دروس التارخي، ٔ�هنا قد Ñمنو من 

tادة داQة السلطوية ٕاىل ٕاQىل ذ� هذه الزنQ ة، ودليلناJات احلكومJùل الب
ٕانتاج حتمك Xديد �مس رشعية dقرتاع، وdسBتغالل ñري املربر \لقواQد 
القانونية واDسBتورية، والتعسف Qىل حقوق امجلاQات واWٔفراد 
واملؤسسات، ورفض لك مÇادرات قوى املعارضة ولك الفرقاء �الحcاكم 

 .وات واملؤسسات اDسBتورية\لق¤
ٕاننا اليوم ٔ�مام ساQة احلقJقة، ومن يعتقد ٔ�ن بالدÒ قد جتاوزت م¤طقة 
اخلطر، فهو وامه دون شك ومعاند، ومن يعتقد ٔ�ن املؤمن ي#غ من حجر 

 . مرتني، فهو يناقض ويعاÂس ما Xاءت به كتب اWٔ!ر
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،

قشة مرشوع قانون املالية يه ٕاSدى املناسBبات الساحنة لتطو�ر ٕان م¤ا
حمطات التواصل حول امللفات الوطنية والقضا½ الكربى وحول اDور ا�ي 
 åSغي ٔ�ن يضطلع به جملس املس�شار�ن وفرق املعارضة يف هذه املرÇùي

  .اDقJقة اليت متر مهنا البالد
 ون�ٔسف Qليه، فJه لكن، ومع اكمل اWٔسف، فقد مسعنا ?ما ن�ٔىس

الك,ري من التجين والت´امل Qىل جملس املس�شار�ن، وتقزمي Dور 
وتضحيات فرق مكوÒت املعارضة، من مس�شار�ن ؤ�طر �رملانية وطنية 
خملصة مشهود لها �لكفاءة والنضج، سامهت �لك مسؤولية يف ٕاغناء 

  .النقاش العمويم واحلياة الربملانية يف خمتلف ٔ�بعادها
فٕاننا جندد الزتام¤ا �Dفاع عن املرشوعية والقضا½ العاد£  وQليه،

\لمواطنني وبفضح لك إالرادات الساعية الرامJة ٕاىل هتمGش وحتقري هذا 
اFلس املوقر، واtزتا� يف جمرد حمطة Éنوية Qا�رة داtل املمر اDسBتوري، 

  .حمطة منر Qلهيا مرور الكرام دون توقف
رمق ٔ�سايس وصعب يف املعاد£ الربملانية  ٕان اFلس، السBيد الرئGس،

ببالدÒ، ال ميكن \لحكومة ٔ�ن تتغاىض عن قميته احلقJقJة، وال ميكن � ٔ�ن 
يتحول ٕاىل جمرد ملحقة Aبعة Fلس النواب، سواء تعلق اWٔمر مبرشوع 

 .قانون املالية احلايل ٔ�و ٔ�ي ٔ�مر �ٓخر
  السBيد الرئGس،

حوا يل ٔ�ن ٔ�مر ٕاىل م¤اقشة بعد هذا املدtل العام والرضوري، امس
، من tالل ثالثة حماور ٔ�ساسBية يف 2015مضامني مرشوع القانون املايل 

Òنظر:  
  الهيكJلية؛ دمع احلاكمة املؤسساتية وÀرسيع dصالSات: ٔ�وال
  dبعاد dقcصادية \لمرشوع؛: Éنيا
  .اWٔبعاد dج عية \لمرشوع: Éلثا

م¤اسBبة لتناول ٔ�ولو½ت املرåS ٕان م¤اقشة مرشوع قانون املالية يه 
املقåÇ، و\لتذاÂر بوXه مكشوف يف امللفات الكربى واحلساسة اليت تقض 

  .املضاجع
ومك اكن ٔ�ملنا Âبريا يف ٔ�ن *شلك هذا املرشوع فرصة \لحكومة لتتدارك 
ٔ�خطاءها وتضاعف éودها، ؤ�ن تcùقل ٕاىل الرسQة القصوى يف ٕاجناز 

ت اDسBتور من X�ٔل تعز�ز املسار اDميقراطي �راجمها، وÀرسع ٕ�عامل مقcضيا
  .وتعز�ز احلاكمة املؤسساتية وال�رسيع ٕ�جناز اWٔوراش الكربى املهيلكة

لكن دراس�¤ا لهذا املرشوع جتعلنا نصاب �ٕالحÇاط وخبيبة ٔ�مل Âبرية، 
Xاء م¤فصال عن ídشغاالت اWٔساسBية  -مع اكمل اWٔسف-فاملرشوع 

 .\لمجمتع املغريب
دÒ، بعد ٔ�كرث من ثالث سBنوات Qىل دخول اDسBتور Sزي فهل افcق

التطبيق، ذ� امحلاس والرهان ا�ي ومس تÜ ا\لحظة، وا�ي اكن طوق 
  جناة �لùسBبة لبالدÒ، وم¤حها طابع dسBت6¤اء؟

ملاذا هذا الت�tٔري وdرتباك احلاصل يف مواصå مسلسل إالصالح 
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غاالت اWٔساسBية \لمجمتع الشامل؟ ملاذا مل يتõاوب املرشوع مع ídش
  املغريب؟

ملاذا جعلمت من مرشوع قانون املالية مرشوQا tاليا من ٔ�ي ٕاجراءات 
معلية \لوفاء �لزتاماÑمك الواردة يف الربÒمج احلكويم ومعاجلة dخcالالت 
اليت Àشكو مهنا البالد، واWٔد£ Qىل ذ� وافرة مبا يفJض عن Sاجcنا ٕاىل 

  :ذÂر بعض مهنا
        ::::Wٔنظمة التقاQدWٔنظمة التقاQدWٔنظمة التقاQدWٔنظمة التقاQد    فÇالùسBبةفÇالùسBبةفÇالùسBبةفÇالùسBبة

ٕاننا يف الفريق dسBتقاليل، ندق Òقوس اخلطر oش�ٔن الوضعية الصعبة 
والاكرثية وdخcالالت الكربى اليت تتخبط فهيا هذه اWٔنظمة، وال سìB ما 
يتصل مهنا �Dميومة وا�Dن الضمين ñري احملمي، وكذا توقعات ٔ�شاكل العجز 

  .ةالتقين اليت تفامقت يف السBنوات اtWٔري 
ونناشد احلكومة ٔ�ن جتعل هذا الورش من ٔ�وىل ٔ�ولو½هتا، ؤ�ن تعمل 
Qىل بلورة خمطط دقJق ٕالصالFا، وفق مقاربة ÀشارÂية تعمتد �ٓلية ال�شاور 

 X�ٔل من الفرقاء dج عيني داtل مؤسسة احلوار dج عي، مع اكفة
 ديع مل ا�ي اجلوهري القطاع هذا ٕالصالح اíWٔسب السG¤اريو اخcيار

  .ت�ٔجGJ ممك¤ا
ٕان لك حلظة ت�tٔري ومتاطل يف الرشوع يف تطبيق إالصالح، Ñزيد من 

ولالشارة فقط، فقد قدرت . جحم اجلهود الالزمة السBتعادة توازن اWٔنظمة
íسBبة العجز التقين ا�ي اكن من  2011بعض اDراسات املنجزة سBنة 

ن ت�ٔخر مليون درمه، لك 210املتوقع Sدوثه tالل هذه السBنة حبوايل 
احلكومة ومتاطلها وQدم قدرهتا Qىل سن ٕاجراءات اسBتعõالية، زاد من قمية 

مليون درمه، وتفJد التقار�ر املنجزة ٔ�ن هذا العجز  700العجز ليصل ٕاىل 
ٕاذا ما اسBمتر الوضع Qىل ما هو Qليه  2015مليار درمه هناية  3سريتفع ٕاىل 

  .اWٓن
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  س�شارون،السادة امل 
إالصالح، وال ضد  ٕان موقف الفريق هبذا اخلصوص ال يعين ٔ�ننا ضد

املبادرات اجلريئة، وال املبادرات العملية، فهذه ثوابت لن حنيد عهنا، لكن 
لنا ق¤اQة راخسة ٔ�ن ٔ�ي مقاربة جتزيJIة ٕالشاكلية متويل امحلاية والتغطية 

 Bج عية، ال ميكن لها ٔ�ن تقدم جوا� مالمئا ومسd يتعلق ìتدميا، سواء ف
�الخcالالت املالية ملنظومة التقاQد، وال فì �رتبط �لتفاوAت dج عية، 
Wٔن ٕاصالFا لك ال يتجزٔ�، ويف SاXة اىل مقاربة مشولية Ñرصد 
dخcالالت �لصناديق اWٔربعة، وتقدم Sلوال معلية واج عية ملعاجلة هذه 

  .ياملعضå من داtل احلوار dج ع
فقد سBبق \لفريق dسBتقاليل، ٔ�ما فì خيص مرشوع اجلهوية املتقدمة، ٔ�ما فì خيص مرشوع اجلهوية املتقدمة، ٔ�ما فì خيص مرشوع اجلهوية املتقدمة، ٔ�ما فì خيص مرشوع اجلهوية املتقدمة، 

ومن tال� حزب dسBتقالل، ٔ�ن ٔ�كد ñري ما مرة ٔ�ن مرشوع اجلهوية 
املتقدمة يتعني ٔ�ن *س�مثر لك الرتاكامت إالجيابية اليت حققهتا بالدÒ يف جمال 

 ٔ�فرزهتا املامرسة، اDميقراطية احمللية، ؤ�ن يتõاوز ٔ�يضا لك dخcالالت اليت
وذ� �ع د نظام Xديد \لجهوية مبحتوى دميقراطي معيق، ووفق هندسة 
Ñرابية وجمالية Xديدة، ÀسBتجيب ملتطلبات اجلهات يف حتقJق Ñمنية éوية 

  .م¤دجمة شامå ومسBتدمية
لكن ومع اكمل اWٔسف، فال مسودة مرشوع قانون اجلهوية املتقدمة 

ته Xل الفعاليات السBياسBية وdقcصادية، ا�ي Q�ٔدته احلكومة ورفض 
يعكس املضمون احلقJقي  \لجهوية كام �ريدها املغاربة، وال مرشوع قانون 

بلور ٔ�دىن ٕاشارة يف Xانب ختصيص املوارد \لجهات كام  2015املالية لسBنة 
  .ٔ�وصت بذ� ا\لجنة dس�شارية

عامة \لجهات لقد Sافظ املرشوع Qىل نفس الùسBبة احملو£ من املزيانية ال
من الرضيبة Qىل اtDل والرضيبة Qىل الرشاكت، واليت  %1واحملددة يف 

مليون درمه، يف Sني ٔ�ن ا\لجنة dس�شارية ٔ�وصت  756تقدر حبوايل 
من الرضيبة Qىل الرشاكت والرضيبة Qىل  %�5رفع الùسBبة اىل حوايل 

ويل مليار درمه، دون ا�Sساب حت 3اtDل، مما سBميكن من تعبئة حوايل 
من مداخJل واجÇات ال�سجيل وا�مترب والرضيبة السBنوية اخلصوصية  50%

مليار درمه، مع ٕاعطاء اجلهات نصGب  Q3,5ىل السBيارات واملقدرة حبوايل 
  .من الرضيبة Qىل القمية املضافة حسب وترية الربجمة وتنفJذ dلزتامات

د الاكفJة ٕان جناح اجلهوية املتقدمة رهني كذ� بتوفري اWٔطر واملوار 
والكف�ٔة لالرتقاء مبنتوج الهيئات الالمركزية الرتابية، ذ� ٔ�ن íسBبة الت�ٔطري 

، مما *سBتوجب رصد اع دات ٕاضافJة من %�0,5جلهات ال تتõاوز 
املزيانية العامة حىت Ñمتكن اجلهات من ا�هنوض �ملهام اليت سBتضطلع هبا 

  .سواء مهنا املنقو£ ٔ�و ا�اتية ٔ�و املشرتكة
�ب مسؤولي�¤ا يف املعارضة، اليت رامكنا فهيا Aرخيا طويال وجسال ومن 

نضاليا مشهودا، نÇùه مرة ٔ�خرى احلكومة ومن Xديد ٕاىل Sا£ dسBتعõال 
، حىت نؤكد 2015/2017اليت يتطلبه تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة ما بني 

Éٔ�ن املغرب سا8ر خبطى ح,يثة و Oيل وكذا اخلارtاDبتة \لرٔ�ي العام ا
  .ٕالجناح خمططه يف اجلهوية املتقدمة

وما ٕارصار احلكومة Qىل تضييع الفرصة تلو اWٔخرى، ٕاال دليل Qىل 
ضيق واحنباس التفكري احلكويم يف التدبري اليويم، من دون ٔ�ية رؤية 

  .لتنفJذ الربÒمج التمنوي اجلهوي ٕاسرتاتيجية واس�ÇاقJة
فلطاملا اعتربÒ، يف الفريق ، صالح القضاءصالح القضاءصالح القضاءصالح القضاءإ إ إ إ ٔ�ما فì خيص حماربة الفساد و ٔ�ما فì خيص حماربة الفساد و ٔ�ما فì خيص حماربة الفساد و ٔ�ما فì خيص حماربة الفساد و 

dسBتقاليل، ٔ�ن الفساد �ٓفة وثقافة، وشذوذ، واحنراف، وجرمية اقcصادية، 
وٕاشاكلية Ñمنوية، تعيق ا�منو وهتدد اWٔمن وÑزعزع dسBتقرار،  ومتس يف 

  .العمق مبدٔ� مساواة املواطنني ٔ�مام القانون
ختليق وٕاذا كنا اسBتحسBنا وال زلنا íسBتحسن من احلكومة رفع شعار 

Âركزية ٔ�ساسBية يف �رÒجمها السBيايس، ومادة  ،احلياة العامة وحماربة الفساد
ن �ٔ رئGسBية لترصحياهتا، فٕاننا íسائل اليوم احلكومة عن مصري الزتا�ا oش

حتقJق نقطتني ٕاضافJتني يف معدل ا�منو بفضل ٕاجراءات حماربة الفساد لGس 
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  .ٕاال
اذا ترص احلكومة اليوم Qىل فلامذا حتولت تÜ الوعود اىل S�ٔالم؟  ومل 
بقرارات وٕاجراءات Ñروم ٕا�راء ذممهم، " رشعنة الفساد وحامية املفسد�ن"

  وال�سرت Qلهيم؟
 91فٕان املغرب احcل الرتبة  "Transparency"وحسب مؤرش 

دو£،  130من بني  51يف الرتبة  2002بعدما اكن سBنة  2013سBنة 
الرشوة ومظاهر الفساد، ومسوغ ذ�، هو ٔ�ن احلكومة فشلت يف حماربة 

ويف اسرتXاع اWٔموال املهنوبة، ووضع Sد لالمcيازات العقارية الكÇرية Qىل 
حساب املÜ العمويم، وكذ� يف حماربة احملسوبية، كام فشلت يف ضامن 
مÇادئ املساواة وÑاكفؤ الفرص يف تق# م¤اصب املسؤولية، والرفع من 

  .ارية ٔ�و القرار إالداريمتثيلية املرٔ�ة يف حتمل املسؤولية إالد
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٕان حماربة الفساد Ñرتبط ارتباطا وثيقا �سBتقاللية السلطة القضائية، 
نظرا \#ور احليوي \لعدل يف حماربة هذه اWٓفة، من X�ٔل البناء اDميقراطي 

وحامية حقوق والزتامات وتوطيد dسBتقرار dج عي والتمنية dقcصادية، 
  .املواطنني والفاQلني dقcصاديني وdج عيني

لكن هذا اجلهاز، ا�ي شلك Qرب التارخي موضوع العديد من املراجعات 
والتعديالت املتواصå، ال زال S�ٔد البؤر السوداء يف عهد هذه احلكومة، 

cضيات oسëب الت�ٔخر الكÇري احلاصل يف مالءمة م¤ظومة العدا£ مع املق 
اDسBتورية اجلديدة املتعلقة �لسلطة القضائية، وoسëب اسBمترارا املنطق 

  .التحمكي يف مشاريع إالصالح املعلقة
واليوم، ويف الوقت ا�ي �كرث فJه احلديث عن التحوالت  اDميقراطية 
اليت تعرفها بالدÒ، ترص هذه احلكومة Qىل رضب احلر½ت والرتاجع عن 

d اللt بات، منBىل حر½ت املواطنني يف املك�سQ مترار يف التضييقBس

جمال التظاهر وعقد التجمعات واعتقال املعطلني وتعنيفهم واحلمك Qلهيم يف 
  .حماكامت صورية وñري Qاد£

وما دام اليشء �ليشء يذÂر، فقد كنا ن�ٔمل من احلكومة ٔ�ن تضمن 
قررات القضائية املرشوع مقcضيات ٕاللزام احلكومة وإالدارة املغربية ب�¤فJذ امل

الصادرة ضدها، Qىل سJëل املثال نذÂرمك بقرار حممكة الر�ط oش�ٔن حمرض 
يوليوز وقضية dقcطاQات ملوظفي العدل وقضية التؤ�م سلمى ومسية  20

الصادرة ضدها، لكن تفاÒٔ�X مبوقف  اWٔحاكم اليت �متىن من احلكومة ٔ�ن تنفذ
 يف صيغته اWٔوىل والرايم احلكومة من tالل مرشوع قانون املالية احلايل

ٕاىل تق¤ني حتقري القضاء واملقررات القضائية، ولوال يقظة السBيدات والسادة 
النواب، لك¤ا ٔ�مام انتاكسة كربى ملسلسل إالصالح السBيايس واDسBتوري 
�ملغرب، ؤ�مام هتديد حقJقي وXدي حلصانة اWٔحاكم القضائية ووجوب 

 .من اDسBتور 126تنفJذها طبقا \لفصل 

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
هو مرشوع م¤فصم عن القضا½  2015ٕان مرشوع قانون املالية لسBنة 

اWٔساسBية \لجامهري الشعبية، فعوض البدء ب�¤فJذ dلزتامات والربامج ذات 
هنا dسBتõابة لتطلعات �ٔ الطبيعة dج عية وdقcصادية اليت من ش

احلكومة من tالل هذا املرشوع، ولٔ�سف الشديد، ٕاىل  املواطنني، جل�ٔت
ٕاجراءات وتدابري متس يف العمق لك املك�سBبات احملققة وحتول دون حتقJق 

  .اWٔهداف املعلنة
وقد سBبق حلزب dسBتقالل، ومن tالل فريقJه الربملانيني، ٔ�ن نبه ñري 

ر اقcصادÒ ما مرة ٕاىل Sاجcنا ٕاىل إالجراءات والتدابري الكفåJ بتصحيح مسا
، "�حلادثة املاÂرواقcصادية"الوطين قÇل وقوع ما اصطلحنا Qىل Àسميته 

  .ٔ�عرضت عن ذ� لكن احلكومة، مع اكمل اWٔسف،
وها حنن اليوم ٔ�مام تدهور مقلق للك املؤرشات dقcصادية، ؤ�مام 
Ñراجع خطري يف وترية tلق م¤اصب الشغل، ؤ�مام واقع يناقض ويعاÂس 

  . احلكومة الشعب املغريب يف محلهتا dنتüابيةلك ما Qاهدت به 
ٔ�مام dرقام والتوقعات اليت تفضلمت، السBيد الوز�ر، بتضميهنا يف 

رقام بدون معق Ñمنوي، ما �ٔ مرشوع قانون املالية، مفهام بلغت، س�Çقى 
جياد Sلول حقJقJة لالخcالالت املطروSة، إ دامت احلكومة ñري قادرة Qىل 

جيايب Qىل جJوب املواطنني وQىل معGشBهتم وQىل إ وما دامت بدون وقع 
  .تنافسBية املقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية Xدا

وما �زيد من Qدم واقعيهتا، السBيدان الوز�ران، يه الطريقة التقليدانية 
اليت ال زلمت تعمتدوهنا يف ٕاQداد املرشوع، واليت تعمل Qىل تغيGب دور 

يف املشاركة احلقJقJة والفعلية يف املراSل اWٔوىل الربملان �هيئة رقابية Àرشيعية 
ٕالQداد الفرضيات والتوقعات، وكذا ٕارشاك النقا�ت يف ٕاطار dس�شارة ما 

Òس�شريون الباطروÀ دممت.  
��، فٕان الفرضيات املقدمة سواء فì يتعلق مبعدل ا�منو احملدد يف 

واقعية،  ، س�Çقى ٔ�رقاما ñري%----4,3وíسBبة العجز حمددة يف ، 4,4%
  :يصعب حتقJقها يف ظل إالشاكليات املطروSة يف نظرÒ، ويه اكلتايل

  الظرفJة املناخJة املتقلبة؛ -

 اخنفاض Âبري يف السBيو£ اDاtلية؛ -

غياب ٕاجراءات معلية حمفزة Qىل إالنتاج والتصد�ر وtلق !روات  -
 Xديدة؛

اسBمترار ارتفاع مسBتوى املديونية oسëب جلوء احلكومة يف كثري من  -
WٔحJان Qىل متويل مزيانية ال�سBيري �اللتõاء ٕاىل dقرتاض من السوق ا
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  اDاtيل واخلارO؛
��، فٕان رؤي�¤ا يف الفريق dسBتقاليل وتصورÒ لتحقJق íسBبة ا�منو 

  :ما ييل املفرتضة Àس�¤د Qىل

ٕادtال حتوالت هيلكية Qىل اقcصادÒ الوطين، مبا *سمح بربوز   -
 Xديدة ذات íسBبة منو Qالية؛ قطاQات Xديدة  مصنعة وفروع

إالرساع بتفعيل وتنفJذ إالسرتاتيجيات القطاعية املعمتدة، هبدف   -
تنويع وحتديث البJùات إالنتاجJة، وٕاSداث م¤اصب الشغل، وتعز�ز قدراتنا 

  التصد�رية والتنافسBية ؛

تقوية dسBتقاللية يف مواéة التقلبات املناخJة، حىت ال �رهتن  -
عدل ا�منو بcùاجئ القطاع الفال^، ا�ي يبقى ٔ�داؤه ñري اقcصادÒ الوطين وم

مسBتقر بفعل التغريات املناخJة، وهو ٕاشاكل �هبنا ٕاليه tالل م¤اقش�¤ا 
، وسBنعيد الت�Âٔيد Qليه من Xديد، حىت Ñمتكن احلكومة من 2014ملرشوع 

 .معاجلته من tالل Àرسيع وترية ٕاجناز خمطط املغرب اWٔخرض
  السBيد الرئGس،

  الوزراء،السادة 
  السادة املس�شارون،

ٕان املت�Çعني \لش�ٔن dقcصادي الوطين يتوجسون من املنحى 
التصاQدي \#�ن العمويم ا�ي وصل ٕاىل مداه اWٔقىص بتõاوزه عتبة 

من الناجت اDاtيل اخلام، هذا ٕاذا ما اكتفJنا �ملعطيات الرمسية واليت  64%
  .2013درمه يف ممت  مليار 554بلغت حسب املعطيات اليت قدممتوها 

و��، اكنت دعوتنا \لحكومة �متكني الربملان والرٔ�ي العام �ملعطيات 
اDقJقة oش�ٔن ا�Sساب املديونية، �Wٔمك مل ت�tٔذوا بعني dعتبار مجيع 

  :العنارص املؤ!رة، من قÇيل

  م�cٔخرات اخلزينة واملؤسسات العمومJة؛ -

املقدمة \لمؤسسات  اDيون املضمونة وñري املضمونة من طرف اDو£ -
  العمومJة؛

  اDيون اخلاصة �مجلاQات الرتابية؛ -

  رصيد الودائع Dى اخلزينة العامة مبا فهيا الودائع اخلليجية؛ -

اDيون العالقة Dى ٕادارة الرضائب ن�õJة إالرXاQات اليت جيب ٔ�ن  -
 تقوم هبا لفائدة امللزمني؛

رة ضد اDو£ وñري اDيون العالقة يف ذمة اDو£ ن�õJة اWٔحاكم الصاد -
  م¤فذة حلد اWٓن؛

 د�ن رشاكت احملروقات؛ -

مليار درمه،  103كام ٔ�ن احلكومة اقرتضت يف ظرف سBن�ني ٔ�زيد من 
سBنوات، ووéت ñ�ٔلبه  10وهو ما اقرتضته احلكومات السابقة يف 

 .لالسBهتالك العمويم يف ٕاطار مزيانيات ال�سBيري
قJقي ا�ي �متثل يف ٕان احلكومة، عوض ٔ�ن تتوXه ٕاىل Sل املشلك احل 

قQ åدد املقاوالت املصدرة، وضعف م¤اصب الشغل داtل هذه 
املقاوالت، اكتفت �حلل اWٔسهل املمتثل يف اقرتاض العمå الصعبة من 
اخلارج، وهذا ٕاجراء حمدود Qىل املدى القصري، ولكن � انعاكسات 

  .مسBتقÇلية خطرية Qىل اقcصادÒ الوطين
هبذا املنحى التصاQدي \لقروض، دtلت يف ومن الواحض ٔ�ن اخلزينة 

دوامة ٔ�داء ٔ�صل ا�Dن وفوائده �لقروض، وهذه اDوامة سBتؤدي ال حما£ 
ٕاىل ازدSام توارخي اسBتüالص اDيون القدمية مع اDيون اجلديدة وtاصة يف 
فرتات ا�روة، مما سBيؤدي ال قدر هللا ٕاىل Ñراجع تنقJط املغرب وارتفاع 

  .رة السBيو£دÑلكفة dقرتاض ون
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٕان املرشوع، ومع اكمل اWٔسف، ال يقدم رؤية مشولية \لرفع من ا�منو 
وtلق فرص الشغل، بل ٕان هدفه اWٔسايس هو التقليص من جعز املزيانية 
والرجوع اىل التوازÒت املاÂرو اقcصادية، ولو Qىل حساب dس�ر 

مثر�ن، ولو Qىل حساب الف`ات املسBتضعفة والفقرية، ولو Qىل واملس� 
  .حساب الربامج dج عية ومشاريع التمنية dج عية

Ñمتك¤ون من حتقJق ذ�، ومن الرجوع ٕاىل íسBبة العجز  قد، X�ٔل

العادي يف املزيانية، ن�õJة \لرتاجع املسBمتر لسعر الربمJل Qىل املسBتوى 
سõل يف الوضعية dقcصادية واملالية \لرشاكء اDويل، وبفضل dنتعاش امل 

اWٔساسBيني، واملثال Qىل ذ� اليوÒن اليت حققت هذه السBنة معدل منو 
  .اجيايب

لكن السؤال ا�ي يقض املضاجع، مايه التلكفة dج عية 
  وdقcصادية واملالية لتحقJق ذ�؟ و�لتايل Qىل حساب من؟

طوي Qىل خماطر كربى، �Wٔمك، ومع ٕاهنا Ñلكفة ال Sدود لها، Ñلكفة تن
اكمل اWٔسف، اعتدمت dسBتاكنة ٕاىل احللول السهå والëسBيطة، العاجزة 
عن ٕاجياد البدائل الرضورية \لخروج من هذا الوضع الصعب، فاجتهمت ٕاىل 
التقليص من íسBبة ٕاجناز dس�ر العمويم، واليت ال تتõاوز يف مcوسطها 

  .الغرض مهنا تقليص جعز مزيانية اDو£ ، ويه سBياسة مقصودة%50اليوم 
tالصة القول ٔ�ن لك اFهودات اجلبارة وñري املسBبوقة اليت بذ�هتا 
احلكومة السابقة، قد ذهبت ٔ�دراج الر½ح مع حكومcمك، ما دممت، ومع 
اكمل اWٔسف، Qاجز�ن عن توفري بG`ة م¤اسBبة السBتقطاب واحcضان 

وط اسBتÇùات رضا اج عي مع dس�رات الكربى، وعن توفري ٔ�دىن رش 
  .الفرقاء dقcصاديني والسd ìBج عيني
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ٔ�ما اسBمترار احلكومة يف تعليق فشلها Qىل شامQة السBياق إالقلميي، مفا 
هو ٕاال دليل ٕادانة Qىل جعزها عن اس�ر نعمة dسBتقرار السBيايس 

Ü محمد وdج عي ا�ي �متتع به يف بالدÒ بفضل حمكة وتبرص Xال£ امل
  .السادس نرصه هللا، وبفضل تضحيات وéود لك القوى الوطنية احلية

ولمك يف دروس املايض القريب Qربة ٕان كنمت تعتربون، فاحلكومة 
السابقة متك¤ت من احcواء ٔ�زمة Xارفة tانقة، ٔ�هنكت ٔ�قوى dقcصادات 
العاملية يف عهد جفت فJه السBيو£، قÇل ٔ�ن تطال لك ٔ�شاكل إالنتاج 

قJقي، لكهنا حتملت مسؤوليهتا اكمå، ؤ�بدعت يف ٕاجياد احللول الناجعة احل 
الكفåJ مبعاجلة اWٔزمة، خبالف تدبريمك احلايل ا�ي زاد الطني بWٔ ،åنه �لك 
oساطة، مل �كن قدرا حمتيا، وال م�ٓال موضوعيا، لو ٔ�ن احلكومة اكنت من 

  .والترصفاملسؤولية السBياسBية Qىل قدر املرåS من حسن التفكري 
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
املالحظة ا�Wٔرز يه إالSا£ املتكررة : ٔ�ما فì خيص إالصالح اجلبأ�ما فì خيص إالصالح اجلبأ�ما فì خيص إالصالح اجلبأ�ما فì خيص إالصالح اجلبايئيئيئيئ

لبعض إالجراءات املقرتSة يف مشاريع قوانني املالية Qىل توصيات املناظرة 
الوطنية حول اجلبا½ت، واليت حتولت، مع اكمل اWٔسف، ٕاىل جمرد Sرب 
Qىل ورق، سواء تعلق اWٔمر مب´اربة املضاربة واحلد من dعفاءات ñري 

من  %2 املربرة، وحماربة ا�هترب الرضييب بتوسBيع الوQاء اجلبايئ، حJث ٔ�ن
من الرضيبة Qىل الرشاكت، يف Sني %80الرشاكت فقط، تؤدي ما يقارب 

 170ال يتõاوز Qدد الرشاكت اليت تؤدي الرضائب ولها تعريف رضييب 
لف وSدة، فÀ ìشري إالحصائيات املدونة يف السõل التõاري ٕاىل Q�ٔداد �ٔ 

  .هائå من هذه الوSدات
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
لقد معدمت ٔ�ثناء تقدميمك ملرشوع قانون املالية Qىل íسب بعض 
 إالجراءات ٕاىل توصيات املناظرة، واحلال ٔ�ن بعض تÜ إالجراءات ما يه

ٕاال مقرتSات تق¤ية لٕالدارة اجلبائية، مت حتديدها سلفا، وال ت�سم ب�ٔية رؤية 
ٕاسرتاتيجية لٕالصالح بقدر ما يه رتوشات ومساحJق جتميل لن تفJد يف 
Qالج ال�شوهات اليت ٔ�حضى Qلهيا اليوم اFال الرضييب، ولن تفلح يف ٕاقامة 

رادة لتفعيل ٕاصالح حقJقي لعالقة امللزم �لرضيبة، يف ظل غياب االٕ 
سBياسة التجرمي الرضييب �لùسBبة لبعض احلاالت املكشوفة واملس�رشية، 
وٕاصالح نظام املنازQات ا�ي ال زال يطغى Qليه العرف اجلاري به العمل 

  .، وما ٔ�دراك ما الشكوى، السBيدان الوز�ران"tلص واشيك"
ٕان لك هذه dخcالالت اكن جيب التفاQل معها ومواéهتا بت´ديد 

اتيجية واحضة وٕارادوية وجشاQة \لرفع من وترية ا�منو ٕ�جراءات معلية اسرت 
وهادفة، تتوXه ٔ�ساسا ٕاىل القطاQات ذات القمية املضافة العالية، عن طريق 

Àسهيل متويلها مبختلف الوسائل، واحلرص Qىل مcابعة اWٔوراش الكربى 
  .القطاعية بوترية ٔ�رسع والكفåJ خبلق م¤اصب شغل Xديدة

ال يتضمن ٔ�ي ٕاجراء هيم حامية القدرة الرشائية \لمواطنني  رشوعٕان امل 
كام مت dلزتام بذ�، بل ظل وفJا �هنج احلكومة oش�ٔن الز½دات املتكررة 
يف الرضائب ويف ٔ�سعار املواد اWٔساسBية، وجتميد اWٔجور واملرتبات اليت 

 احلد ٔ�حضت تفقد قميهتا الفعلية يوما بعد يوم، ومل تعد قادرة Qىل توفري
  .اWٔدىن \لعGش والسكن وا�متدرس والتطبGب

اWٔمر املثري لالسBتغراب، هو ٔ�ن احلكومة ñري مÇالية �ٕالرضا�ت 
وdعتصامات وdحõcاXات املتكررة \لمواطنني ا��ن بلغهم من الضيق 
والعرس يف حJاهتم املعGشBية ما مل يبلغهم tالل احلكومات السابقة، 

غريبة وجعيبة يف الوظيفة العمومJة، مفادها واجهتدت يف اسBت´داث بدQة 
، ل�رشعن اقcطاع ٔ�جور املرضبني دون وXه حق، "اWٔجر مقابل العمل"ٔ�ن 

مcناسBية ٔ�ن dقcطاع يطبق Qىل املتغيب ولGس Qىل املرضب، ؤ�ن 
إالرضاب حق دسBتوري، واحلكومة مل ت�ٔت ٕاىل Sد الساQة بقانون تنظميي 

ل، بل جعلت من dقcطاQات ٔ�داة لينظم هذا احلق و*رشعن هذا الفع
لùسف وٕاéاض مجيع ٔ�شاكل إالرضاب وdحõcاXات، و�لتايل فهdي 

  .حرب مفcوSة Qىل لك النقا�ت
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٕان بالدÒ حتتل مراتب Xد م�cٔخرة يف سمل التمنية الëرشية، حJث ٔ�ن 

يف القرى وtاصة يف الوسط  %70، ويتõاوز %35معدل اWٔمJة يفوق 
، Òهيك %7,8واجلامعي  %48الùسوي ومعدل التعلمي الثانوي ال يتõاوز 

عن املؤرشات ا�åõ املسåõ يف الص´ة العمومJة، والتغطية الصحية، 
  .والتقاQد وال�شغيل والسكن الالئق، وفك العز£ عن القرى واملدارش

يف ñالبJëة اWٔحJان، ضد  وما املظاهرات اليومJة، واليت يه عفوية
الغالء وارتفاع فواتري املاء والكهر�ء ٕاال دليل ٕادانة Qىل القرارات الالشعبية 
املتبعة، مما يدفعنا ٕاىل ال�ساؤل عن مدى اس�Jعاب احلكومة oشلك معيق 
 Gج عي، مبا حيمd الFاصة يف اt ،وضاع ومشالك البالد وحتد½هتاWٔ

  .اينمن صعو�ت يف بعده إالíس
يف مقابل هذه الوضعية الصعبة، ن�ساءل، يف الفريق dسBتقالل، Âيف 
لنا اليوم ٔ�ن نربر الفائض املسõل يف بعض احلسا�ت اخلصوصية م,ال 
اكل سك dج عي ا�ي ال يرصف م¤ه ٕاال اجلزء الGسري، وال جمال لتذكريمك 

احلسا�ت  مبا سBبق ؤ�ن É�ٔره فريق¤ا يف جملس النواب سابقا oش�ٔن فائض
، Qلام ٔ�ن 2014مليار درمه سBنة  83اخلصوصية، واليت انتقلت ٕاىل حوايل 

Xل الصناديق مرتبطة �خلدمات dج عية وÑمنية العامل القروي وتعز�ز 
البJùة الثقافJة والر½ضية والطرقJة واملائية، ويه تعرف íسب ٕاجناز مقلقة 

åõوخم.  
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فقات احلساب اخلصويص وQىل سJëل املثال ال احلرص، نذÂرمك بن
\لصيدلية املركزية املوéة القcناء اWٔدوية واملواد الصيدلية، ا�ي بلغ حوايل 

  .%50، ومل تتعد íسBبة إالجناز ٕاال 2013مليار درمه سBنة  1,1
ٕان هذه dخcالالت يف تنفJذ dس�رات البد ؤ�ن �كون لها انعاكس 

قاوالت وخصوصا مهنا سليب ومÇارش Qىل فرص الشغل، وQىل وضعية امل
املتوسطة وكذا الصغرية، واDليل Qىل ذ� اWٔرقام املتعلقة �ل�شغيل مقارنة 
بني احلكومات الثالث اtWٔرية، حJث Àشري ٕاحصائيات املندوبية السامJة 

tالل هذه السBنة،  10,2ٕاىل  8,5\لتخطيط ٔ�ن معدل البطا£ انتقل من 
  :S 8%دود Qلام ٔ��مك الزتممت بتخفJض هذا املعدل ٕاىل

يف املائة ٕاىل  12,2قلصت íسBبة البطا£ من : حفكومة ادر*س جطو -
9,5. 

حققت حكومة اWٔسBتاذ عباس الفايس tالل ٔ�ربع سBنوات فقط نتاجئ  -
 9,5ممتزية، حJث واصلت اFهودات التمنوية، وقلصت معدل البطا£ من 

 .م¤صب شغل عن لك سBنة 136.000يف املائة، وtلقت  8,5يف املائة ٕاىل 

ٔ�ما احلكومة احلالية، ويف ٔ�قل من ثالث سBنوات، انتقلت مبعدل  -
يف املائة، وtالل السBن�ني اWٔوىل والثانية  9,6يف املائة ٕاىل  8,5البطا£ من 

 .مت Àسجيل Ñراجع Âبري يف م¤اصب الشغل من اليد العامå الوطنية
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
 الفريق dسBتقاليل ٕاال ٔ�ن نبدي ٔ�سف¤ا الشديد عن ٕانه ال *سعنا يف

هذه dخcيارات السهå اليت سلكهتا احلكومة يف هذا املرشوع، واFردة 
من ٔ�ية ٕاسرتاتيجية لٕالصالح، ونعترب ٔ�نه اكن Qىل احلكومة اليوم ٔ�ن تعمل 

اليت يعرفها املشهد dقcصادي " الثقة"وفقدان " dنتظارية"Qىل جتاوز 
اليوم، من tالل Qدم التõاوب مع تعديالت فرق املعارضة واليت  الوطين
، ويه يف مضموهنا، لكها 3تعديال، مل تقÇل مهنا احلكومة ٕاال  112بلغت 

تغليب لهاجس دومنا سار dقcصادي الوطين امل لٔ�سف، تتõه ٕاىل تعز�ز 
 التوازن املايل Qىل هاجس املطامح dقcصادية املقرونة �لعدل dج عي

و�لعدا£ dج عية، وكذ� Ñريم ٕاىل حماربة ا�هتريب وكذ� Ñريم ٕاىل 
حماربة ا�متلص الرضييب، وتدعو ٕاىل Àشغيل املعطلني، tاصة مهنم حمرض½ت 

يوليوز، وحامية كذ� القدرة الرشائية \لمواطنني، ودمع  20وحمرضيي 
لرضائب الف`ات املهمشة واWٔكرث حرماÒ، وQدم ٕاثقال اكهل املواطنني �

  .والرسوم ñري املربرة
ورمغ ذ�، ٕاننا لن نطبق د�كcاتوري�¤ا العددية، فٕاننا سBنكون ٕاجيابيني 

  .ٔ�و مع املزيانية كام Qدلت من طرف فرق املعارضة

إِن يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خَيرا """": ؤ�خcمت بقو� تعاىل يف سورة اWٔنفال

        .""""منكُم ويغْفر لَكُم واللَّه غَفُور رحيم يؤتكُم خَيرا مما أُخذَ

        ::::السBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGس
  . شكرا

اللكمة اWٓن \لسBيد املس�شار عبد امحليد السعداوي، رئGس الفريق 
  .دقJقة 40احلريك، يف ٕاطار طبعا 

  :املس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد ااملس�شار السBيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .لنيoسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرس

  السBيد الرئGس احملرتم،
قÇل ٔ�ن ٔ�بدٔ� يف التدtل، ٔ�ود �مس الفريق احلريك ٔ�ن X�ٔدد ٔ�حر 
التعازي لعائå الراSل عبد هللا هبا الصغرية وQائلته السBياسBية يف فقدان هذا 
الرXل ا�ي اكن حبق رXل دو£ �مcياز ورXل حمكة وتوافق، فرمحة هللا 

  .Qليه وٕاj Ò وٕاÒ ٕاليه راجعون
  لسBيد الرئGس احملرتم،ا

  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
*رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف هذه اجللسة العامة Wٔعرض قراءتنا يف 

åÇنة املقBات مرشوع القانون املايل \لسéقراءة . الفريق احلريك ملضامني وتو
ل مببادئ ومواقف حزب احلركة الشعبية ا�ي اخcار عن مؤطرة بطبيعة احلا

ق¤اQة وٕارادة وطنية صادقة، ٔ�ن يتخندق يف صف اñWٔلبية ؤ�ن ينخرط يف 
Ñكو�ن وٕاجناح هذه التجربة احلكومJة اWٔوىل من نوعها يف املغرب 

  . اDسBتوري اجلديد
مغرب Xاء ن�õJة مسار نضايل ممتد Qىل مدى ٔ�زيد من نصف قرن، 

فكام . ركة الشعبية يف قلب معاركه، ويف معق رهاÒته وتطلعاتهواكنت احل
سامهت احلركة يف املقاومة Qرب روادها من X�ٔل dسBتقالل، واكنت احلركة 
دQامة سBياسBية ٔ�ساسBية لبناء مغرب املسBتقÇل، مغرب احلرية والكرامة، 
ف¤اهضت م¤ذ اكنت فكرة يف جفر dسBتقالل نظرية املغرب حبزب واSد، 

اSدة، ولغة واSدة، وفكر وحJد، ف¤ارصت وسBتظل امللكJة بدون وQني و 
قJد وال رشط، اكمcداد لتعاقد Aرخيي بني العرش والشعب Qىل مدى 
قرون، فكربت الفكرة حتت نريان dس�Çداد احلزيب، رافعة لواء dن ء 
املغريب اWٔصيل، وSاربت يف اجلبال والسهول، يف البوادي كام املدن الفكر 

ورد، مقدمة شهداء وحضا½ مهنم من قىض حنبه ومهنم من الزال Qىل املسBت
ٔ�طال هللا معرمه، ٕاىل ٔ�ن �زغت احلر½ت العامة ببالدÒ،  ،قJد احلياة

وسطعت مشس التعددية، ونور dسBت6¤اء املغريب، مؤم¤ني يف هذا اDرب 
  .النضايل املبين Qىل الغرية الوطنية الراخسة، ٔ�ن الوطنية فوق لك حساب

  السBيد الرئGس احملرتم،
�ام كرث جحم قرصنة التارخي واملسBتقÇل، فال ميكن SWٔد ٔ�ن ينكر ٔ�ن 
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الفكر احلريك � سBبق Aرخيي ورؤية اس�ÇاقJة يف وضع مرÑكزات ٔ�ساسBية 
Gتورية لوطن ب�ٔمكBارات دسJبل خ ،Oصارت اليوم حمط هتافت ٕايديولو .

وية والثقافJة وبرضورة ٕانصاف ٔ�فمل تنادي احلركة م¤ذ مJالدها �لتعددية ا\لغ
اWٔمازيغية يف ٕاطار مغرب الوSدة يف التنوع؟ ٔ�مل تدافع وال Ñزال عن 
املناصفة اFالية وÑمنية الوسط القروي؟ ٔ�لGست يه السBباقة ٕاىل طرح 
خJار اجلهوية يف زمن املركزية احلزبية الضيقة؟ ٔ�مل جتعل من الكرامة 

Òج عية عنواd £صا£ والعداWٔجمها م¤ذ  واÒيا لربBسGلت؟  60رئt نةBس
ٔ�مل Ñكن دQامة ٔ�ساسBية ملغرب املؤسسات، حJث قادت يف خشص روادها 
ٔ�مه املؤسسات إالسرتاتيجية ببالدÒ، من حكومة، ووزارة اDاtلية، ووزارة 
اDفاع الوطين ؤ�ول �رملان م¤تخب؟ يف وقت اكنت فJه معظم التيارات 

ة، حتت Xدار هذه املؤسسات، بmG السBياسBية حتفر، يف حماوالت ½:س
�ٓمن الفكر احلريك ٔ�ن الرصاع السBيايس البد ٔ�ن يمت حتت سقف املؤسسات 
ولGس حولها، ٕاىل Sدود م¤تصف ال�سعينات حJث التحق امجليع �لفكر 
احلريك ودtلت معظم التيارات املعارضة ٕاىل املؤسسات، Aركة tلفها 

  . Sالما Fمل املغاربةS�ٔال�ا اWٔوىل اليت مل Ñكن ولن Ñكون �ٔ 
ات، وداtلها ؤ�ملنا ٔ�ن تلتحق اWٔقلية القليå الباقJة مبغرب املؤسس

  .فلي�¤افس املتنافسون
  حرضات السBيدات والسادة،

ٕان ٕارصارQ Òىل التذكري هبذه املرجعيات لGس هدفه tدمة اÒWٔ احلزبية 
الضيقة Wٔن هذا لGس من شBمي حركة جعلت دامئا مصل´ة املغرب قÇل 

من ال زال حيتاج ٕاىل ذ�، ٔ�ن  ،مصل´ة احلزب، ولكن هدف¤ا ٔ�ن نذÂر
املغرب ا�ي يعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل ٔ��ن *سري ٔ�كرب من مواقف حتددها 
املواقع، ؤ�كرب من طموح حزيب ضيق، ؤ�ن dسBت6¤اء وا�متزي املغريب م¤ذ 

ني عقود صار قاQدة وحمط ٕاجامع وطين صادق، ؤ�ن بالدÒ �لتالمح اDامئ ب
 2014العرش والشعب مل Ñكن ولن Ñكون يف خريطة شعوب، ال زالت يف 

، شعوب اس�Çدلت لغة احلوار واملصاحلة �زÒد 1956تعGش واقع مغرب 
البنادق، وراحئة البارود، وبدلت املؤسسات مبغارات إالرهاب والتطرف، 
وجعلت من ربيعها اخلادع حامم دم مقJت، �ٓملني بصدق ٔ�ن ختتار هذه 

احلوار وبناء الوSدة الوطنية والتعا*ش بني خمتلف مكوÒهتا  الشعوب
  .ا سJëال \لخروج من حمهنا املؤملةوثقافاهت

وtالصة القول، السBيد الرئGس احملرتم، يف هذا إالطار ٔ�ن بالدÒ رحبت 
الرهان �خcياراهتا إالسرتاتيجية املبJùة Qىل احلرية والتعددية السBياسBية 

ل�سامح اDيين حتت ظل ٕامارة املؤم¤ني، و�نتصار وا\لغوية والثقافJة، و�
اخليار املؤسسايت Qىل العداء \لمؤسسات ومبسرية حقوقJة ممتزية، جعلت 
بالدÉ Òين ب# يف العامل *سBتضيف املنتدى العاملي حلقوق إالíسان، رمغ Âيد 
الاكئد�ن وضغا8ن احلاقد�ن، ومبسار دميقراطي يرتخس يوما بعد يوم، وجبهبة 

ة صلبة ضد املؤامرات اخلارجJة املفcو£ ٔ�حJاÒ ببعض اWٔ½دي اDاtلية وطني
  .الساحبة ضد التيار الوطين اجلارف

هذا هو، حرضات السBيدات والسادة، مغرب اWٔمس واليوم والغد، 
ليبقى النداء املوXه لنا مجيعا، كفاQلني يف املؤسسات ٔ�ن �كون يف مسBتوى 

احلقJقJة اليوم يه ٔ�زمة وسائط، تطلعات املÜ والشعب، Wٔن ٔ�زمcنا 
فلرنتقي �خلطاب السBيايس، ولندع Xانبا التõاذ�ت السBياسوية واحلسا�ت 
الضيقة، من X�ٔل مغرب يقرن مساره السBيايس واDميقراطي واحلقويق 
مبسار Ñمنوي يوفر الكرامة \لجميع، ويوزع الرثوة، بعد tلقها، ٕ�نصاف بني 

  .عيةاFاالت واجلهات والف`ات dج 
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السBيدات والسادة املس�شار�ن،
حنن Qىل بعد ٔ�شهر من تفعيل القوانني املؤسسة \لجهوية �خيار 
اسرتاجتي �روم، يف م¤ظورÒ، التوزيع املنصف \لرثوة ولGس توزيع السلطة 
فقط، خJار �ريده يف رؤي�¤ا احلرÂية ٕاطارا حلاكمة éوية وحملية جتعل 

واطن يفcخر جبهته ويعزت قÇل ذ� بوطنcGه املغربية، éوية تقوي عنارص امل
الوSدة الوطنية والرتابية، وÀس�مثر اخلصوصيات احمللية خلدمة التمنية وٕانتاج 
الرثوة، éوية Ñمنوية ولGس سBياسBية Ñكون ٕاطارا لتعز�ز ما يوSدÒ ويعمق 

  .التاكمل بني اجلهات
طلع ٕاليه، السBيد الرئGس، هو ٔ�يضا احلل البناء اجلهوي املتقدم ا�ي نت

اWٔوSد والوحJد حلسم الزناع املفcعل حول مغربية ٔ�قا�مينا اجلنوبية، هذا 
الزناع ا�ي طال ٔ�مده بفعل م¤اورات خصوم وSدتنا الرتابية، واحلاقد�ن 

وهلم وملن . Qىل ا�منوذج اDميقراطي واحلقويق املمتزي ببالدÒ ٕاقلمييا ودوليا
ل موتوا غيضا، فاملغرب يف حصرائه، والصحراء يف مغرهبا، ولن حير�هم نقو 

نفرط يف حÇة رمل من ٔ�رض يه مغربية �لطبيعة والبيعة والتارخي و�ٕالجامع 
  .الوطين اخلاD، ٔ�وفJاء دامئا ؤ�بدا لروح قسم املسرية اخلرضاء

اتقوا هللا يف شعبمك ويف ٔ�مواهلم اليت هو يف ٔ�مس : وحلاكم اجلزا8ر نقول
اXة ٕا�هيا بدل سعيمك، فاشلني، Dمع Âيان ومهي ٔ�حضى حجرا لٕالرهاب احل

  .وا�هتريب ومل�õٔ \لمتطرفني وصناع املوت يف م¤طقة الصحراء والساSل
ويف هذا السBياق، وٕاذ نعيد ٕاشادتنا واخنراطنا املطلق يف مضامني 

 6اخلطاب السايم لصاحب اجلال£ نرصه هللا يف ذÂرى املسرية اخلرضاء يوم 
نرب اtWٔري، نود الت�Âٔيد Qىل ٔ�ن بالدÒ �رصيدها احلقويق والتمنوي ٔ�كرب من نو 

ٔ�ن Ñزعزعها م¤اورات ٔ�نظمة اس�Çدادية ال تعرف حلقوق إالíسان معىن حىت 
وٕان وظفت ثå قليå من ضعاف النفوس، وحىت وٕان جل�ٔت اىل ٕاخفاء 

ف جتاعيدها مبساحJق ٕاQالموية م�ٔجورة Wٔن احلق واWٔ½م كفJالن �كش
  .�ريقها اخلداع

  السBيد الرئGس احملرتم،
السBنة املقåÇ كذ�، اليت نناقش قانوهنا املايل، وهو القانون املايل ما 
قÇل اtWٔري يف معر الوالية احلكومJة احلالية، البد ٔ�ن Ñكون سBنة لتفعيل 
مقcضيات اDسBتور، ولGس تزنيلها، tاصة ما يتعلق مبا تبقى من القوانني 
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تفعيل نعتقد Xازمني ٔ�نه حيتاج . الطابع الهيلكي والت�ٔسGيسالتنظميية ذات 
ٕاىل اسBتعادة روح ما قÇل وضع اDسBتور املطبوع �روح ال�شارك والتوافق، 
ويف صدارة هذه القوانني ما �رتبط �لقضاء واWٔمازيغية والقضاء اDسBتوري 

ورÒ قوانني �ريدها يف م¤ظ... ؤ�دوار اFمتع املدين و�يق مؤسسات احلاكمة
فوق م¤طق اñWٔلبية واملعارضة، وفوق الرهاÒت احلزبية، Wٔهنا قوانني هتم 
هوية اDو£ والشعب، وÀشلك اجلزء الثاين \#سBتور، مؤكد�ن يف هذا 
إالطار ٔ�ن ٕاصدار هذه القوانني لGس ñاية يف Sد ذاته Qىل اعتبار ٔ�ن تفعيل 

مك وٕادارة اDسBتور يظل رهينا مبدى انعاكس مضامJنه Qىل ٔ�سلوب احل
 åمنوية حتدث نقÑىل ثقافة دميقراطية وQ ةJùمتع، ٕانه رهان احلاكمة املبFا

  .نوعية يف حJاة املواطنني
  حرضات السBيدات والسادة،

يف نفس السBياق، وارتباطا �السBتحقاقات dنتüابية املقåÇ البد ٔ�ن 
íسõل �لك موضوعية، ٔ�ن النقاش اDا8ر ٕاىل Sد هذا اليوم حول هذا 

متر�ن اDميقراطي يف مسار بالدÒ، ال زال بعيدا عن العمق، مادام حمصورا ا� 
يف زاوية القوانني املؤطرة � فقط، دون ٔ�ن ينفذ ٕاىل اWٔبعاد اDميقراطية 
والسBياسBية والتمنوية لهذه dسBتحقاقات، فالسؤال اWٔكرب اليوم يف هذا 

هÂ ،åيف ميكن ٔ�ن نëين مؤسسات م¤تخبة، بنخب مؤ  :املضامر هو
  مؤسسات قادرة Qىل جعل اFهود السBيايس يف tدمة اFهود التمنوي؟ 

Âيف ميكن كذ� ٔ�ن نتوج جامQات Ñرابية �خcصاصات ٔ�كرب، و�رهان 
éوي مcقدم، دون ٔ�ن خنلق دينامJة سBياسBية Xذابة ملشاركة انتüابية 
 Gيايس نبBٔ�وسع، وب�ٔداء مؤسسايت يعيد الثقة \لمواطن، ويعيد \لعمل الس

  ملفcقد؟ ا
 Òٕاهنا مسؤولية احلكومة والربملان، املطالبان �الرتقاء ٔ�سلو� ومضمو
بعملهام ؤ�داهئام ليعانق الفلسفة اDسBتورية اجلديدة املبJùة Qىل الفصل 

  . املتوازن بني السلط
ويف هذا إالطار، ف¤حن مدعوون مجيعا ٕاىل الت�ٔمل والتفكري امجلاعي يف 

فعلية، قامئة Qىل جملسني مcوازنني ومcاكملني  صيغ لرتسBيخ ثنائية �رملانية
�متثيلية وازنة، واخcصاصات Ñرخس الطابع الربملاين لنظام¤ا اDسBتوري الراخس 

  .�سBتحضار التõارب اDولية املامثå يف هذا إالطار
وWٔن بالدÒ ال تعGش يف معزل عن حميطها إالقلميي والعاملي، بل يه، 

سرتاتيجي يف العامل اجلديد، فٕاننا مدعوون بفضل احلمكة امللكJة، رشيك ا
كذ�، حكومة و�رملان ؤ�حزاب سBياسBية وجممتع مدين، ٕاىل مزيد من تضافر 
اجلهود بغية Àسويق منوذج¤ا التمنوي واDميقراطي Qرب ٕاسرتاتيجية دبلوماسBية 
مcنامغة، يتاكمل فهيا الرمسي �ملوازي وبتفاQل tالق ومÇدع مع دبلوماسBية 

زبية ومدنية، قادرة Qىل ٔ�ن تقدم يف خمتلف احملافل اDولية اقcصادية وح
الوXه احلقJقي لب#Ò اWٓمن واملسBتقر، ب# ال�سامح اDيين والتعا*ش بني 
احلضارات والثقافات يف Qامل تنخره الطائفJة الهوXاء والقÇلية الضيقة والعرقJة 

  . املقJتة

ٔ�خرى بتضحيات  وهبذه املناسBبة، لن تفوتنا إالشادة والتنويه مرة
القوات املسل´ة امللكJة ورXال اDرك واWٔمن الوطين والقوات املساQدة 
والوقاية املدنية يف سJëل اDفاع عن حوزة الوطن وحفظ ٔ�من وممتلاكت 
املواطنني، كام íشBيد مبجهودمه اجلبار ملاكحفة �Éٓر الفJضاÒت والكوارث 

 ٓWىل ٕايقاعها يف اQ Òاشت بالدQ رية، معرب�ن يف هذا الطبيعية اليتtWٔونة ا
اFال عن Âبري dمcنان والعرفان \لرQاية امللكJة السامJة املوصو£ \لض´ا½ 
واملناطق املترضرة، داعيني احلكومة وخمتلف املؤسسات ٕاىل مزيد من 
اجلهود \ل´د من اخلسا8ر النامجة عن هذه الفJضاÒت Qرب �رÒمج دامئ، 

  .تعد ظاهرة ظرفJة ٔ�و مومسية يتعامل معها مكس�ٔ£ بJùوية مل
  حرضات السBيدات والسادة،

�لك ت�Âٔيد إالصالح لGس Xدوال ر½ضيا قابال \لرضب والقسمة، ولكن 
 ÒارJيخ خBرسÑالحقة ومرتابطة، ومن املؤكد ٔ�ن دمع وcهو سالسل م
التمنوي املùشود لن يمت ٕاال oسBياسة اقcصادية Òجعة مÇنية Qىل حاكمة مالية 

ومبالية معومJة مcناسقة ال *شلك القانون املايل ٕاال  مسطرة اWٔهداف،
  . ٕاSدى ٔ�سسها

وارتباطا هبذا السBياق، فٕان هذا املرشوع املعروض Qىل ٔ�نظارÒ ٔ�سوة 
oسابقJه *شلك بوصå ٔ�ساسBية لتقJمي السBياسات العمومJة املسطرة 
واملرÑكزة Qىل مضامني الربÒمج احلكويم كتعاقد بني السلطة التنفJذية 

  .لطة ال�رشيعيةوالس
 Gة املرشوع وطبيعته جتعJùر ب�ٔن بÂوامسحوا يل يف هذا إالطار ٔ�ن ٔ�ذ
يندرج يف ٕاطار اجليل السابق لقوانني املالية يف ظل Qدم اسBتكامل القانون 
التنظميي اجلديد \لاملية حللقاته ال�رشيعية، وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن يالمئ تدبري 

Dه املزيانية العامة مع ٔ�حاكم اJيؤسس وتوج Gتور اجلديد �رؤية جتعBس
ملزيانية النتاجئ وتوطني املشاريع، مبنطق éوي، وٕ�رشاك ٔ�وسع ؤ�معق 
\لمؤسسة ال�رشيعية يف مراقÇة وتقJمي اWٔهداف السBياسBية وdقcصادية 
وdج عية \لاملية العمومJة، مما سBيëسط مقروئية املزيانية وجيعل النقاش 

س اÉٓWر dج عية وdقcصادية لربجمة العمويم حولها م¤صبا Qىل قJا
dع دات وفق مؤرشات النõاQة واملردودية ؤ�ج¤دات واحضة وحمددة 

  .لٕالجناز
  السBيد الرئGس احملرتم،

�لك ت�Âٔيد ف¤حن م¤خرطون ومcفاQلون ٕاجيا� مع اWٔهداف املسطرة 
عيل \لمرشوع والرامJة ٕاىل ٕاضفاء دينامJة Xديدة Qىل dقcصاد الوطين، وتف 

إالصالح التدرجيي \لمنظومة اجلبائية، واملراهنة Qىل دمع املقاو£ وÑمثني 
dس�ر العمويم يف ٕاطار رؤية اج عية ÀسBهتدف ال سك واحلد من 

  .الهشاشة
وبنفس اDرXة ف¤حن كذ� واعون بظرفJة وسBياق ٕاQداد هذا 

وتقلبات  املرشوع، املطبوع �لتالزم البJùوي لالقcصاد الوطين بتحوالت
اWٔسواق العاملية، وارتباطه بعوامل موضوعية �طبيعة املومس الفال^ 
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ومردودية السBياSة ومداخJل مغاربة العامل، ويه وضعية تضفي الهشاشة 
  .Qىل dقcصاد الوطين وتؤ!ر Qىل التوقعات والفرضيات املطروSة

  حرضات السBيدات والسادة،
مكعدل منو  %4,4دة يف بعيدا عن اجلدل حول هذه الفرضيات واحملد

 %4,3عن السBنة احلالية، وحرص íسBبة العجز املتوقعة يف  %�0,2ز½دة 
، وشBبه اسBتقرار %0,7مليار درمه، ومعدل التضخم  %35,4واملقدر بــ 

يف السعر املقدر \لبرتول رمغ اخنفاضه يف الفرتة اtWٔرية، وسعر رصف 
عاكسها Qىل احلياة فٕان مصداقJة هذه التوقعات تقاس مبدى ان ،اDوالر

اليومJة \لمواطنني، وب�ٔ!رها dقcصادي وdج عي، وقدرهتا Qىل tلق 
دينامJة اقcصادية تنعش املقاو£ الوطنية، ومتكن من توسBيع قاQدة 
ال�شغيل، Qلام ٔ�ن سقف هذه الفرضيات ال يفcح هذا اWٔفق Qىل اعتبار ٔ�ن 

سب tرباء، íسBبة خفض البطا£ بنقطتني، Qىل سJëل املثال، يتطلب، ح 
، كام ٔ�ن طبيعة احملصول الفال^ تظل املتحمك يف هذا %7منو يف Sدود 

السقف املùشود، مع إالشارة ٕاىل ا�منو املتالحق لٔ�íشطة ñري الفالحJة 
  .مكؤرش ٕاجيايب

  حرضات السBيدات والسادة،
ٕان هذا املرشوع يظل مطوقا Â�ٕراهات واقعية، جتعل سقف طموSه 

من متويل  %88تظل رهينة �لعائدات الرضيJëة مبا يعادل حمدودا، فاملوارد 
من  %22املزيانية، يف مقابل توجJه النفقات خلدمة املديونية مبا يعادل 

، %17مزيانية اDو£ oسقف جتاوز íسBبة dس�ر العمويم املقدرة بــ 
مليار درمه، مبا يعين جتاوز  68حJث ٔ�ن إالنفاق Qىل ا�Dن حمدد يف 

مليار درمه بتطور íسBيب عن  d54س�ر العمويم احملددة يف  اع دات
لالس�ر العمويم  2012اع دات السBنة املاضية، وÑراجع عن خمصصات 

  . مليار درمه 59احملددة يف 
ينضاف ٕاىل هذه إالÂراهات ضغط كتå اWٔجور ا�ي سÇGلغ حوايل 

. Ò7% حمدد يف ، Qلام ٔ�ن املؤرش العاملي \#ول املصنفة م,ل بالد12%
ويف هذا إالطار، نود، السBيد الوز�ر، اسBتفسارمك عن مدى ا�Sساب 

كام نود . العاملني يف املؤسسات العمومJة وامجلاQات احمللية يف حتديد الùسBبة
م¤مك ٔ�يضا ٕافادتنا حول الùسBبة املوéة لالس�ر فعليا من جحم املديونية 

  .مليار درمه 24اليت س�Çلغ هذه السBنة حوايل 
  السBيد الرئGس،

ويم املبذول Qىل مسBتوى البد من �ب الواقعية ٔ�ن ننوه �Fهود احلك
السعي لضبط التوازÒت املاÂرواقcصادية مع احلفاظ قدر إالماكن Qىل Qدم 

وتلمك يه املعاد£ الصعبة اليت تواXه السBياسة . املس �لتوازÒت dج عية
املالية \لحكومة tاصة يف ظل اخلصاص dج عي الكÇري وسوء توزيع مثار 

  .التمنية جماليا وéو½
ٔ�ن هذا التوXه الرايم ٕاىل مزيد من التحمك يف العجز ميس مبحرك Qلام 

ٔ�سايس لالقcصاد الوطين املمتثل يف dسBهتالك اDاtيل، مما ينجم عنه 

�لرضورة ضعف dدtار، وهو ما يقلص من فعالية السBياسات 
من  d74%قcصادية القطاعية، مع العمل ٔ�ن بعض اDراسات ٔ�ثëت ٔ�ن 

 .وéا لالسBهتالكادtار اWٔرس ٔ�صبح م
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�مثن عزم احلكومة مواصå تفعيل احملراكت اWٔساسBية     ال ميكن ٕاال ٔ�ن

لالقcصاد الوطين واملمتثå يف dس�ر يف البJùات التحتية واWٔشغال 
ة، واليت العمومJة، واملهن العاملية، ودمع ا�ططات القطاعية إالسرتاتيجي

  .نعتقد اليوم ٔ�ن تقJميها وتقوميها ٔ�صبح رضور½ بعد نضج التجربة
ومن Xانب �ٓخر، وWٔن املقاو£ يه رافعة ٔ�ساسBية \لتمنية dقcصادية 
وdج عية، وٕاذ íسõل Ñركزي املرشوع يف ٔ�هدافه Qىل دمعها ٕ�جراءات 

ذول ٕالنعاش Qامل اج عية، فٕاننا يف الفريق احلريك نعتقد ٔ�ن هذا اFهود املب
  . املقاوالت مبختلف ٔ�صنافها tاصة املتوسطة والصغرى يظل حمدودا

ففضال Qىل الثقل الرضييب املفروض Qلهيا، وحمدودية dع دات 
ا�صصة لالس�ر العمويم، وتعقد املساطر والقوانني املؤطرة \لصفقات 

صعوبة يف ظل  العمومJة، وصعوبة الولوج ٕاىل ا�متويل، فٕان الوضعية Ñزداد
Ñرامك املت�ٔخرات املسBتحقة \لمقاوالت وال طل يف اسرتXاع مÇالغ الرضيبة 

مليار درمه، Òهيك عن Qدم تنفJذ  Q14ىل القمية املضافة والبالغة حوايل 
  . اWٔحاكم ا�هنائية الصادرة لفائدة املقاوالت وكذا اWٔشüاص ضد اDو£

كومة مع مطلب ٕالغاء املادة وهبذا اخلصوص، �مثن التفاQل إالجيايب \لح
من هذا املرشوع، واليت اكنت Ñريم ٕاىل فسح اFال لعدم تنفJذ هذه  8

من اDسBتور، Qلام ٔ�ن املاكن  126اWٔحاكم، مما يعترب مسا ب�ٔحاكم الفصل 
  . الطبيعي ملثل هذه إالجراءات هو املسطرة املدنية

ا ميثG ويف نفس السBياق، البد ٔ�ن نعيد إالشارة مرة ٔ�خرى ٕاىل م
dقcطاع من املنبع حتت �ب إالشعار لغري احلا8ز من ت�ٔثري سليب Qىل 
املقاوالت واWٔشüاص الطبيعيني واDورة dقcصادية، مؤكد�ن Qىل ٔ�ن 
dلزتام احلكويم بعدم ٕاعامل هذه املسطرة ال �كفي ما مل يرتمج ٕاىل تعديل 

حيمي حقوق اDو£  فعيل يف مدونة حتصيل اDيون واملسطرة املدنية مبنظور
  . وال يؤ!ر سلبا Qىل املقاوالت واWٔشüاص

كام نؤكد يف هذا اFال ٔ�ن دمع املقاوالت يقcيض رضورة العمل Qىل 
تقليص �Xٓال اWٔداء يف الصفقات العمومJة، وٕاعامل مÇدٔ� الفائدة Qىل 

  .املت�ٔخرات املسBتحقة Qىل اDو£ معال مببدٔ� املعامå �ملثل
حملور dسBتفسار عن الùسBبة احملققة يف جمال ٕادماج كام نود يف هذا ا

القطاع ñري املهيلك ا�ي جعلت م¤ه املزيانيات السابقة S�ٔد ٔ�هدافها 
مليار درمه  17وما يه احليJ6ات اليت Sالت دون تنفJذ حوايل . الرئGسBية

من اع دات dس�ر العمويم لهذه السBنة �شلك من ٔ�شاكل سوء 
السBيد الوز�ر، ٔ�ن جنمد dس�ر العمويم يف ظل احلاكمة؟ فهل يعقل، 
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  اخلصاص القامئ Qلام ٔ�ن مجمل املقاوالت الوطنية تعGش �لصفقات العمومJة؟
  السBيد الرئGس،

  حرضات السBيدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  إالخوان املس�شار�ن،

ٕاننا ٕاذ íسõل ٕ�جياب عزم احلكومة تزنيل توصيات املناظرة الوطنية 
ٕالصالح اجلبايئ من tالل مراجعة نظام الرضيبة Qىل القمية املضافة، حول ا

فٕاننا نود م¤مك ٕافادتنا حول ٔ�بعاد إالجراءات اجلبائية اجلديدة املضمنة يف 
املرشوع احلايل، مcطلعني ٕاىل مراجعة Xذرية \لمنظومة اجلبائية قامئة Qىل 

لتوسBيع الوQاء ٔ�سس العدا£ وإالنصاف وضامن حقوق امللزمني وتوفري ٕاطار 
  . الرضييب

ويف نفس إالطار، وارتباطا مبراجعة الرضيبة Qىل القمية املضافة Qىل 
 %20ٕاىل  %14املقاوالت ا�تصة يف البناء واWٔشغال من tالل رفعها من 

م¤ذ ٔ�كرث من مخسة سBنوات، فٕان الواقع ٔ�ثëت، يف اعتقادQ ،Òدم Xدوى 
يتحمل هذا العبء، كام ٔ�ن هذا إالجراء، Wٔن املسBهتÜ وSده هو ا�ي 

اخلزينة ال ÀسBتفJد م¤ه، حبيث جند ٔ�ن هذه اtWٔرية مدينة \لمؤسسات 
  . مليار درمه 15العمومJة وشBبه العمومJة ب�ٔكرث من 

، مع %20عوض  %14لهذا، نقرتح العودة ٕاىل تطبيق سعر ٔ�قل من 
 مطالبة احلكومة ٕ�عامل تقJمي لنõاQة إالبقاء Qىل هذه الùسBبة يف سقفها

  .العايل
  السBيد الرئGس احملرتم،

من éة ٔ�خرى، وWٔن الفالSة Àشلك دQامة dقcصاد الوطين، وٕاذ 
íسõل تفاQلنا إالجيايب مع السBياسة الفالحJة املنهتõة tاصة يف خمطط 
املغرب اWٔخرض، فٕاننا نؤكد Qىل رضورة Sل إالشاكليات املرتبطة 

ídشغال، ويف معق �ل�سويق، مع املراهنة Qىل جعل الفالح يف قلب 
  .السBياسة الفالحJة املسطرة

وبنفس ídشغال، وٕاذ íسõل دمعنا \لربامج اخلاصة �لتمنية الصناعية، 
فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن �رÑكز التوXه Qىل dس�ر يف الصناQة الثقåJ واملنتõة بذل 

  .dكتفاء �الس�ر يف صناQة اخلدمات
  السBيد الرئGس،

ية \لمرشوع، وارتباطا بصندوق املقاصة خبصوص السBياسة dج ع 
ا�ي وفرت إالجراءات احلكومJة املتüذة من tال� ٕاعامل مÇدٔ� املقا*سة يف 

مليار درمه، فٕاننا نعتقد ٔ�ن توظيف هذه  23جمال احملروقات حوايل 
dع دات يÇùغي ٔ�ن ينëين Qىل رؤية واحضة، قامئة Qىل رصدها لالس�ر 

  .ة وطنية حتسم يف هذا امللف احلساساملنتج، بناء Qىل م¤اظر 
وñريها، حتتاج اليوم " تGسري"و "RAMED1"كام ٔ�ن �رامج من قÇيل 

ٕاىل دراسة اجلدوى وتقJميها وتقوميها يف ٕاطار مÇادئ إالنصاف والعدا£ 

                                                 
1 Régime d'Assistance Médicale 

  .dج عية
من Xانب �ٓخر، البد، السBيد الوز�ر، وحنن íسBتحرض خطاب Xال£ 

ٔ�يده يف عيد العرش اtWٔري، ٔ�ن نعيد الت�Âٔيد املÜ محمد السادس نرصه هللا و 
Qىل ٔ�ن الرهان احلقJقي \لاملية العمومJة يظل هو التوزيع املنصف \لرثوة، ٕاذ 
بقراءة Xذاذة املشاريع املسطرة يف مرشوع املزيانية املقåÇ نالحظ ٔ�ن هناك 
اسBمترارية يف متركزها يف بعض اجلهات Qىل حساب ٔ�خرى، مما خيل �لتوازن 

وي املùشود، وهنا نثري ٕاشاكلية التمنية القروية واجلبلية اليت ال ننكر التمن
اFهود املبذول فهيا، ولكن íسõل يف نفس الوقت غياب رؤية Ñمنوية 
م¤دجمة ٔ�مام Àش�ت الصناديق ا�صصة لهذا الوسط احليوي، وتفكJك 
الربامج بني Qدة قطاQات ومؤسسات يف غياب ٔ�داة مؤسساتية Àرشف Qىل 

يط وتوجJه هذه التمنية القروية، حبيث ال نعتقد ٔ�ن مد�رية قطاعية تفي ختط 
  .هبذا الغرض

ومرة ٔ�خرى، نعيد الت�Âٔيد Qىل رضورة التعجيل ٕ�خراج قانون اجلبل، 
وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن ينصف ما يعادل نصف امجلاQات القروية ببالدÒ وثلث 

ختلق بدائل  الساكنة املغربية، ومن tالل Àرشيع يؤسس لتمنية م¤دجمة
لساكنة اجلبال واحمليط الغابوي، وحيصن الرثوة الغابوية ا�مثينة مبردود�هتا 
dقcصادية وجناعهتا إال�كولوجJة، و\لعمل والتذكري فقد سBبق حلزبنا وهو 
يقود قطاع املياه والغا�ت ٕا�ن حكومة التناوب ٔ�ن ٔ�رشف Qىل ٕاQداد 

مÇين Qىل دراسات مقارنة مع مرشوع قانون ٕاطار لتمنية املناطق اجلبلية ،
Qدة مناذج دولية، لك¤ه ظل حGÇس الرفوف، وتطلعنا Âبري ٕاىل ٕاخراXه ٕاىل 

  .Sزي الوجود
  السBيد الرئGس،

البد كذ� ٔ�ن íشري وحنن يف جملس *شلك بوصå \لجهات وامجلاQات 
احمللية، رمغ تقليص ÑرÂيcëه واخcصاصاته، ٔ�ننا مل نلمس ٔ�ي تغري يف 

صة م¤ذ سBنوات لهذه املؤسسات املطوقة oسBياسة dع دات ا�ص
القرب، tاصة ؤ�ننا مقÇلون Qىل تفعيل اWٔحاكم اDسBتورية اخلاصة هبا، 

من íسBبة الرضيبة Qىل  %1من íسBبة الرضيبة Qىل اtDل و 1%فهل بـ
الرشاكت ميكن ٔ�ن نؤسس لقواQد éوية موسعة يcùظر ٔ�ن تبدٔ� يف السBنة 

زيانية العامة؟ وÂيف ميكن \لجامQات مبزيانية ال املقåÇ اليت تؤطرها هذه امل
مليار درمه ٔ�ن Ñكون قاطرة \لحاكمة التمنوية احمللية وٕاطالق  13تتعدى 

  خمطط \لمناطق الصناعية احمللية، Òهيك عن وضعية الغرف املهنية؟ 
نتطلع ٕاىل ٔ�ن تقدم لنا  2015ويف هذا إالطار، وحنن Qىل مشارف 

\لصناQة التقليدية، واليت مت متديد  2015رؤية  احلكومة تقìJ ملدى جناح
سقفها الزمين، tاصة ٔ�ن هذا القطاع احليوي يعGش وضعية Xد صعبة 
جراء املنافسة الرشسة \لمنتوXات اWٔج¤بية، مما يفرض التفكري يف ٕاجراءات 
مجرÂية حامئية، Qىل ٔ�ن يوXه جزء من Qائداهتا ٕاىل الغرف املعنية محلاية هذا 

  . ملوت احملتومالقطاع من ا
كام نود ٔ�ن نثري يف هذا السBياق مدى اخنراط املؤسسات العمومJة يف 
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tدمة التمنية dقcصادية وdج عية، فضال عن ٕاسرتاتيجية احلكومة 
لتطو�ر حاكمهتا ومفعولها التمنوي ٕاسوة �Fهود احلكويم امللموس يف ملف 

رار الشفافJة Qىل احلسا�ت اخلصوصية، وعزم احلكومة املوصول Qىل ٕاق
 . ٔ�مالك اDو£

كام نود ٔ�يضا ٕاÉرة dن�Çاه ٕاىل رضورة تقJمي وٕاQادة النظر يف �رامج 
التمنية الëرشية اليت يه فلسفة Ñمنوية ÀسBهتدف إالíسان �صانع وهدف 
\لتمنية يف نفس الوقت، ولGست جمرد مشاريع تربمج دون مراQاة 

عنية، tاصة يف ظل غياب اخلصوصيات احمللية ومcطلبات الساكنة امل 
  .تùسBيق مع الربامج القطاعية املتدåt يف نفس اFال

  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
كثرية يه امللفات والقضا½ اليت Ñرتبط هبذا املرشوع ا�ي نعترب ٔ�ن 
عنوانه ا�Wٔرز هو dسBمترارية املتõددة، ولكن سBنكcفي هبذا القدر Qىل 

ٔ�ن نعمق النقاش يف م¤اقشة املزيانيات القطاعية، مؤكد�ن ٔ�ن الرهان ٔ�ساس 
اWٔسايس لنا مجيعا يظل هو Âيف ميكن ٔ�ن ننخرط يف فلسفة tلق الرثوة 

  .قÇل توزيعها
ويف اخلتام، نود الت�Âٔيد Qىل تفاQلنا إالجيايب مع هذا املرشوع ومع 

�  .الربامج احلكومJة إالصالحJة املواÂبة 
 /ان�Çاهمكشكرا Qىل حسن 

  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGس
 . شكرا \لسBيد املس�شار احملرتم

اللكمة اWٓن \لسBيد الرئGس املعطي بنقدور، رئGس فريق التجمع الوطين 
  .دقJقة 40لٔ�حرار يف ٕاطار 

  :املس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدوراملس�شار السBيد املعطي بنقدور
  .ٔ�رشف املرسلني oسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل

 .شكرا السBيد الرئGس
  ،السBيدات والسادة الوزراء

        ،السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
*سعدين ٔ�ن ٔ�تدtل �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 

، ويه م¤اسBبة سBنوية نقف عندها 2015مرشوع القانون املايل لسBنة 
، ما مل يتحقق \لنقاشكربملانيني لرسد ما حتقق من م¤جزات، وطرح لك 

dان خمتلف إالجنازات وJëالالت يف ٕاطار معل رقايب �رملاين مسؤول وتcخ
يعمتد املوضوعية يف الت´ليل واملناقشة، مرÑكز�ن يف فريق¤ا Qىل ما رامكناه 

من جتربة يف جمال تدبري الش�ٔن العام، مسBتحرض�ن دامئا مصل´ة الوطن 
شة هذا املرشوع من tالل واملواطنني قÇل لك يشء، وسBن´اول م¤اق 

  :شقني ٔ�ساسBيني
الشق السBيايس والسBياق العام ا�ي مت Qىل ٔ�ساسه ٕاQداد هذا  -

  ؛املرشوع
الشق dقcصادي وdج عي واملايل وإالجراءات اليت Xاء هبا  -

  .املرشوع
البد ٔ�ن ٔ�نوه �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار مببادرة Xال£  ،بداية

نرصه هللا ا�ي ٔ�عطى تعلìته السامJة ٕالñاثة م¤كويب املÜ محمد السادس 
، فكJكالسامرة وٕاقلمي -درQة ولكممي-ماسة-فJضاÒت ساكنة éيت سوس

داعيا هللا عز وXل ٔ�ن يتغمد حضا½ هذه الفJضاÒت �رمحته الواسعة 
و*سكهنم فسBيح اجلنان، حJث يه م¤اسBبة ليك نقف فهيا وقفة ٕاXالل 

Dبار للك ٔ�طر وزارة اÂال وٕاXساء ورí لية ووزارة التجهزي والنقل، وٕاىلtا
اDرك املليك واWٔمن الوطين والقوات املساQدة والوقاية املدنية وٕاىل مجعيات 
اFمتع املدين واكفة احملسBنني ا��ن سامهوا يف التخفJف من جحم ؤ�!ر هذه 

اطق النكÇة Qىل الساكنة، طالبني من احلكومة التعبئة والتجند Dمع هذه املن
واليت قدرت خسارهتا حسب ترصحي السBيد وز�ر التجهزي  ،املترضرة

 Xوالنقل وا\لو G ك ب�ٔكرث من مليار درمه يف قطاع الطرق والق¤اطرJس�
  .لوSدها

هذه الاكرثة الطبيعية اليت ٔ�ملت مبواطناتنا ومواطنG¤ا هباته الربوع العز�زة 
مه فرSني مبا ٔ�عطاه Qلينا من مغربنا الشامخ، واليت رمغ ظروفهم الصعبة جند

درQة -ماسة-éيت سوس تهللا هلم من ٔ�مطار اخلري والرباكت واليت اكن
  .السامرة يف ٔ�مس احلاXة ٕا�هيا-ولكممي

ٕان هذه الفاجعة اليت Sلت بنا، وحنمد هللا سBب´انه وتعاىل Qلهيا، ٔ��نت 
Qىل جتاوز الصعاب  ،ملاك وحكومة وشعبا ،من Xديد Qىل قدرة املغاربة

ن tالل التضامن والت�ٓزر ا��ن ٔ��نوا عنه حJث جيعلنا مكغاربة واحملن م
نفcخر به بني خمتلف اWٔمم والشعوب، وتفرض Qىل احلكومة تدارك اWٔخطاء 

ليات dس�ÇاقJة لٔ�Sداث، �tٓذ�ن بعني اWٓ يف املسBتقÇل من tالل تطو�ر 
dعتبار هذه احملنة Qربة \لمسBتقÇل، طالبني من احلكومة ٕاQادة ÑرتGب 

  .Wٔولو½تا
كام ال تفوتين الفرصة دون ٔ�ن ٔ�تقدم ب�ٔحر التعازي القلبية يف وفاة رXل 
اDو£ احلكمي اWٔسBتاذ عبد هللا هبا �مس فريق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاىل 
Xال£ املÜ محمد السادس حفظه هللا، وٕاىل السBيد رئGس احلكومة اWٔسBتاذ 

ومة واكفة الربملانيني �لغرفcني، عبد إال� ا�ن كريان، وٕاىل اكفة ٔ�عضاء احلك
وٕاىل Qائلته الصغرية وQائلته احلزبية الكÇرية، راXني من هللا العيل القد�ر ٔ�ن 
يلهمنا مجيعا الصرب والسلوان يف هذا املصاب اجللل، ويدtل الفقJد فسBيح 

  .اجلنان، وٕاj Ò وٕاÒ ٕاليه راجعون
العام ا�ي مت Qىل قÇل البدء يف املناقشة، البد من اسBتعراض السBياق 

ٔ�ساسه ٕاQداد هذا املرشوع، وقÇل ذ� البد من الت�Âٔيد داtل فريق التجمع 
الوطين لٔ�حرار Qىل رضورة التعبئة اDاtلية واخلارجJة ملواéة اخلصوم يف 
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اDاtل واخلارج، مربز�ن ٔ�ن قضية الصحراء �لùسBبة لنا مكغاربة يه قضية 
، م¤وهني �لقرار اtWٔري ا�ي صدر وجود، وال نقÇل ٔ�ية مساومة يف ش�ٔهنا

عن امجلعية العامة لٔ�مم املت´دة، وا�ي يؤكد من Xديد Qىل اقcناع اWٔمم 
املت´دة ومعها العامل ب�ٔرسه �لطرح السBيايس املتوافق Qليه يف ٕاطار احلمك 
ا�ايت، م¤وهني كذ� �DبلوماسBية املغربية احلارضة اليوم �لك قوة يف لك 

د½ت اDولية بتوجهيات Xال£ املÜ محمد السادس نرصه هللا، احملافل واملنت
واليت تعمتد Qىل الرصامة يف مواéة اخلصوم بنظرة اس�ÇاقJة مقدامة، 
مشدد�ن Qىل رضورة توحJد اجلهبة اDاtلية \لمغاربة �لك رصامة، مؤكد�ن 
Qىل ٔ�ننا لن نقÇل �ملزايدات حول موضوع حقوق إالíسان يف حصرائنا، وال 

Dروس اليت ت�ٔتG¤ا من طرف من Xاؤوا ٕاىل احلمك Qىل ظهر ا��Dت �
واملدافع والق¤ابل املسBيå \#موع، وال من طرف من يتاجرون مب�ٓيس 
احملتجز�ن املغاربة يف تنذوف ويقcاتون مهنا، طالبني من املنتظم اDويل �اكفة 

مواطنG¤ا مؤسساته اDولية إالíسانية التدtل العاXل لفك ٔ�رس مواطناتنا و 
احملتجز�ن فوق اWٔرايض اجلزا8رية، م¤وهني بcùاجئ املنتدى العاملي الثاين 
حلقوق إالíسان ا�ي احcضنته مدينة مرا�ش مؤخرا، وا�ي شارÂت فJه 
العائå احلقوقJة العاملية �لك ان ءاهتا ؤ�طيافها ؤ�ج¤اسها، حJث Ñرك هذا 

Dنوهت به خمتلف ا ،Ò#ال املنتدى صيتا المعا لبõول واملنظامت املهمتة مب
حقوق إالíسان، وا�ي يؤكد �مللموس Qىل جناQة مسارÒ اDميقراطي السلمي 

  .املاضية يف طريقه بالدÒ �لك ثقة واطمئنان
  السBيد الرئGس،

لقد حÇا هللا بالدÒ يف هذا احمليط إالقلميي امللهتب اWٔمن واWٔمان 
ا، Wٔن هاته النعمة اليت حÇاÒ هللا وdسBتقرار، وهذا هو اWٔمه �لùسBبة ٕالين

هبا سBب´انه وتعاىل يه بفضG وبفضل تبرص وح¤كة Xال£ املÜ محمد 
السادس حفظه هللا، ومساهامت اكفة الفعاليات اFمتعية، وحرص ويقظة 
íساء ورXال قواتنا املسل´ة امللكJة الباسå، وخمتلف قوات اWٔمن العمويم 

éودمه املقدمة يف tلق جو من الثقة ا�ي  والوقاية املدنية، حJث Àسامه
بدوره *سامه يف دمع dقcصاد الوطين، وXلب dس�ر يف حميط ٕاقلميي 
وعريب ملهتب وXد مcوÑر، كام ٔ�ن هذا dسBتقرار اWٔمين من ش�ٔنه ٔ�ن 
*سامه يف ٕارساء ٔ�سس التمنية احمللية من tالل مصاحÇة وزارة اDاtلية 

  . هتا\لجامQات احمللية ومواÂب
فعىل مسBتوى السBياق الوطين، Sاول املرشوع �لك جرٔ�ة وٕارادية ٔ�ن 

خطاب العرش، خطاب افcتاح (�هنل من مضامني اخلطب امللكJة اtWٔرية 
، واليت ٔ�عتربها خشصيا )اDورة اخلريفJة اtWٔرية، خطاب املسرية اخلرضاء

د خطبا Aرخيية �مcياز، تؤسس ملرX åSديدة من حمك Xال£ املÜ محم
السادس حفظه هللا، حJث ٔ�رست ٔ�سس ٔ�سلوب Xديد يف التدبري، 
�رÑكز Qىل dس�ÇاقJة يف مواéة املسBتõدات والتصدي \لخصوم، وحشد 
التعبئة الوطنية الشامå \#فاع عن الوSدة الوطنية يف ٕاطار ما قدمه 
املغرب من مقرتSات جريئة وجشاQة، ٔ��نت عن مصداقJهتا Dى خمتلف 

مواéة خمتلف املش�ت اWٔم¤ية وdج عية وdقcصادية اDول وكذا 
 Òزتاز بتجرب�¤ا وجبذورQd ىل ٔ�نQ اللتهX ث شددJح ،ÒهتددÑ اليت
الضاربة يف ٔ�عامق التارخي، ومبغربي�¤ا، هو اWٔساس لبناء املسBتقÇل من tالل 
اع د جJل Xديد من إالصالSات، حJث يفرض Qلينا هذا اWٔمر كفاQلني 

ني ونقابيني و�نيني وجممتع مدين ٔ�ن �كون مcضام¤ني مõcاوبني ٕاىل سBياسBي
ٔ�قىص Sد ممكن من X�ٔل ٕاجناح رهان الت´دي ملن �ريدون اسBهتداف 

  .منوذج¤ا املغريب املنجز ومسارÒ السBيايس والتمنوي املاضون فJه �لك ثقة
  السBيد الرئGس،

اtWٔرية،  ٕان الوضوح والرصاSة والرصامة اليت تضمنهتا اخلطب امللكJة
ٔ�هيا إالخوة، تعزز ماكنة بالدÒ مضن اFمتع اDويل، �عتبارÒ دو£ اخليارات 
الكربى والقمي الثابتة جتعلنا من اDول الصاQدة، رمغ ٕاÂراهات اWٔزمة 
dقcصادية واحمليط إالقلميي واDويل امللهتب، حJث ٔ�ن التعلìت امللكJة 

ٕ�حصاء الرثوة الالمادية \لمملكة تعد السامJة اليت ٔ�عطاها Xاللته \لحكومة 
ٕاSدى ا\لبنات الكربى لهذا ا�منوذج التمنوي اجلديد، ا�ي يعمتد يف بنائه 
Qىل الرثوة الثقافJة والëرشية، واملؤهالت اجلغرافJة الطبيعية \لمملكة، مما 

  .سBيعزز من ماكن�¤ا اDولية، وحيسن من تصنيفاتنا بني اWٔمم والشعوب
لسBياق اDويل، فاملرشوع Xاء يف ظروف الزالت ٔ�ما Qىل مسBتوى ا

الهشاشة يف ا�منو تطبع اقcصاد½ت اDول اWٔوربية �لرمغ من ٔ�ن التوقعات 
dقcصادية الصادرة عن خمتلف املنظامت اDولية حسب نص تقر�ر 
املندوبية السامJة \لتخطيط ا�ي يؤكد Qىل ٔ�ن dقcصاد العاملي سBيواصل 

ٔ�سعار املواد اWٔولية وÑراجع íسب التضخم، مفن  حتسBنه يف سBياق اخنفاض
املتوقع حسب هذا التقر�ر دامئا ٔ�ن íسBبة منو dقcصاد العاملي سBتcùقل من 

، Qىل 2015سBنة  %3,9ٕاىل  2014سBنة  %3,6ٕاىل  2013سBنة  3%
  :  سJëل املثال

 dقcصاد اWٔمر�يك  -
 ùيBث سJول املتقدمة، حD� مقارنة �cقل من سGسõل Q�ٔىل وترية منو 

  ؛ 2015سBنة  %3، ٕاىل 2014سBنة  2,8%

 م¤طقة اWٔورو -
، 2014سBنة  %1,2س�سõل وترية منو ٕاجيابية، حJث سBيcùقل من 

  .2015سBنة  % 1,5ٕاىل 
هذه املعطيات جممتعة، سGسBتفJد مهنا �لت�Âٔيد dقcصاد الوطين، وذ� 
من tالل حتسن الطلب اخلارO لب#Ò، حJث سGساQدQ Òىل رحب نقاط 

فJة يف مسBتوى ا�منو، ٕاضافة ٕاىل تطور التõارة اخلارجJة العاملية واليت ٕاضا
، ٕاىل 2014سBنة  À4,3%سõل اليوم دينامJة Xديدة �رتفاع جحمها بنحو 

  .2015سBنة  5,3%
وt�ٔريا، س�Ñٔرك لزمJيل املس�شار توفJق ملناقشة الشق dقcصادي 

 .مةوdج عي واملايل واWٔوراش إالصالحJة املرتقÇة \لحكو 
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  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل
  :السBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGس

  .تفضل السBيد املس�شار احملرتم يف ما تبقى من الوقت. شكرا
  :املس�شار السBيد توفJق املس�شار السBيد توفJق املس�شار السBيد توفJق املس�شار السBيد توفJق مكمكمكمكيليليليل

  .شكرا السBيد الرئGس
  السBيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السBيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الفريق، ويف ٕاطار م¤اقشة  يف سBياق Ñمتة ما تفضل به اWٔخ رئGس

وبناء Qىل املنظور اجلديد ا�ي  ق dقcصادي وdج عي واملايل،الش
اعمتدته اخلطب امللكJة السامJة اtWٔرية، واس�¤ادا كذ� ٕاىل اDينامJة اليت 
يعرفها dقcصاد الوطين oشهادة امجليع، دينامJة ملسBناها من tالل اسBمترار 

� تنوع ٕاصالح القطاQات املنتõة وتعددها، ارتفاع ا�منو، ساQده يف ذ
و�لرمغ من ظروف اWٔزمة dقcصادية اليت يعرفها املغرب، فٕان اسBتعراض 
خمتلف إالصالSات القطاعية والهيلكية اليت ٔ�عطت هذه اDينامJة لالقcصاد 

سامهت oشلك Âبري يف ... الوطين، �صناQة الطريان، وصناQة السBيارات
Oيج إالنتاBسùف مع لك املتغريات، اليشء حتديث الJيتك Gالوطين، وجع 

ا�ي ال يغنG¤ا Qىل رضورة البدء يف تقJمي خمتلف اWٔوراش الهيلكية، 
وإالصالSات القطاعية، اك�طط الصناعي، وخمطط املغرب اWٔخرض، 

، من tالل حتديد مواطن الهشاشة والنقص ا�ي "Halieutis"وخمطط 
  .رارية دينامJة هذه القطاQاتجيب تداركه ومعاجلته لضامن اسBمت

��، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن ا�منوذج التمنوي 
الوطين رمغ نضõه، وا�ي بين Qىل ٔ�ساسه هذا املرشوع، جيعلنا، و�لك 
موضوعية، نؤكد Qىل حمدوديته يف بناء اقcصاد الزال يف SاXة ماسة ٕاىل 

ق فرص الشغل الالئق، وتقليص حتسني نتاجئ معدالت ا�منو من حJث tل
  .الفوارق الطبقJة

الطبقة املتوسطة بدٔ�ت ترتاجع بùسب Âبرية : ٕاذ جند Qىل سJëل املثال
حنو الوراء، وال تعمل Qىل حتقJق التوازن املùشود ا�ي نص Qليه اDسBتور 
بني خمتلف اجلهات، وتوزيع الرثوات توزيعا Qادال، حJث �رى ٔ�ن هذا 

وجيعلنا مبوازاة ذ� نطرح العديد من اWٔسBئå اجلوهرية اWٔمر الزال بعيدا، 
عن م�ٓل اFهودات املالية الكÇرية \#و£ يف اFال dج عي ويف جمال التمنية 

من املزيانية العامة موéة ٕاىل  %53الëرشية، حJث جند ٔ�ن íسBبة 
القطاQات dج عية، ٕاذ ال íشعر ومعنا املواطنات واملواطنون بتحسن 

 يف الرفع من اخلدمات dج عية، حJث �رى ٔ�ن ٔ�!ر هذا اFهود Qىل Âبري
  .الواقع املعا*ش يظل حمدودا

 ÒيدÂٔىل ٔ�ساسها املرشوع، فرمغ ت�Q توى الفرضيات اليت بينBىل مسQو
Qىل ٔ�هنا مùسجمة مع بJùة املزيانية وتوقعاهتا، ٕاال ٔ�نه �لرجوع ٕاىل فرضيات 

، �� فٕاننا �رى ٔ�ن %100ق بùسBبة ، جند ٔ�هنا مل تتحق2014مزيانية 
تبقى بدورها مرهتنة \لظروف dقcصادية اDولية،  2015فرضيات مزيانية 

واملناخ السBيايس إالقلميي واDويل ا�ي ال �زال ملهتبا، ٕاضافة ٕاىل Qدم حتمك 
  .املرشوع يف ال�ساقطات املطرية

اكت، �� و�ملناسBبة حنمد هللا سBب´انه وتعاىل Qىل ٔ�مطار اخلري والرب 
فٕان هذه العوامل جممتعة ال ÀساQد Qىل حتقJق الفرضيات احملددة يف 

  . املرشوع
و�ام �كن، فٕان اWٔرقام احملققة تبقى قريبة Xدا من املتوقع، ومهنا من 

  .عرف اسBتقرارا كتحويالت مغاربة العامل
وبناء Qىل هذه املعطيات اليت سBبق ذÂرها، مفرشوع قانون املالية لسBنة 

  :Sدد اWٔهداف اWٔربعة التالية 2015
 إالرساع يف تزنيل اDسBتور وتفعيل اجلهوية؛ - 1
 حتقJق إالقالع dقcصادي املùشود وتدعمي dس�ر واملقاو£؛ - 2
 تعز�ز ال سك dج عي وتقليص الفوارق الطبقJة؛ - 3
 مواصd åسBتعادة التدرجيية \لتوازÒت املاÂرو اقcصادية؛ - 4

هل سGمتكن هذا املرشوع : ي يطرح نفسهٕاذن، السؤال احملوري ا�
من حتقJق ٔ�هدافه؟ �لك موضوعية، ال نعتقد ٔ�نه سBيحقق ٔ�هدافه املùشودة 

100%  . 
طرح¤ا لهذا السؤال واجلواب عنه يف نفس الوقت �رجع ٕاىل اWٔسBباب 

  :املوضوعية التالية، واملرتبطة ٔ�ساسا بــ
مهيهتا، اكلتصنيع عز£ إالجراءات اليت Xاء هبا املرشوع رمغ �ٔ  :ٔ�وال

وtلق صندوق tاص Dمع هذا القطاع، وٕادماج الشBباب يف سوق 
 الشغل؛
صعوبة ٕاخراج القوانني التنظميية املرتبطة بتزنيل اDسBتور،  :Éنيا

اكWٔمازيغية واFلس اQWٔىل \لشBباب والعمل امجلعوي وكذا القانون التنظميي 
ن ا�ي Àسوده لغة لٕالرضاب �لنظر ٕاىل اجلو السBيايس الوطين املشحو

الكراهية، وا�ي يفcقد ٕاىل لغة إالنصات وإالقرار �ملرشوعية اDميقراطية، 
 وجعل السBياسة وسBيå لتصفJة احلسا�ت الضيقة؛

ضعف تنفJذ املزيانيات ا�صصة لالس�ر وحلل املعضالت  :Éلثا
ي dج عية، ٕاما لصعوبة املساطر ٔ�و لضعف التدبري إالداري، اليشء ا�

يطرح و�لك ٕاحلاح مس�ٔ£ احلاكمة من éة، ومن éة Éنية هتا� بJùة 
إالدارة، اليشء ا�ي جيعل جمهود اDو£ يف جمال دمع dس�ر وال سك 

 dج عي ال Xدوى م¤ه مادام ٔ�نه ال يصل ٕاىل املواطن؛
Qدم ٕاخراج ال�رشيعات القانونية املرتبطة �ملقاوالت الصغرى : رابعا

مJثاق dس�ر، مJثاق : سطة لت´ديد مفاهميها، Qىل سJëل املثالواملتو 
من الصفقات العمومJة لفائدة هذا النوع من  %20املقاو£، وختصيص 

 املقاوالت؛
Qدم جتميع اFهود املايل \#و£ يف ما خيص اFال : tامسا وt�ٔريا

ة dج عي، يف ٕاطار قطب اج عي، Wٔنه اليوم مش�ت وجمزٔ� Qىل Qد
ا�ي يبقى ) RAMED(قطاQات، ت�ش�ت معه حتديد املسؤوليات، م,ال 
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مليون  8ٔ�مه مرشوع اج عي وطين يف هذه العرشية، ٕاذ *سBتفJد م¤ه 
 .ونصف مواطنة ومواطن يف وضعية هشاشة كام اكن مربجما من قÇل

  : سؤالنا 
 ما هو Qدد املسBتفJد�ن احلقJقJني؟ -
وضعيهتا احلالية قادرة Qىل هل املؤسسات dس�شفائية الوطنية يف  -

 اس�Jعاب هذا المك من املواطنني الëسطاء؟ 
يه ٔ�سBئå حتتاج اليوم ٕاىل ٔ�جوبة حقJقJة، وذ� من tالل Ñاكثف 
éود احلكومة اكمå وتعبئة اكفة الفاQلني املنخرطني يف هذا النظام من X�ٔل 
ٕاجناSه، فاWٔرقام اليت ن�Çاىه هبا تتجسد من tالل Sاميل بطاقة 

)RAMED( تفادة من اخلدمات الصحية املقدمة يف ٕاطارBسd ٔ�ما ،
  . املرشوع تبقى حمدودة Xدا

ومن هذا الباب، نطلب من احلكومة، ومن tاللها السBيد وز�ر 
الص´ة، Sل ٕاشاكلية الولوج ٕاىل ٔ�قسام املسBتعõالت داtل املس�شفJات 

مرضني العمومJة، واليت تبقى رهينة بني ٔ�يدي السامرسة من اWٔطباء وامل
 .وعامل احلراسة، مع تفامق ظاهرة الغياب اDامئ لٔ�طباء وغياب اDميومة

  السBيد الرئGس،
لك سBنة ت�ٔيت احلكومة مبجموQة من إالجراءات اليت نعتربها �مة، ويف 
Xلسات ماراطونية طويX åدا مع السBيد�ن الوز�ر�ن يف dقcصاد واملالية 

ربملان مبõلسBيه، نناقشها �لك معق، واملزيانية داtل ا\لجنة ا�تصة يف ال
ؤ�ثناء تقدمي التعديالت اليت يمت ٕادtالها بفضل éود احلكومة والربملان، 
حJث سهرÒ مجيعا ليايل طوال لبلورهتا، تبقى مع لك اWٔسف هذه 

  :إالجراءات Sربا Qىل ورق، م,ال
من الصفقات العمومJة \لمقاو£  %20إالجراء املرتبط بتخصيص 

جراء لٔ�سف الزال �راوح ماكنه مدة سBن�ني، ٕاذن ٔ��ن �مكن الوطنية، إ 
املشلك؟ لقد سBبق لنا ٔ�ن طرح¤ا سؤd يف املوضوع، X�ٔاب�¤ا احلكومة 
 jاÇٓنذاك ٔ�ن املشلك �مكن يف حتديد مفهوم املقاو£ الصغرى واملتوسطة، ف�
Qليمك، السادة الوزراء، ٕاذا اكن حتديد هذا املفهوم اسBتغرق سBن�ني وما 

، مفا عساÒ نقول �لùسBبة لٕالجراءات اWٔخرى واليت نعتربها نوQا ما �زيد
معقدة، حJث تبقى املقاو£ الصغرى واملتوسطة مع اكمل اWٔسف تدفع ا�مثن 

 ñاليا؟
رمغ املالحظات اليت ٔ�بد�هنا Qىل بعض إالجراءات اليت نعتربها �مة 

ومة ليك تعمل Qىل Xدا، واليت الزالت Ñراوح ماكهنا، فٕان ثقcنا Âبرية يف احلك
تدارك dخcالالت اليت تعوق ٔ�جرٔ�هتا، مشدد�ن Qىل ٔ�ن املرشوع ذا 
محو£ Âبرية حنو التصنيع ودمع dس�ر واملقاو£، �عتبارمه S�ٔد اQDامئ 
الكربى ٕالنتاج الرثوة وtلق فرص الشغل اليت تبعد عن املرشوع نعته 

ى مرشوQا طموSا، بتكر*س dنتظارية واحللول الرتقJعية، حJث يبق
م¤وهني �ملناسBبة �ردمك Qىل مداtالت السادة املس�شار�ن احملرتمني، قطعمت 
فJه الشك �ليقني من tالل حتليل وتفسري العديد من املغالطات اليت 

�روج لها من قÇيل Qالقة احلكومة بصندوق النقد اDويل وطبيعة القروض 
Dة \لمملكة من طرف مؤسسات االئ ن اSولية وطريقة قراءة ٔ�رقام املمنو

  .التقار�ر اDولية الصادرة عن املؤسسات اDولية
ٕان Àشخيص الوضعية dقcصادية وdج عية يعترب من ٔ�سهل ما 
يقدمه الفاQل السBيايس، واملوضوعية تقcيض عند م¤اقشة مرشوع قانون 
املالية ٔ�ن �كون ال�شخيص بطرح السلبيات وإالجيابيات وٕاعطاء البدائل، 
حJث يبقى ٔ�صعب يشء يف هذه الظروف �لùسBبة ٕالينا داtل فريق 
التجمع الوطين لٔ�حرار هو ٕاجياد بدائل حقJقJة ملعاجلة خمتلف dخcالالت 
اليت تعوق تطور منوذج¤ا التمنوي، وتطور بJùة مزياني�¤ا Wٔنه هو املطلوب 
 اليوم، حJث تبقى dنتقادات السطحية مõcاوزة عند م¤اقش�¤ا ملرشوع

  .قانون املالية
ٕاننا ننوه بتوXه احلكومة حنو حتصني ماكسب منوذج¤ا التمنوي واليت 
تعمل Xاهدة Qىل تطعميه �لعديد من إالجراءات لتقومي اخcالالته، وذ� 
من tالل اع د سå من إالجراءات اليت تذهب يف اجتاه دمع املقاو£ 

 خمتلف اجلهات، وdس�ر Qىل السواء يف ٔ�فق حتقJق منو مcوازن بني
�� وXدÒ داtل الفريق ٔ�ن سBياسة احلكومة يف هذا إالطار تنëين Qىل 

  :ٔ�سس
اسBتغالل الهوامش املتاSة Qىل مسBتوى الطلب اDاtيل وتëين ) 1

خJار دمعه Qرب تنويع العرض الوطين \لواردات �عتباره البديل احلقJقي 
  لتعز�ز الطلب اDاtيل؛

و dقcصادي الوطين Qرب اع د التصنيع تطو�ر حمراكت Xديدة \لمن) 2
وÀشجيعه، مع مواصå تطو�ر �يق dسرتاتيجيات القطاعية هبدف تنويع 
إالنتاج وتطو�ر الصادرات، وهنا البد من التنويه بعمل السBيد الوز�ر 
 åرب قافQ ة اليت زرعها يف القطاعJينامDة، واJارة اخلارجõامللكف �لت

cاح Qىل ٔ�سواق Xديدة وتنويع املنافذ واWٔسواق التصد�ر ومن tالل dنف 
  يف ٕافريقJا ودول اخلليج وروسBيا والصني؛

تعز�ز ال سك dج عي وحماو£ تقليص الفوارق dج عية ) 3
واFالية، وهنا البد من الت�Âٔيد ٔ�ن الفوارق اFالية S�ٔد العوائق الكربى 

ة dشBتغال Qلهيا يف ٔ�فق لتطور منوذج¤ا التمنوي، واليت جيب Qىل احلكوم
  تëين نظام éوي Xديد؛

التقاQد، املقاصة، : مÇارشة إالصالSات الهيلكية الكربى من قÇيل) 4
وتزنيل مJثاق ٕاصالح م¤ظومة العدا£، وتفعيل الالمتركز إالداري، مع 
مواصå ٕاصالح النظام اجلبايئ، والزتيل التدرجيي ملقcضيات ٕاصالح القانون 

  .ةالتنظميي \لاملي
  السBيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
لقد تطرق¤ا يف هذه املداåt ٕاىل البعد dج عي \لمرشوع، ؤ�عطينا 
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داtل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار السBبل الكفåJ ٕالجناح املرشوع 
dج عي \لحكومة من tالل جتميع جمهودات اDو£ يف ٕاطار قطب 

  .اج عي
ìري العمويم  وس�ٔركز فتبقى من الوقت Qىل تعز�ز اFهود dس�

ومواصå اWٔوراش الكربى \لبJùة التحتية �عتبارها ٕاSدى اWٓليات احلقJقJة 
خللق فرص الشغل وتطو�ر ٔ�داء dقcصاد الوطين وكذا ٕاىل مÇارشة 

  .إالصالSات الهيلكية الكربى
املالية  ويف هذا إالطار، عززت احلكومة من tالل مرشوع قانون

ٔ�رقا�ا اDامعة لالس�ر العمويم، ا�ي وصل يف هذا  2015لسBنة 
مليار درمه، يتوزع ما بني املزيانية العامة واملؤسسات  189املرشوع ٕاىل 

العمومJة وامجلاQات احمللية والصناديق اخلصوصية، حJث يتوXه هذا 
الطرق بغالف بناء : املرشوع حنو تعز�ز البJùات التحتية وفك العز£، م,ال

مليار درمه، بناء السدود  1,1ماليري درمه، املوا�  6اس�ري يصل ٕاىل 
مليار درمه، مشاريع التمنية  3,5مليار درمه، قطاع السكك احلديدية  1,3

مليار  10,7مليار درمه، إالسرتاتيجية الطاقJة  33,6احلرضية املندجمة 
درمه، الفالSة  مليار 15غرب اWٔخطر املدرمه، اس�رات خمطط 

  .مليار درمه 13,3التضام¤ية 
ٕاذن، مÇالغ �مة Xدا تعطي دينامJة لالقcصاد الوطين، ولٔ�سف 

ملاذا ال يصل ٔ�!ر هذا dس�ر العمويم : السؤال احلقJقي ا�ي يcùابنا مجيعا
  \لمواطن �لشلك املطلوب؟ 

íسب هناك مشلك حقJقي يف �ٓليات تنفJذ مزيانية dس�ر، ٕاذ تبقى 
ٕاذن، جيب Qىل . Qىل ٔ�بعد تقد�ر %60و 50إالجناز يف املعدل ما بني 

احلكومة ٔ�ن تعمل Qىل رفع عوائق التدبري وزرع روح Xديدة يف إالدارة 
  .العمومJة

يعترب ٕاذن dس�ر رافعة ٔ�ساسBية \لùشاط dقcصادي الوطين، حJث 
، Qىل سJëل اسBتفاد من تفعيل dسرتاتيجيات القطاعية واWٔوراش الكربى

املثال خمطط املغرب اWٔخرض ا�ي سامه يف ٕاعطاء دينامJة Xديدة \لقطاع 
مليار  14ٕاىل  2008مليار درمه سBنة  7,2الفال^، وا�ي انتقل من 

، وñريها من ا�ططات القطاعية املهمة مكخطط 2014درمه سBنة 
"Halieutis " مليون درمه 268\لصيد البحري.  

مة برضورة Sذف الرضيبة Qىل القمية املضافة �ملناسBبة نطالب احلكو 
املطبقة السBنة املاضية Qىل الشBباك، Wٔن نتاجئها اكنت ضعيفة، وانعكست 
سلبا Qىل قطاع الصيد البحري، ومعقت ٔ�زمcه، شاÂر�ن لها تفاQلها إالجيايب 

، وكذا رؤية %10ٕاىل  %20معنا عندما قلصت من هذه الùسBبة من 
وخمطط رواج، وخمطط إالسرتاتيجية الطاقJة، \لصناQة التقليدية،  2015

  .\لسBياSة 2020وخمطط Àرسيع التمنية الصناعية، ورؤية 
فٕان جناQة هذه dس�رات العمومJة وانعاكسها إالجيايب Qىل  ،لٕالشارة

الوضع dقcصادي وdج عي الوطين ال ميك¤ه ٔ�ن يتحقق دون ربط هذه 

كهنا ٔ�ن تتحقق بدورها ٕاذا مل تتوافر لها dس�رات �ملردودية، واليت ال مي
رشوط النõاح من قÇيل حتسني م¤اخ اWٔعامل وحماربة الرشوة والغش 

  .الرضييب وماكحفة القطاع ñري املهيلك
وخبصوص Àرسيع وترية إالصالSات الهيلكية الكربى، �مثن اجهتاد 

عها ٕاليقاع احلكومة يف ٕاخراج القوانني التنظميية املرتبطة بتزنيل اDسBتور ورف 
وترية تزنيل إالصالSات ذات البعد املؤسسايت من tالل ٕاخراج القانون 
التنظميي \لاملية، والقوانني التنظميية املرتبطة �نë,اق ا�منوذج التمنوي اجلهوي 
الوطين من tالل القانون التنظميي \لجهة و�يق امجلاQات الرتابية، وا�ي 

البة Q�ٕداد مذÂرات جوابية يف ش�ٔنه، تناقشه اليوم اWٔحزاب السBياسBية املط
ممثنني �ملناسBبة املقاربة ال�شارÂية اليت اعمتدهتا احلكومة يف ٕاQداد هذه 

  . القوانني
مبوازاة ذ�، تعمل احلكومة Xاهدة Qىل تùسBيق معل املصاحل اخلارجJة 
\لوزارات وإالدارات العمومJة وت�ٔهيلها وتقوية �ٓليات التùسBيق فì بGهنا مع 

اQات الرتابية مبا يضمن التزنيل الفعال واملندمج �تلف السBياسات امجل
  .العمومJة

Qىل مسBتوى �ٓخر، �مثن مواصå ٕاصالح النظام اجلبايئ يف ٕاطار 
تدرجيي ال يؤ!ر مبقcضاه Qىل القدرة الرشائية \لمواطنني، حJث Àسعى 
 احلكومة ٕاىل تزنيل مقcضيات ما مت االتفاق Qليه مع خمتلف الفرقاء يف
املناظرة الوطنية لٕالصالح اجلبايئ Qرب توسBيع الوQاء وٕادماج القطاع ñري 
املهيلك، والتقليص من إالعفاءات ñري اFدية، وحتسني العالقة ما بني 

  .امللزمني وإالدارة
فì خيص املقاصة، �مثن Qاليا اع د املقا*سة والنõاSات اليت مت حتقJقها 

ٔ�!ر سلبا Qىل القدرة الرشائية \لمواطنني  يف ٕاطار إالصالح املعمتد رمغ ٔ�نه
وQىل وضعية الطبقة املتوسطة خصوصا، ٕاال ٔ�نه جيب اس�ر ما مت توفريه 
من مÇالغ املقاصة يف دمع dس�ر املنتج وتوسBيع قاQدة شBبكة اخلدمات 

  .dج عية، ليك *سBتفJد م¤ه املواطن واملقاو£ Qىل السواء
 لٔ�حرار، íشجع احلكومة Qىل مÇارشة ٕاننا يف فريق التجمع الوطين

ٕاصالح التقاQد، مؤكد�ن Qىل ٔ�ن هذا إالصالح ال حيمتل dنتظار، وQىل 
الفاQل السBيايس والنقايب ٔ�ن *سBتحرض ٔ�ن اWٔمر مرتبط مبسBتقÇل وطننا 
ؤ�جJا�، مÇتعد�ن يف ذ� عن لك املزايدات السBياسوية، مقرتSني احلوار 

ومة واكفة الفاQلني، �عتباره املفcاح احلقJقي الهادئ واملسؤول ما بني احلك
ٕالخراج هذا إالصالح، مشدد�ن Qىل ٔ�نه ال توXد Sلول كثرية، و�لتايل 
اجللوس ٕاىل الطاو£ ٕالخراج هذا إالصالح ٕاىل Sزي الوجود Wٔنه سBيعزز 
ماكنة ب#Ò يف حميطها إالقلميي واDويل، �عتبارها جتربة فريدة رائدة ماضية 

ٕالصالSات الهيلكية، لت�Çؤ� ماك�هتا مضن اDول الصاQدة يف Qىل خطى ا
  .العامل

  السBيد الرئGس،
  السBيدات والسادة الوزراء،
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 السادة املس�شار�ن،
يف اtWٔري، البد من الت�Âٔيد Qىل ٔ�ن النقاش حول مرشوع قانون املالية 
بني املعارضة واñWٔلبية واحلكومة هو ٔ�مر طبيعي ورضوري يف ب# *سعى 

قJق اDميقراطية الشامå يف ٕاطار جو من التفاQل إالجيايب وSdرتام حنو حت 
املتبادل للك اWٔفاكر، لكن يبقى اWٔمه واWٔسايس يف هذا النقاش هو ٔ�ن 
Ñكون هناك بدائل حقJقJة وموضوعية، حJث وXدÒ داtل فريق التجمع 
الوطين لٔ�حرار مككون ٔ�سايس لٔ�ñلبية احلكومJة ٔ�ن هذا املرشوع قام 

لك ما ميكن ٔ�ن تقوم به ٔ�ي حكومة، ٕاذ ال ميكن Wٔي حكومة اكنت ويف �
هذه الظروف dقcصادية وdج عية والسBياسBية الراهنة ٔ�ن ت�ٔيت ب�ٔحسن 

  :من هذا املرشوع ا�ي يتوXه �لك جرٔ�ة حنو

التقليص من العجز، وتوفري الهوامش املالية لالس�ر، خصوصا يف  -
 القطاQات dج عية؛

 صندوق املقاصة؛ٕاصالح  -

مواصå تفعيل صندوق ال سك dج عي ؤ�جرٔ�ته وتوسBيع قاQدة  -
 tدماته؛

ٕاصالح القانون التنظميي \لاملية من tالل ٕارساء ٔ�سس حتسني جناQة  -
 النفقات العمومJة وٕارساء البعد اجلهوي فهيا، ودمع احلاكمة يف التدبري؛

 امجلاQات الرتابية؛ ٕاخراج القوانني التنظميية املرتبطة �جلهة و�يق -

 دمع dس�ر العمويم؛ -

 .tلق فرص الشغل -
ماض  2015ٕاذن، ٔ�مام لك هذا نعترب ٔ�ن مرشوع قانون املالية لسBنة 

يف اجتاهه الطبيعي �لك جرٔ�ة وٕارادية، فJه تفاؤل Âبري وخJارات واحضة 
ماضية من tال� بالدÒ �لك طم�ٔنG¤ة حنو النõاح من tالل تنويع مصادر 

وة وفق م¤ظور قطاعي سGشمل اكفة القطاQات اWٔخرى ñري tلق الرث 
 .املنتõة ٕان شاء هللا تعاىل

و�لتايل، ال *سعنا داtل فريق التجمع الوطين لٔ�حرار من موقعنا 
داtل اñWٔلبية، ومسؤولي�¤ا كذ� ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب Qىل هذا 

  .املرشوع
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :ئGسئGسئGسئGسالسBيد الر السBيد الر السBيد الر السBيد الر 
  . شكرا

اللكمة اWٓن Wٓخر مcدtل يف هذه احلصة الصباحJة، اWٔسBتاذ محمد 
 .دقJقة Q35لمي، رئGس الفريق dشرتايك، يف ٕاطار 

  

  :املس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمياملس�شار السBيد محمد Qلمي
  .شكرا السBيد الرئGس

  .oسم هللا الرمحن الرحمي
  السBيد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  رتمني،السBيدة والسادة املس�شار�ن احمل

ٔ�تدtل �مس الفريق dشرتايك مبõلس املس�شار�ن Dراسة مرشوع 
، وهو �ملناسBبة مرشوع املزيانية الرابع ا�ي 2015القانون املايل لسBنة 

  . نناقشه يف ظل هذه احلكومة
امسحوا يل، السBيد الرئGس احملرتم، ٔ�ن Q�ٔرب يف بداية تدtيل هذا عن 

يد من املواطنني WٔرواFم جراء احلزن واWٔمل الشديد�ن لفقدان العد
الفJضاÒت اليت عرفهتا بالدt�ٔ Òريا، وعن معاÒة الك,ري من املواطنني 
وفقداهنم ملساكهنم وعز�هتم وتدهور ٔ�وضاعهم dج عية والصحية، وهو ما 
يدحض ادQاءات احلكومة بتقد�ا يف اFال dج عي وفك العز£ والعناية 

ات الهشة، وñريها من dدQاءات، اليشء ا�ي �ملناطق املهمشة والف`
جيعل هذه احلكومة ال ÑمتÜ حلد الساQة سBياسة Òجعة ملواéة الكوارث 
الطبيعية ال قدر هللا، وال ÑمتÜ ٔ�ية رؤية فì يتعلق �ٕالجراءات dس�ÇاقJة 
لتفادي العواقب الوخمية، وال سìB فì خيص تقدمي املساQدة ٕالنقاذ ٔ�رواح 

  . طننياملوا
وهنا ٔ�قف وقفة WٔسBتفJق نباهة هذه احلكومة ؤ�ذÂر ب�ٔن ما حصل يف 
اWٔقالمي اجلنوبية Qىل وXه اخلصوص جيعلنا من مساء£ حول املبدٔ� ا�ي 

  .ينص ربط املسؤولية �حملاسBبة
حنن، يف الفريق dشرتايك، �متÜ ملفا مcاكمل الوÉئق يدل دال£ 

قلمي لكممي مل يعمد ٕاىل ٕارساء جلنة قاطعة Qىل ٔ�ن املسؤول اWٔول Qىل إ 
  .اليقظة، مما فوت فرصة ٕانقاذ ٔ�رواح املواطنني

حنن، يف الفريق dشرتايك نومن بقضاء هللا وقدره Wٔنه الرÂن السادس 
لراك8ز إالميان �j، ولكن هناك ٔ�يضا تقصري واحض، ٕاهامل واحض \لعيان، 

اكمل يف ÑرتGب  يÇùغي Qىل احلكومة ٔ�ن تبادر ٕاىل فcح حتقJق دقJق
  .املسؤوليات ضد ٔ�ي اكن، هذا من ÒحJة

من ÒحJة Éنية، السBيد وز�ر املالية وdقcصاد احملرتم، حنن كفرق 
\لمعارضة تقدم¤ا بتعديل من X�ٔل خصم مجموQة من املبالغ املالية ورصدها 

ية، \لهنوض هبذه اWٔقالمي واWٔقالمي اليت Àشاهبها اليت تعاين من احلد اWٔدىن \لتمن 
احلكومة مل Ñرحب بتعديل املعارضة، وهذا من حقها، ولكن كفريق  ،لكن

اشرتايك ٔ�يضا تناىه ٕاىل Qلمنا ب�ٔن السلطات إالقلميية Qىل مسBتوى ٕاقلمي 
مليار درمه من X�ٔل تقوية  3لكممي، امجلعة املنرصم ادعت ب�ٔهنا تتوفر Qىل 

ة من املقاولني، السامرة، واسBتدعت مجموQ-البJùات التحتية داtل éة لكممي
  . وادعت ب�ٔهنا قادرة Qىل التفاوض مÇارشة ملنحهم هذه الصفقات

حنن من هذا املنرب يف ردمك، السBيد وز�ر dقcصاد واملالية، �ريد كفريق 
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اشرتايك ٔ�ن توحضوا لنا وFلس املس�شار�ن، \لفريق dشرتايك و\لرٔ�ي العام 
معلومات هبذا  الوطين مدى حصة ما تناىه \لفريق dشرتايك من

اخلصوص، وال ثالثة املليار درمه اح¤ا معها، ابغينا نعرفو ñري الطريقة د½ل 
  .الرصف د½لها وام¤ني ٔ�تت

  السBيد الرئGس احملرتم،
حنن، يف الفريق dشرتايك، ويف هذا املدtل ��ات نالحظ Qىل 

Sىل ما ٔ�قول هو ٔ�ن البارQ ري دليلtال، وFة احلكومة تقصريها يف هذا ا
اهنارت م¤ازل فوق رؤوس املواطنني الëسطاء �ملدينة القدمية مبدينة اDار 
البيضاء الكربى، وtلفت ٔ�يضا حضا½ وخسا8ر oرشية ومادية، وهو اWٔمر 
ا�ي ٔ�صبح يتكرر مع لك مومس لٔ�مطار، ف�ٔ�ن حنن من البعد dج عي 

  .يف هذه املزيانية املعروضة Qىل ٔ�نظار الربملان مبõلسBيه
هذه اWٔوضاع والوقائع امل�ٔساوية ٔ��نت oشلك ملموس عن حصة  ٕان

ال�شخيص املليك يف خطا�ت صاحب اجلال£ اtWٔرية، املÜ محمد 
السادس نرصه هللا، واليت Àساءلت حول �Éٓر وحصيå السBياسات 
العمومJة، وما رصدت لها من اع دات �ملاليري، ومدى انعاكس لك ذ� 

  .فاهية املغاربةQىل حJاة املواطنني ور
ويف هذا إالطار، íسائل احلكومة اليوم بعد ثالث سBنوات من تدبريها 
\لش�ٔن العام عن حصيå سBياسBهتا يف املسBتو½ت dج عية و�Éٓرها Qىل 

و�لتايل، ٔ�مل �كن حر½ هبذه احلكومة tالل . احلياة املبارشة \لمواطنني
dعتبار التنëهيات امللكJة  حتضريها ملرشوع قانون املالية هذا ٔ�ن ت�tٔذ بعني

السامJة \لفوارق الصارtة ولعدم dسBتفادة املتاكف`ة من الرثوة الوطنية 
وñريها من ... ولسBيطرة ف`ات ا�هتازية ÀسBتغل اDو£ عن طريق الريع؟

التوجهيات امللكJة اليت اكن من املفروض ٔ�ن تتحول ٕاىل ٕاجراءات معلية يف 
  .مرشوع القانون هذا

ليوم، السBيد الرئGس، ٔ�ن احلكومة احلالية م دية يف التغايض لقد ت�ٔكد ا
عن هذه السلواكت الريعية والفاسدة، اليت ÀسBهترت �ملال العام، وهذه 

 . السلواكت Àشجع لوبيات الريع \لظفر �ملال العام
  السBيد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السBيدة والسادة املس�شار�ن،
قش�¤ا ملرشوع القانون املايل هذا ٔ�ن Q�ٔرب عن ٔ�ود كذ� يف سBياق م¤ا

ٔ�سفي الشديد \لمهنجية ñري املسؤو£ اليت ظلت احلكومة طيå وال�هتا 
تتعامل هبا يف ٕاQداد املشاريع، واWٔسلوب الالمÇايل ا�ي سلكcه جتاه 

  .املؤسسة الربملانية معوما وجملس املس�شار�ن tاصة
رشيعية درXة ال�شطيب Qىل لقد وصل اسBهتتار احلكومة �ملؤسسة ال� 

�ٓراهئا وتعديالهتا والقفز Qىل اقرتاSاهتا وتنëهياهتا يف جتاوز سافر لٔ�tالقJات 
املؤسساتية ويف رضب اكمل \لمقcضيات اDسBتورية اجلديدة اليت تؤكد Qىل 
املقاربة ال�شارÂية مع اFمتع املدين، ف�ٔحرى الربملان وتعضد ماكنة املعارضة 

  .Qىل وXه اخلصوص
ال داعي، سBيدي الرئGس، \لتذكري هنا �سBتخفاف احلكومة بتعديالتنا 
Qىل مرشوع قانون املالية السابق وسريها Qىل نفس ا�هنج واملنوال tالل 
ٔ�شغال جلنة املالية لهذه السBنة، مما اضطر املعارضة ٕاىل حسب مجموQة من 

لرئGس، املعارضة ملا تتقدم �لتعديالت، تتقدم هبا، السBيد ا.. التعديالت
لتعرب عن Âوهنا قوة اقرتاحJة ومؤسسة \#فع ببالدÒ حنو تصحيح املسار 

  .وجتاوز إالÂراهات والعراقJل اليت حتول دون إالقالع
 mJهترتة حBتفرادية املسBسd بل ٕان احلكومة متادت يف هذه املهنجية
معلت Qىل تعديل مرشوع القانون التنظميي \لاملية، املعروض اليوم Qىل 

Fىل جملس النواب دون اQ نيةÉ توري، احملال يف ٕاطار قراءةBسDلس ا
اSرتام حق جملس املس�شار�ن يف دراسة هذه التعديالت واقرتاSه لها 
وتصويته Qلهيا، وهو ما نعتربه رعونة ñري الئقة يف تعامل احلكومة مع 

من  176مؤسسة دسBتورية، لها طابع قانوين دسBتوري يؤطره الفصل 
  .اDسBتور
هذا املنظور، نعترب ٔ�ن احلكومة مل Ñكcفي فقط �لرتاجع Qىل من 

إالصالSات املهمة اليت اكن من الواجب ٕادtالها Qىل نص مرشوع القانون 
التنظميي \لاملية، واtWٔذ بعني dعتبار التحول اDسBتوري يف هذا إالطار، 

لت�ٔويل بل ٕاهنا ترتاجع حىت Qىل املهنجية املؤسساتية واملقاربة ال�شارÂية وا
  .اDميقراطي \#سBتور

وQىل نفس املنوال، جتاهلت احلكومة مطالب املعارضة واقرتاSاهتا 
 åÇابية املقüنتd تحقاقاتBسd ال�رشيعية املهمة يف ما خيص ت�ٔطري
وإالرشاف Qلهيا مبا جيعلها مدtال لتصحيح املشهد السBيايس الوطين 

 الضامÒت املتعلقة �لزناهة واسرتXاع مصداقJة العملية dنتüابية وتوفري لك
حىت تعود الثقة \لمواطنني \لمشاركة بفعالية يف لك dسBتحقاقات احمللية 
واجلهوية املقåÇ اليت كنا �متىن ٔ�ن Àشلك مدtال لتحول انتüايب *سا�ر 
التحول اDسBتوري اجلديد، ويضفي Qليه مصداقJة املشاركة الشعبية 

  .الواسعة
مة مقرتح املعارضة املتعلق ٕ�رشاف لكن مع لك ٔ�سف رفضت احلكو 

جلنة مسBتقQ åىل هذه dنتüا�ت، ومل حتدد مواعيدها ٕاال بعد ٕاحلاح¤ا، 
حنن يف الفريق dشرتايك Qىل مسBتوى جملس النواب بلجوئنا Wٓلية املساء£ 

  .اDسBتورية
ؤ�كرث من ذ�، فٕان مرشوع القانون املتعلق مبراجعة ا\لواحئ dنتüابية، 

د ٔ�ول مؤرشات �زاهة dنتüا�ت ومقدمة ٔ�ساسBية لتكو�ن الهيئة وا�ي يع
الناخÇة، هربته احلكومة يف قراءته الثانية مبõلس النواب، لترتاجع عن 
التعديالت اجلوهرية اليت ٔ�دtلها جملس املس�شار�ن، واليت اكن من ش�ٔهنا 
تصحيح الشوائب وdخcالالت اليت خترتق الهيئة الناخÇة الوطنية جراء 

  .عقود من التالعبات السلطوية وال�شوهيات املقصودة
  السBيد الرئGس،
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  هل هبذه املهنجية سõcùه حنو ٕاصالح املشهد السBيايس ببالدÒ؟
  هل هبذا اWٔسلوب سBنفعل املقcضيات اDسBتورية اجلديدة؟

 Òابية ببالدüنتd ة \لعملياتJنعيد املصداقBهل هبذه الترصفات س
  �زاههتا؟ وسùسرتجع ثقة املواطنني يف

لقد اتضح اليوم مبا مل يعد معه ٔ�ي جمال \لشك ٔ�و مرية ٔ�ن لك خطا�ت 
وشعارات ووعود احلكومة ووزراهئا مل Ñكن ٕاال مادة لالسBهتالك، وهو ما 
ٔ�صبحت اليوم تدركه معوم ف`ات الشعب املغريب، بعدما كنا نؤكده م¤ذ 

  .سBنوات، واكنت احلكومة تعتربÒ جمرد مشككني
 يبق ٔ�مام احلكومة بعد ثالث سBنوات من وال�هتا جمال ٔ�ما اليوم فمل

\ل�سويف ٔ�و التëشري ب�ٔية �ٓفاق واQدة كام دٔ�بت Qىل Ñكرار ذ� يف 
السBنوات املاضية، فٕاما ٔ�ن لهذه احلكومة رؤية معينة وٕاسرتاتيجية، وٕاما ٔ�هنا 
ختبط خÇط عشواء، وهو ما نلمسه oشلك Â�ٔيد يف مرشوع قانون املالية 

  .2015ٔ�ي لهذه السBنة 
ويؤسف¤ا، كفريق اشرتايك، ٔ�ن �كرر من Xديد ٔ�ن هذه احلكومة ال 
مرشوع Dهيا، وال منوذج اقcصادي ميكهنا اقرتاSه، وال Sلول تتوفر Qلهيا 
ملراجعة إالشاكالت dقcصادية وdج عية املزم¤ة اليت اكنت ت�Çجح 

ٕا�ن تقدمي بقدرهتا السحرية Qىل Sلها سواء tالل محلهتا dنتüابية ٔ�و 
  .الربÒمج احلكويم ٔ�مام الربملان

لقد اتضح اليوم ٔ�ن احلكومة اكنت حتاول رحب الوقت ومتطيط الزمن 
لصاحلها طيå السBنوات الثالثة املاضية، واكنت Ñردد يف السBنة اWٔوىل ٔ�هنا 
جمربة Qىل dسBمترار يف هنج احلكومة السابقة، Wٔن مرشوع املزيانية اكن من 

اWٔسBتاذ عباس الفايس، ورددت يف السBنة الثانية ٔ�ن ٕاQداد حكومة 
املرشوع الثالث سBيحمل بصمهتا، وQ�ٔادت Ñكرار نفس الشعارات الزائفة، 
وها يه ختلف \لمرة الرابعة املوQد مع إالصالح ومع توضيح اخcياراهتا وت�Âٔيد 

  .توéاهتا
وٕاذا اكن من يشء ٔ�بدعت فJه احلكومة طيå السBنوات الثالثة املاضية 

Qىل الطبقات الهشة واملسحوقة اليت اكتوت �رتفاع اWٔسعار " احلكرة"هو 
ر وñالء املعGشة من جراء سBياسات ñري مدروسة، وال ت�tٔذ بعني dعتبا

  .التوازÒت dج عية والطبقJة
Âرست م¤طق اخلضوع  2015احلكومة من tالل مرشوع مزيانية 

زيد من تقليص اDمع يف اجتاه \لمؤسسات املالية اDولية Qرب السعي حنو امل
ٕالغائه ا�هنايئ، وهو ما شلك وسGشلك خطرا حمدقا �لف`ات الëسBيطة 
واملتوسطة Qىل Sد سواء، وهو Qىل لك Sال توXه خيدم ٔ�ج¤دات 
املؤسسات ا�متويلية اDولية اليت Àسعى ٕاىل تثJëت منوذج هميين، وهو ما 

ٔ�مم املت´دة مطالبا اDول Sذر م¤ه اخلطاب املليك املوXه \لجمعية العامة ل
  .املهمينة �رفع يدها عن اDول النامJة

  السBيد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء،

 السادة املس�شار�ن،
ٕان الغريب يف مرشوع قانون املالية هذا ٔ�نه حيدد ٔ�هدافا ٔ�قرب ٕاىل 
الشعارات والوعود dنتüابية اليت دٔ�ب Qلهيا يف السابق، لكن ٕاجراءاته 

  :س ما يعلنه من ٔ�هداف، فهو م,ال يتلكم عنتتõه عك
حتقJق ٕاقالع اقcصادي وطين وحتسني تنافسBية ودمع تنافسBية  -

 dس�ر واملقاو£؛
يت´دث عن تعز�ز ال سك dج عي وتقليص الفوارق ودمع الربامج  -

 dج عية والشغل؛
يت´دث عن مواصå جمهود dسBتعادة التدرجيية \لتوازÒت املاÂرو  -

 .cصاديةاق 
لكن م¤طق وتدابري وٕاجراءات مرشوع هذا القانون ت�ٔسست �لاكمل 
Qىل سBياسة ÑرقJعية، حتاول dسBتفادة من اسBمترارية بعض إالصالSات 
اليت �رشهتا احلكومات السابقة دون اجهتاد ٔ�و ت�ٔقمل مع املسBتõدات 

ياة dقcصادية واملتغريات العاملية والتوXه اDسBتوري اجلديد املؤطر \لح 
Òاملؤسساتية ببالد.  

احلكومة اليوم ت�ٔتG¤ا يف مرشوع القانون هذا بنفس الفرضيات تقريبا 
املتعلقة ��منو والعجز Qىل الرمغ من اتضاح تناقضاهتا وهشاشة معطياهتا 
طيå السBنوات الفارطة، بل ٕان مؤسسات وطنية اليوم تثëت لك سBنة 

  .ةهتافت وتناقض الفرضيات اليت ت�ٔيت هبا احلكوم
هذا، مع العمل ٔ�ننا نؤكد سBنو½ ب�ٔن قانون املالية مل يعد مسموSا ٔ�ن يبقى 
يف صيغة مزيانية حماسBباتية وجتميع ملعطيات قطاعية، بل يÇùغي ٔ�ن نcùقل 
ٕاىل اسBتحضار املعطيات الواقعية اليت وقف Qلهيا اخلطاب املليك Sني 

وطنية بعدا£ اسBتحرض مجموع الرثوة الوطنية ومدى اسBتفادة لك الف`ات ال
  .واسBتحقاق

ومن éة Éنية، فٕان هاجس التقليص من جعز املزيانية اكن هو 
املسBيطر Qىل مهنج وسلوك احلكومة طيå السBن�ني املاضيتني، وهو مسBمتر 
يف املرشوع احلايل بنفس املنطق ا�ل �لتوازÒت dج عية و�لقدرة 

  .الرشائية \لمواطنني
ضا ٕاىل الرفع من قمية الرضيبة Qىل القمية ٕان هذه املزيانية اجتهت ٔ�ي

املضافة �لùسBبة لعدة مواد ٔ�ساسBية، وهو ما *شلك حتريفا ملقاصد توصيات 
املناظرة الوطنية حول اجلبا½ت، Wٔن هذا إالجراء ا�ي Xاءت به احلكومة 
سBيؤدي ٕاىل املزيد من ا�هتاب اWٔسعار �لùسBبة \لمواطنني الëسطاء عكس 

  .اليت اكنت ÀسBهتدفها تÜ التوصياتالروح إالجيابية 
ولتوضيح هذا التناقض الصارخ، íسائل احلكومة عن ٔ�سBباب Qدم 
جلوهئا لرفع هذه الرضيبة Qىل املواد واملنتõات الفاخرة والكاملية اليت اكنت 
سBتدر مداخJل �مة ولن متس ٕاال الف`ات املGسورة، Qلام ٔ�ن إالصالح 

ولية، واكن Qىل احلكومة ٔ�ن تتõه الرضييب اكن يÇùغي ٔ�ن حتمكه رؤية مش
oشلك فعيل وفعال ٕاىل حماربة ا�متلص الرضييب ا�ي ال زال مسBتف´ال، مما 
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حيرم مزيانية اDو£ من موارد Xد هامة، Qالوة Qىل ٔ�مهية dجتاه oشلك 
  .ٔ�كرب وoشõاQة حنو ٕادماج dقcصاد ñري املهيلك

تقائية مع اخلطاب بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة تعاملت �ن هنا ال
غشت املايض، فهل �رفع الرضيبة Qىل القمية املضافة  20املليك السايم ليوم 

�لùسBبة \لمواد املرتبطة �لعGش اليويم \لمواطنني سBنحقق الهدف النJëل 
  \لتوزيع العادل \لرثوة واحلد من الفوارق؟

ٔ�ما خبصوص ادQاءات احلكومة ٕ�جنازات مزعومة Qىل مسBتوى ٕاصالح 
املقاصة، فcلمك حمض افرتاءات، Wٔن احلكومة اخcارت احللول السهå  نظام

Qىل حساب املواطنني الضعفاء والف`ات dج عية الهشة، ويه Sلول 
  .وٕاجراءات من ش�ٔهنا ٔ�ن Ñزيد اWٔوضاع ت�ٔزما واسBتف´اال

والغريب يف اWٔمر ٔ�ن احلكومة Ñروج ٕالصالح مفرتض مقرون 
بارش واسBهتداف الف`ات احملتاXة، لكهنا تل�õٔ ٕ�جراءات موازية م,ل اDمع امل 

ٕاىل ٕالغاء اDمع دون القJام ب�ٔية ٕاجراءات، بل ترتاجع حىت عن الوQد هبا، 
وترتك ف`ات عريضة من الطبقات الشعبية املسحوقة تواXه مصريها مع 
ارتفاع اWٔسعار وñالء املعGشة وخماطر املسBتقÇل ا�ي ال يëرش ٕاال مبزيد من 

  .توÑرdحcقان وال 
واWٔدىه من ذ� ٔ�ن احلكومة مل Àسع ٕاىل اس�ر املبالغ اليت سGمت 
توفريها من ٕالغاء اDمع، ويه تفوق العرشات املاليري، يف �رامج اج عية 
هيلكية م,ل نظام املساQدة الطبية ا�ي Qلقت Qليه ماليني املغاربة �ٓماال، 

Jال \لمس�شفÇتقBسd اتJùب اهرتاء بëسo يتعرث mGة واملراكز بJات العموم
الصحية، فهل سGمت اس�ر املبالغ ٔ�واملاليري، السBيد وز�ر dقcصاد 
واملالية، يف تقوية شBباكت النقل السكيك حىت تصل tدمات القطاع ٕاىل 
املغرب العميق؟ ال يعقل ٔ�ن تظل مدينة امخلGسات بعيدة عن مدينة الر�ط 

ر، Òهيمك عن املناطق اجلبلية Âيلومرت، وما فهياش حمطة د½ل القطا 80بـ 
  . ٔ�و املناطق املهمشة

فهل هذه يه املقاربة dج عية؟ وهل هذه يه سBياسة احلد من 
  الفوارق وتقليص الهوة بني طبقات اFمتع؟

مرشوع قانون املالية ñابت فJه �ٓش غتد�روا بذوك الفلوس ا\يل رحبتو 
Oن اخلار�Dرتجعوا هبم اñ س�مثرومه يف من صندوق املقاصة، واش�ñ ٔ�م 

ٕاجراءات موازية لرفع هذا اDمع، اح¤ا مع رفع اDمع، ولكن �ٓش غتد�روا هباذ 
  الفلوس؟

  السBيد الرئGس احملرتم،
، 2015ٕان ٔ�قوى ما تفخر به احلكومة يف مرشوع قانون املالية لسBنة 

وÀسعى بوسائلها الت´ايلية ٕاىل ٕا�رازه، هو اFهود dس�ري العمويم ا�ي 
مليار درمه، وهو ما تعترب احلكومة ٔ�نه ٕاجناز  189نت ٔ�نه سBيصل ٕاىل Q�ٔل 

  . Âبري سBميكهنا من حتقJق ٔ�هدافها
واحلقJقة ٔ�ن هذا الرمق املتعلق �الس�ر العمويم، مل *سمل بدوره من 
املهنجية اQDائية الزائفة \لحكومة واليت تتالعب �Wٔرقام، وتنفخ فهيا مبا 

  .ومهية ال وجود لها Qىل ٔ�رض الواقع يعطي dنطباع ٕ�جنازات
مليار درمه هو ٕاجاميل dس�ر العمويم ولGس  189فاملؤكد ٔ�ن مÇلغ 

املزيانية العامة \#و£، حبيث حتايلت احلكومة لتضيف اس�رات لك 
املؤسسات العمومJة وامجلاQات الرتابية، ويه كام يعرف امجليع Ñمتتع 

  .ة \#و£�سBتقاللية عن املزيانية العام
فٕاذا ما دقق¤ا يف اWٔمر، سBنõد ٔ�ن dس�ر العمويم ا�ي يدtل مضن 

لن يصل ٕاىل مخس هذا املبلغ املفرتض  2015مرشوع قانون املالية لسBنة 
يف dس�ر العمويم، مع العمل ٔ�نه ميول من القروض اليت لها Ñلكفهتا 

ز Wٔن املواطن كذ�، Òهيمك عن احلديث ٔ�و عن ال�ساؤل عن íسBبة إالجنا
ال هتمه اWٔرقام بقدر ما هتمه íسBبة إالجنازات، املقاوالت خصها تتüلص، 

  .خصها خترج هاذ املشاريع من خميå احلكومة ٕاىل ٔ�رض الواقع
ف�ٔي جمهود اس�ري اسBت6¤ايئ تت´دث عنه هذه احلكومة؟ ؤ�ية 

كومة ٔ�هداف يف دمع dس�ر اخلاص وتقوية التنافسBية اليت ميكن لهذه احل
Òهيمك ٔ�ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة الزالت املسBتحقات  ؟ٔ�ن حتققها

حلد الساQة Qالقة، مل ترصف لهاته املقاوالت  2012 - 2011د½لها من 
  املسBتحقات د½لها، واح¤ا كنقولو غندمعو dس�ر اخلاص؟

  السBيد الرئGس احملرتم،
ضا وoشلك Xيل من ٕان هشاشة املقاربة dج عية \لحكومة تربز ٔ�ي

tالل سBياسBهتا القطاعية و�راجمها Qىل مسBتوى القطاQات dج عية 
  .اWٔساسBية، واليت تدعي احلكومة ٕايالءها اWٔولوية

فعىل مسBتوى التعلمي، تؤكد لك ال�شخيصات الوطنية والتقار�ر اDولية 
اخلصاص املهول وحمدودية النتاجئ املتحصå به، هذا ٕارث، ماذا ٔ�نمت 

ن؟ ماذا فعلمت tالل ثالث سBنوات املنقضية؟ فٕان احلكومة مل ت�ٔت فاQلو
ب�ٔي خمطط ٔ�و ٕاجراءات معلية ملواéة إالشاكالت املعقدة هبذا القطاع 

  .احليوي وdسرتاتيجي
ف�ٔن احلكومة اسBتقالت من تدبري هذا القطاع، وÑرÂت ٔ�مره \لمõلس 

ن تتحمل اQWٔىل \لرتبية والتكو�ن املنصب مؤخرا، يف Sني Qلهيا �ٔ 
  .مسؤولياهتا السBياسBية يف قطاع هيم مسBتقÇل اWٔجJال القادمة

ٔ�ما Qىل مسBتوى قطاع الص´ة، فٕان ٔ�وضاع املس�شفJات العمومJة 
واملراكز dس�شفائية اجلامعية واملراكز الصحية العمومJة، ال ٔ��لغ ٕاذا قلت 
ٔ�هنا ٔ�صبحت شBبه مزرية، سواء Qىل مسBتوى البJùة التحتية، Qىل مسBتوى 

املواطن، السBيد وز�ر .. التجهزيات الطبية، Qىل مسBتوى اخلدمات اDوائية
dقcصاد واملالية Âمييش \لمسBتوصفات الطبية، وÂيقولوا لو بعض اWٔطباء 
اخرج ارشي اDوا، سري جJب اخليط ما عندÒ �ش ند�رو � العملية، 

ه لمك، وهو ما هاذ اليش راه الزال قامئا حلد الساQة، ٕاىل ابغيتو اDليل نعطيو 
يطرح السؤال عريضا حول Xدية احلكومة يف تفعيل نظام املساQدة الطبية 

)RAMED (بة ملا �زيد عن مثانية ماليني مواطن مغريب فقريBسùل�.  
ظاهر املشG¤ة Qالقة به، هنا يف املٔ�ما القطاع اخلاص مفازالت بعض 
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) les cliniques(الر�ط، السBيد وز�ر املالية، يه رمبا Âيلومرت مازال 
، اح¤ا كùشجعو إالجراءات ا\يل كتقوم هبا وزارة )le noir(كGشربوا 

ما ) le noir(الص´ة ميل ñلقت بعض املص´ات اخلاصة، ولكن مازال 
تد�ر معلية Qىل عينك خص .. اكيùش ñري يف قطاع السكن، اك�ن حىت يف

، واحلكومة جعزت عن اس�`صال هذا )le noir(درمه د½ل  1000ختلص 
Dرفعه اÑ ه يف الشعار ا�يcٔ�ن جيدد ثق �اء، Âيفاش هاذ املواطن ميكن 

  .  احلكومة ب�ٔهنا تدمع ٔ�و عندها سBياسة اج عية
ٔ�ضف ٕاىل ذ� التعرث يف حتقJق ٔ�هداف اWٔلفJة املسطرة �لùسBبة لسBنة 

، وحنن Qىل ٔ�بواهبا، يف ما خيص وفJات اWٔ�ات عند الوالدة 2015
  .مخس سBنواتووفJات اWٔطفال ٔ�قل من 

مع لك هذه املعطيات ا�åõ، فٕان احلكومة مل ت�ٔت يف مرشوع القانون 
املايل هذا ب�ٔية ٕاجراءات معلية سواء من حJث ت�ٔهيل املس�شفJات ٔ�و 
Àرسيع خمطط ت�ٔهيل اWٔطباء لسد اخلصاص املهول يف الت�ٔطري الطيب، بل مل 

  .فةتبادر حىت ٕ�عفاء اWٔدوية من الرضيبة Qىل القمية املضا
�لùسBبة Fال السكن، فٕان احلكومة مسBمترة يف نفس املهنجية السابقة 
اليت ٔ�ظهرت التقìJت ا�تلفة ٔ�هنا مل تعد �خلري Qىل املواطنني املسBهتدفني 
بتوفري سكن الالئق، فهdي مسBمترة يف دمع املس�مثر�ن يف جمال العقار، لكهنا 

ملواطنني من X�ٔل اقcناء مل تقم ب�ٔي تدابري ٔ�و ٕاجراءات Xديدة ملساQدة ا
هذا السكن، tاصة مع اWٔزمة اليت تعرفها بالدÒ يف ظل العجز ا\يل كتعرفو 
السBياسة النقدية يف بالدÒ، فاملواطن الëسBيط ٔ�و املتوسط ٔ�صبح اليوم 

  . يعرس Qليه الظفر بقرض �ش �متÜ يش سكن اج عي
ها tارج هذا، يف الوقت ا�ي وXدت فJه حىت الف`ات املتوسطة نفس 

ٔ�ي اسBهتداف لتوفري سكن يليق هبا ويناسب قدراهتا املالية، حJث ٕان 
وSدة م¤ذ انطالقه،  �2500رÒمج السكن اخلاص هبذه الف`ات مل حيقق ٕاال 

  .ومع ذ� فٕان احلكومة مل ت�ٔت ب�ٔي Xديد ٕالنعاشه وتطو�ره
Qىل مسBتوى ال�شغيل، مرشوع القانون املايل يت´دث عن ٕاSداث 

م¤اصب شغل، بmG احلقJقة ٔ�هنا لن توفر ٕاال نصف هذا  510ٔ�لف و 22
العدد ٕاذا ما t�ٔذÒ بعني dعتبار املناصب اليت سBت´ال ح  Qىل التقاQد، 
مما يعين ٔ�ن احلكومة تل�õٔ ٕاىل النفخ والت´ايل حىت يف الرمق املتعلقة مبناصب 

  .الشغل احملدثة
ية املزرية، ؤ�مام ٔ�مام هذه اWٔوضاع، السBيد الرئGس احملرتم، dج ع 

Qدم حتمل احلكومة ملسؤولياهتا والقJام بدورها محلاية التوازÒت dج عية، 
ظلت الهيئات النقابية واملهنية تدق Òقوس اخلطر، وتÇùه Qرب الوسائل 
احلضارية Qىل تدين ٔ�وضاع ñ�ٔلبية ف`ات الشعب املغريب، لكن يبدو ٔ�ن 

وسطة oشلك tاطئ، وفهمت احلكومة فهمت صرب الف`ات الضعيفة واملت
Ñريث الهيئات النقابية وروFا الوطنية Qىل ٔ�هنا ضعف، ف�ٔحضت تتعامل 
�سBتخفاف مع إالرضا�ت، وتل�õٔ \لهتديد �القcطاQات، وفعال معدت ٕاىل 

ٔ�كتو�ر، وÀسعى \لضغط Qىل الف`ات املقهورة  29اقcطاع �لùسBبة ٕالرضاب 

  . لثùهيا Qىل dحõcاج والبوح مبعاÒهتا
يف هذا إالطار، فٕاننا كفريق اشرتايك داtل جملس املس�شار�ن نÇùه و

ٕاىل خطورة ال دي يف هذا السلوك dحcقاري \لف`ات الشعبية الëسBيطة، 
وٕاىل خط�ٔ ا\لجوء ٕاىل املزيد من الضغط Qىل قدراهتا ومقع احõcاXاهتا، Wٔن 

  .ال دي يف هذا ا�هنج سBيؤدي ح  ٕاىل dنفõار
من روح الت´دي اليت تطبع مرشوع القانون املايل، فال كام ٔ�ننا حنذر 

ٕاصالح وال جناح ٕاذا مل ن�tٔذ البعد dج عي Qىل محمل اجلد، وٕاال فٕاننا 
هندد اسBتقرار بالدÒ، ونغامر مباكسب السمل dج عي ا�ي بين 

  .بتضحيات املناضلني النقابيني Qىل مر السBنني
ة احلوار dج عي ونتاجئه فلك إالجراءات ت�ٔيت اليوم دون مراQا

وتوصياته سواء يف ما خيص ٔ�وضاع اWٔجراء ٔ�و يف ما خيص إالصالSات 
الرضورية اليت حتاول احلكومة متر�رها oشلك انفرادي، م,ل ٕاصالح صناديق 
التقاQد Qىل حساب ٔ�وضاع الف`ات الùشBيطة اليت حضت وQانت من سوء 

 .حاكمة الصناديق وانعدام احملاسBبة
  رئGس احملرتم،السBيد ال

لقد اكنت انتظاراتنا كنخب سBياسBية فاåQ يف ما خيص تفعيل اجلهوية 
املتقدمة Âبرية وطموSة tاصة مع الت�Âٔيدات امللكJة Qىل Xدية هذا التوXه، 
وحماو£ احلكومة ٕاهيام¤ا ٔ�هنا Xادة يف ال�رسيع بتفعيل هذا الورش اWٔسايس 

سف فا�Xٔتنا احلكومة بزنعهتا وتوفري لك إالماكنيات ٕالجناSه، لكن مع لك �ٔ 
الرتاجعية من tالل مسودة مرشوع القانون التنظميي املتعلق �جلهوية ا�ي 
ميكن ٔ�ن نعتربه مرشوQا حمبطا �ملقارنة مع dنتظارات الكÇرية اليت اكنت 
Dينا وDى خمتلف مكوÒت الطبقة السBياسBية والف`ات dج عية اليت 

ول Âبري يف ما خيص ٕارساء éوية مcقدمة �ٓم¤ت ٔ�ن املغرب مقÇل Qىل حت
وم¤فc´ة Qىل �ٓفاق واQدة ٕالقرار منوذج éوي مcفاQل ومcضامن، tاصة 
ؤ�ن مقcضيات اDسBتور t�ٔذت بعني dعتبار لك dجهتادات بعني 

  .dعتبار
و�ٓمل مرة Éنية ٔ�ن ت�tٔذ احلكومة بعني dعتبار ما ورد يف املذÂرة اليت 

اWٔربعة \لسBيد وز�ر اDاtلية، واليت تطرقت �لك  قدمهتا ٔ�حزاب املعارضة
تفصيل ملواقف ٔ�حزاب املعارضة خبصوص مرشوع اجلهوية اليت سBتعرفها 

Òبالد.  
ويف هذا إالطار، فٕاننا نتوXه \لحكومة ب�ساؤالتنا املرشوQة حول 
خطهتا إالسرتاتيجية لتفعيل هذا الورش املصريي �لùسBبة لبالدÒ؟ وما هو 

ٔ�جرٔ�ة هذا التصور dسرتاتيجي؟ مث Âيف ٔ�ن مرشوع  تصورها �متويل
ال يتضمن ٔ�ي Xديد �لùسBبة ملزيانية اجلهات اليت  2015القانون املايل لسBنة 

نتوقع ٔ�ن Ñكون  2015ظلت حتتفظ بùسBبة خمåõ، مع العمل ٔ�ن سBنة 
  ٔ�ساسBية Qىل مسBتوى تفعيل هذا املرشوع؟

  السBيد الرئGس احملرتم،
  ني،السادة الوزراء احملرتم
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  السBيدة والسادة املس�شار�ن،
ديلنا كفرق \لمعارضة عن�ٔسف حبق ٔ�ن احلكومة تعاملت بتõاهل لت

الرايم ٕاىل ز½دة طفJفة يف íسBبة مزيانية اجلهات من X�ٔل ٕاظهار بعض 
اجلدية يف مقاربة هذا امللف، وٕاعطاء ٕاشارات قوية ٕاىل توفر إالرادة 

  .لتحقJقه
 السBيد الرئGس احملرتم،

بعض معارضتنا لهذه احلكومة قÇل ثالث سBنوات �ملزايدة لقد وصف ال 
و�لغلو يف التقليل من ش�ٔهنا ومن قدراهتا، وطالبنا البعض اWٓخر �لرتيث 
وٕاعطاء فرصة سBنة ٔ�و سBن�ني ليك تنخرط هاته احلكومة يف تفعيل رؤ�هتا 

  .و�راجمها
 لك¤نا اليوم، وبعد ثالث سBنوات، جنيب لك هؤالء ب�ٔننا مل �زايد ومل

نغلو ومل ن�رسع Wٔننا اtرتÒ املعارضة م¤ذ ذ� احلني ليقJننا Wٔول وهå �لفقر 
إالسرتاتيجي لهذه احلكومة وملكوهنا اWٔسايس ا�ي يقودها وا�ي نعمل ٔ�كرث 
من ñريÒ حمدودية مرشوQه وارÑاكزه Qىل النظرة احملافظة وفقر dجهتاد 

Qىل مجيع إالشاكالت احلقJقJة Dيه وافcقاده لرؤية سBياسBية واج عية جتيب 
\لمجمتع املغريب يف ظل دسBتور Xديد Xاء ليقوي من اخcصاصات السلطة 

  .التنظميية اليت ٔ�صبح ميتلكها السBيد رئGس احلكومة

لقد ٔ�وحضنا م¤ذ انطالق هذه احلكومة ٔ�هنا لن Ñكون يف مسBتوى 
 الت´د½ت اجلديدة اليت يطرFا التحول اDسBتوري الكÇري ا�ي عرفcه

بالدÒ وما يقcضيه من مواÂبة جبيل Xديد من إالصالSات وجبرٔ�ة Âبرية يف 
  .الت�ٔويل اDميقراطي \#سBتور

tالصة القول، السBيد الرئGس احملرتم، ٔ�ن مرشوع القانون املايل لسBنة 
هو اسBمترار يف الرتاجع عن املك�سBبات، هو اسBمترار يف الرتاجع عن  2015

  .وع يعاÂس انتظارات الشعب املغريبإالصالSات، لك¤ه �Wٔساس هو مرش 
  .وشكرا Qىل حسن ان�Çاهمك
  .شكرا السBيد الرئGس احملرتم

  :السBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGسالسBيد الرئGس
  . شكرا

س�Çدٔ� اجللسة الثانية Qىل الساQة الثالثة بعد الزوال، يبدٔ�ها اWٔسBتاذ 
  .عن فريق اWٔصا£ واملعارصة، ويليه اWٔسBتاذ الرايض شحكمي بùشام
  . شكرا

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


